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د.بشير حاج جيدور

أ. جمال فوغالي

اسِة ألّوِل مّرة... بعيًدا عن السَّ
ــة  الّسندياَنــــــــــــــــــ
الّشجــــر! وَطحالُب 

اكـــــــــــــرة ــُر الذَّ  َمطــــ
  فـــي الهديل الشجــيِّ
 مـــْن فرح الُطفولــة

15

14

أقــــــــــــــــالم   

0305
 قسنطينة

رفُع الّتجميـد عن َمشروِع 
إنجاز ُمستشَفـى َجامعـّي 

06
وهران 

َمشاريــُع االستثمـــار 
والِبنـــاِء  ُمعّلقـــــة 
إلــى إشعــار آخــر!

08
 بشار

َرصــُد »َثعلـب الَمـاء« 
و»طاِئر الّلقلق« األسوَد 
فـي َسابقـة بالواليــة

0404
كشَف عن ِصيغٍة َسكنّيٍة جديَدٍة للّسكناِت اإليجاِرّية

َناصــِري َيستبعــد فتـَح برناَمـِج 
»عـــــدل 3« حالًيـــا

09
500 عاِئلٍة ُتعاِني يف َصمٍت بتبّسة

َمشاِتــي العِويَنـات. .عزلـٌة وَعطـٌش 
وحرمــــان مـــن الَمرافـــق!

تتفاقم معاناة أكثر من 500 عائلة يف مشات متفرقة يف كل من »دمنة البرواق« و»فج البطمة« 
و»مهرية« يف بلدية العوينات بوالية تبسة، وتزداد حدة املعاناة يوما بعد يوم حتت حصار 

ثالثية ميزتها العزلة والعطش واحلرمان من الكهرباء مبناطق صنفت مناطق ظل.

ُسّلَم إلى الّرئيِس الِفرنسيِّ إمَيانِويل َماكُرون

سّلــــم املؤرخ الفرنســي 
املشهور بنجامني ستورا 
تقريره، الــذي كّلــــف 
بإعـــداده، واملعنـــــــون 

بـ »االستعمار وحرب 
اجلزائـر« نهاية هـــــذا 
األسبــــوع للرئيـــــس 

الفرنسي إميانويل ماكرون، 
والذي أدرج خالله 22 

توصيــة، يتضمنها هذا 
التقرير الـذي يترقــــب 

اجلميع ردود فعل الطرفني 
)فرنسا واجلزائر( إزاءه.

هـَذا ما تضّمنُه َتقريـُر سُتورا 
حـــوَل ملـــّف الذاكـــرة

ياضة امَلدرسّية بعد إهَمال ُمنهٍج َمشروٌع إلعاَدة بعث الرِّ

أجَساٌم سليَمة في مدارَس هِزيلة!أجَساٌم سليَمة في مدارَس هِزيلة!

حتّدث وزير السكن والعمران واملدينة، كمال ناصري، أول أمس، عن الصيغة السكنية 
اإليجارية التي ذكرها سابقا رئيس اجلمهورية. وأوضح ناصري، يف ندوة صحفية، أن هذه 
الصيغة السكنية تدخل ضمن خريطة طريق احلكومة.ويتعلق األمر بالّسوق اإليجارية 

للسكنات التي ميتلكها اخلواص، أو بناء سكنات جديدة بثمن إيجار ال يكون مرتفعا.

ياضـة امَلدرسّيــة الكتَشـاف امَلواهـب« ُل علــى الرِّ  سيد علــي َخالــدي:»احُلكومــُة تعـوِّ
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 َعبد احلِفيـــظ إيـزم: »اإلراَدُة َموجودٌة 
لكّن امُلعطيات يف امليدان غيُر مَشّجَعة«!



ســياحة  وكالــة   470 أن  البيــان  أوضــح  و 
وأســفار ترشــحت عبــر البوابــة اإللكترونيــة للديوان 
»بوابــة العمــرة'' مــن أجــل املشــاركة يف تنظيــم 
 309 لـــ  1442 هجــري، وســبق  عمــرة موســم 
وكاالت مــن بــن الــوكاالت املترشــحة املشــاركة يف 
تنظيــم املوســم الســابق وهــو مــا ســيؤهلها »تلقائيــا« 
للمشــاركة يف املوســم اجلديــد فــور اســتئناف هــذا 
ــر الظــروف املالئمــة وترخيــص  النشــاط وبعــد توف

ــك. ــا بذل ــلطات العلي الس
ــي تترشــح ألول  ــوكاالت الت ــداد ال ــدر تع و ق
مــرة بـــ 161 وكالــة،  95 منهــا حملــت فعليــا ملف 

الترشــح عبــر البوابــة املســتحدثة مــن قبــل الديــوان 
ــول  ــد مت قب ــجيل، وق ــة التس ــن عملي ــهيل م للتس
ــا  ــة فيم ــف 80 وكال ــذا األســبوع مل ــة ه ــى غاي إل
مت رفــض 15 ملفــا آخــر. وبالنســبة إلــى الــوكاالت 
الســعودية املســجلة، فقــد بلــغ عددهــا 256 وكالــة 

مت التعاقــد مــع 147 منهــا،  يضيــف البيــان.
التــي  التراخيــص  بتســليم  تعلــق  وفيمــا 
موســم  الســياحية خلــوض  الــوكاالت  ســتؤهل 
ــبوع  ــالل األس ــد مت خ ــرة فق ــجري للعم 1442 هـ
ــد 38  ــا يوج ــا، فيم ــليم 277 ترخيص ــاري تس اجل

ترخيصــا آخــر قيــد اإلجنــاز.

للحــج  الوطنــي  الديــوان  وأنهــى  هــذا،  
والعمــرة إلــى علــم كافــة الــوكاالت التــي لــم 
تتمكــن مــن مباشــرة إجــراءات التســجيل وتقــدمي 
ــد  ــرة اجلدي ــم موســم العم ــات ترشــحها لتنظي ملف
يف اآلجــال احملــددة ســابقا ) 14 ينايــر (، ومراعــاة 
النشــاط  طبعــت  التــي  االســتثنائية  للظــروف 
أجــال  متديــد  تقــرر  فقــد  الســابق،  املوســم  يف 
التســجيل يف بوابــة العمــرة وإيــداع ملفــات الترشــح 
إلــى غايــة 31 ينايــر اجلــاري  يف الســاعة 16.30.
)و.أ.ج(

ــاع  ــة دف ــن هيئ ــب م ــل بطل ــرر التأجي ــد تق وق
املتهمــن.

وكانــت محكمــة جنايــات العاصمــة صــدرت 
يف مــاي 2015 أحكامــا تتــراوح بــن عشــر ســنوات 
)معنويــا  شــخصا   22 حــق  يف  والبــراءة  ســجنا 
ــق الســيار »شــرق- ــة الطري ــا( متورطــا يف قضي ومادي
ــة  ــا مبحكم ــول محاكمته ــرت فص ــي ج ــرب«، الت غ

ــة. ــات العاصم جناي
كمــا صــدر حكــم بدفــع غرامــة ماليــة تقــدر بـــ 
5 ماليــن )د.ج(  ضــد املؤسســات الســبعة املتورطــة 
»ســيتيك  الصينيــة  )املؤسســة  القضيــة  هــذه  يف 
سي.أر.سي.ســي« واليابانيــة »كوجــال« واإليطاليــة 
واملجمــع  »كارافانتــا«  والسويســرية  »بيزاروتــي« 
ــدي  ــع الكن اإلســباني »إزولوكــس كورســان« واملجم

»إس. إمــي. إي« والشــركة البرتغاليــة »كوبــا«(.
و مت إصــدار حكــم بعشــر ســنوات ســجنا نافــذا 
ــار  ــن دين ــالث مالي ــدر بث ــة تق ــة مالي ــا بغرام مرفوق
يف حــق املتهــم الرئيــس شــاني مجــدوب )مستشــار 

باملؤسســة الصينيــة »ســيتيك سي.أر.سي.ســي«(.
باإلضافــة إلــى صــدور حكــم يقضــي بالســجن 
عشــر ســنوات نافــذة يف حــق املتهــم خــالدي محمــد 
ــر  ــن دينار)مدي ــالث مالي ــة بث ــة مالي ــا بغرام مرفوق

البرامــج اجلديــدة للطريــق الســريع(.
و مــن جهــة أخــرى، صــدر حكــم يقضــي 
بالســجن ســبع ســنوات وغرامــة ماليــة قدرهــا مليــون 
دينــار يف حــق حمــدان رشــيد ســليم )املديــر الســابق 
ــوزارة األشــغال العموميــة(. كمــا صــدر  للتخطيــط ب
ــة  ــة مالي ــجنا( وغرام ــنوات س ــه )7 س ــم نفس احلك
بثــالث ماليــن دينــار يف حــق رجــل األعمــال عــدو 

تــاج الديــن.
ــام  ــن الع ــتفاد األم ــا،  اس ــة ذاته و يف القضي
ــة بوشــامة محمــد  ــوزارة األشــغال العمومي الســابق ل
واملســتثمر عــالب اخليــر وفراشــي بلقاســم إطــار 

ــراءة. ــم بالب ــن حك ــل م ــوزارة النق ــابق ب س
وأمــر رئيــس محكمــة جنايــات العاصمــة، 
ــة  ــالك املنقول ــادرة كل األم ــرى، مبص ــة أخ ــن جه م

وغيــر املنقولــة واحلســابات البنكيــة لــكل مــن شــاني 
ــد. ــالدي محم ــدوب وخ مج

ــر العاصمــة  ــات اجلزائ ــت محكمــة جناي و كان
واملعنــوي  املــادي  التعويــض  طلبــات  رفضــت 
ــي  ــة، الت ــة العمومي ــا اخلزين ــة منه ــراف املدني لألط
ــق الســّيار  ــة الطري ــرت نفســها متضــررة يف قضي اعتب

»شــرق-غرب«.
ويقــدر املبلــغ الــذي طلبتــه اخلزينــة العموميــة بـ 
12 مليــون )د.ج( يف حــق خــالدي محمــد وشــاني 
مجــدوب باعتبارهمــا املتهمــان الرئيســان يف القضية.
للطــرق  الوطنيــة  الوكالــة  بخصــوص  أمــا 
الســريعة، فقــد طلبــت بــأن يدفــع لهــا املتهمــون 
5 ماليــن )د.ج( لتعويضهــا عــن الضــرر املعنــوي 

الــذي حلــق بهــا.
كمــا رفضــت احملكمــة تشــكيل إدارة اجلمــارك 
كطــرف مدنــي معتبــرة أن هــذه األخيــرة لــم تتعــرض 

»ألضــرار علــى عالقــة بهــذه القضيــة«.
)و.أ.ج(

»بشــدة«  أمــس،  أول  اجلزائــر،  أدانــت 
يــوم  اســتهدفا  اللذيــن  اإلرهابيــن  التفجيريــن 
ــا  ــداد وخلف ــعبيا يف بغ ــوقا ش ــي س ــس املنقض اخلمي
ــن،  ــن املصاب ــرات م ــا والعش ــن الضحاي ــد م العدي

الشــؤون اخلارجيــة.   لــوزارة  بيــان  وفــق 
»تديــن  اجلزائــر  أن  ذاتــه  البيــان  و جــاء يف 
بشــدة التفجيريــن اإلرهابيــن اللذيــن اســتهدفا يــوم 
ــا  ــداد وخلف ــعبيا يف بغ ــوقا ش ــي 2021 س 21 جانف

العديــد مــن الضحايــا والعشــرات مــن املصابــن مــن 
ــاء«. ــي األبري ــعب العراق ــاء الش أبن

ــذا العمــل  ــر ه ــى إث ــه »عل ــان أن و أضــاف البي
ــر عــن تضامنهــا مــع  ــر اجلزائ اإلرهابــي اجلبــان، تعب
العــراق الشــقيق وتؤكــد الوقــوف إلــى جانبــه يف 
حربــه ضــد كافــة أشــكال اإلرهــاب والتطــرف، 
ودعمهــا لــه يف التصــدي لــكل احملــاوالت التــي 

تســعى لزعزعــة أمنــه واســتقراره«.

وتتقــدم اجلزائــر - حســب املصــدر نفســه - 
لعائــالت  واملواســاة  التعــازي  »بأخلــص عبــارات 
العاجــل  بالشــفاء  ومتنياتهــا  وذويهــم  الضحايــا 
للمصابــن«. كمــا جتــدد »موقفهــا الثابــت الرافــض 
ــرورة  ــد ض ــوره، وتؤك ــكاله وص ــكل أش ــاب ب لإلره
ــى  ــة للقضــاء عل ــة واإلقليمي ــود الدولي ــف اجله تكثي

ــة«. ــة املقيت ــذه اآلف ه
)ق.و(
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ــق  ــوزارة األمــن والتوثي ــاد األمــن العــام ل أف
الصحراويــة، ســيدي أوكال، بــأن جيــش التحريــر 
الشــعبي الصحــراوي قــد وّســع مــن دائــرة احلــرب 
لتشــمل القطاعــات والدفاعــات املعاديــة، حيــث 
وصلــت وحداتــه إلــى الوركزيــز، حســبما أفــادت 
)و.أ.ص(،  الصحراويــة  األنبــاء  وكالــة  بــه 

ــس املنقضــي. اخلمي
ونقلــت الوكالــة عــن ســيدي أوكال قوله »إن 
ــراوي  ــعبي الصح ــر الش ــش التحري ــدات جي وح
وصلــت يــوم 21 جانفــي إلــى الوركزيــز، وضربــت 

لبعــاج وطــارف بوهنــدة، بقطــاع تويزكــي«.
»هــذا  أن  الصحــراوي  املســؤول  وأوضــح 
يدخــل يف إطــار التصعيــد وتوســيع دائــرة احلــرب 
لتشــمل كافــة القطاعــات والدفاعــات املعاديــة«.
وكان ســيدي أوكال قــد أعلــن، الثالثــاء 
املاضــي، خــالل نــدوة صحفيــة عقــدت مبقــر 
رئاســة اجلمهوريــة الصحراويــة، عــن تنفيــذ 510 
عمليــات عســكرية ضــد اجليــش املغربــي خــالل 

67
ــتئناف  ــذ اس ــي من ــل القتال ــن العم ــا م يوم
املغربــي  اخلــرق  علــى  ردا  املســلح،  الكفــاح 

التفــاق وقــف إطــالق النــار«.
وقــال - خــالل النــدوة التــي خصصــت 

القضيــة  مســتجدات  آخــر  الســتعراض 
ــتئناف  ــد اس ــكريا بع ــيا وعس ــة سياس الصحراوي
ــا كل مــن الســفير  ــاح املســلح، وشــارك فيه الكف
الصحــراوي املكلــف بأوروبــا واالحتــاد االوروبــي، 
ــة البوليســاريو  ــل جبه ــي بشــراي البشــير، وممث أب
ــدى األمم املتحــدة، ســيدي محمــد عمــار - إن  ل
»احلــرب متواصلــة يوميــا علــى طــول جــدار الــذل 
والعــار املغربــي، منــذ نســف االحتــالل املغربــي 
التفــاق وقــف إطــالق النــار، باعتدائــه علــى 
املدنيــن الصحراويــن العــّزل يف ثغــرة الكركــرات 

ــرعية«.  ــر الش غي
»احلــرب  أن  اخلصــوص،  بهــذا  وأكــد، 
شــاملة وحقيقــة قائمــة وموجــودة وهــي يف تطّور«، 
مشــيرا إلــى أن »اجليــش الصحــراوي يعتمــد علــى 
حــرب اســتنزاف يف مواجهــة اجليــش املغربــي يف 

ظــل عــدم تــوازن القــوى«.
الشــعبي  التحريــر  جيــش  ويواصــل 
ــود  ــع جن ــز متوق ــد مراك ــه ض ــراوي هجمات الصح

االحتــالل
املغربــي علــى طــول اجلــدار الرملــي العــازل، 
وقــف  التفــاق  املغربــي  اجليــش  خــرق  منــذ 

إطــالق النــار يف 13 نوفمبــر املاضــي.
 )ق. و/ و.أ.ج(

سلســلة  الصحــراوي  اجليــش  يواصــل 
ــالل  ــود االحت ــه ضــد مراكــز وجــود جن هجمات
ــوم 70  ــي للي ــول اجلــدار الرمل ــى ط ــي عل املغرب

ــي. ــى التوال عل
ــاع  ــن وزارة الدف ــادر ع ــان ص ــاء يف بي وج
رّكــز،  الصحــراوي  اجليــش  أّن  الصحراويــة 
علــى  القويــة  ضرباتــه  املنقضــي،  األربعــاء 
يف  املغربــي،  االحتــالل  جيــش  تخندقــات 
الفرســية،  قطــاع  اعميــرة  بــن  منطقــة روس 
حيــث شــوهدت أعمــدة الدخــان تتصاعــد 

منهــا.
ــي،  ــس املنقض ــوم اخلمي ــى ي ــبة إل وبالنس
مدمــرا  “قصفــا  إّن  العســكري  البيــان  قــال 

االحتــالل  متركــز  نقــاط  عــدة  اســتهدف 
الــذي  أوســرد  قطــاع  غــرار  علــى  املغربــي، 
وكــذا  متتاليتــن  مرتــن  للقصــف  تعــرض 
منطقــة أزمــول أم خملــة قطــاع أم أدريكــة”.

عنيفــا  “قصفــا  أّن  البيــان  وأضــاف 
املغربــي  امللكــي  اجليــش  قــوات  اســتهدف 
قطــاع  الســدرة  اشــرك  منطقــة  املتمركــزة يف 
الكلتــة ومنطقــة أم الدكــن قطــاع البــكاري، 
التــي تعرضــت للقصــف مرتــن متتاليتــن، 
الفرســيك  اكــرارت  منطقــة  إلــى  باإلضافــة 

احملبــس”. قطــاع 
عبداجلالل نويس

أّكــد الســفير اجلزائــري بفرنســا، محمــد 
أّن فحــوى  أمــس اخلميــس،  أول  داود،  عنتــر 
ــذي  ــوان« ال ــبوعية »لوب ــرته أس ــذي نش ــال ال املق
قدمــت فيــه األخيــرة واليــة تنــدوف كإقليــم 
ــا  ــاريو، »انزالق ــة البوليس ــيطرة جبه ــع لس »خاض

التصحيــح. خطيــرا«، يســتدعى 
مــن  كان  أّنــه  اجلزائــري  الســفير  وأّكــد 
ــاب  ــن ب ــبوعية، م ــر األس ــم حتري ــرى بقس األح
ــق  ــا التحق ــل مصداقيته ــن أج ــا وم ــالم قرائه إع
يف  اخلــوض  قبــل  املذكــورة  املعلومــات  مــن 
ادعــاءات ال أســاس لهــا مــن الصحــة بخصــوص 

االنتمــاء اإلقليمــي لواليــة تنــدوف.
األســهل  مــن  »كان  أّنــه  داود   وأوضــح 
ــواردة  ــرات ال ــذ الفق ــة أخ ــر مصداقي ــا أكث وحتم
يف برقيــة وكالــة األنبــاء الفرنســية بأمانــة، مثلمــا 
ــة«. ــة الصحاف ــات مهن ــد أخالقي ــه قواع تقتضي
»مقدمــة  إّن  اجلزائــري  الســفير  وقــال 

ــاورات  ــذت من ــر نف ــا أن اجلزائ ــاء فيه ــال ج املق
ــة  ــيطرة جبه ــة لس ــة اخلاضع ــكرية يف املنطق عس

البوليســاريو!«.
ــي  ــب الدبلوماس ــه، كت ــياق توضيح ويف س
اجلزائــري »بعيــدا عــن إهانــة معارفكــم اجلغرافيــة 
واجليوسياســية، فــإّن تنــدوف ومــن بــاب التذكيــر 
ورد ذكــره  اجلزائــر كمــا  مــن  يتجــزأ  جــزء ال 
صراحــة يف برقيــة وكالــة األنبــاء الفرنســية التــي 

ــا قســم حتريركــم«. اســتند إليه
اجلزائــري  الدبلوماســي  اســتنكر  كمــا 
احلادثــة، معــدا إّياهــا انزالقــا خطيــرا، يســتدعي 
ــبوعية  ــر األس ــق حتري ــرف فري ــن ط ــح م التصحي
ــارات املناســبة  ــال- »العب ــذي ســيجد -كمــا ق ال
لوضــع األمــور يف نصابهــا مــن حيــث الــدال 

واملدلــول«.
نويس عبد اجلالل

 مسؤول صحراوي:

الجيـــش الصحــراوي يوّســـع دائــرة الجيـــش الصحــراوي يوّســـع دائــرة 
الحــرب لتشمــل الدفاعــات المعــــادية الحــرب لتشمــل الدفاعــات المعــــادية 

في منطقة روس بن اعميرة بقطاع الفرسية
الجيــش الصحــراوي يركـــز ضربــاتـه الجيــش الصحــراوي يركـــز ضربــاتـه 
علـــى تخنــدقـــات جيــش المخـــزنعلـــى تخنــدقـــات جيــش المخـــزن

قال إن المقال الذي نشرته »انزالقٌ خطير«
الّسفيــر الجزائــري بفرنســــا يــرّد الّسفيــر الجزائــري بفرنســــا يــرّد 
بقـــوةبقـــوة   علــى أسبوعـــية »لوبــــوان« علــى أسبوعـــية »لوبــــوان«

الديوان الوطني للحّج والعمرة 

 الّترخيـــــص لـ  الّترخيـــــص لـ 500500 وكــــالة سياحــــية  وكــــالة سياحــــية 
بتنظيـــــم موســـــم العمـــــرةبتنظيـــــم موســـــم العمـــــرة

استهدفا سوقا شعبيا
الجزائــر تديــن »بشـــدة« التفجيريــن اإلرهابييــن في بغــداد

مجلس قضاء الجزائر 
تأجيــــل االستئنـــاف فــــي قضيـــــة 

الطريـــــق السّيــــــار »شـــــرق-غـــــــرب«

قارب عدد الوكاالت 
السياحية املترشحة 

لتنظيم عمرة 
موسم 1442 

هجري، استعدادا 
الستئناف هذا 

النشاط يف انتظار 
توفر الظروف 

املالئمة وترخيص 
السلطات العليا 

بذلك، 500 وكالة 
مسجلة عبر 

البوابة اإللكترونية 
للديوان الوطني 
للحج والعمرة،  

حسبما جاء يف بيان 
عن الهيئة ذاتها.

أّجل مجلس 
قضاء اجلزائر 

العاصمة، 
يوم اخلميس 

املنقضي، 
االستئناف يف 

األحكام الصادرة 
سنة 2015 يف حق 
املتهمني يف قضية 

الطريق السّيار 
»شرق-غرب« 

إلى آخر الدورة 
اجلنائية.
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ملـــف

ــمي  ــق الرس ــال الناط ــر االتص ــد وزي أك
باســم احلكومــة، عمــار بلحيمــر، أول أمــس 
اخلميــس، أن مســّودة املشــروع التمهيــدي 
تضمنــت  لالنتخابــات  العضــوي  للقانــون 
الفســاد  جــذور  القتــالع  »ناجعــة  حلــوال 

الــذي شــوه ســمعة اجلزائــر«.
وأكــد بلحيمــر يف حــواره مــع موقــع 
»DZ 54« علــى »أن املســّودة ستســهم يف 
ــمعة  ــوه س ــذي ش ــاد ال ــذور الفس ــالع ج اقت
اجلزائــر، وأفشــل أداء مؤسســاتها مبــا فيهــا 
املؤسســات املنتخبــة التــي تعاملــت مــع املــال 
الفاســد والرشــوة )الشــكارة( لشــراء األصوات 

ــة«. ــاءات النزيه ــد الكف ــذمم وحتيي وال
وأضــاف املتحدث  أن »هــذه اإلجراءات 
تعــد مــن »الضوابــط القويــة« ألخلقــة الفعــل 
ــة  ــن، إضاف ــن أداء املنتخب ــي وحتص السياس
ــاد  ــا اعتم ــتحدثة منه ــرى مس ــواد أخ ــى م إل
ــب  ــمح للناخ ــي تس ــة« الت ــة املفتوح »القائم
ــة  ــار مرشــح أو مرشــحن حســب املرتب باختي
ــا  ــة مم ــكل حري ــرة وب ــو مباش ــا ه ــي يقره الت
يســاعد -كمــا قــال- علــى »محاربــة ظاهــرة 

ــي«.                             الرشــوة والفســاد االنتخاب
م. ب

بلحيمــر   عمــار  االتصــال  وزيــر  أكــد 
علــى أّن واليــات اجلنــوب متلــك أولويــة يف 
البــث اإلذاعــي، نظــرا إلــى طابعهــا اجلغــرايف 
ــن  ــا م ــي وقربه ــب األمن ــن اجلان ــا م وأهميته

ــر. ــق التوت مناط
جلســة  خــالل  بلحيمــر،  وأضــاف 
ــدم  ــذي تق ــن الســؤال الشــفوي ال ــة ع اإلجاب
بــه ممثــل واليــة تنــدوف مبجلــس األمــة محمــد 

ــس املنقضــي،  أن نســبة  ــوم اخلمي ســاملي، ي
والرقمــي يف  التماثلــي  بالتلفزيــون  التغطيــة 
ويأتــي    ،93% بلغــت  اجلنوبيــة  الواليــات 
هــذا بفضــل االســتثمارات احلكوميــة املعتبــرة 

ــدث. ــف املتح ــة – يضي ــم الدول ودع
الصناعــي  القمــر  إلــى  وبالنســبة 
ــوم  ــدرات »ألك ــر أن ق ــد بلحيم ــري، أك اجلزائ
ســات« قــد مكنــت مــن تغطيــة الواليــات 
اجلنوبيــة بالبــث اإلذاعــي والتلفزيونــي بجــودة 

عاليــة.
ــات تســتفيد  ــذه الوالي ــى أن ه وأشــار إل
ــوزارة، وأن  مــن اهتمــام خــاص مــن طــرف ال
تعميــم عمليــة  اجلهــود ستســهل يف  هــذه 
الرقمنــة الشــاملة لقطــاع االتصــال بالنظــر 
إلــى االلتزامــات التــي تربــط اجلزائــر باالحتــاد 

الدولــي لالتصــاالت الالســلكية.
ومــن جهــة أخــرى، كشــف بلحيمــر أن 
احملطــات اإلذاعيــة اجلهويــة ســتعزز عــن قريــب 
بســبع محطــات أخــرى جديــدة، لتضــاف 
إلــى 16 إذاعــة تبــث عبــر املوجــات املتوســطة.
منير بن دادي

ــة  يؤكــد الباحــث واملــؤرخ عامــر رخيل
ــرف  ــاء يف ظ ــتورا ج ــن س ــر بنيام أن تقري
يتميــز بدفــع األنظمــة العربيــة للهرولــة 
نحــو التطبيــع، وليــس مــن املســتبعد -على 
حــد قولــه- أن »تســعى فرنســا للضغــط 
علــى بعــض األطــراف العربيــة واإلفريقيــة 
للتضييــق علــى اجلزائــر ودفعهــا إلــى تطبيــع 
ــى  ــة« عل ــية - اجلزائري ــات »الفرنس العالق
أســاس خارطــة الطريــق التــي تتضمنهــا 
الذاكــرة،  مقترحــات اإلليــزي يف ملــف 
للتطبيــع  مدخــل  مبثابــة  ذلــك  ويكــون 
ــس  ــب الرئي ــي، والالع ــري الصهيون اجلزائ
الصــول  ذي  ســتورا  ســيكون  هــذا  يف 

اليهوديــة«.
الدكتــور  الوطــن« حــاورت  »أخبــار 
عمــار رخيلــة الــذي شــرح اخلطــوات التــي 
ينبغــي علــى اجلزائــر اتخاذهــا بعــد اعتمــاد 

ــر ســتورا. تقري
سألته: أسماء بوصبيعسألته: أسماء بوصبيع

•ماذا يستهدف الطرف الفرنسي 
مبضمون تقريره؟

ــه  ــول إن ــي الق ــة، يتوجــب عل بداي
ــلطات  ــص الس ــروري أن تخص ــن الض م
ــوان  ــت عن ــعا حت ــا واس ــة نقاش العمومي
ــع  ــع املجتم ــاش يض ــرة؛ نق ــف الذاك مل
أمــام  مكوناتــه  مبختلــف  الفرنســي 
ضميــره اجلمعــي، وجتنــب الترحيــب 
بالتقريــر الفرنســي مــن أي جهــة رســمية 
العالقــات  يف  الدبلوماســية  باســم 
ــي للســلطات أن  ــا ال ينبغ ــة، كم الثنائي
تتحــرج مــن املواقــف التــي تدعوهــا إلــى 
إعــالن موقــف رفــض لهــذا التقريــر،  
فهــذا هــو هــدف الطــرف الفرنســي؛ دفــع 
اجلزائــر إلــى رفــض التقريــر واالحتجــاج 

ــه. ــى مضمون عل

•تقصد أن هذا املوقف سيخدم 
السلطات الفرنسية؟

الفرنســية  فالســلطات  أكيــد  نعــم، 
ــع انتخابيــة الســيما  صاغــت تقريرهــا بدواف
األخيــرة،  ماكــرون يف ســنتها  واليــة  وأن 
يف  ســيخدمها  كهــذا  تقريرهــا  وطــرح 
احلالتــن، فــإن متكنــت مــن كســب موافقــة 
ــذا  ــن وراء ه ــب م ــا ستكس ــن فإنه اجلزائري
ــن  ــم تتمك ــي ل ــار تاريخ ــى انتص ــادة عل زي
مــن حتقيقــه يف املفاوضــات التــي أفضــت 
إلــى اتفاقيــات إيفيــان وال يف االتفاقيــات 
ــذ62  ــن من ــن الطرف ــت ب ــي مت ــة الت الثنائي
ســنة يف امللفــات اخلاصــة بالتاريــخ املشــترك، 
ــك انتصــارا  ــى ذل ــادة عل كمــا ستكســب زي
الشــارع  انتخابيــا ســاحقا علــى مســتوى 
الســواء،  علــى  ويســاره  ميينــه  الفرنســي 
اللوبيــات واجلماعــات  الســيما يف وســط 

»احلركــى«. وتنظيمــات  الضاغطــة 
الطــرف  اســتجابة  عــدم  حــال  ويف 
اجلزائــري، واندفاعــه نحــو االنســحاب أو 
ــاذا  ــي م ــر نس ــر الف ــح للتقري ــض الصري الرف

ســيحدث؟
الفرنســية  الســلطات   ســتتخلص 
ــة  ــا االنتخابي ــف يف حملته ــبء املل ــن ع م
بــل إنهــا ستســتعمل مضمــون التقريــر يف 
مغازلــة انتخابيــة للقــوى املتطرفــة وجماعــات 
»احلركــى« واألقــدام الســوداء واجلماعــات 
العــام  الــرأي  صنــع  يف  املؤثــرة  اليهوديــة 

الفرنســي.
•ماذا بعد هذا التقرير، هل 

تعتقد أن هناك خرجة أخرى 
لبنيامني ستورا؟

ــذي  ــاب ال ــوة الترح ــت نش ــتور وحت س
ــاط  ــف األوس ــدى مختل ــر ل ــيجده التقري س
الفرنســية، ســيكثف مــن الدعــوة لتبنيــه 
مــن طــرف اجلزائريــن بــل إنــه إن وجــد 
اجلزائريــن سيســعى حتــى  مــن  ترحابــا 

للقــاء  الرئيــس.
ــر جــاء يف ظــرف يتميــز  وأرى أن التقري
نحــو  للهرولــة  العربيــة  األنظمــة  بدفــع 
التطبيــع وليــس مــن املســتبعد أن تســعى 
األطــراف  بعــض  علــى  للضغــط  فرنســا 
ــر  ــى اجلزائ ــق عل ــة للتضيي ــة واإلفريقي العربي
الفرنســية  العالقــات  لتطبيــع  ودفعهــا 
الطريــق  أســاس خارطــة  علــى  اجلزائريــة 
التــي تتضمنهــا مقترحــات االليزيــه يف ملــف 
الذاكــرة ويكــون ذلــك مبثابــة مدخــل للتطبيع 
اجلزائــري اإلســرائيلي والالعــب الرئيــس يف 
هــذا ســيكون ســتورا ذي األصــول اليهوديــة.

يف تصريــح خــص بــه جريــدة »أخبــار الوطــن«، 
أكــد الدكتــور مولــود قريــن املديــة أن »بنجامــن ســتورا 
لــم يكــن موضوعيــا يف تقريــره، فجــاء التقريــر بنظــرة 

أحاديــة تخــدم مصلحــة فرنســا بالدرجــة األولــى«.
وعــن املالحظــات التي ســجلها عــن تقرير ســتورا 
الــذي جــاء يف 150 صفحــة، هــو أن ســتورا تدخــل يف 
قضايــا ال تعنيــه خاصــة قضيــة االحتفــاالت الرســمية 
باجلزائــر، كاحتفــاالت الفــاحت نوفمبــر 1954 والتــي ال 

يذكــر فيهــا - حســبه - قضايــا اخلــالف.
كمــا أشــار إلــى أن ســتورا قــد اســتند يف تقريــره 
ــى  ــى مؤرخــن ذوي توجــه إيديولوجــي واحــد، وإل إل
أســماء ليــس لهــا صيــت علمــي ســواء يف فرنســا أو يف 
ــات اجلزائريــن خاصــة  ــى كتاب ــم يشــر إل ــر، ول اجلزائ
الذيــن لهــم رصيــد ضخــم يف تاريــخ احلركــة الوطنيــة 

والثــورة التحريريــة.
ويشــير الدكتــور مولــود قريــن إلــى نقطــة حساســة 

جــدا وهــي أن تقريــر ســتورا يحمــل بــن طياتــه أفــكارا 
ــة  ــا وخيم ــتكون نتائجه ــا س ــات رمب ــرة ومقترح خطي
ــدام  ــف األق ــى«، ومل ــف »احلرك ــة مبل ــة املتعلق خاص

الســوداء.
أن   - ذاتــه  املتحــدث  حســب   - ميكــن  وال 
يتســاوى اجلــالد مــع الضحيــة، ألن ســتورا حــاول أن 
يبــّن أن األوروبيــن أو املعمريــن كانــوا كذلــك ضحايــا 
ــد 1962 كان  ــي بع ــط الفرنس ــم يف الوس وأن اندماجه

ــة. ــا للغاي صعب
ويف موضــوع اســترجاع األرشــيف، لــم يكــن 
ــر  ــة، إذ اعتب ــة اجلوهري ــذه النقط ــا يف ه ــتورا واضح س
بحســب محدثنــا أن »األرشــيف لــه عالقــة بالســيادة 
الوطنيــة الفرنســية، متناســيا االتفاقيــات الدوليــة 
التــي جتعــل مــن األرشــيف ملــك للبــالد التــي كتــب 

ــا«. فيه
ومــن جهــة أخــرى، أكــد الدكتــور قريــن أن 

»ســتورا مــع قضيــة االعتــراف الفرنســي باجلرائــم 
املرتكبــة يف حــق اجلزائريــن، وأجــرى إســقاطات 
ومقارنــات خــارج ســياقها التاريخــي واجلغــرايف عندمــا 
حتــدث عــن اعتــراف اليابــان بجرائمهــا يف كوريــا 
ــارب  ــوع التج ــرا يف موض ــل كثي ــم يفص ــن. ول والص
ــه  ــيا تداعيات ــرام متناس ــرور الك ــه م ــّر علي ــة فم النووي
التــي ال زال اجلزائريــون يعاونــون منهــا إلــى غايــة 

اليــوم«.
ــب  ــي بحس ــا،  فه ــي قدمه ــات الت ــا املقترح أم
ــا  ــط، ال ميكنه ــن فق ــاد يف األع ــرد ذر الرم ــن مج قري

ــذوره. ــن ج ــكل م ــل املش ح
كمــا أن وجهــة نظــره خلصــت املوقــف الرســمي 
الفرنســي وهــذا يفــرض علــى اجلزائــر مزيــدا مــن 
باملوضــوع بجديــة أكبــر ألن  تتعامــل  اجلهــد، وأن 

ــة. ــرة أم ــر ذاك ــي مصي ــة ه القضي
أسماء.ب

عبدالسالم قريشي
للمــؤرخ   لإلشــارة، فقــد منــح قصــر اإلليــزي 
ــداد اقتراحــات قصــد وضــع  ــة 6 أشــهر إلع ســتورا مهل
حــد ملشــكل الذاكــرة الــذي ظــل يشــكل حجــرة عثــرة 
أكمــل  وقــد  البلديــن،  بــن  العالقــات  تطــور  أمــام 
صاحــب املهمــة عملــه وســلم التقريــر للرئيــس إميانويــل 
ماكــرون، وهــي وثيقــة مــن 150 صفحــة بينهــا مــا 
ــى  ــف - إل ــب املؤل ــدف - حس ــة ته ــارب 30 توصي يق
وضــع حــد للســجال القائــم حــول حــرب اجلزائــر وترميــم 

ــرة. الذاك
 ومــن جهــة أخــرى، دعــا ســتورا إلــى إنشــاء جلنــة 
ــات  ــع تصريح ــتتولى جم ــي س ــة » الت ــرة وحقيق » ذاك
ــرار  ــى غ ــة عل ــبات مهم ــاء مناس ــرب وإحي ــا احل ضحاي
ــان 1962م.  ــات إيفي ــر 1961م واتفاقي أحــداث 17 أكتوب
ــذه  ــرأس ه ــب يف ت ــذي يرغ ــؤرخ ال ــذا امل ــرح ه ــا اقت كم
ــة تنخــرط يف احلــوار  ــة إشــراك شــخصيات مختلف اللجن
»الفرنســي – اجلزائــري«، منهــا فضيلــة خطــاب  رئيســة 
ــالل  ــرمي أم ــة وك ــية اجلزائري ــة الفرنس ــة الصداق مجموع

ــة املتوســط.  ــوزارات ملنطق ــدوب  ال ســفير ومن
مــع  املصاحلــة  فــإن  ســتورا،  إلــى  وبالنســبة 
ــرة، الســيما حــول  الذاكــرة تشــترط أيضــا شــفافية كبي
االغتيــاالت واملفقوديــن خــالل حــرب االســتقالل علــى 

غــرار موريــس أودان. كمــا يأمــل يف أن تعتــرف احلكومــة 
ــي  ــي منجل ــي عل ــال احملام الفرنســية مبســؤوليتها يف اغتي
ــاص  ــل خ ــاء دلي ــى إنش ــا إل ــا دع ــنة 1957م.  كم س
باملفقوديــن ومعرفــة األماكــن التــي صــدرت بحقهــم 
ــة  ــة العمــل »اجلزائري ــل مجموع ــدام وتفعي أحــكام اإلع
– الفرنســية« حــول األرشــيف مــن أجــل إنهــاء عمليــات 

ــرد. اجل
 ودائمــا فيمــا يخــص مســألة األرشــيف، دعــا 
ســتورا إلــى إنشــاء هيئــة مشــتركة »جزائريــة – فرنســية« 
علــى أن يتــم تســهيل مهمــة احلصــول علــى التأشــيرات 
ــداد  ــجلن إلع ــن املس ــن اجلزائري ــى الباحث ــبة إل بالنس
ــية،  ــتعمرة فرنس ــر كمس ــخ اجلزائ ــول تاري ــرات ح مذك
وهــذا األمــر سيســمح - حســبه - مبعاجلــة مشــكلة 
توطــن الوثائــق اخلاصــة باحلقبــة االســتعمارية كمــا 
ــع التجــارب  ــد مواق ــن حتدي ــن البلدي ــاون ب يشــمل التع
ــة وكــذا مناطــق زرع األلغــام عبــر احلــدود.  كمــا  النووي
ــة  ــة املختلط ــاط اللجن ــة نش ــى متابع ــا عل ــدى حرص أب
املكلفــة بتنظيــم وإعــادة دفــن رفــات املقاتلــن اجلزائريــن 
التاريــخ  متحــف  مســتوى  علــى  يزالــون  ال  الذيــن 

ــس. ــي بباري الطبيع
الســلطات  املــؤرخ  دعــا  أخــرى،  جهــة  ومــن   

الفرنســية إلــى دراســة إمكانيــة تســهيل تنقــل املتعاونــن 
أبنائهــم بــن اجلزائــر  مــع فرنســا »احلركــى« وكــذا 
وفرنســا،  كمــا طالــب بتســليط األضــواء علــى عمليــات 
ــران  ــن يف وه ــت أوروبي ــي طال ــل الت ــاف والقت االختط
ــف  ــات العن ــن عملي ــال ع ــة 1962م،  فض ــهر جويلي ش
التــي قــام بهــا جزائريــون فــوق التــراب الفرنســي خــالل 

ــتقالل. ــرب االس ح
مخيمــات   4 حتويــل  ســتورا  اقتــرح   وكمثــال، 
احتجــاز إلــى مواقــع للذاكــرة ) الرزاك،  ســانت موريس،  
الردواز،  طهــول وفادينــاي (. ودائمــا يف ســياق املصاحلة 
التاريخيــة، دعــا ســتورا إلــى إنشــاء متثــال لألميــر عبــد 
القــادر بأمبــرواز وحتويــل رفــات احملاميــة جيــزال حليمــي 

ــى بانتيــون. إل
وبخصــوص ردود الفعــل، صــرح أحــد مستشــاري 
قصــر اإلليــزي بــأن الرئيــس ماكــرون وصلــه تقريــر 
تخليــدا  احتفــال  ســيترأس  وباملناســبة،  ســتورا، 
ــر 1961م كمــا تعهــد الرئيــس  ــا مجــازر 17 أكتوب لضحاي
ــاك،  ــا وهن ــيف« هن ــى األرش ــول إل ــهيل الدخ بـــ »بتس
وأضــاف املستشــار قائــال: »رئيــس اجلمهوريــة يريــد 
مشــاهدة التاريــخ عــن قــرب ألنــه يرغــب يف البنــاء 

التاريــخ.  باســتغالل 

سلم املؤرخ الفرنسي املشهور بنجامني ستورا تقريره الذي كلف بإعداده واملعنون بـ » االستعمار وحرب اجلزائر« 
نهاية هذا األسبوع إلى الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، و الذي ضمنه  22 توصية، هذا التقرير  يترقب 

اجلميع ردود فعل الطرفني )فرنسا واجلزائر( إزاءه.

»مشروع قانون االنتخابات سيسهم يف اقتالع جذور الفساد«

وزير االتصال الناطق باسم الحكومة،  عمار بلحيمر:وزير االتصال الناطق باسم الحكومة،  عمار بلحيمر:

 »واليــــات الجنـــــوب تحظـــى  »واليــــات الجنـــــوب تحظـــى 
باألولية في البــث اإلذاعي والتلفزي«باألولية في البــث اإلذاعي والتلفزي«

الباحث والمؤرخ عامر رخيلة لـ» أخبار الوطن«: 
»»هــذا ما ينبغـي للجزائـر فعـلههــذا ما ينبغـي للجزائـر فعـله  ««

ماكرون إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إلى  ماكرونسُّلم  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إلى  سُّلم 

هـــذا ما تضمــنه تقريـــر بنجاميـــن هـــذا ما تضمــنه تقريـــر بنجاميـــن 
ستــورا حـــول ملـــف الّذاكـــــرةستــورا حـــول ملـــف الّذاكـــــرة

الباحث مولود قرين لـ»أخبار الوطن«:الباحث مولود قرين لـ»أخبار الوطن«:

»بنجـــاميـــن ستــورا »بنجـــاميـــن ستــورا 
حــاول أن يســــّوي حــاول أن يســــّوي 
بيـن الجــالد والضحـية«بيـن الجــالد والضحـية«
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أن  صحفيــة،  نــدوة  يف  ناصــري،  وأوضــح 
هــذه الصيغــة الســكنية تدخــل ضمــن خريطــة 
ــاري  ــوق اإليج ــر بالس ــق األم ــق احلكومة.ويتعل طري
للســكنات التــي ميتلكهــا اخلــواص، أو بنــاء ســكنات 

ــا. ــون مرتفع ــار ال يك ــن إيج ــدة بثم جدي
علــى  يعمــل  قطاعــه  أن  الوزيــر  أكــد  كمــا 
تأطيــر هــذه الصيغــة اجلديــدة، بالتشــاور مــع املرقــن 
العقاريــن، مــع التحضيــر لنــص نظامــي يؤطــر هــذه 
الصيغــة، ولكــن بعــد إمتــام املشــاورات مــع مختلــف 

ــة. ــة العقاري ــاع الترقي ــن يف قط املتدخل
كمــا أردف ناصــري أن البحــث عــن العقــارات 
ميكــن  ال  لــذا  ســهال،  ليــس  املاليــة  والتركيبــة 
احلديــث عــن »عــدل 3« يف الوقــت الراهــن، وأن 
ــف  ــي ملل ــى الطــي النهائ ــه منصــب عل االهتمــام كل
»عــدل 1« و«عــدل 2«، كاشــفا عــن أّن 30 ألــف 
ــة حتســن الســكن  ــة وكال طعــن موجــودة علــى طاول
أن كل  مؤكــدا  دراســتها،  الشــروع يف  مت  وتطويــره 
األوعيــة العقاريــة التــي مت اســترجاعها وجهــت إلــى 

ــكنية. ــج الس ــذه البرام ه
ويف رده علــى ســؤال بشــأن تعطــل املصاعــد 
ــد  ــرى، أك ــدل” الكب ــاء “ع ــا بأحي ــف صيانته وضع
ــن  ــا م ــال يواجــه ضغط ــاع فع ــر الســكن أن القط وزي
جهــة مراقبــة وصيانــة املصاعــد الكهربائيــة، معترفــا 
الكبيــرة،  األحيــاء  تســيير  يف  الكبيــر  بالنقــص 
باعتبــار أن املؤسســة املتخصصــة يف هــذا املجــال 
ال تنجــح يف عديــد املــرات، و”هــو خــارج عــن 

ــال. ــا ق ــا”، أو كم نطاقن

ويف ســياق آخــر، قــال كمــار ناصــري وزيــر 
قطاعــه خصــص  إن  واملدينــة  والعمــران  الســكن 
ــات  ــد احتياج ــار دج لس ــدره 20 ملي ــا ق ــا مالي غالف
هــذه  أن  2021،موضحــا  خــالل  الظــل  مناطــق 
امليزانيــة ستشــمل عــدة برامــج لصالــح ســكان هــذه 

املناطــق، ومنهــا برنامــج الســكن الريفــي.
ــف  ــع مختل ــل م ــه تعم ــر أن وزارت ــد الوزي وأك
ــل،  ــق الظ ــن مناط ــن ع ــع الغ ــى رف ــات عل القطاع

مــن خــالل تزويــد هــذه املناطــق بالطاقــة الشمســية، 
اجلديــدة  املــدن  تزويــد  إنــه ســيتم  إلــى  مشــيرا 
بالطاقــة  وغيرهــا  وبوينــان  اهلل  عبــد  كســيدي 

الشمســية.
ــن  ــال ع ــري كم ــف ناص ــام، كش ــة األرق وبلغ
أنــه إلــى غايــة 31 ديســمبر 2020، مت االنطــالق يف 
إجنــاز 145 ألــف وحــدة ســكنية مــن مختلــف الصيغ، 
كمــا حتقــق تســليم 177 ألــف وحــدة ســكنية وتوزيــع 

الســنة، وخــالل األعيــاد  مــدار  ســكنات علــى 
ــف  ــع 200 أل ــن خــالل توزي ــة واملناســبات م الوطني
ســكن، منوهــا بأنــه إلــى جانــب الســكنات، حتقــق 
تســليم 585 هيــكال مدرســيا، و1170 هيــكل دعــم 
مدرســي، باإلضافــة إلــى 34800 مقعــد بيداغوجــي 
ــرير  ــف س ــن 15 أل ــر م ــليم أكث ــا مت تس ــد، كم جدي
و40 منشــأة لقطاعــات أخــرى.         أمينــة.ش

الرابــط  ســيدخل خــط الســكة احلديديــة 
ــة الســنة  ــة نهاي ــز اخلدم ــارت وســعيدة حّي ــن تي ب
اجلاريــة، حســبما أفــاد بــه أول أمــس والــي تيــارت 

ــي. ــن درامش ــد أم محم
معاينــة  زيــارة  أثنــاء  درامشــي،  وأوضــح 
ــارت- ــة »تي ــكة احلديدي ــط الس ــروع، أن خ للمش
ــم ويعــد  ــى طــول 153 كل ــد عل ــذي ميت ســعيدة« ال
ــة  ــة بالغ ــة اقتصادي ــتراتيجيا ذا أهمي ــروعا إس »مش
ســيدخل حيــز اخلدمــة نهايــة الســنة اجلاريــة. 
ــد أن كل اجلهــود تبــذل لرفــع العراقيــل بعدمــا  وأّك
بلغــت نســبة األشــغال بــه 85 باملائــة، منوهــا إلــى 
أن جائحــة كورونــا أدت إلــى توقيــف املشــروع مــدة 
9 أشــهر، قبــل أن تســتأنف األشــغال باملشــروع 

ــرا«. مؤخ
أعطــى  أنــه  إلــى  نفســه  املســؤول  وأشــار 
املشــاكل  كل  تذليــل  أجــل  »مــن  تعليمــات 
ــف  ــع مختل ــار التنســيق م ــا يف إط ــل وحله والعراقي
ــة ذات  ــات التنفيذي ــات واملديري ــات والهيئ املؤسس
ــة، لضمــان تقــدم أشــغال املشــروع وتســليمه  الصل
أنــه »ســيتم عقــد  الوقــت احملــدد«، مؤكــدا  يف 
ــة  ــام للوالي ــن الع ــة األم ــيقي برئاس ــاع تنس اجتم
مــع كل هــذه األطــراف إليجــاد احللــول املناســبة ملــا 
هــو مطــروح مــن مشــاكل تعرقــل تقــدم املشــروع«.
أمــن  محمــد  أعلــن  ثانيــة،  ومــن جهــة 

ــة  ــاكل املطروح ــة املش ــيتم دراس ــه »س ــي أن درامش
علــى مســتوى مشــروع خــط الســكة احلديديــة 
»غليزان-تيارت-تيسمســيلت« مــن أجــل إيجــاد 
الســبل الكفيلــة بإعــادة انطالقــه مــن جديــد بعــد 
ــات  ــى أن«عملي ــيرا إل ــباب«، مش ــدة أس ــه لع توقف
ــح  ــة لصال ــزع امللكي ــار ن ــن يف إط ــض املواطن تعوي
كل  وســتدرس  للقانــون،  وفقــا  ســتتم  املشــروع 

ــة«. ــة بحال ــوض حال ــم تع ــي ل ــاالت الت احل
الوكالــة  أفــاد مديــر  ومــن جهــة أخــرى، 
ــتثمارات  ــاز االس ــة إجن ــات ومتابع ــة للدراس الوطني
ــي،  ــد خياط ــة، محم ــة بالنياب ــكة احلديدي يف الس
بــأن نســبة اإلجنــاز اإلجمالــي ملشــروع خــط الســكة 
احلديديــة »تيارت-ســعيدة« تقــدر بـــ 85 باملائــة 
ــم أجنــزت منهــا  تخــص مســافة مقــدرة بـــ 153 كل
بواليــة  اخلــاص  الشــطر  إن  حيــث  كلــم،   133
ــم  ــا 88 كل ــز منه ــم، أجن ــدر بـــ 107 كل ــارت يق تي
واملســافة املتبقيــة هــي 19 كلــم ينتظــر وضــع الســكة 

ــا. ــة به احلديدي
محطتــن  معاينــة  الزيــارة  هــذه  وشــملت 
وفرنــدة،  كرمــس  بعــن  والبضائــع  للمســافرين 
باإلضافــة إلــى منشــآت فنيــة أخــرى بعــن كرمــس 
والرصفــة تنــدرج ضمــن مشــروع خــط الســكة 

»تيارت-ســعيدة«. احلديديــة 
)و.أ.ج(

كشــف وزيــر الصناعــة فرحــات آيــت علــي 
عــدد  أن  املنقضــي،  اخلميــس  يــوم  ابراهيــم، 
ــر املســتغلة والتــي أحصاهــا  العقــارات الصناعيــة غي
ــراب  ــر الت ــار عب ــد بلغــت 3000 آالف عق ــه ق قطاع

الوطنــي.
الســؤال  علــى  رده  الوزيــر، خــالل  وأوضــح 
الشــفوي الــذي تقــدم بــه عضــو مجلــس األمــة 
محمــد الطيــب العســكري، أن »القانــون يعطــي 
الصالحيــات الكاملــة للــوالة يف منــح العقــار، بينمــا 

تشــتغل وزارتــه علــى تقــدمي املقترحــات«.
كمــا كشــف آيــت علــي عــن »وجــود إشــكالية 
نهايــة  منــذ  املســتغل  غيــر  الصناعــي  العقــار  يف 

الثمانينيــات مــع حصــول أصحابهــا علــى عقــود 
ــار  ــة العق ــى مشــكل عــدم متابع ــة إل ــة، إضاف ملكي

وتهيئــة املناطــق الصناعيــة«.
ــة  ــاع الصناع ــن قط ــؤول األّول ع ــح املس وأفص
مجلــس  علــى  ســيعرض  قانــون  وجــود  عــن 
احلكومــة، وميــرر علــى هيئــة البرملــان بغرفتيــه، حتــى 
يســمح للدولــة باســترجاع العقــار غيــر املســتغل إلــى 
ــار  ــة يف العق ــة متخصص ــق هيئ ــع خل ــد اآلن، م ح
ــفافة  ــة وش ــرق قانوني ــه بط ــان منح ــي لضم الصناع

ــة. ــة صارم ــة واقتصادي ــر تقني ومبعايي
منير بن دادي

أفصــح وزيــر الصناعــة فرحــات آيــت علــي 
ابراهيــم عــن »أن النظــام البنكــي ال يســمح باســتيراد 
الســيارات األقــل مــن 3 ســنوات، وأن الســماح 

باســتيرادها يتطلــب تعديــال يف القوانــن«.
وأضــاف وزيــر الصناعــة، خــالل رده أول أمــس 
ــه  ــذي تقــدم ب اخلميــس، علــى الســؤال الشــفوي ال

ــم، أن  ــن زعي ــد الوهــاب ب ــة عب ــس األم عضــو مجل
»مشــروع اســتيراد الســيارات األقــل مــن 3 ســنوات 
ــى تســجيل خســارة فادحــة،  ــة إل ســيؤدي بـــ الدول
نظــرا إلــى مشــاكل حتويــل العملــة الصعبــة عبــر 
ــن  ــه ع ــموح بإخراج ــغ املس ــقيف املبل ــوك، وتس البن

ــار«. ــق املط طري
ــع  ــاك موان ــة »أن هن ــر الصناع ــح وزي ــا أوض كم
قانونيــة وتقنيــة وماليــة موضوعيــة تعيــق تطبيــق 
اســتيراد الســيارات أقــل مــن 3 ســنوات«، وأضــاف 
»أن هــذه التجربــة كانــت اجلزائــر قــد عاشــتها خــالل 
التســعينيات وهــي تتكــرر اآلن بالــرؤوس نفســها 
وأشــار املســؤول األول عــن قطــاع الصناعــة إلــى »أن 
هــذا النــوع مــن املركبــات موجــه للســوق األوربيــة، 
وغيــر مطابقــة متامــا للســوق اجلزائريــة، إضافــة إلــى 
ــرا  ــدة نظ ــن الســيارات اجلدي ــد م ــا ســتكلف أزي أنه
ــث  ــة، حي ــل العمل ــة حتوي ــل وعملي ــاء النق ــى أعب إل
تكلــف اخلزينــة العموميــة 250 مليــون ســنتيم لــكل 
ــن دادي ــر ب ــة«.                            مني مركب

كشــف وزيــر الطاقــة، عبــد املجيــد عطــار، 
أن »اجلزائــر ال تربطهــا أي مشــاكل مــع دولــة 
لبنــان يف مجــال تصديــر النفــط«، ونفــى أن تكون 
اجلزائــر قد«أرســلت باخــرة حتمــل وقودا مغشوشــا 

كمــا نشــرت بعــض وســائل اإلعــالم«.
وأرجــع وزيــر الطاقــة، خــالل إجابتــه علــى 
الســؤال الشــفوي الــذي تقــدم بــه عضــو مجلــس 
لبنــان  مشــاكل  جغدالــي،  مصطفــى  األمــة 
ــح  ــا أوض ــة، كم ــية داخلي ــاكل سياس ــى مش إل
ــة  ــع دول ــد م ــا عق ــونطراك يربطه ــركة س أن »ش
لبنــان منــذ أزيــد مــن 10 ســنوات، ينــص علــى 

ــود«. ــا بالوق تزويده
 sbc( كمــا كشــف عطــار عــن أن شــركة
تصديــر  علــى  تشــرف  التــي   )london
الوقــود إلــى لبنــان وبعــض دول العالــم متلــك 
6 شــركات ســفن، خمســة منهــا مخصصــة 
لنقــل النفــط املســال، وواحــدة لنقــل النفــط 
ــون دوالر  ــد بلغــت أرباحهــا 2.56 ملي اخلــام، ق

ــالل  ــون دوالر خ ــن 51 ملي ــد م يف 2019، وأزي
ــم  ــادة بلغــت %26 يف رق ــة، وبزي الســنة املاضي

األعمــال.
 sbc( بــأن شــركة  كمــا صــرح عطــار 
ــة،  ــة جزائري ــر مؤسس ــي تعتب london(، الت
ــا  ــون دوالر، كم ــا 20 ملي ــم أعماله ــغ رق ــد بل ق
أن عائداتهــا بصفــة كليــة تعــود إلــى شــركة 
ملكيتهــا  نســبة  بلغــت  حيــث  ســونطراك، 

100باملائــة. لألســهم 
وعــن ســبب تســجيلها يف منطقــة بلنــدن، 
ــة  ــص قيم ــى نق ــبب إل ــة الس ــر الطاق ــع وزي أرج
 sbc( أن  إلــى  وأوضــح  هنــاك،  الغرامــة 
ــع  ــية م ــام األساس ــف يف امله london( تختل
ــع  ــا م ــع إدماجهم ــا من ــركة )Hyproc( م ش
ــويق  ــارة وتس ــن جت ــؤولة ع ــى مس ــض، فاألول بع
النفــط اخلــام وغــاز البتــرول املســال، إضافــة إلــى 

املنتجــات البتروليــة كالوقــود.
منير بن دادي

رزيــق  كمــال  التجــارة  وزيــر  اعتــرف 
عــدد  أســعار  يف  طفيفــة  زيــادات  بتســجيل 
الســبب  مرجعــا  االســتهالكية،  املــواد  مــن 
ــل بالبواخــر،  ــاع أســعار الشــحن والنق ــى ارتف إل
ــراءات  ــاذ اإلج ــن باتخ ــار املضارب ــدا التج متوع

ضدهــم. الصارمــة 
الوزيــر، علــى هامــش جلســة  وأضــاف 
اإلجابــة عــن األســئلة الشــفوية، التــي عقــدت 
مبجلــس األمــة يــوم اخلميــس املنقضــي، »أن 
ــواد،  ــذه امل ــعار ه ــادات يف أس ــهد زي ــم يش العال
إضافــة إلــى ارتفــاع أســعار الشــحن والنقــل 
ــة  ــاض يف قيم ــك انخف بالبواخــر، ويصــادف ذل
تأثــر  إلــى  ســيؤدي  ممــا  وطننــا،  يف  العملــة 
ــى اعتمــاد  ــة نظــرا إل األســعار يف الســوق الوطني
االقتصــاد اجلزائــري علــى اســتيراد املــواد األوليــة 
مــن اخلــارج وجــزء كبيــر مــن املــواد الغذائيــة«.
كامــل  »باتخــاذ  الوزيــر  توعــد  كمــا 
ــن، إذا  ــى كل املضارب ــة عل اإلجــراءات الضروري
ــعار  ــم لألس ــى أن رفعه ــات عل ــفت التحقيق كش
ــى »أن مصاحلــه تشــغل  ــا إل ــرر«، مضيف ــر مب غي
علــى أخلقــة العمــل التجــاري مــن أجــل تنظيــم 

التجاريــة«. الســوق 
ومــن جانــب آخــر، كشــف رزيــق عــن 
»أن عمليــة تصديــر التمــور شــهدت ارتفاعــا 
2020 رغــم ظــروف  املاضيــة  الســنة  خــالل 

ــة  ــت قيم ــث بلغ ــة، حي ــة الصحي ــاء واألزم الوب
ــبتها 6.9  ــادة نس ــون دوالر بزي ــر 26 ملي التصدي
بلغــت  2019، حيــث  باملائــة مقارنــة بســنة 

قيمــة التصديــر 24 مليــون دوالر«.
قطــاع  عــن  األول  املســئول  وأضــاف 
التجــارة، خــالل رده علــى الســؤال الشــفوي 
الــذي تقــدم بــه عضــو مجلــس األمــة عبــد 
ــوقن  ــأت س ــه أنش ــع، أن » مصاحل ــادر جدي الق
للجملــة خاصــن ببيــع التمــور يف واليتــي ورقلــة 
عمليــة  وتأطيــر  تتبــع  أجــل  مــن  وبســكرة، 
تســويق املنتــج الوطنــي الــذي يشــمل 200 نــوع 

مــن التمــر«.
كمــا أن وزارة التجــارة تعمــل علــى تســهيل 
ــر  ــدان املجــاورة عب ــى البل ــة نقــل الســلع إل عملي
املعابــر احلدوديــة، واملســاهمة بـــ %50 مــن 
عمليــة  ترقيــة  أجــل  مــن  النقــل،  تكاليــف 
ــتثمرين  ــم املس ــات ودع ــارج احملروق ــر خ التصدي
اجلزئريــن مــن أجــل تســويق منتجاتهــم خــارج 

ــة. ــوق اجلزائري الس
ويف الســياق نفســه، كشــف رزيــق عــن 
ــادل  ــق التب ــينظم مناط ــد س ــون جدي ــود قان وج
احلــر، ســيعرض علــى احلكومــة وميــّر علــى 

ــه.  ــة علي ــان للمصادق البرمل
منير بن دادي

كشف عن صيغة سكنية جديدة للسكنات اإليجارية

ناصـــري يستبعـــد فتـــح برنـــــامج ناصـــري يستبعـــد فتـــح برنـــــامج 
»عـــــدل »عـــــدل 33« حــــاليا« حــــاليا

لم ينفِ تسجيل زيادات عشوائية
رزيــــق يتوّعـــد التجـــار المضاربيــن رزيــــق يتوّعـــد التجـــار المضاربيــن 

بأسعـــار المـــواد االستهالكــــية بأسعـــار المـــواد االستهالكــــية 

حتدث وزير السكن والعمران واملدينة، كمال ناصري، أول أمس، عن الصيغة السكنية 
اإليجارية التي ذكرها سابقا رئيس اجلمهورية.

والي تيارت يكشف:
»خــــط الّسكـــــة الحديــــــدية »خــــط الّسكـــــة الحديــــــدية 
»تيـــــارت-سعيـــــدة« يدخـــــل »تيـــــارت-سعيـــــدة« يدخـــــل 
حّيــــز الخــــدمة نهـــاية حّيــــز الخــــدمة نهـــاية 20212021« « 

وزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم:
»الجزائــــر تحصــــي »الجزائــــر تحصــــي 33 آالف عقـــار غيــــر مستغــــلة« آالف عقـــار غيــــر مستغــــلة«

وزير الطاقة عبد المجيد عطار:
»لم نرســــل باخــــرة وقــــود »لم نرســــل باخــــرة وقــــود 
مغشـــــوش إلـــــى لبنــــــان«مغشـــــوش إلـــــى لبنــــــان«

•  االنطالق يف إجناز 145 ألف وحدة سكنية

تخصيص 20 مليار دج ملناطق الظل خالل 2021

»النظـــــام البنكـــي ال يسمــــح باستيــــراد السيــــارات »النظـــــام البنكـــي ال يسمــــح باستيــــراد السيــــارات 
األقــــل من األقــــل من 33 سنـــــوات« سنـــــوات«

حركــة واسعــة في سـلك مديــري التربيـةحركــة واسعــة في سـلك مديــري التربيـة
 أجرى الوزير األول عبد العزيز جراد، يوم اخلميس املنقضي، حركة واسعة

يف سلك مديري التربية مست 34 مديرا، حسب ما أعلن عنه بيان ملصالح الوزير األول.
وجاء يف البيان: » أجرى الوزير األول عبد العزيز جراد، يوم اخلميس 21

جانفــي 2021، بعــد استشــارة رئيــس اجلمهوريــة عبــد املجيــد تبــون، حركــة واســعة يف ســلك 
مديــري التربيــة مســت 34 مديــرا للتربيــة، وأمــر الوزيــر األول بتنفيــذ هــذا القــرار، حيــث مت حتويــل 11 
مديــرا وإنهــاء مهــام 23 مديــرا ومت تعيــن 23 مديــرا«. »وســيعلن وزيــر التربيــة الوطنيــة عــن القائمــة 
االسمية لهذه احلركة«، وفق املصدر ذاته.                                                                        )ق.و(
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تحتضنه مدينة علي منجلي

رفـع التجميــد عـن مشــروع إنجـاز رفـع التجميــد عـن مشــروع إنجـاز 
مستشفــى جامعـــي بقسنطينــةمستشفــى جامعـــي بقسنطينــة

الذي  املشروع  هذا  عن  االفراج  ومت 
ظل متوقف لسنوات بعد  فض النزاع مع 
بالتزاماتها  أخلت  التي  البرازيلية  املؤسسة 
به  صّرح  أن  سبق  ما  حسب  التعاقدية، 
األشغال  وزير  رأسهم   سابقون   مسؤولون 

العمومية يف أكثر من مناسبة.
والي  اجتماع  خالل  هذا  جاء 
احلفيظ«  عبد  ساسي  »احمد  قسنطينة 
نهاية االسبوع املاضي ، رفقة مجموعة من 
مت  الوطني، حيث  الشعبي  املجلس  نواب 
تأكيد رفع التجميد عن مشروع املستشفى 
اجلامعي الذي كان مبرمجا منذ حوالي 7 
سنوات على مستوى املدينة اجلديدة علي 

احمللية  السلطات  تقرر  أن  قبل  منجلي، 
التي مست  املالية  إثر األزمة  جتميده على 

البالد.
الوالية  منه  استفادت  الذي  املشروع 
مبساحة  أرضية  له  ،اختيرت   2014 سنة 
قدرها 40 هكتار، و هو املشروع الذي من 
و  للمرضى،  كبيرة  خدمة  يقدم  أن  شأنه 
سيعمل على احلد من الضغط الكبير الذي 
باديس،  بن  اجلامعي  املستشفى  يعرفه 
من  املرضى  مئات  يوميا  يستقبل  الذي 
مختلف البلديات وكذا الواليات املجاورة، 
خاصة  املصالح  بعديد  املسجل  والعجز 
انتشار  اجلراحية، والذي زادت حدته مع 

وباء » كوفيد 19« وارتفاع عدد املصابني و 
تعطيل عديد من املصالح من أجل حتويلها 

للعناية مبرضى الوباء.
ربط  ملشروع  أيضا   تطرق  االجتماع 
الزيادية  حي  جهة  من  العمالق،  اجلسر 
شرق  السيار  بالطريق  الوحش  جبل  و 
للشركة  إسناده  تأكيد  مت  والذي  غرب، 
النزاع  فض  مت  أن  بعد  كوسيدار  الوطنية 
الشركة  ووعدت  البرازيلية،  الشركة  مع 
أقرب اآلجال، وهي  بتسليمه يف  الوطنية 
يف  إليها  تطرقنا  أن  و  سبق  التي  املشكلة 

أعداد سابقة.
أمينة. ب

بئر  دائرة  بأمن  الشرطة  أفراد  متكن 
العرش شرقي والية سطيف ، من إلقاء 
عملية  اقترفا  شخصني  على  القبض 
مركبة  من  سنتيم  مليون   700 سرقة 
سياحية كانت مركونة وسط مدينة بئر 

العرش مطلع األسبوع املنصرم.
والية  أمن  مصالح  بيان  وحسب 
الضبطية  أفراد  أطرها  فالعملية  سطيف 
العرش،  بئر  دائرة  بأمن  القضائية 
أودعها  شكوى  استقبال  إثر  وجاءت 
استهدفت  سرقة  عملية  ضحية 
مركونة  كانت  التي  السياحية  مركبته 
حيث  العرش،  بئر  مدينة  وسط 
مالي  مبلغ   على  استولىالفاعلون 
الفور  على  ليتم  بداخلها،  كان  معتبر 
مع  موسعة  وأبحاث  حتريات  إطالق 
والقرائن  األدلة  جميع  استغالل 
واملعطيات املتاحة، مما مكن من حتديد 
املعطيات  كل  أكدت  شخص  هوية 
واستعمل  للجرم  خطط  بأنه  بعد  فيما 
مركبته لتتبع حتركات الضحية والترصد 
فعلته  من  والتأكد  توقيفه  ومت  له، 
باالستعانة بأفراد  فرقة مكافحة اجلرمية 
حتديد  إلى  التوصل  مع  اإللكترونية، 
مبوجب  وهذا  الثاني  الشريك  هوية 
ينكرها لدى  أن  له  ما كان  أدلة قطعية 

توقيفه.
وفاة شخص اختناقا 

بالغاز بتيتاست

اختناًقا  حتفه  شخص  لقي 
جنت  فيما  الكربون  اوكسيد  بثاني 
فيما   ، سطيف  والية  يف  بتيتاست 
احملقق  املوت  من  أخرى  امرأة  جنت 
ذاتها.تدخلت  قجالبالوالية  ببلدية 
املدنية  احلماية  لوحدة  النجدة  فرق 
أحمد يزيد ببلدية قنزات مبعية مصالح 

حادث  يف  أمس  مساء  الوطني  الدرك 
اختناق مميت لرجل داخل منزله بقرية 
»تيتاست« بلدية حربيل شمال والية 
العمر  من  يبلغ  الضحية  سطيف، 
داخل  متوفيا  وجد  سنة   70 حوالي 
الستنشاق  ذلك  ويعود  النوم،  غرفة 
املدفأة  من  املتسربة  االحتراق  غازات 
وانعدام  تصريفها  يف  خلل  بسبب 
تسمما  له  سبب  مما  باملنزل  التهوية 
الكربون  أكسيد  أحادي  بغاز  حادا 
لعمامرة  أحمد  للنقيب  بيان  أفاد  كما 
احلماية  مديرية  يف  باإلعالم  املكلف 
بالعاصمة  مقيم  الضحية  املدنية، 
الثانوية(  )إقامته  ملنزله  وحيدا  وقدم 

مبوطنه األصلي.
قجال  لوحدة  التدخل  فرق  ومتكنت 
من إنقاذ امرأة مبركز بلدية قجال، وإخماد 
قنوات  يف  مشتعل  غاز  لتسرب  حريقني 
القصرية  بحي  األول  املاء  لسخان  الغاز 
غرب مدينة سطيف والثاني يف األنبوب 
واملدفأة  الغاز  قارورة  بني  الرابط  املطاطي 

بقرية تيملوكةببلدية عني آرنات.
يف  مختصة  أشرار  جماعة  وتفكيك 

السطو على احملالت التجارية
املجموعة  وحدات  عناصر  متكن 
من  بسطيف  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
تفكيك شبكة إجرامية مختصة يف السطو 
والسرقة على احملالت التجارية تتكون من 
تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بني 22 
و 62 سنة، وهذا بناءا على عدة شكاوى 

من ضحايا السرقات.
املختصة  الفرقة  أفراد  واستطاع 
والتحري  البحث  تكثيف  بعد  إقليميا 
واملراقبة  االستعالم  عنصري  وتنشيط 
واسترجاع  فيهم  املشتبه  توقيف  من 
فيهم  املشتبه  تقدمي  مت  فيما  املسروقات، 

أمام اجلهات القضائية.

أخبار سطيف

القبض على المتورطين في سرقة 
700مليـون سنتيم ببئـر العرش

برج بوعريريج

سكـان قريـة بوعميـر يطالبون بتعبيد الطرقاتسكـان قريـة بوعميـر يطالبون بتعبيد الطرقات

تم رفع التجميد عن مشروع إنجاز مستشفى جامعي على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، فيما أسند مشروع ربط 
الطريق السيار شرق -غرب بالجسر العمالق للشركة الوطنية كوسيدار التي تعهدت بتسليمه قريبا.

القضائية  الشرطة  مصالح  سجلت 
للدرك  اإلقليمية  للمجموعة  التابعة 
يف  »محسوسا«  ارتفاعا  بخنشلة  الوطني 
 2020 سنة  خالل  املعاجلة  اجلرائم  عدد 
بالسنة  مقارنة  باملائة   60 بنسبة  قدر 

املاضية.
اإلقليمية  املجموعة  قائد  ذأوضح 
للدرك الوطني بخنشلة املقدم خالد بلجوهر 
خالل ندوة صحفية نشطها نهاية االسبوع  
مبقر املجموعة لتقدمي احلصيلة السنوية بأن 
الوالية  بإقليم  العاملة  الوحدات  مختلف 
خالل  مهامها  مختلف  ممارسة  وخالل 
قضية   8487 مبعاجلة  قامت   2020 سنة 
إطار  يف  جنحة  و4571  منها77جناية 
الوقت  يف  مخالفة  و3839  العام  القانون 
 2019 سنة  خالل  فيه  اكتفت  الذي 

مبعاجلة 1420 قضية يف املجموع.

يف  متت  بأنه  املتحدث  ذات  وأضاف 
تتعلق  قضية   75 معاجلة  السياق  ذات 
املهلوسة  األقراص  ترويج  مبكافحة 
على  مت   2020 سنة  خالل  واملخدرات 
 8663 وحجز  شخصا   90 توقيف  إثرها 
قرص مهلوس وأزيد من 236غ من الكيف 
املعالج بقيمة مالية إجمالية للمحجوزات 

تفوق الـ 120مليون دج.
القضائية  الشرطة  قامت مصالح  كما 
التابعة لذات السلك األمني خالل ذات 
تخص  قضية   12 مبعاجلة  الزمنية  الفترة 
التهريب مت على إثرها توقيف 22 شخصا 
الغذائية  املواد  من  1026وحدة  وحجز 
محركات  و7  املائدة  زيت  من  لتر  و500 
آالف  و5  املعادن  لكشف  وجهاز  سيارات 

وحدة من املفرقعات.
ق.م

خالل سنة 2020

ارتفــاع عـدد الجرائـم بخنشلـة

الواقعة  بوعمير  قرية  سكان  يشتكي 
برج  والية  غربي  جنوب  القصور  ببلدية 
بوعريريج من مشكل تدهور الطريق خاصة 
لهم  مالزما  بات  الذي  الداخلية  الطرق 
دون حل ناجع او عاجل وال حترك من قبل 

املسؤولني ما زاد من عزلتهم احملتومة .
بـ  لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  قال  و 
غير  إنه يف ظل صمت   ،« الوطن  »أخبار 
الفساد  هذا  بترميم  املعنية  للسلطات  مبرر 
تقاعسا  الطريق   حالة  حتكي    ، املفضوح 
املسؤولني  قبل  من  املهام  أداء  يف  كبيرا 
مرة  من  لهم ألكثر  مناشدتنا  رغم  احملليني 
أضافوا   و  سريع«.  حل  ايجاد  أجل  من 
الشتاء  فصل  يف  أكثر   تزداد  معاناتنا  »إن 
مبنطقة  والثلوج  لألمطار  كثيف  هطول  مع 
الظل هذه التي تعاني نقصا وانعداما فادحا 
للمشاريع التنموية التي من شأنها االرتقاء 
أين   ، كرمية  حياة  وضمان  اليومية  باحلياة 
تتسبب التقلبات اجلوية بقطع الطريق نهائيا 
عن سكان قرية بوعمير وعزلهم دون قدرة 
الدراسة  أو  العمل  نحو  الولوج  على  منهم 

املركبات  أصحاب  أو  للراجلني  سواء 
أنهم قد ضاقوا ذرعا  القرية  .وأكد سكان 
ضدهم  املمارسة  التهميش  سياسة  من 
دون وجه حق ، خاصة وأنهم يعمدون يف 
كل مرة على إصالح الطريق مبالهم اخلاص 
وقدرتهم املتواضعة إال أنها سرعان ما تعود 
الطبيعية  العوامل  بفعل  االولى  حلالتها 

اخلارجة عن طاقتهم وارادتهم ، اين طالب 
الوطن  أخبار  منبر  خالل  ومن  السكان 
أجل  من  الطريق  تعبيد  يف  االستعجال 
عبرها  املرور  من  املركبات  أصحاب  متكن 
محتملة  اعطاب  حدوث  من  خوف  دون 

لسياراتهم ، وكذا الراجلني .
صفاء كوثر بوعريسة

ميلة

القبـــض علــى مــروج المؤثــرات العقليـــةالقبـــض علــى مــروج المؤثــرات العقليـــة
املخدرات  مكافحة  فرقة  عناصر  متكن 
بأمن   القضائية  للشرطة   الوالئية  باملصلحة 
 420 والية ميلة من توقيف شخص  وحجز 
من  مالي  ومبلغ  العقلية  املؤثرات  من  قرص 

عائدات الترويج بوالية ميلة.

ميلة  والية  أمن  ملصالح  بيان  وحسب 
فتفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة 
بترويج  مشبوه  شخص  قيام  مفادها  ملعلومات 
املؤثرات العقلية وسط مدينة ميلة، على إثرها 
مت الترصد للمشتبه فيه، ووضع خطة ميدانية 

بشخص  العمر  ويتعلق  توقيفه،  من  مكنت 
يبلغ من العمر 22 سنة، بتفتيشه عثر بحوزته 
بريغابلني  نوع  من  مهلوسا  قرصا   420 على 

300 ملغ ومبلغ مالي من عائدات الترويج.
ق.م

سكيكدة

حجــز 26 طـنا من اللحوم الفاسدة
الصحة  مكتب  مصالح  حجزت 
لوالية  الفالحية  املصالح  احليوانية مبديرية 
املجمد  الدجاج  26 طن من  سكيكدة ، 
مبخازن املركب منتهية الصالحية مبؤسسة 
كرومةإثر  حمادي  وحدة  الشرق  مذابح 

مراقبة دورية .
 وكشفت التحليالت املخبرية  الذي 
عن  احليوانية  الصحة  مكتب  بها  قام 
الدجاج  يف  السلمونيال  مرض  انتشار 

املجمد بشكل كبير.
سكيكدة  لوالية  الفالحة  مديرية 

التجارة   ومصالح  الفالحة  وزارة  أخطرت 
والتي بدورها ارسلت جلنة تفتيش وحتقيق 
هذه  بينت  والتي  الفضيحة،  هذه  يف 
الفاسد  الدجاج  من  طن   26 أن  األخيرة 
مبخازن  مكدس  الصالحية  واملنتهي 
إنتشار  عن  أيضًا  أكدت  كما  املؤسسة، 
أطنان   4 يف  اخلطير  السلمونيال  مرض 
هذه  بإتالف  فورًا  وأمرت  الدجاج،  من 
الكمية، حيث مت حرقها يوم أمس وحتويل 

ملف هذه الفضيحة إلى أروقة العدالة.
نسيبة شالبي
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مديرية البناء والتعمير دون مدير منذ 9 أشهر

مشاريــع االستثمـار والبنـاء بوهـران مشاريــع االستثمـار والبنـاء بوهـران 
معلقـــة إلــى إشعــار آخــــر!معلقـــة إلــى إشعــار آخــــر!

توقفت المشاريع االستثمارية ومختلف مشاريع البناء والترقية العقارية الجديدة على مستوى والية وهران 
في األشهر األخيرة بسبب تعليق انعقاد عمل لجنة الشباك الموحد لرخص البناء والهدم والمطابقة على مستوى 

مديرية التعمير والبناء للوالية.

عمر الفاروق
يتوافدون  الذين  املتضررين  من   عدد  وقال 
هذه  لالستفسار حول  التعمير  مديرية  على  يوميا 
الوضعية الغامضة خالل لقائهم بـ«أخبار الوطن« 
،«إنهم لم يجدوا أي إجابة واضحة يف غياب ملدير 
التعمير والبناء الذي أنهيت مهامه من طرف وزارة 

السكن منذ  أشهر«.
وقالت مصادر »أخبار الوطن« إنه بتاريخ 10 
العام  ومدير  السكن  مديرة  مهام  إنهاء  مت  أفريل 
لديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا مدير التعمير 
يف يوم واحد دون أن يتم استخالفهم وبقيت هذه 
املديريات احلساسة تعمل بدون مسؤول ملدة طويلة 
ولـ  للسكن  جديدين  مديرين  تعيني  مت  أن  إلى 

»اوبيجي » الشهر الفارط إال أن مديرية التعمير لم 
يتم تعيني فيها مسؤول جديد وهي املديرية الهامة 
التنفيذية والتي تشرف على مشاريع  الهيئات  يف 
وملشاريع  لها  والتخطيط  للمدن  الكبيرة  التهيئة 
على  األولى  مسؤوليتها  وكذا  والسكن  العمران 
عن  يتم  التي  للبناء  املوحد  الشباك  جلنة  انعقاد 
وللمرقني  اجلدد  للمستثمرين  الترخيص  طريقه 
البناء  رخص  على  اخلواص  وحتى  العقاريني 
رخص  ملفات  حتى  وتعالج  الكبرى  للمنشآت 
البناء التي تقدم بها أصحابها بطعن بعدما ترفض 

على مستوى البلديات .
مستوى  على  أخرى  مصادر  وقالت     
عن  اللجنة  هذه  توقف   « املديرية  هذه  مصالح 
التي كانت تصدرها لم  القرارات  االنعقاد ألن 

جتد اجلهة التي تقوم بتوقيع على رخص البناء 
حني  إلى  تتوقف  جعلها  الذي  األمر  والتعمير 
املستثمرون  وطالب  هذا   ، املشكل  معاجلة 
السكن  وزير  الدراسات من  وأصحاب مكاتب 
التدخل لتسوية وضعية والية بحجم وهران من 
أجل اإلسراع يف انعقاد اللجنة وتسوية وضعية 
اإلمضاء على هذه العقود يف القريب العاجل ، 
بحجم  والية  تبقى  حسبهم  ممكن  غير  من  اذ 
وهران مشاريع اخلواص بها متوقفة منها مشاريع 
تخلق الثروة وتفتح مناصب شغل ، األمر الذي 
جاءت  التي  الوضعية  بهذه  يتأثرون  جعلهم 
البالد جراء جائحة  تعيشها  يف وضعية صعبة 
االقتصادية  الوضعية  صعبت  التي  كورونا 

وزادتها البيروقراطية اإلدارية.

حسب إحصائيات المفتشية الجهوية للغرب

حجـز حجـز 4141 قنطـارا من المخـدرات خــالل  قنطـارا من المخـدرات خــالل 20202020
 41 الغرب حجز  سجلت مصالح شرطة 
قنطار من القنب الهندي خالل سنة 2020 
ارتفاع  تسجيل  مت  فيما  غربية،  والية   12 يف 
خالل  املهلوسة  االقراض  قضايا  يف  كبير 
نفس السنة.وكشف  املفتش اجلهوي لألمن 
مراقب العام للشرطة مصطفى عويني بوهران 
يف عرضه حلصيلة مصالح األمن خالل السنة 
األقراص  قضايا  يف  كبير  ارتفاع  عن  الفارطة 
قرص  مليون   1.4 حجز  مت  حيث  املهلوسة 
للسوائل  قارورة  ألف   12 من  وأكثر  مهلوس 

املهلوسة ومقارنة بسنة 2019 .
الغرب  لشرطة  اجلهوي  املفتش  وكشف 
احملجوزة  قنطار   41 بني  من  أن  اجلزائري 
حجزها  مت  باملائة   74 من  أكثر  الفارط  العام 

واليتي  من  كل  يف  األول  الدفاعي  اخلط  يف 
ونسبة  قنطار   30 يعادل  ما  والنعامة  تلمسان 
ضبطها  مت  احملجوزة  الكمية  من  باملائة   18.7
 ، الغربية  للواليات  الثاني  الدفاعي  اخلط  يف 
أما بخصوص األقراص املهلوسة فان نسبة 51 
باملائة من الكمية احملجوزة ضبط يف الواليات 
مستغامن  وهي  موانئ  لديها  التي  الشمالية 
وهران وتلمسان ، كما ضبطت شرطة الغرب 
خالل السنة الفارطة 2.5 كغ من الكوكايني 
فيها  ضبط  التي   2019 سنة  من  أقل  وهو 
نسبة  أكبر  الكوكايني وسجلت  5.3 كغ من 
وهران  والية  يف  الكوكايني  جتارة  وانحصار 

بحجز 2.2 كغ .
6 آالف قضية مخدرات يف  و سجلت   

12 والية بالغرب وتورط فيها 8786 شخص 
مت تقدمي 6719 للعدالة وال يزال 522 شخص 
األمنية  التحريات  وكشفت  فرار،  حالة  يف 
املهلوسة  األقراص  جتارة  أن  واإلحصائيات 
زادت بكميات كبيرة نظرا لعدد الكبير الذي 
قرص  مليون   1.5 قارب  والذي  حجزه  مت 
مهلوس وانتشار عمليات االحتيال من خالل 
تفكيك ورشتني سريتني خالل السنة الفارطة 
مقلدة   « »اكستازي  تصنيع  يف  مختصني 
 ، ترويجها  يتم  خطيرة  مواد  من  ومصنعة 
إضافة إلى دخول عبوات سائلة للمهلوسات 
التي يتم استهالكها وترويجها إذ مت ضبط أكثر 

من 12 ألف عبوة للسوائل.
عمر الفاروق

تلمسان

سكــان قريــة »ماقــورة« 
يطالبـون بمشاريـع تنمويـة

 دعا سكان قرية »ماقورة« التابعة اقليميا 
تلمسان  غرب  جنوب  اقصى  البويهي  لبلدية 
وزير الفالحة بالتدخل العاجل إلنقاذ قريتهم 
التي  بـ«الفاشلة«  وصفوها  التي  املشاريع   من 
ارتبطت مبنطقتهم النائية و البعيدة عن األنظار 
، و على رأسها مركز الفروسية الذي استهلك 
35 ألف مليارسنتيم لكنه لم ينجز بعد يف حني 

تفتقر املنطقة للعديد من املشاريع التنموية  .
وقال عددمن سكان املنطقة خالل لقائهم 
التي  املشاريع  هذه  إن   »، الوطن«  بـ«أخبار 
يومنا  إلى  النور  ترى  لم  املاليير  استهلكت 
هذا، و يف مقدمتها مركز الفروسية الذي حطم 
مالي  بغالف  اإلجناز  آجال  يف  القياسي  الرقم 
وصل الى 35مليار سنتيم و هو الغالف الذي 
اقامة  خالل  من  بالقرية  النهوض  شأنه  من 
املنشآت  من  الكثير  و  عالج  قاعة  و  متوسطة 
لم  و  ابوابه  اغلق  الذي  املشروع  هذا  عوض 

الفقيرة  املنطقة  هذه  على سكان  بالفائدة  يعد 
و بقي وصمة عار يف جبينها بحكم انه مشروع 
ترفيهي يف منطقة فقيرة حتتاج الى العديد من 

األولويات التي بقيت غائبة إلى اليوم.
من ناحية أخرى يبقى سد ماقورة الشهير 
إقامته  اجل  من  املاليير  له  خصصت  الذي 
لسقي سهل ماقورة و جعله قطبا زراعيا مهما 
يعود باملداخيل على االقتصاد الوطني بالناحية 
وأصبح  حتطم  انه  إال  تلمسان  لوالية  اجلنوبية 
ميول سهول املغرب مبياهه و رغم أن والي الوالية 
األسبق السيد  ساسي احمد عبد احلفيظ قد 
رصد له غالف مالي قدر بعشرة ماليير سنتيم 
اليوم،  إلى  يتم  لم  ذلك  أن  إال   2016، سنة 
يف  بحقهم  يطالبون  املنطقة  سكان  يجعل  ما 
التنمية و يتبرؤن من مشروع نادي اخليول الذي 
استهلك ميزانية معتبرة لكنه لم بعد بالفائدة 

على سكان املنطقة .

تلمسان

حجـــز 88 كلـــغ مـــن الكيــف المعالـــج
متكنت مصالح عناصر الفرقة املتنقلة للشرطة 
القضائية ألمن دائرة املنصورة  بتلمسامنن حجز 88 

كلغ من الكيف املعالج ببلدية بني سنوس .
لألمن  االتصال  خللية  بيان  وبحسب  
الوالئي،فالعملية  جاءت إثر معلومات مفادها 
يف  مختصة  منظمة  إجرامية  شبكة  وجود 

استيراد وتخزين وتهريب املخدرات ببلدية بني 
سنوس، وفق ذات املصدر.

وقد مت إعداد خطة محكمة وتفتيش مسكن 
بتوقيف  سمح  مما  الشبكة  هذه  عناصر  أحد 
من  املذكورة  الكمية  وبحوزته  متلبس  شخص 
الكيف املعالج فضال عن حجز ثالث مركبات 

كانت تستعمل يف عملية نقل وتأمني مسار هذه 
السموم، حسب نفس املصدر.

هذه  شأن  يف  جزائي  إجراء  إجناز  مت  وقد 
القضية قدم مبوجبه الشخص املوقوف أمام وكيل 
اجلمهورية لدى محكمة سبدو الذي أمر بإيداعه 

احلبس املؤقت كما أشير إليه.

سيدي بلعباس

عراقيــل بيروقراطيــة ترهن 
مشـــروع السكــن الريفــي

اليزال ملف السكن الريفي ببلدية ملطار  
بوالية سيدي بلعباس يثير اجلدل، بعد تأخر 
و  البلدية  تستفد  لم  حيث   لسنوات،  دام 
املناطق التابعة لها من  أي حصص للسكن 
الريفي، األمر الذي دفع املواطنني لالحتجاج 

أمام مقر الوالية للمطالبة بلقاء الوالي .
وقال عدد من املستفيدين خالل لقائهم 
بـ » ألخبار الوطن« إن ملف السكن الريفي 
اثر  قد   البلدية  والغائب عن سكان  العالق 
كبيرة   بدرجة  االجتماعية   حياتهم  على 
تعيشها  التي  املتأزمة   الوضعية  يف  وساهم 
السكن  ناحية  من  املنطقة  عائالت  عديد 
ان سنة  باعتبار  أكثر من عشر سنوات  منذ 
2011 تعد  آخر سنة استفادت منها البلدية 

من حصة السكن الريفي .
و ناشد املواطنون والي الوالية التدخل 

األسباب  حول  حتقيق  وفتح  فوري  بشكل 
بلديتهم  حصول  دون  حتول  التي  والدوافع  
السكنية  الصيغة  هذه  من  حصص  على 
اخللفيات  الى  والنظر  انتظارها  طال  التي 
إلى  املتداولون  البلدية  برؤساء  دفعت   التي 
التحجج  بعدم توفر الوعاء العقاري والذي ال 
أساس له من الصحة حسبهم باعتبار املنطقة 
حتوز على اراضي شاسعة صاحلة البناء  ميكن 
سكنية  برامج   لتشييد  استغاللها  للبلدية 
املطلوب  السكني  النمط  هذا  من  خاصة 
ما  وهذا  احمللية    الساكنة  طرف  من  بكثرة 
السابق  الوالي  اوفدها  التي  اللجنة  أقرته 
سنة 2017  الى البلدية حيث  أكدت توفر 
جتسيد  اي  دون  لكن  للبناء  العقاري  الوعاء 

على أرض الواقع
يف حواش أمني

بن خالد عبد القادر

العراقيل اإلدارية وضعف االستثمار 
يرهنــان مستقبــل مدينـة هنين

كم   60 الواقعة  هنني  مدينة  تعتبر   
التاريخية  املدن  تلمسان من بني  شمال والية 
ميتد  الذي  السياحي  مبوروثيها  والغنية  العريقة 
لعدة حقب زمنية ، كما يؤرخ لعدة حضارات 
إنسانية عايشتها املنطقة كما برز بها عدة أبطال 
خلدهم التاريخ كعبد املومن بن على الكومي 
الذي تعتز به املدينة وال تزال اآلثار شاهدة على 
ذلك إال أن السياسات التنموية التي اعتمدتها 
املدينة من  أهملت  املنتخبة  املجالس  مختلف 
ملافيا  سهلة  فريسة  جعلها  ما  اجلوانب  جميع 
العقار السياحي والغابي التي ربطت عالقات 
لعدة  نشاطها  سهلت  مصالح  عدة  مع  وطيدة 
سنوات ما جعل املدينة حتاصر بأحياء فوضوية 
البلدية  مصالح  طرف  من  تهيئتها  برمجة  مت 
 ، يوسف  أوالد  كقرية  للقانون  مخالفتها  رغم 
أوالد   ، تافسوت  شاطئ  على  املطلة  الواجهة 
سيد احلاج ،أوالد سيد الشيخ والتي مت تبريش 
التي  الغابية  من  الهكتارات  من  العشرات 
كانت تزين املنطقة باإلضافة الى التعدي على 
الشريط الساحلي احملمي بقوة القانون ومبرسوم 

رئاسي خاص .
اجلمعيات  مراسالت مختلف  ورغم  هذا 
العصابات  هذه  نفوذ  أن  اال  باملنطقة  الفاعلة 
إدارات عمومية قبل أن تباشر  تغلغل يف عدة 
مصالح الدرك الوطني حتقيقاتها امليدانية التي 
إحدى  بسقوط  وعجلت  املافيا  عمل  عطلت 
سالبة  بعقوبات  ادانتها  متت  التي  العصابات 
وحسب  هذا   ، العدالة  طرف  من  للحرية 
لتأخر  الرئيسي  السبب  فإن  املنطقة  سكان 
التي  املتخلفة  الذهنيات  هي  باملدينة  التنمية 

كانت تشرف على تسيير شؤون املدينة حيث 
لم يتم فتح االستثمار السياحي ال من ناحية 
الفنادق والقرى السياحية التي تعتبر من بني 
اجلزائرية  الساحلية  باملدن  االستثمارات  أجنع 
القطاع  يف  االستثمار  غياب  الى  باإلضافة 
للسياحة  املوجهة  الغابية  كاحملميات  الغابي 
للمرافق  تام  غياب  اال  باإلضافة  هذا  الغابية 
واملالعب  الشباب  كبيوت  للشباب  الترفيهية 
ومواقف  لألطفال  اللعب  وساحات   ، املهيئة 
السيارات حيث يتم غلق الطرق خالل فصل 
يتوافدون  الذين  املصطافني  الصيف من طرف 
دون  لكن  املناطق  مختلف  من  املدينة  على 
من  الذي  الكبير  املورد  هذا  يف  االستثمار 
شأنه أن يؤمن عائدات مالية كبيرة للمدينة، 
من جهة أخرى حتول الشريط الساحلي احمليط 
باملدينة والغطاء الغابي الى نقمة على السكان 
أوعية  توفير  عن  عاجزة  املدينة  باتت  حيث 
األمر  سكنية  مشاريع  إلجناز  موجهة  عقارية 
الذي شجع الفوضى وضاعف أرباح العصابات 
الذي  العمراني  احمليط  تقزمي  الى  باإلضافة   ،
من  لتوسيعه  حال  إيجاد  الضروري  من  بات 
خالل إعادة بعث احلياة يف القرى و التجمعات 
مشاريع  اجناز  بغية  للمدينة  املجاورة  السكنية 
سكنية ومنشآت ثقافية ورياضية مع فتح باب 
االستثمار أمام اخلواص الراغبني يف االستثمار 
السياحي كونه املصدر األكثر استقطابا لرؤوس 
األموال التي تساهم يف رفع الغنب عن املدينة 
كبيرة  نقائص  من  تعاني  التي  التاريخية 

تضاعف من معاناة املواطنني .
عبد القادر بن خالد

ق.م
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أخبار السر ايا

وّجه الوزير األول عبد 
العزيز جراد تعليمات إلى 

أعضاء احلكومة بخصوص 
إعداد النصوص التشريعية 
والتنظيمية، مذكرا إياهم 

بأن بعض مشاريع النصوص 
التشريعية والتنظيمية 

املبادر بها من قبل القطاعات 
الوزارية وحتى تلك املعروضة 
يف اجتماع احلكومة ينقصها 

النضج واخلضوع للتشاور 
ما بني القطاعات.وأّكد 

الوزير األول أن يجب 
أن يكون كل مشروع 

نص يرسل إلى األمانة 
العامة للحكومة 

موضوع تشاور مسبق 
وواسع على مستوى 

القطاع املبادر.

 وعــــود الوزيــــــر

»تويتــر« يبشــر جعبــوب

رســــالة جــــــراد 
لوزرائـــــــــه

أّول ملتقــــى إعالمــــــي

بيئـــــي  تعـــــــاون 

كشف وزير األشغال 
العمومية، وزير 
النقل بالنيابة، 
فاروق شيعلي، 

أن النظرة 
االستشرافية 

للقطاع ترتكز على 
تطوير شبكات 

الطرقات الوطنية، 
مظيفا يف رده على 
األسئلة الشفوية 

مبجلس األمة أنه سيتم إجناز مشاريع ازدواجية الطرق على 
مستوى الواليات مع األخذ بعني االعتبار اإلمكانات املالية 

املتوفرة، خاصة على مستوى املسارات الرابطة بني الواليات، 
بهدف إعطاء حركية مرورية أجنع مع األخذ بعني االعتبار 

مقاييس السالمة املرورية.

نظمت الوكالة الوطنية للنفايات )وون( امللتقى اإلعالمي األول 
بالعاصمة، والذي جمع إطارات من الوكالة مع ثلة من صحفيي 

وسائل اإلعالم العمومية واخلاصة املرئية واملسموعة واملكتوبة، 
بغرض متكني الصحفيني من إيصال املعلومة »الدقيقة 

والصحيحة« للمواطنني بخصوص إشكالية النفايات، وذلك من 
أجل هدف أسمى وهو«ترسيخ روح املواطنة البيئية«.

نظمت الوكالة الوطنية للنفايات )وون( امللتقى اإلعالمي 
استقبلت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، أّول أمس، سفيرة 

جمهورية أملانيا االحتادية باجلزائر، إليزابيث ولبرس، حيث 
استعرض الطرفان مجاالت التعاون والشراكة بني البلدين يف 

مجال البيئة وسبل تعزيزها. وجرى اللقاء مبقر الوزارة بحضور 
مديرة وكالة التعاون األملاني باجلزائر )GIZ(، حيث شّكل 
فرصة للطرفني ملناقشة مدى تقدم املشاريع قيد اإلجناز يف 

إطار التعاون الثنائي يف مجال البيئة ومواصلة العمل سويا من 
أجل تكريس شراكة تخدم املصالح املشتركة للبلدين.

احتل اجليش اجلزائري 
املرتبة الثالثة عربيا 

والـ28 عامليا يف ترتيب 
أقوى اجليوش العالم 

لسنة 2020. ووفق 
تصنيف مؤسسة »غلوبال 
فايرباور« لـ 2020 الذي 

يخص ترتيب أقوى 
جيوش العالم،  جاء 

اجليش اجلزائري - حسب 
املصدر ذاته - يف املركز 

الثالث عربيا بتعداد 130 
ألف جندي عامل،و150 

ألف جندي احتياط، وكذا 
13 مليار دوالر ميزانية 
خصصت لوزارة الدفاع.

الجيــــش الجزائـــري الثـــــالث 

أضعـــــف أضعـــــف 
نسبــــــة! نسبــــــة! 
سجلت مصالح مديرية الصيد البحري واملوارد 
الصيدية جليجل،  خالل العام املنصرم 2020، 

»أضعف إنتاج للسمك منذ العشرين سنة خلت »، 
حسب ما أفادت به مديرة القطاع بالوالية، نادية 

رمضان. وأوضحت املسؤولة ذاتها أن إنتاج السمك قد 
عرف تراجعا بنحو 30 باملائة خالل عام 2020 مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2019، ما ميثل »أضعف نسبة 
إنتاج مسجلة خالل الـ20 سنة املاضية«.

حتصل حساب وزير العمل 
والتشغيل والضمان االجتماعي، 

الهاشمي جعبوب، على منصة 
التواصل االجتماعي تويتر، يوم 

األربعاء 20 جانفي 2021، على 
الشارة الزرقاء لتوثيق احلسابات 

Account Ve� )واعتمادها 
rified(، من قبل إدارة تويتر. 

للتذكير فإن جميع حسابات 
وزارة العمل والتشغيل والضمان 

االجتماعي عبر منصات التواصل 
االجتماعي موثقة ومعتمدة 

بالشارة الزرقاء وهذا من أجل 
ضمان تعامل آمن مع جميع متتبعي 

ومستعملي حساباتها على هذه 

»بعـــبـــع« اإلدارة! 

صّرح وسيط اجلمهورية كرمي يونس بأن 
هيئة وساطة اجلمهورية أقرها رئيس 

اجلمهورية بهدف مكافحة البيروقراطية 
و«السماح للمواطن بالعيش يف سالم وكرامة«. 

ووصف وسيط اجلمهورية البيروقراطية 
بـ«سلطة اإلدارة التي يجب أن تكون«، والتي 
هي موجودة يف عدة بلدان، لكن »ال يجب أن 

تتجاوز حدودها حتى ال تشكل عبئا بالنسبة 
إلى املواطن وعائقا يجب على اجلميع 

محاربته«، ويبدو أن محاربة تسلط »بعبع« 
اإلدارة ميثل املهمة األساسية لكرمي يونس.

المؤسســـــات  تمويــــل 
لّنـــــاشــــــــــئة ا

كشف املدير العام لصندوق متويل املؤسسات الناشئة أحمد 
حفتاري عن الشروع يف عملية متويل املؤسسات الناشئة 

املتحصلة على التصنيف، عقب منح عالمة “مؤسسة 
ناشئة” )Star-tup( للموجة األولى من املقاولني. وأوضح 

حفتاري أن نحو 10 مؤسسات ناشئة متحصلة على عالمة 
قدمت طلباتها للحصول على متويل من صندوق متويل 

املؤسسات الناشئة، مضيًفا أن مصاحله بدأت يف تلقي ودراسة 
وحتليل هذه الطلبات األولى، مؤكدا أن افتتاح بوابة التمويل 

سيكون ابتداء من األسبوع املقبل.
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ظاهرة فريدة من نوعها

رصــد »ثعلــب المــاء« و»طائـــر رصــد »ثعلــب المــاء« و»طائـــر 
اللقلـــق« األســود ببشــــاراللقلـــق« األســود ببشــــار

تمكن المصور الفوتوغرافي الشاب »كمال. ت« رفقة أصدقائه من توثيق وجود بعض الحيوانات والطيور 
النادرة والمهددة باالنقراض بمنطقة سد جرف التربة بوالية بشار، و من بين ما وثقته عدسة المصور كمال 

طائر اللقلق األسود وثعلب الماء، و الذي يعتبر ظهورهما بالمنطقة فريدا و األول من نوعه.

مصطفى ياسر
الفوتوغرايف كمال. ت  وصرح املصور 
اللقلق  طائر  ظهور  إن  الوطن«  أخبار   « لـ 
وعبوره  التربة  جرف  سد  مبنطقة  األسود 
من املنطقة، نادر جًدا خاصة وان املناطق 
التي يعشش بها غالًبا ما تكون يف أوروبا و 
أسيا، عكس اللقلق األبيض املنتشر بكثرة 
عبر أنحاء العالم وأضاف ذات املتحدث إن 
حجم طائر اللقلق األسود كبير جدا و قد 
إلى  فتصل  أجنحته  أما  املتر  طوله  يتجاوز 
بطن  و  اسود  بريش  ميتاز  و  مترين  حوالي 

ابيض ومنقار و سيقان حمراوان
كمال  بشار  والية  ابن  استطاع  كما 
من رصد ثعلب املاء بنفس املنطقة خالل 
تراجعت  أن  بعد  اجلديد  العام  هذا  مطلع 

هذا  ضفاف  على  نفوقه  بسبب  أعداده 
املائي بشكل مخيف خالل شهر  املسطح 
من  متكن  حيث   2013 سنة  من  أوت 
السطح  إلى  املاء  من  يخرج  وهو  تصويره 
ليعود  دسمة  غذاء  وجبة  تناول  اجل  من 
بعدها إلى املاء مجددا يف مشهد سنيمائي 

يحبس األنفاس
و يقول كمال. ت من خالل تصريحه 
األحيان  بعض  بانه يف  الوطن«  »أخبار  لـ 
قد ينتظر لساعات طويلة حتى يتمكن من 
موضحا  املناسبة  اللحظة  يف  التقاط صورة 
يتطلب  التصوير  أنواع  من  النوع  هذا  ان 
قد  التي  املخاطر  بسبب  واحترافية  جهدا 
تواجهه اثناء التعامل مع احليوانات مباشرة 
وينبغي على املصور ان يكون صبورا حتى 

يف  املشاهد  الى  اللقطة  نقل  من  يتمكن 
احلياة  تصوير  ان  مضيفا  احلقيقي  اطارها 
و  الثمن  باهظة  معدات  يتطلب  البرية 
التنقل دائما أينما وجدت الكائنات التي 

يعمل على رصدها
الى  رسالة  كمال  املصور  وجه  قد  و 
ضرورة  الى  الصيادين  خاصة  اجلميع 
أوقات  احترام  و  الصيد  اثناء  التعقل 
احلفاظ  اجل  من  احليوانات  لدى  التزاوج 
الذي  باملنطقة  البيولوجي  التنوع  على 
بات مهددا بالزوال بسبب طيش البعض 
دعوة  وجه  كما  املنطقة  يزورون  الذين  من 
ألصحاب االختصاص من اجل حماية ما 
تبقى من هته احليوانات املتواجدة باملنطقة 

و التي أصبحت مهددة باالنقراض.

غرداية 

طلبة السنة الثالثة اتصال يطالبون 
برفــع التجميد عــن تخصص إعالم

الثالثة  السنة  طلبة  من  عدد  عبر 
واالتصال يف  االعالم  علوم  بقسم  اتصال 
جامعة غرداية  عن استيائهم وقلقهم جراء 
متواجد  كان  الذي  إعالم  تخصص  غلق 

من قبل ومت جتميده سنة 2015.
غرداية  جامعة  طلبة  من  عدد  وقال 
خالل لقائهم بـ«أخبار الوطن« إن  شهادة 
اتصال  تخصص  يف   تنحصر  تخرجهم  
فقط مما قيد طالب وجعلهم يتجهون الى 
وهو  املاستر   شهادة  يف  واحد  تخصص 
اتصال وعالقات الذي سيقيد اختياراتهم 
املهنية. . وما زاد من استياء الطلبة غياب 

التنسيق واملتابعة بني إدارة القسم باجلامعة 
و ادارة إذاعة اجلزائر من غرداية ،حيث أن 
تكويناتهم يف  يتلقون  الذين  الطلبة  معظم 
قبول  يتم  ال  األحوال  غالب  يف  االتصال 
املنبر  تعتبر  بحيث  اإلذاعة  يف  تربصاتهم 
يف  اإلعالم  مجال  يف  الناشط  الوحيد 

الوالية .
ادارة  من  الوطن«  »اخبار  وتقربت 
الى  السبب   وأرجعت  التي    اجلامعة 
غياب  هو   ملطلوب  التخصص  جتميد 

األساتذة يف هذا االختصاص .
حاج قويدر عبدالرزاق

بسكرة

المستفيــدون مـن المحيطات 
الفالحيـة بلوطايـة غاضبون

من  املستفيدون  سنوات  منذ  ينتظر 
بسكرة  يف  بلوطاية  الفالحية  احمليطات 
أراضيهم  على  الفعلي  حصولهم  تعجيل 
التي استفادوا بها على الورق سنة 2013 
لكن توزيعها على أصحابها يبقى مؤجال 
رغم توالي الوعود وتعدد االحتجاجات.

وأبدى عشرات املستفيدين مبنطقتي 
لـ  حديثهم  يف  »الضمرانية«  و  »احلزمية« 
الشديد  تذمرهم  عن   « الوطن  »أخبار 
من  متكينهم  يف  التماطل  وصفوه  مما 
للشباب  املوجهة  الفالحية  احمليطات 
رغم  الفالحة  قطاع  يف  االستثمار  قصد 
لدى  ملفاتهم  إيداع  على  سنوات  مرور 
بدراستها  تكفلت  التي  املعنية  اجلهة 
قبل ضبط قائمة املستفيدين ليقوم بعدها 
املستحقات  بتسديد  باالستفادة  املعنيون 
انشغالهم  جتسيد  يف  أمال  املطلوبة  املالية 
أكد  حيث  جدوى،  دون  لكن  قريبا 
بعضهم تلقيه لوعود باجلملة منذ العهدة 
السابقة للمجلس التنفيذي للبلدية لكن 

تعرف  ولم  مكانها  تراوح  بقيت  األمور 
دفعهم  الذي  األمر  للتجسيد  طريقها 
سابقة  مناسبات  يف  االحتجاج  إلى 
قائمة  عن  اإلعالن  موعد  تسريع  قصد 
اإلدارية  العقود  ومنحهم  املستفيدين 
يف  نشاطهم  مبزاولة  لهم  تسمح  التي 
أبدى  السياق  ذات  ويف  عادية،  ظروف 
احلاصل  التأخر  من  املستفيدون غضبهم 
وجود  إلى  ذلك  مرجعني  امللف  يف 
األمر  لهم  املخصص  بالعقار  تالعبات 
االستفادات  تقليص  إلى  دفع  الذي 
مرة،  كل  يف  التوزيع  عملية  وتأجيل 
السلطات  تدخل  ضرورة  على  مؤكدين 
وتخليصهم  انشغالهم  يف  للنظر  الوالئية 
معيشتهم،  نغص  الذي  االنتظار  من 
االيجابية  املخلفات  إلى  أشاروا  حيث 
املنطقة  أبناء  على  احمليطات  لتوزيع 
اإلنتاج  وتعزيز  البطالة  نسبة  بتقليص 

الفالحي باملنطقة.
م. بن مبارك

ورقلة

برمجــة 18 محطـة لتحسين 
التغطيــة باإلنترنــت

اجلزائر  اتصاالت  مؤسسة  شرعت 
بورقلة يف جتسيد برنامج واسع لتحسني 
خالل  اإلنترنت  بخدمات  التغطية 
السنة اجلارية يشمل تركيب 18 محطة 
مختلف  عبر  جدا  العالي  التدفق  ذات 

بلديات الوالية.
ويجري يف هذا الصدد إجناز محطتني 
الغربية  )الضاحية  النصر  بحي  إحداهما 
لعاصمة الوالية( وأخرى بحي املستقبل 
بالوالية املنتدبة تقرت ) 160 كلم شمال 
التي  املواقع  دراسة  يتم  فيما  ورقلة(، 

سيتم بها تركيب باقي احملطات.
التي  التقنية  املشاريع  هذه  وتهدف 
إلى  البصرية  األلياف  على  كلية  تعتمد 
حتسني التغطية بشبكة اإلنترنت وحتسني 
اخلدمة املقدمة إلى املواطن، حيث تتوفر 
تلك احملطات على أحدث التكنولوجيات 
وتوفر  اإلتصاالت  عالم  يف  املستعملة 
العالي  التدفق  ذات  اإلنترنيت  خدمة 
كما  ميغابايت،   100 إلى  تصل  جدا 

شرح السيد عمر ثليب.

وسيشمل هذا البرنامج الذي يتوخى 
يف  العصرنة  متطلبات  مواكبة  أيضا  منه 
املغطاة  األحياء  كافة  االتصاالت  مجال 
حاليا بالشبكة القدمية من خالل تعميم 

هذه التقنية، وفق ذات املتحدث.
ويف إطار فك العزلة عن مناطق الظل 
بالوالية، فقد مت مؤخرا تشغيل محطتني 
للجيل الرابع لإلنترنت بكل من منطقتي 
البرمة  بدائرة  زنايقة  و  معمر  حاسي 
شرق   - جنوب  كلم   420( احلدودية 
واحدة  لكل  مشترك   700 بسعة  ورقلة( 
خدمات  ضمان  شأنهما  ومن  منهما، 
كما  بها،  للقاطنني  عصرية  إتصاالت 

جرى شرحه.
اجلزائر  إتصاالت  مؤسسة  وقامت 
بورقلة إلى حد اآلن بتركيب 50 محطة 
للجيل الرابع لإلنترنت عبر شتى بلديات 
الظل  مبناطق  محطة   12 منها  الوالية، 
وفق  اخلدمة،  حيز  كلها  دخلت  التي 

ذات املصدر.
زاهية سعاد

تمنراست

تسجيـل 563 قضيـــة 
متعلقــة بالمســـاس 

بالممتلكــــات
باملساس  متعلقة  قضية   563 متنراست  والية  سجلت 

باملمتلكات واالموال.
املراقب  متنراست  اجلنوب  لشرطة  اجلهوي  املفتش  وقال   
بوصالح يحي يف  ندوة صحفية التي قدم فيها احلصيلة السنوية 

لسنة2020 ،لنشاطات مصالح الشرطة
قضية   245 بينها  من  قضية   1433 سجلت   مصاحله  إن 
باملساس  بـ  متعلقة  قضية   563  ، باألفراد  باملساس  متعلقة 
باملمتلكات واألموال و 148 قضية متعلقة باملخدرات واملؤثرات 
العقلية ، أما بالنسبة للجرائم اإلقتصادية واملالية فبلغت 202 
واألسرة واألداب العامة 46 قضية واجلرائم املعلوماتية 51 قضية.
وأكد املسؤول ذاته على  حرص أمن والية متنراست على 
تفعيل مجال الشرطة اجلوارية، من خالل تقرب مصالح الشرطة 
من املواطن، حيث أن مصالح الشرطة بإقليم اإلختصاص تلقت 
سنة 2020، قرابة 8871 نداء على اخلط الهاتفي األخضر1548 
بـــ: 3965 إتصال وكذا خط النجدة 17 بـــ3005 إتصال والرقم 
األخضر 104 املخصص للفئات الهشة بــ1172 إتصال   مما يدل 

على املشاركة الفعالة للمواطن يف محاربة اجلرمية.
أما فيما يخص جائحة كورونا فقد أشار املفتش أن مصالح 
ملجابهة هذا  األولى  الصفوف  دوما يف  بتمنراست كانت  األمن 
الوباء من خالل احلمالت التحسيسية بتوعية املواطنني بضرورة 
واحترام  الوباّء،  انتشار  من  للحد  االحترازية  بالتدابير  التقيد 
ان  أكد  إلى حمايتهم كما  أساسا  يهدف  الذي  الصحي  احلجر 
الشرطة ، سخرت كافة اإلمكانيات املادية والبشرية يف  عمليات 

التعقيم والتطهير للمحيط والشوارع واألحياء الشعبية.

 ، املاضي  األسبوع  نهاية  نظم 
املنتدى اإلعالمي ملكتب متنراست ، يوم 
إعالمي و حتسيسي حول روح املقاوالتية 
بعض  لفائدة  الشباب  إدماج  آليات  و 

أصحاب املؤسسات املقاولة.
املكتب  قبل   من  املنظم  امللتقى 
مع  بالتنسيق  جاء   للمنتدى  الوالئي 
الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية، 
اجلزائري  للمنتدى  الوالئي  املكتب  و 
رئيس  واملقاوالتية.ووقال   للشباب 
الوطني  للمنتدى  الوالئي  املكتب 
عبد  حمو  بن   « اجلزائري  اإلعالمي 
الرحمان »لـ« اخبار الوطن« إن هذا اللقاء 
املكتب  بني  املبرمة  االتفاقية  مبوجب  مت 
الوالئي للمنتدى والوكالة الوطنية لدعم 
كيفية  إلى  الهادف  املقاوالتية  وتنمية 

خاصة  مؤسسات  يف  الشباب  إدماج 
السياق  نفس  يف  املقاوالتية.و  ومنها 
وتنمية  لدعم  الوطنية  مديرالوكالة  دعا 
مسعود  مسعودي  بتمنراست  املقاوالتية 
يف هذا اللقاء جميع الشباب إلى ضرورة 
للوكالة من أجل اإلستفادة من  التقرب 
خاصة  للجميع  نداء  موجها  مشاريعها 
الشباب املتخرج البطالني إلى اإلستثمار 
توظيف  تستطيع  ال  الدولة  ألن  اخلاص 
اجلميع.وأشار املسؤول ذاته   إلى ضرورة 
ترقية و تطوير و تشجيع املبادرة املقاوالتية 
الروح  حتفيز  و  اجلامعي  الوسط  يف 
من  الطلبة  و  الباحثني  لدى  املقاوالتية 
نشر  إلى  تهدف  نشاطات  برامج  خالل 

و زرع الثقافة املقاوالتية.
أحمد كرزيكة

تمنراست

ملتقى إعالمي حول المقاوالتية 
وآليــات إدمــاج الشبـــاب
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فيروز رحال

أهم  غياب   من  املشاتي  هذه  سكان  يشتكي 
النزوح  وتيرة   من  يرفع  ما  الكرمي  العيش  أساسيات 
ونشاط  الفالحة  عن  والتخلي  احلضرية  املناطق  نحو 
تربية املواشي، ناهيك عن  الطرق الرابطة بني بلدية 
العوينات وهذه املناطق الريفية والتي لم تعرف التهيئة 

بالرغم من عديد الشكاوى للسلطات احمللية.

فك العزلة حلم بعيد المنال
ملختلف  الوطن   أخبار  لشبكة  ميدانية  زيارة  يف 
مشتة  غرار  على  العوينات  لبلدية  التابعة  املشاتي 
ريفي  مسلك  عبر   إليها  توجهنا  التي  البرواق  دمنة 
وحيد مليء باحلفر واملطبات و جد مهترئ تسير فيه 
العديد  لوجود  نظرا  و اجلرارات  القدمية  السيارات  إال 
استقبلنا   أين  العبور،  صعبة  املهترئة   األودية  من  
بعض السكان بعبارة »ليصل صوتنا لكل مسؤول«، 
»معاناتنا يجب أن تنتهي قبل أن ننتهي«، فحسب 
تصريحات  بعض الفالحني فإنه مبجرد بداية تساقط 
الطريق نهائيا بسبب  األمطار تتوقف احلركة و تقطع 
نسبة  من  يرفع  ما  األودية  يف  املياه  منسوب  ارتفاع 
املرور  اجلرارات  حتى   تستطيع  ال  حيث  األخطار، 
عبرها،  لتصبح بذلك هذه املنطقة أكثر عزلة من قبل 
لفترات طويلة تصل حتى لـ 15 يوما، أين تلجأ بعض 
مختلف  يف  واحللفاء  احلطب  الستعمال  العائالت 
عمليات الطهي بسبب عدم تويف قارورات الغاز وهذا 
مجاهدة  »صرهودة«  خالتي  به  صرحت  ما  حسب 

وإحدى سكان املنطقة.

 الكهرباء..المشروع الحلم

ويف وجه آخر  للمعاناة تطالب البراءة يف هذه 
املشاتي بأبسط حقوقهم حتت عبارة »أعطونا تريسيتي 

... رانا ضعنا »، لينطلق بذلك أولياء األطفال 
املتمدرسني يف احلديث بحسرة كبيرة عن املعاناة 

التي يتخبطون فيها بسبب الظروف املزرية التي يراجع 
فيها التالميذ دروسهم  حتت أضواء الشموع يف كل 

موسم دراسي، أمر جعل مبستوى تالميذ هذه املشاتي 
دائما يقل عن مستوى التالميذ يف املدينة ما يخلق 
احساسا بالنقص يف نفسية األطفال خاصة ونحنا 

على مشارف سنة 2021 حسبهم، وأضاف هؤالء 
أنهم يضعون أيديهم على قلوبهم عند اقتراب الدخول 
املدرسي جراء غياب النقل املدرسي الذي  زاد من 
الطني بلة، حيث يضطر اآلباء للبحث عن وسيلة 

نقل يوميا لنقل األطفال إلى املدارس أو  البقاء حتت 
حتمية قطع مسافة 7 كلم مشيا على األقدام للوصول 
إلى مدارس بلدية العوينات، فيما يبقى أطفال آخرون  

طيلة أيام األسبوع  عند أحد األقارب يف املدينة 
والعودة إلى منازلهم الريفية يف العطلة األسبوعية، 

أمر هو اآلخر يؤثر سلبا على النتائج الدراسية بسبب 
ابتعاد األطفال الصغار عن الوالدين.

 مشروع خزان مائي 
لم يرو عطش السكان

أزمة  تنتهي  أن  أمل  على  من  سنوات   8 بعد 
مبشتة  مائي  خزان  اجناز  من   االنتهاء  بعد  العطش  
»العرقوب األصفر«  الذي كان من املفترض  أن يرفع 
الغنب عن سكان كل املشاتي ، غير أن  هذا األمل  
مجددا،  العطش  أزمة  عليه  لتتغلب  كثيرا   يدم  لم 
اخلاصة  املضخات  كل  »إن   السكان  ممشل  فحسب 
باإلضافة   األعطاب  كثرة  و  للتلف  تعرضت  باخلزان 
إلى اهتراء  شبكة املياه املوصولة به بالرغم  أن اخلزان 
لم يستغل وال ليوم واحد ولم تستفد منه املنطقة ولو 
احمللية  السلطات  املنطقة   ناشد سكان  ماء«و  بقطرة 
بضرورة  فتح حتقيق مع املقاولة املنجزة للمشروع من 
الوقوف على عمليات االجناز املغشوشة مببالغ  أجل  
جد ضخمة دون احلصول على نتائج ايجابية، وهذا 
لهذا  احملليني  للمنتخبني  ملحوظ  تعتيم  ظل   يف 
املشروع الذي ميكن أن يقضي على األزمة نهائيا يف 

مختلف املشاتي القريبة.

  15 ألف شجرة مثمرة 
معرضة للتلف

مبستثمراتها  العوينات   بلدية  مشاتي  تعرف 
الفالحية التي تنتج كل أنواع الثمار و حتوي أكثر  من 
15 ألف شجرة زيتون  التي توفر أجود أنواع زيت الزيتون 
املسابقات  يف  أصحابها  بها   شارك  والتي  باملنطقة 
مينع  الذي  الوحيد  السبب  وهو  والدولية،  الوطنية 

أصحاب  هذه األراضي  التخلي عنها و هجرانها نحو 
واملزرية خاصة  القاهرة  الظروف  رغم  املناطق احلضرية 
حد  على  الفالحية  و  الريفية  الكهرباء  انعدام  مع  
سواء،  ليؤكد »فيصل« أحد فالحي املنطقة أن املطلب 
يف  والبقاء  املستثمرات  خيرات  للحفاظ  األساسي 
أراضيهم هو الكهرباء  ألن االعتماد على مادة املازوت 
لتشغيل آالت السقي كلفتهم أكثر من الالزم يف ظل 

كثرة األعطاب و غالء أسعار قطع الغيار والتصليح .
ويضيف ذات املتحدث، أن أعمدة الكهرباء تبعد 
عن املساكن املتواجدة »بفج البطمة« إال أمتارا قليلة، 
فيما تبعد عن سكان مشاتي »دمنة البرواق« بحوالي 
500 متر فقط،  وبني هذا وذاك فإن السكان يناشدون 
الوالي اجلديد »محمـد البركة داحاج« بانتشالهم من  
احلقرة و التهميش و تخصيص  مشاريع تنموية حتفظ 

كرامتهم  خاصة ونحن على مشارف سنة 2021 .

 رئيس بلدية العوينات:  »مشاريع 
جديدة في االفق«

العوينات،   بلدية  رئيس  عبداللطيف  عزالدين  كشف 
أنه يف إطار  املشاريع املسجلة واملقترحة لدفع عجلة التنمية 
مبناطق الظل ، سيتم  االنطالق قريبا يف اجناز  مشاريع لربط 
مهرية  مشتة  غرار  على  بالكهرباء،  الريفية  املناطق  بعض 
أيضا  التي ستستفيد  و  والبسباس  القنطاس  و  الكباريت  و 
حولت  حيث  كلم،   3 طول  على  ريفي  مسلك  اجناز  من 
اعداد  أجل  من  سونلغاز   التوزيع   مديرية  إلى  ملفاتهم  
الشروط، وتكليف  مقاول باملشروع ، كما سيتم  اجناز خزان 
سعة 200 م مكعب على مستوى املنطقة الريفية املسماة 
»غيران«،  كما سيتم  تزويد مشتة »مهرية« وما جاورها  من 
الرابط  للطريق  االعتبار  إعادة  مع   للشرب،  الصاحلة  املياه 

بيها وبني  الطريق الوطني رقم 88 .

500 عائلة تعاني في صمت بتبسة

مشاتـي العوينـات ..عزلـة وعطـش وحرمـان مـن المرافـق!مشاتـي العوينـات ..عزلـة وعطـش وحرمـان مـن المرافـق!
مستثمــرات فالحيــة مهــددة بالهـــالك

تتفاقم معاناة  أكثر من 500 عائلة في مشات متفرقة في كل من  »دمنة البرواق« و»فج البطمة« و»مهرية » ببلدية العوينات في والية تبسة، 
وتزداد حدتها يوما بعد يوم  تحت حصار ثالثية  ميزتها العزلة والعطش والحرمان من الكهرباء  بمناطق صنفت مناطق  ظل.

مطالــب بالتحقيــق فـي مشـروع إنجـاز خـزان مائتي
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مشروع  إلعادة بعث الرياضة المدرسية بعد إهمال ممنهج

أجسـام سليمـة فـي مدارس هزيلـة!أجسـام سليمـة فـي مدارس هزيلـة!

 م.هشام
فالرياضة املدرسية مشتلة أبطال املستقبل وخزان ال ينفذ 
للمواهب والطاقات االبداعية يف ألوان مختلفة من الرياضات، 
الحقا  فيها  واالستثمار  إبداعها،  لِتفجير  دعمها  يجب  لذلك 

متثيال للّراية الوطنية يف احملافل الدولية.
بني  احملكم  التنسيق  على  مبنية  إستراتيجية  غياب  ففي 
استغالل  أجل  من  الوطنية  والتربية  والرياضة  الشباب  وزراتي 
الكم الهائل من املادة اخلام يف إعداد أبطال اجلزائر، خاصة وأن 
رياضية يف  إجازة  الف،   300 قرابة  هناك  أن  إلى  تشير  األرقام 
األطوار الثالثة اإلبتدائي، املتوسط والثانوي، مبجموع أزيد من 
9 ماليني تلميذ، من بينهم 4 ماليني فقط يف الطور االبتدائي.

..كان لها الفضل في اكتشاف مرسلي، مخلوفي، 
سواكري وبركوس

لكن ولألسف أصبحت يف السنوات األخيرة عاجزة على 
يف  الوطنية  املنتخبات  متوين  على  قادرة  وغير  األبطال،  إجناب 
شتى االختصاصات، بعدما كان لها الفضل سابقا يف اكتشاف 
بعض األسماء سطع جنمها على غرار البطل أوملبي سابق والبطل 
العاملي أربع مرات يف سباق 1500 متر، نورالدين مرسلي توفيق 
مخلويف حامل ذهبية سباق 1500 متر يف دورة األلعاب األوملبية 
بلندن 2021، مصارعة اجليدو سليمة سواكري والبطل األوملبي 
السابق ورئيس اللجنة األوملبية حاليا، عبد الرحمن حماد، فائد 
يشارك حاليا  الذي  بركوس  اليد مسعود  لكرة  الوطني  املنتخب 
رفقة »اخلضر« يف كأس العالم مبصر وآخرون، اكتشفوا كمواهب 
بفضل الرياضة املدرسية. لذلك يجب إعادة النظر يف سياستها 

واتخاذ إستراتيجية واضحة املعالم جتاه الرياضة املدرسية.
يف  بالنقص  بداية  نقاط،  عدة  إلى  راجع  التقهقر  هذا 
على  خاصة  التعليمية،  املؤسسات  داخل  الرياضية  املنشآت 
على  منها  واحدة  تتوفر  ال  إذ  االبتدائية،  املدارس  مستوى 
الشباب  وزارتي  بني  التنسيق  غياب  إلى  باإلضافة  فضاء  أي 
الذي  القطاع  هذا  هيكلة  إلعادة  الوطنية،  والتربية  والرياضة 
يعاني من شح اإلعانات املالية دون نسيان املكانة الضعيفة التي 
حتتلها على مستوى سلم القيم، ما دامت املشاكل التي تعرضها 
دوما االحتادية على مسؤولي الرياضة يف اجلزائر ال تلقى أهمية 

مقارنة بنشاطات رياضية أخرى.
مساء  وتخصيص  املكثفة  التعليمية  الرزنامة  أن  كما 
الدروس  إلجراء  التربوية  املؤسسات  بعض  يف  ثالثاء  يوم  كل 
ممارسة  من  املتمدرسني  حرمان  يف  ساهم  مما  االستدراكية، 

النشاط الرياضي.
..424 ألف تلميذ  فقط يحوزون على إجازة 

رياضية من أصل 9,5 مليون
تلميذ  مليون   9,5 بني  من  أنه  اإلحصائيات  أخر  وتشير 
على  حائزين  فقط  ألف   424 هنالك  الوطنية  التربية  قطاع  يف 
اجازة رياضية، ما ميثل سوى 4,47 باملائة من التعداد االجمالي 

مليون   1,7 بني  من  اجلامعية،  للرياضة  للتالميذ، وبالنسبة 
طالب هناك 32 ألف فقط حائزين على اجازة رياضية، أي أقل 

من 2 باملائة من التعداد االجمالي للطلبة.
بشكل  واجلامعية  املدرسية  الرياضة  ضعف  سبب  ويعود 
خاص، جملة من النقائص من حيث ضعف احلجم الساعي 
التأطير  وكذلك  الرياضية  املنشآت  وكذلك  لها  املخصص 

البيداغوجي والتمويل.
حيث أن املعايير الدولية للتربية البدنية والرياضية تخصص 
ما ال يقل عن 4 ساعات يف األسبوع باإلضافة إلى حصتني بعد 
الظهر ملمارسة األنشطة االختيارية، بينما ال يستفيد تالميذنا 

يف املرحلة االبتدائية سوى من 45 دقيقة يف األسبوع.
يف  والرياضية  البدنية  بالتربية  خاص  تكوين  غياب  إن 
برامج تكوين معلمي الطور االبتدائي يشكل عقبة رئيسية أمام 

تطوير الرياضة املدرسية يف املرحلة االبتدائية.
 .. معلم واحد للتربية البدنية 

لكل 309 تالميذ!  
البدنية  التربية  تأطير  فإن  األخرى،  لألطوار  بالنسبة  أما 
للتربية  واحد  معلم  وجود  يسجل  حيث  أحسن،  والرياضية 

واحد  وأستاذ  املتوسط  يف  تلميذ   309 لكل  والرياضية  البدنية 
لكل 240 تلميذ يف الثانوية.

من  باملائة   87 يقارب  ما  تتوفر  االبتدائي،  الطور  يف 
مبلعب  مجهزة  باملائة   9 فقط  بينما  ساحة،  على  املدارس 
يبلغ  والثانوي،  املتوسط  للطور  بالنسبة  الرياضة. أما  ملمارسة 
باملائة. أما   69 حوالي  الرياضية  باملنشآت  التغطية  معدل 
أقل  الرياضية  املنشآت  حظيرة  تبقى  العالي  للتعليم  بالنسبة 
مركبات  خمسة  نسجل  بحيث  احلقيقية،  االحتياجات  من 
وخمسة  قاعة   218 الرياضات،  متعدد  ملعب   552 رياضية، 

مسابح أوملبية.
 ..شح اإلعانات المالية عائق

 يؤرق  المشرفين
أما فيما يخص امليزانية املخصصة من طرف وزارة التربية 
 9 قليلة جدا وهي كاآلتي:  فهي  التربوية  للمؤسسات  الوطنية 
آالف دينار يف السنة لكل متوسطة، 13 ألف دينار يف سنة لكل 

ثانوية، وسوى 474 دج فقط يف سنة لكل مدرسة ابتدائية.
جتدر اإلشارة إلى وجود مصدر متويل آخر خاص باجلمعيات 
مصاريف  على  دج   10 اقتطاع  يف  يتمثل  املدرسية  الرياضية 

يف  املؤرخ   530 رقم  الوزاري  املنشور  وفقا  املدرسي،  التسجيل 
17 جوان 2001، إال أنه ال يتعدى 2000 دج لكل جمعية، 
متويل وزارة الشباب والرياضة املوجه الحتاديات الوطنية الرياضة 
املدرسية واجلامعية يعادل 20 مليون دج سنويا، أما الصناديق 
الوالئية ملبادرات الشباب والرياضة فهي تغطي حوالي 20 باملائة 

من االحتياجات احمللية.
التعليم  ميزانية  اجلامعية، خصصت  للرياضة  بالنسبة  أما 
العالي لسنة )2020-2019( نسبة 0,35 باملائة فقط لتمويل 
سنة  باملائة   3 نسبة  متثل  كانت  أنها  علما  اجلامعية،  الرياضة 

.2006
..فيروس»كورونا« بعثر أوراق إعادة بعث 

الرياضة المدرسية
وما زاد طني بلة الوضعية الصحية التي متر بها البالد بسبب 
تفشي جائحة فيروس كورونا التي كانت مبثابة الضربة القاضية 

التي بعثرت اوراق إعادة بعث الرياضة املدرسية.
فبعد أن شلت كل القطاعات مبا فيها قطاع التربية الوطنية 
الذي يعتبر األرضية اخلصبة لنمو وتطور هذه الرياضة نتيجة هذه 
اجلائحة، العودة التدريجية إلى احلياة الطبيعية لم تشفع لرياضة 
التربية  وزارة  أقرتها  التي  الرزنامة اجلديدة  بعد  املدرسية خاصة 
الوطنية بتزكية من وزارة الصحة التي جعلت من الدراسة بنظام 
التفويج تطبيقا للبروتكول الصحي، ما جعل من هذه الرياضية 
تشطب نهائيا من بعض املؤسسات يف الوقت الذي مت تقليص 

من ساعتها يف مؤسسات أخرى.
..ضعف التكوين وغياب شبه كلي للمنشآت 

الرياضية 
واملعاهد  املتخصصة  التكنولوجية  املعاهد  إغالق  ان  كما 
انحطت  بالتكوين،  اجلامعات  وتكفل  الرياضي  للتكوين  العليا 
الرياضة املدرسية، ألن تكوين األستاذ ضعيف جدا من الناحية 
على  متحصلني  طلبة  وانخراط  والنظرية،  والتطبيقية  البدنية 
شهادة البكالوريا ومعفيني يف بعض األحيان من ممارسة الرياضة 

وتخرجهم من اجلامعة وعدم ميولهم لهذه املادة.
من  املتمدرسني  حرمان  وراء  اجلوهري  املشكل  أن  كما 
مزاولة نشاطاتهم الرياضية بالقدر الكايف، وحتى بالقدر الذي 
يسمح للمعلمني بصقل مواهبهم، يرجع بالدرجة األولى إلى 
املخصصة  للحصص  الدراسي  الساعي  احلجم  مالءمة  عدم 
التي  التغييرات  أن  الرياضي، حيث  والنشاط  البدنية  للتربية 
الدراسية،  املواد  عدد  وارتفاع  التربوية،  املنظومة  على  طرأت 
وكذا فتح العديد من املؤسسات التربوية والوحدات التعليمية، 
الرياضي، كالتقنيني  املجال  املختصني يف  قابله عجز كبير يف 
ما  وهو  التعليمية،  املدارس  املدمجني يف  الرياضة  السامني يف 
يعني أنه من الضروري فتح مناصب مالية لتغطية هذا العجز 
للرياضة يف األوقات املخصصة  التالميذ من ممارستهم  ومتكني 

للتحضير البدني والنفسي.

ال يزال مشروع إعادة بعث الرياضة المدرسية وإخراجها من غرفة اإلنعاش يراوح مكانه رغم تعاقب الحكومات ونداءات المختصين الذين ال طالما طالبوا بإعادة بعث 
وتفعيل الرياضة المدرسية وإعطاء ديناميكية جديدة لترقيتها على المستوى المدرسي، باعتبار أن هذا الملف يخص شريحة عريضة من المتمدرسين،إذ إن المدرسة  تشكل 

بيئة حيوية وحقيقية لبروز المواهب الرياضية الشابة الضامنة لتجديد النخبة الرياضية الوطنية.

التربيــة البدنيــة تحتضــر فـي انتظـار طـوق النجـاة   

الوطنية  االحتادية  رئيس  ناشد 
إيزم  احلفيظ  عبد  املدرسية،  للرياضة 
إعادة  أجل  من  لتدخل  السلطات 
من  وترقيتها  املدرسية  الرياضة  بعث 
وقت  يف  كانت  أنها  السيما  جديد، 
قريب خزان املنتخبات الوطنية، واآلن 
أصبحت مجرد مادة ثانوية، يف غياب 
الذين  للمدرسني  حقيقية  حتفيزات 
من  التالميذ  ويحرمون  عنها  يستغنون 

حصصها.
وكشف إيزم، يف تصريح لـ"أخبار 
 300 قرابة  حتصي  اجلزائر  أن  الوطن" 
ألف إجازة رياضية يف األطوار الثالثة، 
تلميذ،  ماليني   9 من  أزيد  مبجموع 
الطور  يف  فقط  ماليني   4 بينهم  من 
إعتبره  الذي  الرقم  وهو  اإلبتدائي. 
كاجلزائر،  كبير  بلد  بحجم  متواضعا 
لبلوغ  القدرات  منتلك  وأننا  خاصة 
األفضل، يف حال توصلنا إلى تنصيب 

اآلليات الالزمة".
اآلخر  املشكل  "أما  وأضاف 
احملتشم  التطبيق  يف  فيتمثل  القائم، 

أبرمت  التي  العديدة  لالتفاقيات 
جهة  من  الوطنية  التربية  وزارتي  بني 
أخرى،  جهة  من  والرياضة  والشباب 
الفعلي  التطوير  الى  تهدف  والتي 
للرياضة على مستوى األطوار التعليمية 
الثالثة"، كما صرح أن "االحتادية تابعة 
لوزارة الشباب والرياضة، وهي تستفيد 
االحتاديات  كبقية  مالية  ميزانية  من 
الطاقم  لكن  األخرى،  الرياضية 
املسير لشؤونها ينتمي إلى وزارة التربية 
وزارة  إطارات من  تواجد  مع  الوطنية، 
اللجان  يتولون  والرياضية  الشباب 
املنافسات،  تنظيم  التي تخص  الفنية 
الرياضة  مربي  تكوين  التحكيم، 
لكن  األمور،  من  وغيرها  واملدربني 
لألسف، هذا التوافق الهيكلي لم يأت 

بجديد للرياضة املدرسية".
"األمور  قائال  حديثه   وواصل 
بفضل  موجودة  احللول  لكن  معقدة 
الرياضة  ميكن  مما  السياسية،  اإلرادة 
املدرسية من حتقيق االنطالقة احلقيقية 
على  أفضل  مستقبل  لها  يكون  حتى 

مستوى كل األطوار التعليمية".
أن  إيزم  أشار  أخر،  جانب  من 
إغالق املعاهد التكنولوجية املتخصصة 
الرياضي  للتكوين  العليا  واملعاهد 
انحطت  بالتكوين،  اجلامعات  وتكفل 
الرياضة املدرسية، ألن تكوين األستاذ 
البدنية  الناحية  من  جدا  ضعيف 
طلبة  وانخراط  والنظرية،  والتطبيقية 
البكالوريا  شهادة  على  متحصلني 
ومعفيني يف بعض األحيان من ممارسة 
وعدم  اجلامعة  من  وتخرجهم  الرياضة 

ميولهم لهذه املادة.
وأضاف املتحدث "يف كل مناسبة 
جندد  القرار،  بأصحاب  فيها  نلتقي 
يف  النظر  إعادة  يف  املتمثل  املطلب 
واضحة  إستراتيجية  واتخاذ  سياستها 
التي  املدرسية،  الرياضة  جتاه  املعالم 
عاجزة  األخيرة  السنوات  يف  أصبحت 
على إجناب األبطال، وغير قادرة على 
شتى  يف  الوطنية  املنتخبات  متوين 

االختصاصات".
م.هشام

وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي يؤكد:  

"الحكومــة تعــّول علـــى الرياضــة "الحكومــة تعــّول علـــى الرياضــة 
المدرسيــة الكتشــاف المواهـــب"المدرسيــة الكتشــاف المواهـــب"

أكد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي إن "احلكومة 
الرياضة املدرسية، إِلكتشاف مواهب  اجلزائرية تعول كثيرا على 
املستقبل، ودعمها لِتفجير إبداعها، واالستثمار فيها الحقا متثيال 

للّراية الوطنية يف احملافل الدولية".
كبيرة لرياضة  أهمية  خالدي  أعطى  الصدد  هذا  ويف 
املدرسية من خالل تنصيب مؤخرا جلنَتني مكّلفَتني ِبإعادة بعث 
التربية  وزيَري  مع  ِبالتنسيق  أيضا،  واجلامعية  املدرسية  الرياضة 
الوطنية محمد واجعوط، والتعليم العالي والبحث العلمي شمس 

الدين شيتور.
يف سياق متصل، كشف خالدي عن مشروع لبعث الرياضة 
املدرسية واجلامعية لتدعيم النخبة الرياضية الوطنية متواجد على 
مستوى احلكومة. وأبرز أن هذا املشروع سيسمح بتشكيل خزان 
بالتبادل ومد اجلسور بني  الوطنية، موصيا  للفرق  الرياضيني  من 

القطاعني وإنشاء بنى حتتية مشتركة.
التربوية  التحتية  املنشآت  بعض  "هناك  أن  الوزير،  وأوضح 
احمللية  واجلمعيات  للنوادي  ميكن  وجتهيزات  بفضاءات  املزودة 
االستفادة منها خارج أوقات الدراسة والعكس إذ ميكن للتالميذ 

والطلبة االستفادة أيضا من املنشآت الرياضية".
من  واضح  التزام  "هناك  أن  الصدد،  هذا  يف  الوزير  وأضاف 

طرف الدولة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وحس املقاوالتية عن طريق وضع مخطط وطني للشباب والذي لن 
يكون مجرد هيئة إدارية وإمنا من صنع الشباب أنفسهم".

رئيس االتحادية الوطنية للرياضة المدرسية، عبد الحفيظ إيزم:

 "اإلرادة موجـــودة لكــن المعطيـــات  "اإلرادة موجـــودة لكــن المعطيـــات 
فـــي الميــدان غيــر مشجعــــة" فـــي الميــدان غيــر مشجعــــة" 
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وزارة الشباب والرياضة تسطر برنامجا لترقية الرياضة المدرسية

التربيــة البدنيـة أساس تنميـة القـدرات العقليـةالتربيــة البدنيـة أساس تنميـة القـدرات العقليـة
شهيرة عّنان

وألن اجلسم وعاء هذا العقل، صارت التربية البدنية شرط ُتنّمى به قدرات 
العقل مستودِع املعرفة؛ ومن هذا املنطلق، أولت اليونسكو اهتماما بالغا ملمارسة 
أقل  على  أسبوعيا  ساعات   4 فأقّرتها  املدارس،  مستوى  على  البدني  النشاط 
45 دقيقة أسبوعيا يف  تقدير، حجم ساعي استوفت منه االبتدائيات اجلزائرية 
أحسن احلاالت. واقع ينّم عن صدٍع كبير سعى رئيس اجلمهورية إلى رأِبه بواحدة 
َنته  الرياضة املدرسية واجلامعية، يف تعهد ضمَّ 54، فقّرر ترقية  الـ  التزاماته  من 
حكومُة جراد خطَة عملها كأولوية قصوى، فأخذت وزارة الشباب والرياضة على 
عاتقها جتسيد مخطط إعادة بعث الرياضة يف األوساط املدرسية واجلامعية؛ كونها 
خزانا ال ينضب باملواهب التي ستصبح يوما نخبة وطنية ترفع الراية اجلزائرية عاليا 
يف احملافل الدولية، مستندة يف صياغة املخطط هذا إلى تقرير أعدته جلنة قطاعية 
والتعليم  الوطنية  والتربية  والرياضة  الشباب  وزارات  إطارات من  قوامها  مشتركة 
ممثلي  إشراك  والرياضة  الشباب  وزارة  ُتغفل  أن  دون  العلمي،  والبحث  العالي 
االحتاديات الوطنية للرياضات املدرسية واجلامعية؛ فانطلقت -يف محور أّول- من 
عشرين  منذ  إليه  ُيَتطّرق  لم  الذي  واجلامعية  املدرسية  الرياضة  وضع  تشخيص 
سنة خلت! ويف احملور الثاني، عّرجت الدائرة الوزاية التي يشرف عليها سيد علي 
آنية وقوية من أجل  بغية إحداث دفعة  فورية مستعجلة  خالدي على إجراءات 
إعادة بعث الرياضة املدرسية واجلامعية؛ إجراءات عّززتها بتدابير متوسطة املدى 
شاملة  بصفة  واجلامعية  املدرسية  للرياضة  الوطنية  املنظومة  إصالح  إلى  تهدف 

ومعّمقة، يف محور ثالث أخير.
»أخبار الوطن« سلطت بقعة ضوء على مسعى وزارة الشباب والرياضة، فكان 
هذا امللف الذي َعني بواحدة من تعهدات رئيس اجلمهورية التي متّس يف شّق منها 

أهم فئتني يبنى بهما وطن؛ التالميذ والشاب!

ري يربط األجنة يمّدها بالغذاء 9 أشهر وهي في قرارها المكين، تربط المدرسُة الطفَل تمّده علوما شتَّى متى استوى بدنا فتيا منذ عامه الخامس؛ حساٌب ولغة وتاريخ      كما الحبل السُّ
وجغرافيا وعلوم األرض والكائنات، عليها- ال محالَة - سيسأل  التلميذ ويمتحن، فإن استوعبها عقله يرفع  مكانا عليًّا وإن هو أخفق فمهانٌة بين ِخالنه وسوء تقدير لدى أهله.

أخصائية علم نفس األطفال العيادي وتعديل السّلوك، أمينة بلحريزي:

 »الرياضـــة حـــّل لمشكـــل اضطـــراب فــــرط  »الرياضـــة حـــّل لمشكـــل اضطـــراب فــــرط 
النشــــاط وتشتـــــت االنتبـــــاه«النشــــاط وتشتـــــت االنتبـــــاه«

التماريـــن الرياضيــة ليـس تنفيســا فحسـب بـل تربيـة وتعليـم!
      طرقت "أخبار الوطن" باب عيادة األخصائية في علم نفس األطفال وتعديل السلوك، األستاذة المكونة أمينة بلحريزي، تستفسرها عن مدى أهمية ترقية الرياضة المدرسة وأثر 
رفع الحجم الساعي لممارسة النشاط البدني في االبتدائيات على التحصيل العلمي لدى التلميذ، فأسهبت المتخصصة في تثمين المسعى ولسان حالها يقول أن أسعفوا التلميذ بالحركة، وخّلوا 

سبيله أطلقوه؛ فالجلوس وراء الطاوالت والتركيز 3 ساعات ال يستطيعهما كبير بالغ فكيف بطفل يافع؟!

شهيرة عّنان
البدنية  التربية  أن  الوطن"  "أخبار  محّدثة  أوضحت   
كونها  أيضا؛  وتعليم  تربية  هي  بل  فقط  تنفيسا  ليست 
هادفة  وسلوك حركة  االنضباط  على  اجلسد  بتمرين  ُتعنى 
املسموح  باحليز  االلتزام  الطفل  وتعلم  ومغزى،  معنى  ذات 
للتحرك دون االعتداء على نطاق اآلخر، وهذه مفاهيم  به 
ال يتعلمها التالميذ من خالل علم احلساب والتكنولوجيا 
ولفتت  البدنية.  بالتربية  بل  العلوم  من  وغيرها  واجلغرافيا 
يف  يعتمدون  صاروا  التالميذ  أن  إلى  النظر  املتخصصة 
سلوكهم على التقليد األعمى، فيتحركون كما يتحرك من 
التصرف  أخطأوا  وإن  أصابوا  غيرهم  أصاب  فإن  حولهم؛ 
غالبا  الذي  األستاذ  بتعليمات  يلتزمون  أو  مثلهم،  أخطأوا 
ما يصدر أوامره دون تعليل أو شرح لضيق الوقت، فيطبق 
ر آلة ال  التلميذ التعاليم واألوامر دون فهم أو اقتناع، فُيَصيَّ
يشغل عقله! وأردفت األستاذة أمينة بلحريزي تقول: "وهنا، 
ُيطرح مشكل التالميذ الذين يعانون  اضطراب فرط النشاط 
وتشتت االنتباه )مع /أو( بدون اندفاعية جسدية )أو / و( 
)TDAAH(؛  الـ  تسميته  على  يصطلح  ما  أو  لفظية 
احترام  أو  ما  حيز  يف  بالبقاء  االلتزام  ميكنهم  ال  فهؤالء 
يستطيعون  ال  بل  معدودات،  دقائق  من  أكثر  الغير  نطاق 
أو االمتثال ألمر ما فوق  االنضباط بتأدية واجب كّلفوا به 
3 دقائق! كما أنهم عاجزون عن تركيز انتباههم مدة طويلة 
فهم ليسوا كغيرهم من التالميذ، إنهم ميلكون شحنات طاقة 
زائدة يحررونها عن طريق احلركة أو الكالم أو كالهما يف آن 
واحد، فيضّيعون على أنفسهم املعارف ويحصدون العقاب 

والتوبيخ، ويخرجون من الدرس بخفي حنني!

 5 % من التالميذ يعانون
 ..)TDAAH( من اضطراب الـ  

و الرياضة حّل!
   أكدت أمينة بلحريزي أن نحو 5 يف املائة من أطفال 
فرط  اضطراب  نتيجة  التعلم  يف  صعوبة  يواجهون  العالم 
جسدية  اندفاعية  بدون  )مع/أو(  االنتباه  وتشتت  النشاط 
)و/أو( لفظية )TDAAH(، وهؤالء ال ميكنهم السكون 
أكثر من 3 دقائق، ما يصّعب عليهم االندماج يف أقسامهم 
بسبب  العلمي  حتصيلهم  فيتدهور  مدرِّسيهم  من  والتعلم 
عجزهم عن التركيز وإن اتقدوا ذكاء، وحني يستجيبون إلى 

الزائدة  طاقاتهم   شحنات  لتحرير  اجلامحة  جسمهم  رغبة 
يكرهون  وبالتالي  ذنب  بال  فيعاقبون  مشاغبني،  يعتبرون 
إلى  بهم  تؤدي  مأساوية  نهاية  وهذه  املدرسة  يف  وجودهم 
التسرب املدرسي؛ باب االنحراف الواسع. إن هذه السلسة 
لو  قطعها  ميكن  كان  املتخصصة-  تقول   – املشاكل  من 
األولى  العشرة  دقائقها  يف  استهلت  التعليمية  احلصة  أن 
بتمارين رياضية تفرغ بها الشحن الزائدة وتضفي الكثير من 
البهجة على الصف، فُتجنى ثمرتني بحجر واحد، سكينة 
يتبعها تركيز وانتباه، وبهجة نفس حتبب التلميذ يف مدرسته 

وتربطه بها ارتباطا وثيقا.
     

 أعّلم الجمـع والّطــرح 
 مـن خــالل حصـص

 التربية البدنية"
لفتت أمينة حرزلي املتخصصة يف علم نفس األطفال 
التالميذ  تلقن  أنها  إلى  االنتباه  السلوك  وتعديل  العيادي 
بسبب  أو  عقلي  تخلف  جراء  التعلم  عسر  يعانون  الذين 
والهندسية  احلساَب   )TDAAH( الـ  اضطراب 
والبدنية،  الرياضية  األنشطة  ممارسة  خالل  من  واأللوان 
ثم  األفراد  متساوية  غير  مجموعات  األطفال  ُتقّسم  كأن 
تنافسي  جو  يف  أخرى  من  وتنقص  فردا  مجموعة  تزيد 
يدفع الطفل إلى عّد أفراد مجموعته فيتعلم احلساب يف جو 
مرح، ُيعِمل فيه عقَله ويفرغ شحناته، فإن طلب منه إجناز 
مترين كتابي بعدها أجنزه ونفسه هادئة ما يسمح له بالتركيز 
دون أن يشعر بحاجة إلى احلديث مع زميله فقْد فقَد رغبته 

اجلامحة يف احلركة.

 "التربية البدنية وسيلة 
لتعليم التربية الجنسية واالندماج 

االجتماعي"
 ربطت املتخصصة ممارسة النشاط الرياضي يف املدرسة 
فالرياضة  اجتماعيا،  الطفل  بدمج  وثيقا  ربطا  وتكثيفه 
تربطها غاية  التلميذ االنخراط يف مجموعة  تعلم  اجلماعية 
وتتظافر  الرؤى  فتتوحد  موحدة،  وسيلة  وجتمعها  واحدة 
اجلهود، وهذه قيم مثلى إن حتققت تربى الطفل على قبول 

الغير وتعلم املنافسة وقبل خسارته وشّجع والرابح.

ومن جهة أخرى، أثارت أمينة حرزلي نقطة قالت إنها 
أغفلت من قبل اجلهات الوصية على تربية الطفل وتعليمه، 
الذين  االبتدائيات،  تالميذ  لدى  اجلنسية  التربية  إنها 
مبكرا.  حياتهم  تغزوا  مخاطرها  بكل  اإلنترنت  أصبحت 
مفهوم  الطفل  تعليم  أهملوا  املربني  أن  املتخصصة  أكدت 
 ،la Distance intime(( احلميمة"  "املسافة 
50 سنتمترا)بعد ذراع(،.  و   30 تتراوح بني  التي حسبها 
رياضة  ميارس  كان  ولو  شاغرة  يبقيها  أن  عليه  مسافة 
أنه  الطفل  نلقن  يبدو هذا غريبا لكننا حني  "قد  جماعية. 

صدره،  عن  يبعدها  أن  فعليه  كرة  يحمل  كان  وإن  حتى 
أن  دون  يده  من  منه  أخذها  عليها  زميله  نافسه  إذا  حتى 
يلتصق به. هذه التربية جتعل الطفل يف مأمن من التحرش 
حرزلي؛  أمينة  تشرح  منفردا"،  املجتمع  إلى  يخرج  حني 
فاملسافة احلميمة بعُد ِذراٍع ال يقترب منه سوى املقربني من 
أن  املتخصصة  وأكدت  يده.  لهم مبسك  الطفل ممن يسمح 
إمنا مرده  الزميل  إلى كتف  الذراع  االصطفاف يف طابور مبد 
احلفاظ على املسافة احلميمة. اصطفاف غاب عن مدارسنا 

متاما، تأسفت محدثة "أخبار الوطن" تقول.
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أكد انه ال يزال رئيسا لشبيبة القبائل، مالل:

»هـــناك أطـراف تحـاول »هـــناك أطـراف تحـاول 
ضـرب استقــرار الفريــق«ضـرب استقــرار الفريــق«

أكد شريف مالل، رئيس نادي شبيبة القبائل، 
أنه باق يف منصبه، منددا مبحاوالت ضرب استقرار 

الفريق على حد وصفه.
مت  الذي  اخلبر  القبائل،  شبيبة  إدارة  ونفت 

وتعيني  منصبه،  من  مالل  عزل  بشأن  تداوله، 
نسيم بن عبد الرحمن، املدير العام للفريق، بدال 

منه بصورة مؤقتة.
كما أوضحت أن »هذه املعلومة ال أساس لها 
من الصحة، وأن صاحبها سيالحق قضائيا، على 
الرئيس  بشخص  متس  ادعاءات  إطالقه  خلفية 

احلالي، واستقرار الفريق«.
لشبيبة  رئيسا  زال  ما  إنه  مالل،  وقال 
هدوء.  يف  املسؤولني  بقية  مع  ويعمل  القبائل، 
الفريق  استقرار  ضرب  مبحاوالت  وصفه  مبا  وندد 
تأثروا  الالعبني  بأن  معترفا  مهمة،  مباراة  عشية 

بشائعة رحيله.
الرحمن  عبد  بن  نسيم  أبدى  جهته،  من 
منه،  بدال  وتعيينه  مالل،  تنحية  خلبر  دهشته 
وضع  بصدد  كانوا،  النادي  مسؤولي  أن  مبرزا 
التنظيمية،  الترتيبات  على  األخيرة  اللمسات 

اخلاصة مبواجهة شبيبة الساورة.
وقال بن عبد الرحمن:«خبر إقالة مالل عار 
عن الصحة، نحن نعمل معا ويف شفافية ملصلحة 
الفريق، عشية كل مباراة، أصبحنا نشهد هجمات 
من بعض املساهمني يف الشركة الرياضية، الذين 
يف  احلديث  من  بدال  والنقاش،  للحوار  أدعوهم 

وسائل اإلعالم، وإثارة البلبلة«.
م.هشام

اعتمد مجلس إدارة شباب قسنطينة بقيادة يزيد لعلى، استقالة املدرب عبد القادر عمراني، من على 
رأس اجلهاز الفني للفريق األول.

وكان عمراني قد تقدم باستقالته من تدريب شباب قسنطينة، عقب عجزه عن قيادة الفريق لتحقيق 
انطالقة مثالية يف يف بطولة الرابطة األولى، ومعاناته من ضغوطات كبيرة يف األونة األخيرة.

وقال النادي القسنطيني، يف بيان عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك« »قرر مجلس اإلدارة قبول استقالة 
املدرب عبد القادر عمراني، وتكليف املدير الرياضي ياسني بزاز، مبهمة اختيار املدرب اجلديد للفريق«.

القادر  عبد  املدرب،  قدمها  التي  واملجهودات  بالعمل  القسنطيني،  الرياضي  النادي  إدارة  مجلس  ونوه 
عمراني، طيلة فترة إشرافه على تدريب الفريق.

م.هشام

شباب بلوزداد
مجمـــع مــدار يجـــدد الثقــة في مجمـــع مــدار يجـــدد الثقــة في 

قريشـــي و شــــارفقريشـــي و شــــارف
القطب  بلوزداد جتديد عقد مدير  أعلن شباب 
التكوين،  قطب  ومدير  قريشي،  توفيق  التنافسي، 
بوعالم شارف، حفاظا على استقرار برنامج النادي.
تقييميا،  اجتماعا  الشباب  إدارة  وعقدت   
الدين  شرف  »مدار«،  لشركة  العام  املدير  ترأسه 
فريق  وأعضاء  مسؤولي  جميع  بحضور  عمارة، 

الشباب الرياضي لبلوزداد.
الرسمية  صفحته  عبر  بيان  يف  النادي،  وقال 
جتديد  إلى  خلص  االجتماع  إن  »فيسبوك«،  على 
عقد كل من قريشي، وبوعالم شارف، إضافة إلى 
املدير  حشيشي،  الشريف  محمد  يف  الثقة  جتديد 

العام للنادي.
 وأضاف: »تندرج هذه اخلطوة، ضمن تثمني رئيس النادي للعمل احملقق حلد اآلن، وحفاظا منه على استقرار 

الفريق، ملواصلة املشوار يف البطولة«.

..احملضر البدني أوليفي غيوم تورا يعود للجهاز الفني
من جانب أخر، أعلن نادي شباب بلوزداد، امس اجلمعة، عودة معده البدني أوليفي غيوم تورا، ملمارسة 

مهامه ضمن اجلهاز الفني للفريق األول، بعد جناحه يف إنهاء مشكل رخصة العمل.
وكان تورا، قد تنقل إلى فرنسا لتجديد تأشيرته، ورخصة العمل باألراضي اجلزائرية. وقال النادي البلوزدادي 
يف بيان عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »التحق احملضر البدني أوليفي غيوم تورا، بوفد الشباب يف مقر إقامته 
مبدينة الشلف، حيث سيكون حاضرا خالل مباراة الفريق أمسية اليوم أمام سريع غليزان رفقة بقية أعضاء الطاقم 

الفني«.
الضرورية الستئناف عمله يف  اإلدارية  األمور  فرنسا من أجل تسوية بعض  إلى  للسفر  »تورا اضطر  وأضاف 

شباب بلوزداد، بحسب ما متليه القوانني«.
م.هشام

بعد أن رسمت استقالة عمراني
إدارة شبـــاب قسنطيــنة فـي رحـــلة إدارة شبـــاب قسنطيــنة فـي رحـــلة 

البـــحث عن مـــدرب جديـــــدالبـــحث عن مـــدرب جديـــــد

بعد أن توصل إلى اتفاق نهائي مع »الفاف«
مجلــــس إدارة نـــــــادي مجلــــس إدارة نـــــــادي 

اتحــاد بلعبــاس يعلــن حــل أزمتــهاتحــاد بلعبــاس يعلــن حــل أزمتــه
أعلن مجلس إدارة نادي احتاد بلعباس، اول أمس توصله إلى تسوية نهائية مع االحتاد اجلزائري لكرة القدم، 

بشأن تأهيل الالعبني اجلدد.
وكانت جلنة املنازعات بالفاف، قد حرمت النادي البلعباسي، من تأهيل العبيه اجلدد، بسبب عدم تسديد 

مستحقات الالعبني السابقني.
وقال النادي البلعباسي يف بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: »رسميا، مت تسديد الشطر األول املتفق 
عليه بني إدارة احتاد بلعباس والفيدرالية الوطنية لكرة القدم، املقدرة بنحو 22 مليون دج من أجل تأهيل العبيها 
اجلدد وعددهم 14 عنصرا مت استقدامهم خالل امليركاتو الصيفي املنصرم، من قبل رئيس مجلس اإلدارة السيد 

عبد الغاني الهناني«.
ويتعلق األمر بالعائق األخير الذي يقف يف وجه حصول هؤالء الالعبني على إجازاتهم من طرف رابطة كرة 
القدم احملترفة، بعدما متكنت مؤخرا إدارة النادي من تسوية ديون بحوالي 50 مليون دج لفائدة العبني سابقني 

جلأوا إلى جلنة املنازعات للحصول على مستحقاتهم املالية، وفق نفس املصدر.
وتعود ديون االحتاد جتاه ‘’الفاف’’ إلى موسم 2018-2017 عندما تكفلت الهيئة الكروية اجلزائرية بتسوية 
إضافية من طرف  عقوبات  األخير  أجل جتنيب  الفريق من  أجنبيني يف صفوف  اثنني  لالعبني  املالية  الوضعية 

االحتاد الدولي للعبة.
ولكن إدارة نادي الغرب اجلزائري لم تف منذ ذلك الوقت بالتزاماتها بتعويض ‘’الفاف’’ عن املبلغ املدفوع، 
ما دفع باالحتادية هذه املرة إلى جتميد تأهيل الالعبني اجلدد يف االحتاد من أجل إرغام إدارته على تسديد ديونها.
ووجهت إدارة االحتاد شكرها لكل من ساهم يف حل هذا اإلشكال، الذي أثر سلبا على نتائج النادي، كما 

طالبت جميع احملبني بااللتفاف حول الفريق.
م.هشام

الحكـــومة اليــابــانية تنفـــي الحكـــومة اليــابــانية تنفـــي 
إلغـــاء أو تأجيـــل األولمبيـــادإلغـــاء أو تأجيـــل األولمبيـــاد

قال يوشيهيدي سوجا، رئيس وزراء اليابان، امس اجلمعة، إنه عازم على إقامة أوملبياد طوكيو يف موعدها. 
وتأتي تصريحات سوجا بعد تقرير صحيفة التاميز البريطانية، التي نقلت عن مصدر يف التحالف احلاكم قوله، إن 

احلكومة اليابانية اعترفت ضمنيا بأنه يجب إلغاء األلعاب بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح سوجا يف البرملان الياباني، أنه سيتعاون مع حكومة طوكيو واللجنة األوملبية الدولية. وقالت يوريكو 
كويكي، حاكمة طوكيو، إنه ال يوجد أي حديث عن إلغاء أو تأجيل أوملبياد طوكيو يف الصيف املقبل. وشددت 

كويكي، على ضرورة تقدمي اعتراض على التقرير اإلعالمي بشأن اإللغاء احملتمل.
وأوضح مانابو ساكاي، نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، واملتحدث الرسمي باسم احلكومة، للصحفيني، 

أنه ال صحة للتقرير اإلعالمي بشأن احتمال إلغاء أوملبياد طوكيو، ونفى األمر متاًما.
إقامة األوملبياد بسبب جائحة  لقرار عدم  اليابانية توصلت ضمنًيا  إن احلكومة  قالت  التاميز  وكانت صحيفة 

فيروس كورونا، والتركيز على استضافتها يف املوعد التالي املتاح يف 2032.
ق.ر

نـــادي الوكـــرة القطـــري نـــادي الوكـــرة القطـــري 
يتعـــاقد مـــع بلحوسيـــــني  يتعـــاقد مـــع بلحوسيـــــني  

أعلن نادي الوكرة القطري، التعاقد مع اجلزائري عبد النور بلحوسيني، 
وذلك لالنضمام لصفوف الفريق حتى نهاية املوسم احلالي.

قائمة  يف  اجلزائري  الالعب  تسجيل  يتم  أن  املنتظر  ومن 
فسخ  مت  الذي  سيبايوس  كريستيان  لإلسباني  بدياًل  الفريق، 

التعاقد معه بالتراضي بني الطرفني.
عدة  وتلقى  األخيرة  الفترة  يف  الوكرة  نتائج  وتدهورت 
من  والهزمية  الدحيل،  أمام  بالثمانية  اخلسارة  أبرزها  هزائم 
الهزائم  هذه  وتسببت  الدوري.  يف  نظيفة  بثالثية  الريان 
يف تراجع ترتيب الوكرة، إلى املركز العاشر بجدول ترتيب 

الدوري، بعدما توقف رصيده عند 14 نقطة.
كان  التي  اجليدة،  النتائج  الستعادة  الوكرة  ويسعى 
اجلوالت  يف  تراجعه  قبل  وذلك  احلالي،  املوسم  بها  بدأ  قد 

األخيرة.
ق.ر

بعد غياب دام قرابة الشهر

نــــــاصـــر  نــــــاصـــر بن  بن 
فــــى  فــــى يتعــــــا يتعــــــا
من اإلصــــــابةمن اإلصــــــابة

بعث الدولي اجلزائري إسماعيل بن ناصر، العب وسط ميالن، 
اول أمس، برسالة إلى زمالئه يف صفوف الروسونيري.

ونشر بن ناصر، عبر حسابه الشخصي على »تويتر« صورتني له أثناء أداء 
التدريبات الفردية، وكتب عليهما »يا رفاق.. ال أحتمل االنتظار من أجل 
العودة، ألعطي كل شيء لدي لكم وللنادي.. القليل من الصبر«.
وكان بن ناصر تعرض إلصابة يف أوتار الركبة خالل 
املرحلة  لكنه يف  اإليطالي،  بالدوري  بارما  مباراة 
إلى  والعودة  التأهيل  إعادة  من  النهائية 

املالعب.
ناصر  بن  إسماعيل  يتعاف  ولم 
كامل  بشكل  عاما،  الـ23  صاحب 
عن  تغيب  لذا  اإلصابة،  من 
منذ  للفريق  اجلماعية  التدريبات 
بشكل  ناصر  بن  ويتدرب  شهر. 
فردي فقط، وبات مستبعًدا من 
أتاالنتا،  للمشاركة ضد  العودة 
الـ19  اجلولة  يف  السبت،  هذا 

من الدوري اإليطالي.
ق.ر
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إشهار

Akhbar elwatane  LE  23-01-2021

Akhbar elwatane LE  23-01-2021 

إشهار جتديد مكتب جكعية ذات صبغة محلية 
طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 املؤرخ يف 12جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات 

، و ال سيما املادة 18 منه 
،البند لقد مت هذا اليوم2021/01/21  جتديد الهيئة القيادية للجمعية 

احمللية
املسماة: النادي الرياضي للهواة لقرية لقمان -بلدية أوالد منصور- والية 

املسيلة 
املعتمدة بتاريخ :30ماي 1998 حتت رقم :692

الرئيس )ة(: بورويس نور الدين
املقر االجتماعي: قرية لقمان بلدية أوالد منصور-والية املسيلة
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مغني الراب أكرم تونسي لـ »أخبار الوطن«:مغني الراب أكرم تونسي لـ »أخبار الوطن«:
كـــورونا منعتنــي من المشــــاركة كـــورونا منعتنــي من المشــــاركة 

فــي »آراب غــوت تالـنت« فــي »آراب غــوت تالـنت« 
يشق طريقه بثبات نحو حجز مكانته ضمن الفن الشبابي يف 

اجلزائر، وهو املولع بالفن ويزاول دراسته باجلامعة يف آن واحد، 
ينتقي كلماته بدقة، وال يحيد يف أغانيه عن القضايا التي 

تشغل املجتمع، إّنه ابن مدينة القل بسكيكدة مغني الراب أكرم 
تونسي.  »أخبار الوطن« التقته فكان هذا احلوار :

بعيدا عن الفن من هو أكرم تونسي ومتى كانت 
البداية يف عالم الراب؟ 

أكــرم تونســي هــو طالــب يف مجــال التســيير واالقتصــاد ويف نفــس الوقــت 
أتلقــى دورات تكوينيــة بخصــوص مجــال اإلعــام واالتصــال ، بخصــوص 
بدايتــي يف مجــال موســيقى الــراب كانــت ســنة 2014 بينمــا أول أغنيــة 
ــي األم  ــوانMOM  وتعن ــت ســنة 2015 حتــت عن ــوب كان ــى اليوتي ــي عل ل

ــة . ــرة اجلزائري ــل األس ــاة األم داخ ــن معان ــط ع ــا بالضب ــت فيه حتدث
ما اسم الشهرة الذي اخترته لنفسك؟

اســم الشــهرة هــوAkram Dz ، اختــرت هــذا االســم لســبب 
ــي  ــا جعلن ــذا م ــي وه ــن العرب ــل الوط ــورز داخ ــن الراب ــد م ــع العدي ــي م تواصل
 )DZ( اختــر اســم ميثــل اجلزائــر داخــل الوطــن العربــي مبعنــى أكــرم اجلزائــري

هل تكتب وتلحن ما تغني؟
ــب  ــن يكت ــو م ــور ه ــم ككل راب ــورز« يف العال ــة »الراب ــم أغلبي ــد، وللعل أكي
ــى أحاســيس ومشــاعر يجــب  ــراب يعتمــد عل ــي ويلحــن بنفســه ألن ال األغان

ــوم بهــا بنفســك . ــت تق عليــك أن
ما هي القضايا التي حتملها يف رسالتك الفنية؟

ــا اجتماعيــة  ــا التــي حتملهــا رســالتي الفنيــة هــي قضاي بخصــوص القضاي
ــر  ــرة غي ــي الهج ــا ه ــب يف معاجلته ــا ارغ ــي دوم ــة الت ــع احلساس ــا املواضي أم

ــوع األم. ــة موض ــرعية وخاص الش
ناحــظ أن لــك نشــاطا كثيــرا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي هــل لــك 

إنتــاج يف األســواق؟
ال ليــس لــي إنتــاج يف الســوق املوســيقية وهــذا لغيــاب املنتجــن واملوزعــن 
ملوســيقى الــراب يف اجلزائــر، وهــذا أكثــر موضــوع حســاس يعانــي منــه غالبيــة 
الرابــورز اجلزائــري وللعلــم فقــط اجلزائــر البلــد الوحيــد الــذي يعانــي مــن هــذه 

ــراب.  املشــكلة يف مجــال ال
 كيف تتعامل مع االنتقادات والتعليقات السلبية التي تصدر من 

متابعيك؟
يف احلقيقــة لــن أواجــه الكثيــر مــن التعليقــات الســلبية يف مســيرتي، أمــا 
تعاملــي مــع هــذه التصرفــات يكــون بشــكل ايجابــي وهــذا أننــي شــخصيا أي 
تعليــق يقلــل مــن قيمتــي يف املوســيقى أو أي تعليــق مهمــا كان ســلبيا لــن أتأثــر 
ــد مــن األعمــال  ــات باملزي ــه بشــكل نهائــي ألننــي أتعامــل مــع هــذه التصرف ب

ــك  ــداء يف مجال ــك أع ــا إن كان ل ــد دوم ــاج املوســيقي، وتأك ــن اإلنت ــد م واملزي
ــو ال  ــك فه ــن قيمت ــل م ــق النجــاح فمــن يقل ــى مســتوى طري ــك عل ــر أن فتذك

يريــد جناحــك. 
أي الكليبات التي حققت جناحا كبيرا وما السر يف ذلك؟

أغلــب الكليبــات التــي حققــت جناحــا هــي أغنيــة Yammi مــا قبــل 
ــذه  ــة I’m Sorry ه ــنة 2019 و اغني ــة Mama س ــرة وأغني األخي
املواضيــع كلهــا تناولــت موضــوع البعــد عــن األم خاصــة للكثيــر مــن األشــخاص 
الذيــن يقيمــون باخلــارج، وعلــى األغلــب ســر هــذا النجــاح هــو قيمــة ومكانــة 
ــا  ــي قمــت بإصداره ــي الت ــا أن كل األغان ــري، كم األم داخــل املجتمــع اجلزائ

كانــت بنوعيــة الريشــة احلزينــة وعليــه كل مــا أكتبــه أشــعر بــه.
هل سبق لك وأن شاركت يف مسابقات وبرامج اكتشاف املواهب؟

ال، بســبب أننــي ال أرغــب يف هــذه املســابقات، كمــا أن وزارة الثقافــة يف 
ــراب بشــكل نهائــي، وتوضيــح  اجلزائــر ال تقــوم مبســابقات خاصــة مبوســيقى ال
فقــط بخصــوص برامــج اكتشــاف املواهــب كنــت مبرمــج ضمــن قائمــة 
Arabs got talent هــذا املوســم املقيمــة بلبنــان ولســوء احلــظ 
وبــاء كورونــا العاملــي املنتشــر أثــر يف إلغــاء املوســم إلــى جانــب األزمــات التــي 

ــان. ــا لبن تواجهه
هناك من يرى أن الراب فن ال يستهوي إال فئة الشباب ما 

تعليقك على ذلك؟
نعــم صحيــح إن فــن الــراب يســتهوي األكثــر فئــة الشــباب ولكــن ال نقــول 
ــم  ــة أو يف العال ــدول العربي ــي ال ــراب يف باق ــن ال ــط، ف ــباب فق ــراب لش إن ال
ككل لــه مكانــة مثــل كل الطوابــع املوســيقية وأنــه مســتهلك مــن كل األعمــار 
لكــن هنــا يف اجلزائــر غيــاب ثقافــة الهيــب هــوب والســبب احلســاس هــو النظــرة 

الســلبية للمجتمــع اجلزائــري اجتــاه موســيقى الــراب بصفــة عامــة.
حدثنا عن جديدك هل هناك إصدارات جديدة حتضر لها؟ 

بخصــوص اجلديــد هنــاك أربــع طرقــات بشــكل احتــرايف مــن إنتــاج 
ــع  ــي م ــل يجمعن ــاك عم ــا هن ــتوديو Red Production ، كم اس
مغنــي الــراب التونســي مهنــد عــوادي املقيــم بأملانيــا، وكذلــك انضمامــي إلــى 
موقــع Dawzen مبصــر لإلنتــاج املوســيقى، وحاليــا عضــو يف أكادمييــة 

ــس. ــداع بطرابل ــة واإلب ــون للثقاف الفن

املمثل املسرحي تقي الدين عريف لـ املمثل املسرحي تقي الدين عريف لـ 
»أخبار الوطن«:»أخبار الوطن«:

»التهميــش اإلعالمــي أهـــم »التهميــش اإلعالمــي أهـــم 
أسبـاب العـزوف عن المسـرح أسبـاب العـزوف عن المسـرح ««

 قــال املمثــل املســرحي تقــي الديــن عريــف، أن أســباب عــزوف 
ــش  ــو التهمي ــة ه ــع رأس القائم ــرة، ويق ــرح كثي ــن املس ــاس ع الن

ــي. اإلعالم
محمد رضوان بلعروسي

وأكــد املمثــل املســرحي يف حديــث لــه مــع »أخبــار الوطــن«، 
ــا هــو  ــة بأنواعه ــج للمســرح يف الوســائل اإلعالمي ــاب التروي أن »غي
مــن أســباب عــزوف النــاس عنــه، فلــو أن قبــل أي عــرض مســرحي 
ســواًء كان ملســرح جهــوي أو جمعيــة أو تعاونيــة ثقافيــة تقــوم 
وســائل اإلعــالم بالترويــج لــه ســيعطي صــدى وســط أكبــر فئــة مــن 

ــاس«. الن
وأضــاف املتحــدث أن »غيــاب الفــن الرابــع عــن حديــث 
الشاشــات التلفزيونيــة، جعلــه منســيا، فلــو يلتفــت املعــد للبرامــج 
ــن  ــى املؤثري ــون إل ــا يلتفت ــرحية كم ــة املس ــى العائل ــة إل التلفزيوني
ــاس فكــرة عــن  ــع التواصــل االجتماعــي، الكتســب الن علــى مواق

ــاه«. ــاف خباي ــافه واكتش ــب اكتش ــم ح ــث فيه ــرح، وانبع املس
وعبــر املتحــدث عــن »أســفه واســتنكاره يف َان واحــد مــن 
البالطوهــات التــي تــروج للتفاهــات –مــع احتــرام كل املؤثريــن 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي- واحتــرام احلريــات الشــخصية 
ــم اســتضافة املخرجــني املســرحيني  ــه يت ــو أن ــال ل ــكل واحــد، وق ل
واملمثلــني املســرحيني، أو االهتمــام باملســرح يف روبورتاجــات قصيــرة 
ــون  ــاس يطرق ــيعود الن ــًا س ــني فحتم ــد الدقيقت ــم تتع ــى وإن ل حت

ــارح.« ــواب املس أب
وقــال أنــه »مبناســبة إعــادة فتــح املســارح بعــد عــام مــن الغلــق، 
لــو يتــم انتهــاز الفرصــة، بــإدراج الفــن الرابــع يف مضامــني الوســائل 
اإلعالميــة بأنواعهــا، سيشــهد أبــو الفنــون نشــاط وحركــة وينكســر 

احلاجــز بينــه وبــني النــاس«.

مـــن ديــوانه »الــزورق«مـــن ديــوانه »الــزورق«
قصائد بجماليات متنوعة وبأسلوب قصائد بجماليات متنوعة وبأسلوب 
رومانسي للشاعر الصادق حفايظيةرومانسي للشاعر الصادق حفايظية

ــن  ــر م ــه الكثي ــة بأســلوب رومانســي في ــري الصــادق حفايظي ــب الشــاعر اجلزائ يكت
أصــداء زمــن الرومانســية العربيــة يف الشــعر احلديــث، حيــث جنــد صــدى لنصــوص جبــران 
ــم  ــوق واحلل ــن الش ــدة م ــافات بعي ــارئ ملس ــوا بالق ــن رحل ــن الذي ــا، م ــة وغيرهم ــل نعيم وميخائي

وفضــاءات الطبيعــة.
د.وليد بوعديلة

ــة  ــة الرئيســية للمطالع ــزورق«، منشــورات املكتب ــه »ال ــد ديوان ــن قصائ ــر م ــذا جنــده يف كثي وه
ســكيكدة عــام 2018، ونقــرأ يف الديــوان قصيــدة »إنعــاش املــاء«، وهــي مطولــة شــعرية عــن 
اجلمــال الطبيعــي، وفيهــا يتجلــى املعجــم الرومانســي )غيمــة، أحــام، أحــزان، روحــي، جــداول، 
الشــوق...(، كمــا تتحــاور األنــا- الــذات مــع اآلخــر- الطبيعة،وهــي مامــح مــن روح وشــعر إيليــا 
أبــو ماضــي، لكــن الشــاعر حفاظييــة بــث نصــه الكثيــر مــن وهــج ذاتــه وتراكيــب أســلوبه، نقــرأ:

ولي انتشار الحرف ليال
حين يرقصه المداد

فيثني ولًها
على إيقاع قافية شروْد

تتكسر األنثى على أوزانهم الثملى
وتحضن في ارتداء صدٓر عاشقها الجديْد

سفر الحروف إلى الحروف قصيدة
غّنت مواويل الهوى

وجٓع األماني
في نهايات الخلود

ــم الرومانســية يف قصيدتــي تبســم البلبــل وعصفــورة الفجــر،  ويتجــدد احلضــور اجلميــل العوال
ــار يف نصــوص أخــرى املوضوعــات االجتماعيــة والسياســية. بينمــا يخت

والشــاعر يكتــب العمــودي واحلــر، ويتألــق نصــه يف كثيــر مــن املجــاز، كمــا يســقط يف التقريــر 
يف بعــض املقاطــع، ويتميــز بكتابــة املقطوعــات الشــعرية يف هــذا الديــوان.

وكتــب قصائــد يف حــب الرســول ص، مثــل قصيدتــي حــب أحمــد وحبيبــي رســول اهلل، ويف 
القصيــدة الثانيــة يرحــل لزمــن الرســول وســيرته، ويكتــب األمكنــة واألحــداث املعروفــة يف الســيرة 
النبويــة، ويذكرنــا أســلوبه ولغتــه وصــوره بقصائــد مشــهورة يف حــب النبــي ص، مثــل قصيــدة الشــاعر 
محمــد جربوعــة »قــدر حبــه وال مفــر للقلــوب«، وفيهــا يكــرر صيغــة »يحبــه«، أمــا شــاعرنا حفايظيــة 
فيعتمــد التكــرار لصيغــة »يهــواك«، ليؤكــد التعلــق بالنبــي محمــد ص، وليقــدم الكثيــر مــن أخاقــه 

وأخبــاره مــع الصحابــة وكل النــاس، كمــا يصعــد باللغــة نحــو اإلدهــاش الشــعري:
عطرتٓ هذا الثرى

وسكبتٓ وهج النور في خلجاته 
فترنح النهر الغرير
جرى ظالال..كوثرا

ومــن يقــرأ ديــوان الــزورق ســيجد حضــورا للرمــوز الدينيــة والتراثيــة، مثــل شــهرزاد، نرســيس، 
ــي  ــة الت ــادر الثقافي ــى املص ــدل عل ــا ي ــف، مم ــر ويوس ــوح البئ ــر، ن ــس، نوفمب ــن بادي ــى، ب موس

ــة. ــري حفايظي ــاعر اجلزائ ــا الش ــل معه ــتدعيها ويتفاع يس
والحظنــا توظيفــا للشــعر السياســي الســاخر، وكذلــك االقتــراب مــن الثــورة التحريريــة والتغنــي 

بهــا، واحلديــث عــن يوميــات املعلمــن مــع تاميذهــم.
ــكاره،  ــه وأف ــب ذات ــو يكت ــة فه ــادق حفايظي ــاعر الص ــوص الش ــراءة نص ــارئ لق ــو الق وندع
بطريقــة جميلــة، فيهــا الوضــوح، وفيهــا الوطنيــة واالرتبــاط بقيــم املجتمــع، وفيهــا 

الرومانســية واحلنــن للفضــاء الطبيعــي.

إفضاءات
جمال فوغالي

مطـــُر الذاكـــــرِة يف الهديـــــِل الشــــجيِّ
 مْن فـــــــرِح  الطفــــــــولة

»أيُتها الطفولُة التي كنُتها، حبِّي األول، نبُض القلب، رذاُذ اجلوارح، 
تدافُع األضالع، احتراُق احلنايا، هذا الصهُد املوجُع يهطُل هطوَلُه يف أقصى 
الزمُن  الزمهرير، هذا  القيُظ  يأكلها  التي  الروِح الصحراِء  األقاصي مْن هذه 
املراِوُغ كذئٍب جائٍع محتال، ويا أيتها الطفولُة ليَس لي إالَّ صدرِك احلاني، 

ا كثيُرُه فال حاجة لي به«. امنحيني قلياًل مَن األمان، أمَّ
مْن كتابِي »دم الذاكرة«

ُل من سماٍء قصية،  ... هذي قطراتُه تنزَّ ، شهيٌّ ، ِحنِّيٌّ ، بهيٌّ مطٌر سخيٌّ
مْن شرٍق يذهُب يف األقاصي البعيدة، إلى شرِقِه املطلِّ على شمِسِه الدافئة، 
وقْد  الغابرة،  الطفولِة  هاتيَك  مطِر  الذاكرة، من  مطِر  غيُر  اآلَن  للروِح  وليَس 
تناءْت يف هديِل اليمام، ترفرُف يف أعالي البياِض مْن فرِح الروِح إلى روحها، 
يف استواِء قوِس قزح يف يقنِي السماِء مْن لغتي الشاهدة، لعلَّها تستسقيني، 
أْو لعلَّني أرسُل هدهَد الشوِق كْي يجيَء بها، والزليُج ماء، وبلقيُس/لغتي 

العاشقة يف وهِج احلضور واالمتالء مْن فيِض هذا البهاء.
هذا  النائيِة،  قريتي  يف  اخلْضِر  املروِج  عنَد  ا  َسِمّيً شوقًا  النبُض  يتقافُز 
ُش  فيِّ هتون، هاتيَك الروابي، شجُر الصنوبِر املعرِّ ِم الصَّ احمراُر أعاليها يف الدَّ
ضاحكًا يف االخضرار، وأخضرُه اآلن يف صدري، يستِحمُّ القلُب بعطرِه، ثغاُء 
مندوُف  الباردة،  الشتاءاِت  الثلِج يف  نتِف  بياِض  مْن  بياضُه  هذا  اخلروف، 
يجلسني  إذ  جدي،  أهدانيِه  وقْد  ثغاءُه،  أثغو  وأنا  يدي،  راحِة  يف  القطِن 
النبَض  تفارقني، وأسمُع  ولْم  أدمنتها،  والتي  براءتي،  ًسا  يسارِه متحسِّ على 
ا وديعًا، هذي البراءُة هنا  ُد على قلبي فيستكنُي إلى خفِقِه صبّيً مْن نبِضِه ميسِّ

دِر ُحبارى. بالتجويِف من الصَّ
الشغاف؟  مَن  ها يف األعالي  هيَّأْت عشَّ وقْد  تطيَر  أْو  َق  أْن حتلِّ لها  وكيَف 
واخلروُف الناعُم الصوِف على اليمني، وجدي يالعُب كلينا، والنبُض اآلَن 
ا  يف اخَلَبِب خلَف اخلروف، يدوُر عنَد جذع الزيتونِة أملايزاُل اخضرارها مشّعً
احلكيم(،  الذكِر  آي  العارِف  ظلها  حتَت  ُظني  يحفِّ )وجدي  بالذاكرة  هنا  ها 
أدوُر خلَف اخلروِف ألْيدوُر وراَء جذعها الناهض املتني، املمتد إلى اخضراِر 
األغصان املتعانقة، العاشقة، هذي قبالتها ما تزاُل بالنبِض صاهدة، والنبُض 
يجري ويدور، ولم أسمْع غيَر صوِت جدي، واملاُء يهمي فوَق وجهي حنونًا 

دافئًا.
أدخُت من الدوراِن خلَف اخلروِف الناعِم الصوف، وقْد فتحُت عيني، 
وجدي يغُمُرني إليِه مثلما سنابِل القمِح عنَد احلصاِد يف الصباحاِت النديِة 
للذي  عاشقًة  الروُح  فطارِت  طرُت  أني  أم  الصفية؟  األصياِف  أغاني  مْن 
ُمْذ  القلِب  الذي يف  البهية؟ أجاَء  النبُض مَن اآلالِء يف أحالمي  بِه  سيأتي 
اليتيُم مْن نبضِه لم يقدْر عليِه؟ وجدي يحتويني إلى صدرِه  ذاك، والقلُب 
، السندُس  ، الذهُب املشعُّ ، احُلليُّ املطلِّ على اجلنة: هذي النمارق، الزرابيُّ
ْدر،  السِّ شجُر  الرياحني،  الفاكهة،  هذي  ُرر،  والسُّ األرائك  واإلستبرق، 
احلساسني، األيائُل يف اخضرار املروج، الغزالُن يف تقافزها، الظلُّ املمدود، 
 ، النخُل والطلُح منضود، األعناُب والعناقيُد امتالء، احلدائُق الُغلُْب واألبُّ
ورائي جتري  والظالُل  يجري،  والنبُض  أجري  وأنا  فراتًا،  يجري عذبًا  واملاُء 

وأتركها تسبقني يف الضياء، والفراشاُت الشفيفة.
ْو ُصبِّي  ا الهشُّ يف هذي الهشاشة؟ ُصبِّي يا النَّ هذي محبتي حتميها ومْن منَّ
يعانقني،  الذي  فرحي  وزرافات،  حتلُِّق  وحدانًا  والزرازيُر  غناء  صوتي  هذا 
ا  ى، إنِّي أراقُصُه فيناغيني، يهمي الفرُح على وجنتيَّ قرمزّيً هذي قبالتُه احلرَّ
ُل قْطرًة قطرة مثلما حليب أمي يف األعالي مْن صدرها اخلافِق  رقراقًا واملطُر يتنزَّ
بأسماِء اهللِ احلسنى، واسُم أبي، آيتها الصادقة، حزنها العاتي يف اجلراِح مَن 
تدعو ألبي يف  وكأمنا  وتدعو لي،  امتداده،  قائمًا يف  وتراني  املكني،  القلِب 
ا ناعمًا ورقيقًا فتطيُر  َبوّي، وكنُت وحيَدها، وتشدني إليها شّدً احمرار دمِه النَّ
الشغاف،  وتلمُسُه  موسيقى  احلاني  صوتها  هذا  طليقًا  ا  حّرً عصفورًا  احلنايا 
فيهمي الدمُع شوقًا واحتراقًا،هذا ملُح اجلمرة، شجني الذي ظلَّ يرافقني، 
بدِء  النبِض مَن احلياة مْن  رفيقي يف رحلِة  فأحببتُه،  وقْد أحبني  حزُن أمي 
ليِل  بابة، جرحي األمارُة وانفتاُحُه يف الدَّ احلياِة يف ميعِتها األولى هذي الصَّ
ِم، وأفاخُرني بِه يف رقِص اخلفقاِن مْن فيِض الصدِق الذي فيِه  مْن نْزِف الدَّ
والصفاء وهذي الضحكُة لي وليَس لي سواها، وقد جتلَّْت يف بياِض عالها، 

اها. ها، فألهما فتنَتها وسوَّ سبحاَن اجلرِح الذي يف اجلراِح الدفينِة وقْد جالَّ

حاورته: نسيبة شالبي
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الِسنديــــانة وطحـــــالب الّشجــــر
قد تهَوى أن تعود إلى كتاب ال يرتبط »ما فيه« بإكراهات 
»صفحاته«  من  عقلك  ويكسب  فيه«،  و«ما  اليوم  عالم 
»صفحاته«؛  بكل  احلاضر  كتاب  من  يجنيه  ما  أضعاف 
ففي كتب »الوسط الطبيعي وعالم األحياء« تقرأ لتكسب 
البراري  يف  والعيش  واألشجار  الطبيعة  عالم  عن  معلومات 
والغابات وعن أنواع النباتات وطرائق عيشها وشكل غذائها 
ومقدار املاء الذي حتيا به وما يكفيها من هواء وحرارة وأشعة 

شمس ومقادير الظل التي تنموا فيها.

عالم األشجار خير من عالم البشر!
عن  كتابه  يف  فصال  الكتاب  أحد  بدأ  العبارة  بهذه 
الزراعة  عالم  عن  علمي  فصل  وهو  املتسلقة«،  »النباتات 
ومنو األشجار والبكتيريا والطحالب التي تعيش معها وتنمو 
بجوارها وقد تتغذى معها وال تفارق بعضها غصنها، ويعيش 
منها  آخر  جزء  يتعلق  وقد  ونزوال،  صعودا  بساقها  غيرها 
ال  فيها  مختبئا  فيعيش  األرض  يف  تضربها  التي  بجذورها 
يراه عيانا من نظر إلى الشجر لكنه يدرك وجوده فيها إدراك 

الليل مبرافقة القمر.
إن الطبيعة تأبى الفراغ وال تتأقلم مع العدم، واألشجار 
كالسنديان الذي يشتهر بطوره وضخامته مثال قد تعمر حينا 
وبني  األنهار  حواف  على  أو  حديقة  أو  غابة  يف  الدهر  من 
جداول املاء، لكنها أيضا قد ُتتّث لُترمى أو ميوت غصنها 
إذا رام منها مالكها أو الطبيعة انتهاء نفعها، وقد تقتلع النتفاء 
دورها يف ذلك املكان وتنقل إلى بيئة أخرى أو حّيز من حيوز 
الغابة املتسعة، فتؤدي دورا آخر كما شاء لها القدر أو شاء 
صاحب الغابة أو مالك احلديقة. لكن املفارقة يف حاالت 
»املوت« أو »النقل« أو »القطع« أو »االجتثاث« أن الطحالب 
أو  بساقها  عّمرت  التي  والبكتيريا  بجذعها  التصقت  التي 
دفنت  التي  وأخواتها  بأوراقها  متشبثة  ظلت  التي  الديدان 
»تعيش  جذورها  على  وعاشت  بجوارها  األرض  يف  نفسها 
يف صمت« ال )متوت( وال )تنقل( وال )تقطع( وال )تتث(، 
إال قليل منها ممن ينتفي سبب وجودها بانتفاء عمر وجودها 
وقد عاشت ردحا من الزمن على ‘’التملق’’ للجذع على أنه 
و’’التشدق’’  به،  الرياح  لطاقة  طاقة  وال  واألضخم  األقوى 
مبا ليس من احلقيقة كاملدح الفاجر ألوراق الشجر أو حبات 
الثمر وأن اهلل لم يخلق يف جمال الورق كهذا وال يف حالوة 
وأن  وإيابا  ذهابا  األغصان  على  و’’التسلق’’  كذاك،  الثمر 
ويكسب  أجر  بال  يعمل  الذي  احلارس  مبقام  نفسها  تعل 

عداوة الناس إرضاء لسيده.
تلك الطحالب والبكتيريات التي تسلقت أغصان الشجر 

الورق  أكل  من  ‘’كروشها’’  وكُبرت  إياها  مالصقة  وعاشت 
تشعر  ال  »السنديانة«  عليها  به  متّن  الذي  ‘’الوسخ’’  وبقايا 
والتملق  بالتسلق  لها  الغابة  نباتات  وصف  على  بالضجر 
ألنها  احلرج،  منها  تد  وال  نفسها  يف  ترتاب  وال  والتشدق 
تعتقد جازمة أنها يف عمل مهما اعتقد غيرها فيها ما ليس 
فيها بزعمهم، فالنظرة إلى األمر عندها غير ما يراها غيرها 
منها أو من السنديانة ألن الفائدة بالتبادل: فالشجرة الكبيرة 

حتتاجهم لتتغّول وهم يحتاجونها ليتغولوا.

طبيعة األشياء تقتضي أن تنفض السنديانة عنها ما علق 
لهم  حاجتها  النتفاء  وفيروساتها  األرض  طحالب  من  بها 
إذا قطعت أو نقلت إلى غير مكانها، وهم أيضا لن يبرحوا 
أنها  يقينا  تعلم  فالشجرة  غيرها،  يف  يعيشوا  ولن  أرضهم 
ستنقل  الذي  اجلديد  املربع  عند  ينتظرونها  أمثالهم  ستجد 
إليه أو ُتزرع فيها ألن ذلك دينهم وديدنهم، وهم باملقابل لن 
يعجزوا عن تسلق الشجرة اجلديدة التي يأتي بها رب الغابة 
إليهم وسيرحبون بها بأسنانهم وضحكات عيونهم ويلتصقون 
بجذعها صراًعا ولن يودعوا القدمية حتى ببصاق أفواههم.

ويف جزء آخر من الكتاب، يعّرج صاحبه على »جدلية 
الصغير والكبير« يف نبات الغابة، فشجرة السنديان عندما 
تبُد  ولم  عيشها  مكان  يف  مربعها  داخل  صغيرة  تكون 
األرض  أدمي  عن  كثيرا  ارتفعت  وال  َبعُد  للناظرين  أغصانها 
فإن الشجيرات األخرى ال تأبه لها وال ‘’تقارب’’ محيطها، 
قد  فيها  العيش  قدر  أو  الغابة  صاحب  أن  يدركون  ألنهم 

ُيعّجل بعمرها ويقطعها، ولكل شجيرة سبب وطريقة.
ويصبح  عودها  ويشتد  ‘’السنديانة’’  تعلو  عندما  لكن 
الشجيرات  تلك  فإن  احلديقة،  رحاب  ملكت  وقد  صلبا 
ساقها  على  ‘’متسحت’’  ورمبا  طربا  أوراقها  صوت  يرتفع 
وحّولت مجرى مائها إلى مائها وأرسلت أغصانها من حتتها 
قرب  على  ‘’إسفينا’’  تضرب  واحدة  وكل  أغصانها،  تعانق 
درن  من  فيه  ما  على  األمس  لسلوك  أثر  كل  ومتحو  أختها 

وسوء مسيرة.
يقول صاحب الكتاب: ‘’لقد كنت أعتقد أن ‘’الهرولة 
إلى املصلحة’’ سلوك بني البشر فقط، حتى رأيت بأم عيني 
أن الشجيرات ‘’يركضن جامحات فرحا وطربا’’، وقد كّن 

حتى األمس القريب ‘’يندبن خدودهن كرًها وحسًدا«.

في بعض األحيان، تجد 
نفسك تتوق إلى كتاب أو 

»أثرة« صحائفيّة من عبق 
األمس؛ فتعود إليه قارئا 

مستمتعا تنظف به جنبات 
عقلك التي غزاها »الدّرن« 

وتشبثت بها عوالق من 
قذارة الواقع البغيض، 

وذلك عندما يعجز بك خيل 
األفكار عن أن يحملك من 

نادٍ إلى نادٍ في خضم تزاحم 
نوادي السياسة بمن يرتادها 

من السّاسة وأشباههم 
والمنشغلون بالسِّياسة 
سرقة ومن نحا نحوهم، 

وتراص في نوادي المجتمع 
األخرى الفكرية والثقافية 

والرياضية وغزوها من 
طرف »الرويبضة« وأشباه 

المفكرين والمحللين 
والمتسكعين في ظل 

»يحسبه الضمآن ماء«، وهو 
خرقة ظل زائل، لكنهم 

يريقون دونه ماء وجههم 
ليحوزوا منه نُسيمة 

فيعتقدوا أنهم ضفروا 
بالحسنى ذاتها.

الدكتور بشير حاج جيدور

بعيدا عن السّاسة ألوّل مرّة...
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بلســان: ريــاض هــويلي

ُسوق الهدَرة 
   ِقيل لنا إّن حكومَة جّراد 

تضّم نحَو أربعَة عشَر 
ا  بروِفيسوًرا،  أّي أستاًذا جامعّيً
بُرتبِة بروفيُسور،  يف َتسويٍق 
مليالِد جزائَر جديدٍة ِقوامها 
الَكفاءاِت الِعلميِة! ثم ِزيَد 

على »األربعطاش« بروِفيسور،  
ُخبراٌء لم َيعرفُهم اجَلزائريوَن 
إال يف »بالطوهاِت« بيِع الكالِم 

امَلعسول للجناِح امَلبوِب،  أو 
،  ولم  للّشخِص الغالِب القويِّ
يكتِف جّتاُر الِسياسِة بهَذا،  
فأخرُجوا لنا بعَض الّشباِب 

وسيَق بهم إلى الَواجهِة وقيَل 
لنا نحُن مع الّشباِب،  الصورُة 
لم َتكتِمل بعْد؛ فقد مّت الّزُج 
بنسٍاء إلى احلكومِة،  واكتمَل 
املشهُد؛ حكومُة: علٍم،  خبرٍة، 
شباٍب،  نساٍء،  الهدُف َتغييُر 

ممارساِت احُلكوماِت الّتي 
انتفَض عليَها الّشعُب يف 

َحراك ُمبارٍك أصيٍل،  هكَذا 
ن  ُوِصف رسمًيا وهكَذا دِوّ

يف ِديباجِة ُدستوِر اجلزائِر 
اجلديدِة الِذي استفِتَي فيِه 
الّشعُب،  وحتّصَل على نسبٍة 
لم َتتجاوز الـ 26 باملائِة من 

امُلصوّتني بَنعم.
   اآلَن،  يِحق لنا كَجزائرّينَي 
بعد عاٍم من َتشكيِل حكومِة 
»ُكومندوْس اخُلبراء«،  كما 

ُوصفت من ِقبل بعِض الّدوائِر 
امُلتخّصصة يف املدِح والقدِح،  

الّتساؤل ماذا َحّققته هذه 
احلكومُة؟ وهل يشعُر املواطُن 
بوجوِدها يف حياِته الَيومية؟ 

هل هناَك انسجاٌم بني 
أعضاِئها أم أّنها بحاجٍة إلى 

َتقومٍي؟
   يف الَواقع،  هذه التساؤالت 

امَلشروعُة تتطّلُب إجاباٍت ذات 
َموضوعّيٍة، ألّن ما حَتتاُجه 
اجلزائُر اجلديدُة يجُب أن 

يعلَو فوَق كّل حساباٍت ضّيقٍة،  
والَقاعدُة هذه َتقودَنا إلى 

َنتيجة عامٍة وهي أن الفرَق 
كبيٌر بني ُمدرجاِت اجلامعاِت 

القائمِة على الّتنظيِر 
ومناصِب احلكومِة القائمِة 

على العملّيِة والفعالّيِة 
والنتائِج امليدانيِة،  ما يعِني 

أّن أغلب طاقِم احلكومِة مازاَل 
لم يستوِعب حجَم املسؤوليِة 

امللقاِة على عاتقِه،  متاًما 
مثلَما لم يستوِعب خبراُء 

»الَهْدرة« ما هو َمطلوٌب منُهم،  
فبعُث الصناعِة مثال ال َيعِني 

االستيراَد،  وإصداُر قانوٍن 
ال يلَغى إال بَقانوٍن وليس 
بَتعليمٍة،  واحلفاُظ على 

العملِة الّصعبِة كَخياٍر يف ظِل 
أزمٍة اقتصادّيٍة حادٍة يتعارُض 
مع َتخصيِص نحو اثننِي ملياَر 

دوالٍر الستيراِد الّسياراِت!
 فوَق هذا وذاَك،  ُيفترض 
بالَوزيِر األّوِل أن يتدّخَل 

بحزٍم لَتقومِي ُوزراِئه وتأِديبهم 
يف حاِل انحراِفهم عن املساِر أو 
تطاُوِلهم على امُلواطننَي،  لكّن 

هذا لم يحُدث!
   حكومُة اجلزائِر اجلديدِة 

تبُدو وكأّنها يف َتربٍص،  
وليَست حكومَة ما بعَد 
،  سقُف  َحراك شعبيٍّ

مطالِب امُلواطننَي فيه بلغت 
عناَن الّسماِء. واستناًدا إلى 

كِلّ ما سبَق ذكُره،  أعتقُد 
أّن الرئيَس،  بصفِته املخّوُل 
دستوًرا،  مطالٌب بتصحيِح 

املساِر.

لدى  االستئنافية  اجلنايات  محكمة  أجلت 
قضية  يف  املتهمني  محاكمة  العاصمة  قضاء  مجلس 
باب  القضائية  الشرطة  تفجيرات قصر احلكومة ومقر 
اجلنائية  الدورة  آخر  إلي   2007 أفريل   11 يف  الزوار 

املصادفة لشهر أفريل املقبل.
 وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع أحد 

املتهمني بسبب عدم اطالعه على ملف القضية.
متهمني   6 اجلنايات  محكمة  أمام  وميثل 
حالة  يف   9 منهم  متهما،   18 أصل  من  موقوفني 
وقبلت  درودكال.  املالك  عبد  بينهم  من  فرار، 
التي  القضية  يف  بالنقض  الطعن  العليا  احملكمة 

خلفت 20 قتيال و222 جريحا.
ويشير قرار اإلحالة إلى أن املتهمني ينتمون إلى 
والية   « الثنية   « منطقة  يف  تنشط  إرهابية  جماعة 
املسمى«تنظيم  إرهابي  لتنظيم  التابعة  بومرداس، 

القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي .«
التفجيرات التي استهدفت قصر  ومت تنفيذ هذه 
احلكومة يف وقت متزامن مع اعتداء آخر باملتفجرات 
طال مقر األمن احلضري لباب الزوار شرقي العاصمة.
سلطت  احلال  قضية  يف  املتهمني  فإن  ولإلشارة 

عليهم عقوبات وصلت لإلعدام.
ش. أمينة

عقدت وزارة الفالحة اجتماعا على 
مستوى األمناء العامني لوزارتي الفالحة 
احلليب،  توزيع  أزمة  ملناقشة  والتجارة، 
اإلجراءات  اتخاذ جملة من  تقرر  حيث 
لتحسني شبكة توزيع هذه املادة احليوية.

بيان  يف  الفالحة،  وزارة  وأوضحت 
لدراسة  خصص  االجتماع  أن  لها، 
احلليب  توزيع  خريطة  مشروع  ومناقشة 
السعر  ذي  أكياس،  يف  املعلب  املبستر 
إن  الوزارة  دينار«.وقالت   25« املدعم 
اإلجراءات املتخذة ستصب يف صالح كل 

من امللبنة واملوزعني، حيث مت التركيز على 
مختلف اجلوانب املتعلقة بتحسني عملية 
توزيع حليب األكياس املدعم يف مختلف 
البلديات،  بني  خاصة  الوطن،  مناطق 
تقليص  مبدأ  على  احلفاظ  ضمان  مع 
امللبنة  أي   - اإلنتاج  مركز  بني  املسافات 
- ومسار أو محيط التوزيع من جهة ثانية.
ستبقى  الوزارتني  أن  البيان   وأّكد 
مجندتني من أجل جتسيد شبكة توزيع 

احلليب اجلديدة يف أحسن الظروف.
)ق.و(

املتهمني بطلب من هيئة دفاع أحد 

تأجيـــُل َقضيــِة َتفجيــرات َقصـــر 
الحكومــة إلــى أفريــل الُمقبـــل

املسألة ملناقشة  وزاري  اجتماع 

 اتخــاُذ إجــــراءات لَتعِزيز َشبكــة َتوزيـع الَحليـــب

العاصمة  اجلزائر 

َتوِقيف َتوِقيف 66 أشَخاص َسطوا على َمنزل بسَطاوالي أشَخاص َسطوا على َمنزل بسَطاوالي
العاصمة(،  غربي  بسطاوالي  منزل  على  سطو  عملية  نفذزا  أشخاص   6 توقيف  من  األمن  عناصر   متّكن 
واستولوا على مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 700 مليون سنيتم وآخر بالعملة الصعبة يقدر بـ 30 ألف أورو، 

باإلضافة إلى حلي من املعدن األصفر.
وأوضح بيان صدر عن مصالح األمن، أمس اجلمعة، أنه على إثر تلقيها شكوى مفادها تعرض منزل للسرقة 
توجد صاحبته حاليا خارج التراب الوطني، متت مباشرة التحريات التي أفضت إلى توقيف 6 أشخاص من بينهم 
اثنني مسبوقني قضائيا وآخر كان محل أمر بالقبض بتهمة جناية محاولة القتل مع سبق اإلصرار، حيث مت استرجاع 

مبلغ 12 مليون سنتيم ومركبتني من عائدات املال املسروق.
وبعد استكمال اإلجراءات القانونية املعمول بها - يضيف املصدر - مت تقدمي املشتبه فيهم أمام وكيل اجلمهورية 

املتخصص إقليميا للنظر يف القضية.
)و.أ.ج(

  

إنقـاُذ إنقـاُذ 1515 »حراًقا« من الَغرق بعين تُموشْنت »حراًقا« من الَغرق بعين تُموشْنت
متكنت عناصر الوحدة العائمة التابعة للمجموعة اإلقليمية حلرس السواحل بـ »بني صاف«، إثر تدخالتها 
نهاية األسبوع، من إنقاذ زورق كان على متنه 15 حراقا، من بينهم امرأة وقاصران، حيث مت إنقاذهم بواسطة قارب 

مطاطي بعرض البحر، حيث كانوا بصدد محاولة الهجرة سرا باجتاه السواحل اإلسبانية .
يذكر أن العملية جاءت إثر تلقي عناصر الشرطة بقاعة اإلرسال التابعة ألمن والية عني متوشنت اتصال هاتفي 
على خط األخضر )1548( من طرف أحد احلراقة يطلب فيه النجدة رفقة أربعة عشر شخصا من مرافقيه، كانوا 
على منت قارب بعرض البحر شمالي بلدية تارقة دائرة املالح والية عني متوشنت، وهم بصدد الغرق ما جعل مصالح 
وتقدميهم  إلنقاذهم  السواحل  خفر  مصالح  لتتدخل  باحلادثة،  وإبالغهم  األمنيني  شركائها  بجميع  تتصل  األمن 

للتحقيق قبل إحالتهم على وكيل اجلمهورية لدى محكمة بني صاف .
بن خالد عبد القادر.

والرياضة الّشباب   وزارة 

الَجمعّياُت الَعامُة الَخاصــُة باالِتحادّياِت الَجمعّياُت الَعامُة الَخاصــُة باالِتحادّياِت 
ُتعقــد قبــل الـــ ُتعقــد قبــل الـــ 1515 أفريــل أفريــل

  تعقد اجلمعيات العامة العادية واالنتخابية اخلاصة باالحتاديات الرياضية الوطنية قبل تاريخ 15 أفريل 2021 
كأقصى أجل، حسبما علمته )و.أ.ج( لدى وزارة الشباب والرياضة.

بأن  الوطنيني  الرياضيني  وتنشيط  تنظيم  هياكل  جتديد  مبسار  متعلقة  منهجية  مذكرة  يف  الوزارة  أفادت  كما 
»الفاصل الزمني بني اجلمعيتني العامتني العادية واالنتخابية مدته 15 يوما كأقصى حد«.

ويف اجتماع له عقد أول أمس اخلميس مع األمناء العامني وممثلي االحتاديات الرياضية الوطنية، أّكد مدير 
الرياضات، محمد جيراوي، على ضرورة احترام اإلجراءات القانونية املعمول بها تفاديا ألي عقوبات.

الوقائية مثل  بالقواعد الصحية والتدابير  التقيد  أّكد جيراوي على »ضرورة  ويف ظل تفشي جائحة كورونا، 
ارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد اجلسدي«.

ويف هذا الصدد، نصحت اجلهة الوصية بضرورة »إعطاء األولوية يف استعمال املنشآت الرياضية التابعة لقطاع 
الشباب والرياضة لعقد اجلمعيات العامة والتي يجب أن تتوفر فيها كل شروط السالمة الصحية، فمن املجدي 

اختيار الفضاءات الكبيرة، السيما قاعات الرياضة واملساحات املفتوحة«.
من جهة أخرى، اعتبرت الوزارة أن قرارات توقيف أعضاء اجلمعيات العامة لالحتادات الرياضية قبل تاريخ 
8 جوان 2020 »ال يؤخذ بعني االعتبار تطبيقا للمنشور رقم )264( املؤرخ يف 8 يونيو 2020 املتعلق مبسار جتديد 

عهدة الهيئات الرياضية الوطنية«.
)ق.ر/ و.أ.ج(

الَجزائـــُر ُتحِصـــي 03 وفيات 
بَفيـروِس ُكـورونا 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اجلمعة، 
272 إصابة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، 

فيمـــا سجلــت 03 وفيـــــات.

 غرداية

حجُز 1 كلغ من الُمخّدراِت بالمِنيَعة
 حجزت مصالح األمن الوطني باملنيعة )275 كلم جنوبي غرداية( كمية من 
توقيف  احمللية، عقب  السوق  لتموين  بواحد كلغ، كانت موجهة  املخدرات قدرت 
ثالثة أشخاص مشتبه يف ضلوعهم يف االجتار باملخدرات، حسب بيان نشرته يوم 

اخلميس املنقضي خلية االتصال والعالقات العامة بأمن الوالية.
حيث  باملخدرات،  باالجتار  تتعلق  ملعلومات  استغالال  العملية  هذه  ونفذت 
ألقت عناصر أمن دائرة املنيعة القبض على ثالثة أشخاص مشتبه فيهم مما سمح 
بضبط تلك الكمية من املخدرات وكمية صغيرة من الزئبق ومبلغ مالي يقدر بأكثر 
وفق  احملظورة،  البضاعة  بهذه  االجتار  عائدات  من  أنه  يرجح  دج،  مليون   5،1 من 
املواقع عن  أيضا مبصادرة هاتف محمول وجهاز حتديد  التحقيق  ذاته.وسمح  البيان 
طريق األقمار الصناعية )جي. بي. إس( ومنظارين وأسلحة بيضاء، باإلضافة إلى 
مركبة، استنادا إلى املصدر ذاته .ووضع املوقوفون الثالثة الذين تتراوح أعمارهم بني 

33 و46 سنة رهن احلبس، مثلما متت اإلشارة إليه.
)ق.م(

تبسة

َصة في الّسرقِة واالبِتَزاز َصة في الّسرقِة واالبِتَزازَتفكيُك شبكٍة إجَرامّيٍة ُمتخصِّ َتفكيُك شبكٍة إجَرامّيٍة ُمتخصِّ
عاجلت، نهاية األسبوع املاضي، قوات الشرطة التابعة لألمن احلضري اخلامس بعاصمة الوالية تبسة قضية 
تتعلق بتكوين جمعية أشرار ضلع أفرادها يف ارتكاب جناية السرقة مع سبق اإلصرار والترصد حتت طائلة التهديد 

والفعل املخل باحلياء عن طريق التقاط صور وفيديوهات واالحتفاظ بها لغرض االبتزاز والتهديد.
فحسب ما كشف عنه بيان صحفي ورد من خلية اإلعالم واالتصال بأمن الولية، وقائع القضية تعود إلى تقدم 
مواطن بشكوى للمصلحة ذاتها، بخصوص تعرضه للسرقة بواسطة سالح أبيض استهدفت هاتفه النقال من طرف 
شخصني يجهل هويتهما، مع تهديده وابتزازه بصور وفيديوهات غير أخالقية مت التقاطها للضحية عن طريق العنف. 
وبدورها قامت فرقة األمن بتكثيف األبحاث والتحريات التي أسفرت عن توقيف املشتبه فيهما، واللذين يبلغان من 
العمر 26 سنة مع استرجاع هواتف مسروقة كانت محل عدة شكاوى من قبل. وبعد إخضاعها للتفتيش واخلبرة 
اإللكترونية، ثبت وجود عدة فيديوهات وصور لضحايا آخرين. وأضاف البيان أنه بعد استكمال كافة اإلجراءات 
القانونية الالزمة مت تقدمي املتورطني أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت يف حقهما أمرا يقضي باإليداع .

 بن خالد عبد القادر.


