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0202
ِخالل يوٍم ِدراسيٍّ حوَل احَلرِب امَلعلوماتّيِة

ْمجــــاهــد: »الَمطلــوُب َتكويــــُن ُمواطــٍن 
واٍع بأخطــــاِر ُحـــروِب الِجيـــل الّرابـــِع«

09 
رئيُس َجمعّيِة »ُسهيل« ِهشام رَيان يف حواٍر مع »أخبار الوطن«

»َرصـــدَنا النَّجـــَم الُمـــزدوَج بوَســــائَلنا 
وأَثـــرنا اهتمــــاَم نـــــاَسا«

نّظم املعهد الوطني للدراسات اإلستراتيجية الشاملة يوما دراسيا حول احلرب 
املعلوماتية واحلمالت اإلعالمية التي تستهدف أمن البلدان واستقرارها عبر 

مواقع التواصل االجتماعي، مبشاركة أكادمييني وإعالميني ومتخصصني 
وباحثني يف مجال أنظمة املعلومات والعالقات الدولية.

..أدوارأدواٌر وِحسـاباٌت!ٌ وِحسـاباٌت! ..المجتمــُع الَمدنـيُّ المجتمــُع الَمدنـيُّ
الّرئيــُس يراِهـــُن َعليـــــِه إلحــــَداِث الَقطــــيَعة واألحــــزاُب َتتــــحّفْظ

د.  مصطفـــى كيــــحل

أ. فـــؤاد منصـــــوري

ولِة..  ِفكـــــــرُة الـــــــــــدَّ
بــني األنثُروبولوِجيا الُكولونَيالّية 
ــّية الَوطـــــنّية! واإليدُيــــولوجــــ

يــــاســـّيُة.. امُلشـــــاركُة  السِّ
ميقراطـــّيُة! االنِتخــــاباُت والدِّ

15

14

أقــــــــــــــــالم   

06
تلمسان

لـبِة ُتطـالُب  َرابــطُة الطَّ
بغلـِق اإلقـامِة الَجـامعّيِة 

»صوفــي منــــور«
08

تامنراست
حـــيُّ »َسـرَســرف 

مـاَنـاتـالْت«..َنقائــٌص 
بالُجمـلِة والُحلوٌل ُمؤّجلٌة!

02
وسيط اجلمهورية كرمي يونس:

شـــوُة والِبيروقراطـــّيُة   »الرِّ
َسببُهما ِذهنّياٌت وجَب ُمحاربُتها« 

أّكد وسيط اجلمهورية، كرمي يونس، على وجوب محاربة ظاهرتي الرشوة 
والبيروقراطية يف اإلدارة، مؤكدا أّنهما ذهنيات ترسخت يف معظم شرائح املجتمع.

فريق شاب من والية األغواط صنع احلدث، برصد نادر أثار اهتمام  وكالة »ناسا« 
األمريكية للفضاء وأدخلهم عالم الشهرة من بابه الواسع، إنه فريق »جمعية 

سهيل« لعلم الفلك الذي كان لنا لقاء مع رئيسها »هشام ريان« ملعرفة تفاصيل 
وظروف رصد »النجم املزدوج« الظاهرة األولى من نوعها إفريقيا وعربيا.

05

أزيــُد مــــن أزيــُد مــــن 3030 العــًبا  العــًبا 
انتقــلوا إلــى الُبطـولِة انتقــلوا إلــى الُبطـولِة 

التونِســـــــّيةالتونِســـــــّية

0303

 عـــــاَمر رِخيـــلة: »امُلجتمـــُع 
امَلدنــيُّ يف اجَلزائـــِر َجنينــــيٌّ 
وال ُيؤِثــــر يف األحـــــــَداِث!«

 َنزيــــــه بن رمَضـــــان َنزيــــــه بن رمَضـــــان: »هنــــاَك َمســـاٍع 
داء الَوطـــــِن!« ـِ لهــــدِم وَتكسيــِر ُمبـادرِة نــ

 َعبـــد الّرحمــــن َعرَعــار:
»ُمبـــــــادرُة ِنـــــــداِء الَوطــــِن 

اسِتغـــالٌل سياسيٌّ للَجمعّياِت!«
تبسة والوادي

َتشكيــــــُل  َلجنــــــٍة 
عاينـــِة األراِضـــي  لمــُ

عــوّيِة الُمتَنـــاَزِع َعليَها! الرَّ



مراســم  علــى  إشــرافه  خــال  بلجــود،  وقــال 
االحتفــاء باليــوم العاملــي للمــرأة علــى مســتوى 
التابعــة  والتدخــل  للتدريــب  الوطنيــة  الوحــدة 
للحمايــة املدنيــة بالــدار البيضــاء بالعاصمــة :«إننــا 
للعنصــر  والوظيفــي  احليــوي  الــدور  نثمــن  وإذ 
ــيد  ــا نش ــة، فإنن ــة املدين ــاع احلماي ــوي يف قط النس
باحترافيــة أدائــه وارتقائــه إلــى مصــاف دوليــة، 
ومدكــن  ودعمكــن  مبرافقتكــن  التزامنــا  ونؤكــد 
ــذه املكتســبات  ــى ه ــا عل ــة حفاظ بالوســائل الازم

والبيئــة«. واملمتلــكات  األرواح  وعلــى 
وأضــاف يف الســياق ذاتــه، »نعتــز اليــوم بوجــود 
ــة  ــة وموظف ــة عامل ــة املدني ــوف احلماي ــرأة يف صف امل
وإطــارا مقتــدرا يف التكويــن واألداء إلــى جانــب 
ــدون  ــر، يكاب ــاء اجلزائ ــم أبن ــل، وكله ــا الرج أخيه
بأقــل  مجابهتهــا  علــى  عــزم  وكلهــم  املخاطــر 

األضــرار املمكنــة خدمــة للوطــن واملواطنــن«.
ــي،  ــات بيومهــن العامل ــة اجلزائري ــأ كاف ــد أن هن وبع
أداء  يف  اجلزائريــة  املــرأة  »همــة  أن  الوزيــر  أكــد 
ــل  ــة ال تق ــة أو العمومي ــة التربوي ــا املجتمعي وظيفته
شــأنا عــن همــة وعزميــة شــهيدات ومجاهــدات ثــورة 
ــة  ــرأة املتعاون ــا »امل ــرا أنه ــة«، معتب ــر املبارك التحري
واملواطنــة التــي تصبــو إلــى جزائــر جديــدة ذات 
إقــاع اقتصــادي وتنمــوي، ونســيج اجتماعــي 

ــة«. ــة جزائري ــن ذي هوي مت
وباملناســبة، ذكــر بلجــود أن رئيــس اجلمهوريــة، 
عبــد املجيــد تبــون، »أولــى ضمــن برنامجــه عنايــة 
خاصــة للمــرأة، تهــدف إلــى ترقيتهــا ومتكينهــا 
مــن تعزيــز مشــاركتها يف املجــاالت السياســية، 

واالقتصاديــة«. االجتماعيــة 
»أقــرت  الدولــة  أن  اخلصــوص  بهــذا  وأضــاف 
ــا،  ــف يتهدده ــن أي عن ــرأة م ــة للم ــر حمائي تدابي

وجعلــت فــرص مشــاركتها متاحــة يف احليــاة العامــة 
مســاهمة  اخلصــوص،  وجــه  علــى  والسياســية 
يف تســيير الشــأن العــام« كمــا قــررت - يضيــف 
ــت  ــت وأمن ــة بالبي ــرأة املاكث ــة امل ــود - »حماي بلج
ــا  ــرا مل ــا وتقدي ــا له ــة، تكرمي ــة اجتماعي ــا حماي له
تســاهم بــه يف االســتقرار االجتماعــي والتربــوي 

وكيــان املجتمــع اجلزائــري«.
وباملناســبة ذاتهــا، أبــرز وزيــر الداخليــة أن هــذا 
احلفــل يعقــب أيضــا االحتفــاء باليــوم العاملــي 
ــا  ــارس، بينم ــاحت م ــادف للف ــة املص ــة املدني للحماي
ــر مســبوق جــراء  ــا غي ــا صحي ــر ظرف »تواجــه اجلزائ
تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، والــذي 
البشــرية  إمكاناتهــا  بكافــة  الدولــة  لــه  جتنــدت 
واملاديــة، تنفيــذا إلســتراتيجية علميــة محكمــة 
علــى  تقــوم  والتــي  اجلمهوريــة  رئيــس  يقودهــا 
ــا  ــرف عليه ــد، ويش ــة يف آن واح ــة والوقاي املكافح
الوزيــر األول مــن خــال الطاقــم احلكومــي بهــدف 

حفــظ الصحــة العامــة للمواطنــن«.
بـ«البــاء  الصــدد،  هــذا  يف  املتحــدث،  ونــوه 
احلســن« الــذي أبــاه منتســبو احلمايــة املدنيــة 
وإطاراتهــا وهــم يتقدمــون الصفــوف يف مجابهــة 
ــة ومؤسســة  ــة والطبي ــة األســاك األمني ــاء مبعي الوب
ــم  ــى أنه ــددا عل ــعبي«، مش ــي الش ــش الوطن اجلي
»لــم يدخــروا جهــدا يف التدخــل أو مرافقــة املصابــن 
ــدوا ارتياحهــم  ــن أب وكــذا حتســيس املواطنــن والذي
جلاهزيــة نســاء ورجــال احلمايــة املدنيــة علــى الرغــم 

ــم«. ــة به ــار احملدق ــن األخط م
ــة  ــة والتهيئ ــات احمللي ــة واجلماع ــر الداخلي وكان وزي
العمرانيــة قــد قــام لــدى وصولــه إلــى الوحــدة 
للحمايــة  التابعــة  والتدخــل  للتدريــب  الوطنيــة 
ــى  ــا عل ــور ترحم ــن الزه ــل م ــع إكلي ــة بوض املدني

أرواح شــهداء الواجــب املهنــي، حيــث كان مرفوقــا 
ــام  ــد بوع ــة، العقي ــة املدني ــام للحماي ــر الع باملدي

بوغــاف.
ــة تلقــى فيهــا شــروح حــول  ــام بلجــود بجول كمــا ق
دور املــرأة يف مختلــف تخصصــات احلمايــة املدنيــة، 
بعدمــا متكنــت مــن تولــي مهــام كبيــرة كانــت 
ــاذ والبحــث يف  ــا اإلنق ــى الرجــل، أبرزه حكــرا عل
األماكــن الوعــرة ) 14 عنصــرا نســويا علــى مســتوى 
23 واليــة(، الغــوص )10 نســاء علــى املســتوى 
ــي  ــعاف الطب ــوي، اإلس ــعاف اجل ــي(، اإلس الوطن
التدخــل  جانــب  إلــى  مســعفة(،  طبيبــة   88(
الســريع باســتخدام الدراجــات الناريــة والبحــث 
الغابــات  يف  والبحــث  الــردم  حتــت  واإلنقــاذ 
علــى  نســاء   10( املدربــة  الــكاب  باســتخدام 

املســتوى الوطنــي(.
عقــب ذلــك، أشــرف الوزيــر رفقــة العقيــد بوغــاف 
علــى تقليــد الرتــب وترقيــة عــدد مــن نســاء احلماية 
املدنيــة مــن رتبــة طبيــب نقيــب إلــى طبيــب رائــد، 
ومــن طبيــب نفســاني عيــادي إلــى طبيــب نفســاني 
عيــادي رئيــس ومــن رتبــة عــون إلــى رتبــة عريــف، 
كمــا قامــا بتســليم مفاتيــح ســكنات »عــدل« لعــدد 
مــن املســتفيدات يف إطــار حتســن املســتوى املعيشــي 

لألعوان.
وباملناســبة، حظيــت املــازم بلحــاج جلــول العاليــة 
ــزان،  ــة بغلي ــة املدني ــة للحماي ــدة الرئيس ــن الوح م
بتكــرمي خــاص نظيــر تفانيهــا يف العمــل حيــث 
توليــد مســتعجلة يف  16 عمليــة  علــى  أشــرفت 
ــرة احلجــر  ــازل خــال فت ســيارات اإلســعاف أو املن
الصحــي، كمــا قــام العقيــد بوغــاف بتكــرمي عــدد 

ــات. ــن الصحفي م
)ق.و/ و.أ.ج(

عبد اجلالل نويس 
وأّكــد كــرمي يونــس علــى ضــرورة مواجهــة ذهنيــة 
الرشــوة ومحاربــة ظاهــرة البيروقراطيــة يف اإلدارة، 
خــال اللقــاء اجلهــوي للمندوبن احمللين لوســيط 

اجلمهوريــة لواليــات اجلنــوب الشــرقي للوطــن.
ويف هــذا الصــدد، قــال يونــس: »نأمــل يف أن 
يكــون التقســيم اإلداري اجلديــد فرصــة للنهــوض 
بالتنميــة احملليــة وتقريــب اإلدارة مــن املواطــن«، 
مضيفــا »الوســاطة يجــب أن متتــد إلــى االســتماع 
للمواطــن يف جميــع مطالبــه املشــروعة التــي عبــر 

عنهــا منــذ مســيرات 22 فيفــري 2019«.
ــا  ــب علين ــه »يج ــه: إّن ــس قول ــرمي يون ــع ك وتاب
ــى أّن  اليــوم مواجهــة ذهنيــة الرشــوة«، مشــيرا إل
ظاهــرة البيروقراطيــة هــي »واقــع وحقيقــة يعيشــها 

املواطــن اجلزائــري يوميــا يف كثيــر مــن اإلدارات«.
وأكــد وســيط اجلمهوريــة علــى أنــه يتحتــم علينــا 
اليــوم محاربــة الظاهرتــن )البيروقراطيــة والرشــوة( 
أّنهمــا  خاصــة  وبشــجاعة،  عــال  بصــوت 
ــه  ــدف هيئت ــرزا أّن ه ــع، مب ــرتا يف املجتم استش

ــن. ــذه الظاهرت ــة ه ــو مواجه األّول ه
ــول:  ــه يق ــة، يف الصــدد ذات ــر الدول وأضــاف وزي
»ســيبقى صوتنــا مرتفعــا كلمــا تعلــق األمــر بــأي 
مظهــر مــن مظاهــر البيروقراطيــة أو انتهــاك أو متييــز 

أو إقصــاء أو تهميــش«.
وأكــد كــرمي يونــس علــى أّن مســيرة بنــاء الدولــة 
ــل  ــرف اجلي ــن ط ــيكون م ــة س ــة احلديث اجلزائري
اجلديــد القــادر علــى التغييــر وإرســاء اجلزائــر بــن 

ــدول العظمــى. مصــاف ال

ــس  ــة رئي ــة، تزكي ــر العاصم ــس باجلزائ ــت، أم مت
حــزب الكرامــة بالنيابــة محمــد الــداوي أمينــا عامــا 

ــر اســتثنائي. للحــزب خــال مؤمت
أغلبيــة  أيــادي  برفــع  التزكيــة  عمليــة  وجــرت 
ــل  ــوا إال أن يظ ــن أب ــة الذي ــة املركزي ــاء اللجن أعض
الــداوي علــى رأس احلــزب بصفتــه أمينــا عامــا 
وليــس رئيســا بالنيابــة بعدمــا مت تغييــر بعــض 
ــون األساســي اخلــاص بحــزب الكرامــة  ــواد القان م
»متاشــيا والوضــع اجلديــد للبــاد والقوانــن املســيرة 

.« لألحــزاب 
وتتعلــق هــذه التعديــات - حســب الــداوي- بأمــور 
ــة وتنظيميــة مســت بالدرجــة األولــى إطــاق  إداري

تســمية أمــن عــام بــدال مــن رئيــس علــى منصــب 
أعلــى هــرم احلــزب واســتحداث منصــب نائــب 

األمــن العــام. 
وبخصــوص إعــادة تســمية احلزب، خــال مجريات 
املؤمتــر، قــال الــداوي إن هــذا األمــر »ســيترك للمؤمتــر 
القــادم الــذي لــه كل الصاحيــات يف اختيار االســم 

اجلديــد أو اإلبقــاء علــى احلالــي«.
ويف كلمــة ألقاهــا عقــب تزكيتــه أمينــا عامــا حلــزب 
ــذي  ــداوي باجلــو »الدميقراطــي« ال ــوه ال الكرامــة، ن
ــدم  ــا« لتق ــرا إيجابي ــره »مؤش ــا اعتب ــر، م ــاد املؤمت س

ــى اإلمــام«. احلــزب »إل
)ق.م/ و.أ.ج(

كشــف، يــوم أمس، البروفيســور بشــير رضــوان نائب 
مديــر جامعــة »أبــو بكــر بلقايــد« بتلمســان مكلــف 
مبــا بعــد التــدرج أثنــاء إعطــاء االنطاقــة الرســمية 
ملســابقة االجتيــاز إلــى طــور الدكتــوراه للموســم 
املقبولــن  عــدد  أن   »2020-2021« اجلامعــي 
للمشــاركة يف هــذه املســابقة يبلــغ 21000 مشــارك 
يتنافســون علــى 288 منصبــا يف 28 شــعبة موزعــن 
ــات  ــث ســتجرى االمتحان ــى96 تخصصــا، حي عل
يف أربعــة أيــام )06 مــارس، 20 مــارس، 25 مــارس 
العالــي  التعليــم  وزارة  وأوفــدت  مــارس(.  و27 

ــوف  ــتوى للوق ــة املس ــة رفيع ــي جلن ــث العلم والبح
علــى اليــوم األول مــن هــذه املســابقة يترأســها مديــر 

ــة.  ــوزارة الوصي ــن بال اإلدارة والتموي
ــابقة يف  ــى أن املس ــة إل ــر اجلامع ــب مدي ــار نائ وأش
ــرار  ــى غ ــات عل ــملت 08 تخصص ــا األول ش يومه
رياضيــات،  الديــن«،  اإلســامية«أصول  العلــوم 
ــية،  ــوم السياس ــا، عل ــوم بيولوجي ــي، عل ــام آل إع
علــم اآلثــار، علــوم املاليــة وجبايــة يتنافســون علــى 

ــص. ــتوى كل تخص ــى مس ــب عل 03مناص
ع.بن خالد

اإلســتراتيجية  للدراســات  الوطنــي  املعهــد  نظــم 
الشــاملة يومــا دراســيا حــول احلــرب املعلوماتيــة 
واحلمــات اإلعاميــة التــي تســتهدف أمــن البلــدان 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر  واســتقرارها 
ومتخصصــن  وإعاميــن  أكادمييــن  مبشــاركة 
ــات  ــات والعاق ــة املعلوم ــال أنظم ــن يف مج وباحث

الدوليــة.
للدراســات  الوطنــي  املعهــد  مديــر  وأشــار 
اإلســتراتيجية الشــاملة، اللــواء عبــد العزيــز مجاهد، 
إلــى أنــه »أضحــى مــن الضروريعلــى املواطــن التحلــي 
ــه  ــي تواجه ــار الت ــة لألخط ــة احلقيقي بالوعــي واملعرف
مثــل هــذه احلــروب احلديثــة، مــع إدراكــه لواجباتــه 

مجابهتهــا«. يف  ودوره 
وقــال مجاهــد، علــى هامــش اليــوم الدراســي، 
إن«هنــاك مخطــط الســتعمال الليبــن ضــد إخوانهــم 
الليبــن ويف اليمــن كذلــك وســوريا ودول أخــرى 
عديــدة يف العالــم، بعــد أن توصــل هــؤالء إلــى 
علــى  »وجــب  اآلخريــن«،   عقــول  يف  التحكــم 
ــن املواطــن وإكســابه احلــس  األســرة واملجتمــع تكوي
املدنــي ليشــعر باخلطــر الــذي يهــدده مــن اخلــارج«، 

ــبه. حس
مــن جهــة أخــرى، اعتبــر الباحــث يف الشــؤون 
ــوم  ــه يف الي ــب خــال مداخلت ــة أحمــد كات اخلارجي
الدراســي  أن »اخلدمــة العموميــة هــو صمــام األمــان 
ملواجهــة  إســتراتيجية جديــدة  أجــل خلــق  مــن 
حــروب اجليــل الرابــع التــي تهــدد كيــان الدولــة 

اجلزائريــة«
وقــدم خــال عرضــه أمثلــة لصفحــات ومجموعــات 
ــق مناخــا  ــع التواصــل االجتماعــي، تخل ــى مواق عل
ــال  ــن خ ــر م ــتقرار اجلزائ ــرب اس ــاول ض ــا يح ثوري
النــداء بتغييــر نظــام احلكــم واالجتــاه نحــو فتــرة 

ــة«. انتقالي
بــن  أحمــد  السياســي  واحمللــل  الكاتــب  واعتبــر 
الرابــع  اجليــل  »حــروب  أن  جهتــه  مــن  ســعادة 
تختلــف عــن احلــروب التقليديــة، كونهــا ال تعتمــد 
علــى اجليــوش واألســلحة، غيــر أنهــا تســتخدم 
االفتراضــي  الفضــاء  عبــر  الســيبرانين  النشــطاء 
وســاحهم املعلومــة« مضيفــا أن »فعاليتهــا أكبــر مــن 

الســابقة«. احلــروب 
منير بن دادي
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ناشــدت عضــو األمانــة الوطنيــة جلبهــة البوليســاريو 
ــرمي الســالك احمــد، أمــس، كل  ــي أوســرد، م وال
الفعاليــات النســوية يف العالــم التدخــل حلمايــة 
اجلســيمة  االنتهــاكات  مــن  الصحراويــة  املــرأة 
ــرة  ــي، معتب ــال املغرب ــوات االحت ــها ق ــي متارس الت
املخــزن  نظــام  قبــل  مــن  القمعيــة  املمارســات 
ــد  ــة ض ــزل »جرمي ــن الع ــن الصحراوي ــد املدني ض

اإلنســانية«.
وقالــت مــرمي الســالك احمد، يف تصريح لـــ )و.أ.ج( 
مــن أوســرد مبخيمــات الاجئــن الصحراويــن، 
»أدعــو وأناشــد الفعاليــات النســوية يف مختلــف دول 
العالــم، وخاصــة املنظمــات احلقوقيــة ذات العاقــة 
مبوضــوع حقــوق اإلنســان للتدخــل مــن أجــل وقــف 
ــرأة  ــا امل ــي منه ــي تعان ــاكات اجلســيمة« الت »االنته

الصحراويــة يف املــدن احملتلــة.
»املمارســات  بـــ  الصحراويــة  املســؤولة  ونــددت 
الوحشــية التــي تفرضهــا قــوات القمــع املغربــي 
واملناضــات  الصحراويــات  الناشــطات  علــى 
احلقوقيــات«، مســتدلة يف هــذا اإلطــار مبــا تتعــرض 
ــم  ــة ســلطانة ســيدي ابراهي ــة الصحراوي ــه املناضل ل
خيــا وأختهــا الواعــرة وكل عائلتهــا مــن »إقامــة 
تســتهدف حياتهــا  متكــررة  واعتــداءات  جبريــة 

وحيــاة عائلتهــا«.

وأبــرزت مرمي الســالك احمد أن النســاء الصحراويات 
يف عيدهــن العاملــي »يســَجّن يوميــا ويضربــن« كمــا 
يعانــن مــن »االختطــاف واالغتصــاب«، مســتنكرة 
ــة إزاء  ــات احلقوقي ــة املنظم ــي خاص ــت الدول الصم

هــذه اخلــروق املجرمــة قانونــا«.
ــع  ــا للمجتم ــة نداءه ــؤولة الصحراوي ــددت املس وج
ــا  ــل عاج ــؤولياته والتدخ ــل مس ــي لـــ »حتم الدول
ــام  ــون النظ ــن جن ــن م ــن الصحراوي ــة املدني حلماي
املغربــي الــذي فقــد صوابــه بعــد اســتئناف الشــعب 
الصحــراوي الكفــاح املســلح يف 13نوفمبــر املاضــي«.
ســيدي  ســلطانة  الصحراويــة  املناضلــة  وكانــت 
إبراهيــم خيــا، املوجــودة حتــت اإلقامــة اجلبريــة هــي 
ــدة  ــت لع ــة تعرض ــدور احملتل ــة بوج ــا مبدين وعائلته
آخرهــا  كانــت  اجلســدية،  للتصفيــة  محــاوالت 

ــي. ــة املنقض ــوم اجلمع ــاء ي مس
إلــى  الصحراويــة  املناضلــة  تتعــرض  كمــا 
ــا  ــى منزله ــوم عل ــذ الهج ــررة« من ــداءات متك »اعت
يف 13 فبرايــر املاضــي، حيــث مت رشــقها باحلجــارة، 
ــى مســتوى  ــة عل ــات بليغ ــا يف إصاب ــا تســبب له م
العــن اليمنــى والوجــه، إلــى جانــب ســقوط أســنان 
مــن الفــك الســفلي بالنســبة علــى شــقيقتها الواعــرة 

ــا. ــم خي ــيدي ابراهي س
)و.أ.ج(

قّلد نساء احلماية املدنية الرتب واألوسمة

ــــن وزيـــر الداخليـــــة يثمِّ
 الّدور الحيـــوي للعنصــر النِّســــوي

وسيط اجلمهورية كرمي يونس:

 »الّرشـــــوة والبيروقراطيــــة 
سببهــما ذهنيــات وجـــب محـــاربتها« 

مسؤولة صحراوية تناشد الفعاليات النسوية يف العالم
دعــوة لحمـــاية المـــرأة الصحــراوية 

من االنتهـــاكــات المغـــربية

تزكـــية محمـــد الـــداوي أميـــنا 
عــــاما لحــــزب الكــــرامة

يتنافسون على 288 منصبا يف 28 شعبة
 21 ألــف مترّشـــح إلجــــراء مســابـقة 

الدكتـــوراه في جـــامعة تلمســــان

خالل يوم دراسي حول احلرب املعلوماتية، مجاهد:
»المطلـــوب تكويـــن مــواطــــن 

واٍع بأخطــــار حـــروب الجيـل الرابـــع«

ثّمن وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس باجلزائر 
العاصمة، الدور »احليوي والوظيفي« للمرأة يف صفوف احلماية املدنية، معربا عن اعتزازه 

بأدائها إلى جانب الرجل يف مجابهة املخاطر وخدمة الوطن.

أّكد وسيط اجلمهورية، كرمي يونس ، على وجوب محاربة ظاهرتي الرشوة والبيروقراطية 
يف اإلدارة، مؤكدا أّنهما ذهنيات ترسخت يف معظم شرائح املجتمع.

اجتمـــاع لمجلــس الـــوزراء اليــــوم
يتــرأس، الّيــوم، عبــد املجيــد تبــون رئيــس اجلمهوريــة القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، وزيــر الدفــاع 
الوطنــي،، اجتماعــا ملجلــس الــوزراء. وحســب بيــان ورد عــن الرئاســة، فــإن االجتمــاع ســيخصص 

ملشــروع أمــر يتضمــن القانــون العضــوي املتعلــق بنظــام االنتخابــات.
ق.و
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ملـــف
َتتحّفْظ واألحزاُب  الَقطيَعة  َعليِه إلحَداِث  يراِهُن  َتتحّفْظ الّرئيُس  واألحزاُب  الَقطيَعة  َعليِه إلحَداِث  يراِهُن   الّرئيُس 

.. أدوارأدواٌر وِحسابـاٌت!ٌ وِحسابـاٌت! .. المجتمـُع الَمدنـيُّ المجتمـُع الَمدنـيُّ

الدستوري، عامر رخيلة القانون  الدستوري، عامر رخيلةاملتخصص يف  القانون  املتخصص يف 
لـ»أخبار الوطن«: لـ»أخبار الوطن«:   

»المجتمـــع المدنــي فـــي الجزائــر »المجتمـــع المدنــي فـــي الجزائــر 
جنينــي وال يؤثــر فـــي األحـــــداث«جنينــي وال يؤثــر فـــي األحـــــداث«

عرعار  الرحمن  عبد  للتغيير،  املدني  املنتدى  عرعار رئيس  الرحمن  عبد  للتغيير،  املدني  املنتدى  رئيس 
الوطن«: الوطن«:لـ»أخبار  لـ»أخبار 

»مبــــادرة نــــداء الوطـــــن »مبــــادرة نــــداء الوطـــــن 
استغــــالل سيــــاسي للجمعـــــيات«استغــــالل سيــــاسي للجمعـــــيات«

الّسياسي، زوبير عروس  الّسياسي، زوبير عروس الباحث يف علم االجتماع  الباحث يف علم االجتماع 
الوطن«: الوطن«:لـ»أخبار  لـ»أخبار 

»المجتمـــع المدنـــي بالجزائـــر »المجتمـــع المدنـــي بالجزائـــر 
يعمــل للوصــول إلى منافـع فــردية«يعمــل للوصــول إلى منافـع فــردية«

رياض هويلي 
تذهــب الكثيــر مــن املعطيــات املتوفــرة 
ــي  ــى التخل ــا يف اجتــاه ســعي الرئيــس إل ميداني
علــى أحــزاب الســلطة التقليديــة، ويف مقدمتهــا 
شــكال  اللــذان  واألرنــدي،  األفــالن  حزبــا 
ــلطة.  ــة للس ــية وتنظيمي ــة سياس ــود أرضي لعق
وظهــر ذلــك جليــا يف ترشــح عبــد املجيــد تبــون 
ــده  ــم تأكي ــة حــرا، ث ــس اجلمهوري ملنصــب رئي
أنــه لــم يعــد مناضــال يف األفــالن، وصــوال إلــى 
إعالنــه رســميا أّنــه ال يرغــب يف إنشــاء حــزب 

ــه. سياســي يكــون ســنده يف حكم
ــم أو  ــة احلك ــول إن ممارس ــع يق ــن الواق  لك
ــن  ــزاب م ــف أح ــزب أو حتال ــة دون ح السياس
ــار  ــس خي ــرح الرئي ــد ط ــكان، فق ــة مب الصعوب

تفعيــل املجتمــع املدنــي وإقحامــه يف احليــاة 
جمعيــات  أن  أهمهــا  ألســباب  السياســية، 
املجتمــع املدنــي قريبــة مــن املواطــن، وتتشــكل 
ــا  ــي أيض ــا، وه ــباب يف أغلبه ــر الش ــن عنص م
ــي  ــا ه ــي مثلم ــاد السياس ــورط يف الفس ــم تت ل
حــال الكثيــر مــن األحــزاب، ومنهمــا األفــالن 
واألرنــدي اللــذان توجــد قياداتهمــا يف الّســجن 
وعــدد كبيــر مــن نوابهمــا أيضــا، ناهيــك علــى 
السياســي.  باملــال  فيهمــا  النضــال  امتــزاج 
الرئيــس  الــذي تبنــاه  لكــن، هــذا املعطــى 
يــراه الكثيــرون مــن محتــريف السياســة غيــر 
ــك  ســليم، وأن نتائجــه ســتكون عكســية، ذل
ألن املجتمــع املدنــي لــه دور يف تأطيــر املجتمــع 
ومســاعدته،  وتوعيتــه  وهيكلتــه  وتنظيمــه 

ــارك  ــوض املع ــة أو خ ــة السياس ــس ملمارس ولي
ــض  ــول بع ــار، يق ــذا اإلط ــة. ويف ه االنتخابي
محتــريف السياســة إننــا قــد نخســر املجتمــع 
ــن  ــا ل ــزاب وحينه ــرنا األح ــا خس ــي كم املدن

ــه. ــئ علي ــا نتك ــد م جن
ــا معارضــو  ــي يتخذه النقطــة األخــرى الت
ــي  ــيا ه ــي سياس ــع املدن ــك املجتم ــرة حتري فك
ــك برنامجــا سياســيا، وال  ــات ال متل أن اجلمعي
نظــرة شــاملة لألوضــاع، مــا يعنــي أن حلولهــا 
محــّل األحــزاب قــد ال يعطــي النتائــج املرجوة.
ــس  ــط الرئي ــأ محي ــابقة، أنش ــة س يف جترب
تنســيقة  بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد  املخلــوع، 
ــس، تضــم يف أحشــائها  ــج الرئي مســاندة برنام
ومنتديــات،  وجلــان  ومنظمــات  جمعيــات 

مــا  إلــى  الوقــت حتولــت  مــرور  مــع  لكنهــا 
ــع  ــى الري ــس عل ــاز بيروقراطــي يتناف يشــبه جه
واملناصــب وضــاع دورهــا االجتماعــي. فمــا 
ال  احلاليــة  الســلطة  ــري  منظِّ يجعــل  الــذي 

يخشــون تكــرار النتائــج نفســها ؟
الرئيــس  مستشــار  أشــرف  باألمــس، 
نزيــه برمضــان، باملخيــم الكشــفي باجلزائــر 
ــداء الوطــن«، ضــم  العاصمــة، علــى جتمــع »ن
عشــرات اجلمعيــات واملنظمــات والنقابــات، 
حماســية  كلمــة  يف  ذاتــه  املستشــار  وقــال 
عــدد فيهــا اإلجنــازات وســرد اآلمــال، إن هــذا 
الفضــاء مفتــوح ملــن يريــد االلتحــاق بــه إال مــن 
ــو مــن  ــة ال تخل ــدو براغماتي ــى، وبطريقــة تب أب
املكــر ربــط برمضــان هــذا التكتــل بأهــداف 

محاولــة  يف  للشــباب،  األعلــى  املجلــس 
التــي  أو  املتــرددة  اجلمعيــات  الســتقطاب 
تفضــل النشــاط خــارج ملعــب السياســة. هــذه 
اخلطــوة التــي تأتــي ملــلء الفــراغ الــذي أحدثــه 
ــة  ــد املنظوم ــلمي يف جس ــعبي الس ــراك الش احل
السياســية يف البلــد بصفــة عامــة، وأحــزاب 
ــة  ــيا واملتهلهل ــا وسياس ــة فكري الســلطة املتهالك
تنظيميــا، ينبــئ بــأن األيــام القادمــة قــد تشــهد 
ميــالد حتالــف أحــزاب ملســاندة الرئيــس، تغنــي 
ــا  ــه، فيم ــيس حزب ــادرة بتأس ــن املب ــس ع الرئي
يكــون لتكتــل املجتمــع املدنــي ســندا شــعبيا. 
هــي حســابات الســلطة قــد تصطــدم بواقــع 
سياســي متقلــب، يعيــش مخــاض ميــالد 

اجلمهوريــة اجلديــدة.

هل تعتبر أن مثل هذه املبادرات رهان 
يتكئ عليه الرئيس يف املرحلة املقبلة؟

كان واضحــا منــذ تنصيــب عبــد املجيــد تبون 
ــتغناء  ــو االس ــه نح ــه يتج ــة أن ــس للجمهوري كرئي
عــن األحــزاب السياســية، باالعتماد علــى احلركة 
اجلمعويــة واملجتمــع املدنــي. وقــد أكــدت عمليــة 
االســتفتاء يف الدســتور أن قــراءة رئيــس اجلمهوريــة 
ومحيطــه للمشــهد التنظيمــي يف الشــارع اجلزائــري 
قــراءة غيــر موفقــة؛ فاجلمعيــات لــم تتفاعــل 
مــع إرادة رئيــس اجلمهوريــة، ومــرد ذلــك - يف 
ــة  ــري - لســببني أولهمــا أن احلركــة اجلمعوي تقدي
ــدث  ــع احل ــل م ــة تتفاع ــة مطلبي ــر حرك يف اجلزائ
ــا ال  ــا، ثانيهم ــه مالي ــتفيد من ــذي تس ــدر ال بالق
وجــود فعلــي ملجتمــع مدنــي مبفهومــه السياســي، 
مجتمــع قائــم علــى املبــادرة والتضحيــة واالنتصــار 
لسياســات اجتماعيــة وثقافيــة، فاملجتمــع املدنــي 
ــى  ــم يصــل بعــد إل ــي ل ــر مجتمــع جنين يف اجلزائ

ــر يف األحــداث. درجــة التأثي
يف  الســلطة  أوراق  آخــر  هــي   هــل 
ســياق البحــث عــن قاعــدة جماهيرية؟
ــد  ــجع عق ــوم، تش ــلطة، الي ــت الس  إذا كان
هــذه النــدوة فــإن مزامنــة هــذه النــدوة لفتــح 
الرئيــس بــاب التواصــل مــع األحــزاب السياســية 
مــواالة ومعارضــة يؤكــد حقيقــة إدراك الســلطة 
أنــه ال ميكنهــا جتاهــل األحــزاب، ويف الوقــت 

ذاتــه احملافظــة علــى طرحهــا بشــأن االعتمــاد 
ــدة  ــة كقاع ــة واملدني ــى التنظيمــات االجتماعي عل

ــا. ــية له سياس
وما الغائب يف هذه املبادرات؟

ــا غــاب عــن مخططــي سياســة الرئاســة  وم
أن املواطنــني الذيــن جتمعهــم يف نــدوات حتــى وإن 
ــل  ــون ب ــإن معظمهــم متحزب ــا ف ــوالء له ــروا ال أظه
فيهــم مــن هــم قياديــون املســتويات احملليــة والبقيــة 
ــم  ــبة له ــاء بالنس ــإن اللق ــور ف ــن احلض ــة م الباقي
ــالن  ــاء باخل ــياحية ولق ــة س ــة وإقام »زردة« مجاني

ــة. ــل يف العاصم ــارات لأله وزي
ما املطلوب لكي تتجاوز السلطة 

القائمة هذا الوضع؟
علــى الســلطة السياســية إن أرادت جنــاح 
خيــارات سياســية أن تتــرك أمــر التنظيم السياســي 
بالعمــل  األولــى  املعنيــة  باعتبارهــا  لألحــزاب 
والتشــريع  احلكــم  دور  الســلطة  ودور  السياســي 
والســهر علــى التطبيــق الســليم للقانــون، ال أن 
ــي  ــزاع السياســي احلزب ــا يف الن جتعــل نفســها طرف
ــن وإدارة  ــي وآم ــال عموم ــن م ــا م مســتغلة أدواته

ــاد. ــا احلي ــرض فيه يفت
وإذا أرادت الســلطة قيــام أحــزاب فعليــة، 
فعليهــا أن تكــون عالقتهــا باألحــزاب الفيصــل 
فيهــا هــو القانــون ال مــن حيــث التمويــن وال 
ــن  ــا ع ــع الســلطة يده ــالم فلترف ــث اإلع ــن حي م
األحــزاب ولتتــرك األمــر للــرأي العــام وعــن طريــق 

ــراع. ــق االقت صنادي
ما هي تخوفاتكم ؟

ــات  ــاء مؤسس ــم بن ــر أن يت ــر كل اخلط اخلط
ــع  ــذا القطي ــى ه ــاء عل ــعبية« بن ــا »ش ــم أنه يزع
البشــري الــذي يدعــى ويســتجيب لهكــذا لقــاءات 
ليكــون غــدا رئيــس بلديــة أو رئيــس مجلــس 
الــذي  أو نائــب أو حتــى وزيــر، وهــو  والئــي 
يعيــش اليــوم حالــة بطالــة وخــواء فكــري ومــادي.
سألته: أسماء بوصبيع

رفــض رئيــس املنتــدى املدنــي للتغييــر، 
عبــد الرحمــن عرعــار، االنخــراط يف مبــادرة« 
ــه يرفــض اإلمــالءات،  ــداء الوطــن » بحجــة أن ن
وأن  السياســي«،  »االســتغالل  بـــ  أســماه  ومبــا 

ــا« ــب به ــر مرح ــادرة غي ــذه املب »ه
 وقــال عرعــار، يف تصريــح خــص بــه »أخبــار 
ــا  الوطــن« »إن »لقــاء أصحــاب نــداء الوطــن ذكرن
مبمارســات النظــام الســابق علــى غــرار لقــاء القاعــة 
ــة  ــداث قطيع ــود أح ــرا بـ«وج ــة«، مذك البيضاوي

كاملــة مــع هــذه املمارســات«. 
 وقــال رئيــس املنتــدى املدنــي للتغييــر إن 
»مبــادرة »نــداء الوطــن« مهمــا كان شــكلها تعتبــر 
اســتغالال سياســيا للجمعيــات، وهــي مبــادرة 
ــؤولة  ــا مس ــلطة وأصحابه ــم الس ــن رح ــدت م ول
علــى هــذه املمارســات«، مذكــرا أنــه »يجــب 
ــه  ــا، وأن ــات مســتقلة يف قراراته أن تكــون اجلمعي
علــى الســلطة أن تترفــع عــن هــذه املمارســات 
إدراج  عليهــم  »كان  بالقــول  مضيفــا  القدميــة«، 
ــياق  ــوع، ال يف س ــياق التط ــادرات يف س ــذه املب ه
ــة« ــة معين ــرض خريط ــي وف ــتغالل السياس االس
احلالــي  الرهــان  أن  إلــى  محدثنــا  وأشــار 
ــالل  ــن خ ــني م ــة اجلزائري ــب ثق ــادة كس ــو إع ه
اإلصالحــات، وهــو رهــان يلــزم الســلطة بالعمــل 
عليــه، وأنــه مــن غيــر املعقــول التحــاور مــع احلــراك 

ــه  ــل يجــب أن نخاطب ــة ب بهــذه األســاليب القدمي
ــه«. ونتحاضــر مع

ويــرى عبــد الرحمــن عرعــار أن »منتــدى 
االنتخابيــة  املناســبات  يف  سيشــارك  التغييــر 
بــكل اســتقاللية، وأنهــم ســيخوضون املعركــة 
االنتخابيــة عــن قناعــة بــدون أي إمــالءات«.
أسماء بوصبيع

االجتمــاع  علــم  يف  الباحــث  اعتبــر 
السياســي، زوبيــر عــروس، دور املجتمــع املدنــي يف 
اجلزائــر علــى أنــه »غائــب وال يلعــب دور الواســطة 

النفعيــة بــني الدولــة واملجتمــع.«
عــروس خــالل  زوبيــر  الباحــث  وتأســف 
تصريــح أدلــى بــه لـ«أخبــار الوطــن«، قائــال: 

»املجتمــع املدنــي يعمــل حاليــا ملصاحلــه الضيقــة 
مــن أجــل الوصــول إلــى منافــع فرديــة«، مضيفــا 
ــب  ــتقل يلع ــم مس ــو تنظي ــي ه ــع املدن أن »املجتم
ــم علــى  ــة واملجتمــع، قائ دور الوســاطة بــني الدول

ــر«. ــرام الغي ــامح واحت ــفة التس فلس
أسماء بوصبيع

املكلــف  اجلمهوريــة  رئيــس  مستشــار  أّكــد 
نزيــه  باخلــارج،  واجلاليــة  اجلمعويــة  باحلركــة 
برمضــان، أن »مبــادرة »نــداء الوطــن« جتمــع اخليريــني 
ــتقبل  ــاء مس ــع وبن ــة املجتم ــن خلدم ــذا الوط ــن ه م
ــابقة يف  ــم الس ــن آرائه ــوا ع ــن تاب ــا مب ــالد، مرحب الب
ــل  ــادرة متث ــا أن »هــذه املب دعــم األشــخاص«، مضيف
صــدق نوايــا رئيــس اجلمهوريــة بإشــراك كل مكونــات 

املجتمــع، وعلــى رأســها املجتمــع املدنــي ».
املكلــف  اجلمهوريــة  رئيــس  مستشــار  وقــال 
نزيــه  باخلــارج،  واجلاليــة  اجلمعويــة  باحلركــة 
برمضــان، يف كلمتــه التــي ألقاهــا أمــس باملخيــم 
اجتمــاع  يف  فــرج،  بســيدي  الدولــي  الكشــفي 
»املبــادرة  إن  الفاعلــة،  املدنــي  املجتمــع  ملكونــات 
هــذه  أهــداف  اجلميــع ألن  يباركهــا  لــن  احلاليــة 
املبــادرة نبيلــة وهدفهــا األساســي يجعلهــا مســتهدفة 
لضربهــا وتشــويهها بالنظــر إلــى العوائــق الذهنيــة 

حاليــا«. املوجــودة 
أن  إلــى  رئيــس اجلمهوريــة  وأشــار مستشــار 
»هنــاك مســاٍع لهــدم وتكســير هــذه املبــادرة مــن 
خــالل متييعهــا ووضــع صــور قدميــة لبعــض املســاندين 
لشــخص يف الفتــرة املاضيــة، ويقارنهــا مــع هــذه 
املبــادرة. وهنــاك فــرق تتفــرق بــني مــن يســاند 

شــخص ومــن يســاند وطــن«.
ــل  ــاك عراقي ــأن »هن ــه ب ــرف املتحــدث ذات واعت
ــزال  ــا ي ــق م ــة وبعــض املمارســات والطري وبيروقراطي
يف البدايــات والســلطة لــم تصــل بعــد لألهــداف 
املرجــوة«، مؤكــدا أن »الهــدف األســمى هــو اإلشــراك 
ــة«. ــي مــع مؤسســات الدول ــي للمجتمــع املدن الفعل
ودعــا برمضان الشــباب لإلميــان بــأن »اجلمعيات 
لهــا دور يف تنميــة املجتمــع يف اجلانــب السياســي«، 
موضحــا أن »العوائــق والكوطــة والتزويــر التــي كانــت 
تواجــه الشــباب مــن طــرف جهــات سياســية أو 
بنفوذهــم  االســتغالل  يريــدون  كانــوا  أشــخاص 
واالنتخابــات  موجــودة  اآلن  تعــد  لــم  وأموالهــم 
الرئاســية واســتفتاء الدســتور دليــل علــى عــدم وجــود 

ــع«. ــهادة اجلمي ــر بش ــدة للتزوي ــبهة واح ش
أسماء بوصبيع

اجلمهورية،  رئيس  اجلمهورية، مستشار  رئيس  مستشار 
نزيه بن رمضان:نزيه بن رمضان:

»هنــــاك مســاٍع »هنــــاك مســاٍع 
لهــدم وتكسيـــــر لهــدم وتكسيـــــر 
مبادرة نداء الوطن«مبادرة نداء الوطن«

منذ اعتالئه سّدة احلكم، 
أعلن الرئيس عبد املجيد 
تبون أنه ال ينوي تأسيس 
حزب سياسي يكون أرضية 
سياسية وتنظيمية يقف 
عليها، كما أعلن انسحابه 

من حزبه السابق وهو حزب 
جبهة التحرير الوطني الذي 
شغل عضوية جلنته املركزية 

لسنوات. باملقابل، اتخذ 
الرئيس من املجتمع املدني 

مخرج جندة لتنشيط احلياة 
السياسية، وإقحام الشباب يف 
احلياة العامة كما ترافع لذلك 
حكومته، ويؤشر عليه إنشاء 

منصب مستشار مكلف باملجتمع 
املدني واجلالية. فما الغاية 
من هذا التوجه، وهل ميكن 

تعويض األحزاب باجلمعيات؟
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واليــة  مبقــر  إشــرافها  وخــال 
ــاق  ــارة انط ــاء إش ــى إعط ــلة عل خنش
التحسيســية  التضامنيــة  القافلــة 
حتــت  الظــل  مناطــق  نحــو  الوالئيــة 
ــت  ــة بالبي ــرأة املاكث ــجيع امل ــعار »تش ش
اإلنتــاج  مســار  يف  االنخــراط  علــى 
ــارة عمــل قامــت  الوطنــي«، يف إطــار زي
الوزيــرة  حثــت  املنطقــة،  إلــى  بهــا 
الوطنيــة  الوكالــة  تســيير  مســؤولي 
لتســيير القــرض املصغــر علــى »ضــرورة 
ــة  ــة للوكال ــر املنصــة الرقمي اإلشــهار عب
ملختلــف املنتجــات املصنعــة مــن طــرف 
املســتفيدات ضمــن القــرض املصغــر 
ــن«.  ــة تســويق منتجاته لتســهيل عملي
باملناســبة،  كريكــو،  وأكــدت 
ــة للمشــاريع  ــا الوزاري ــم دائرته ــى دع عل
الظــل  مناطــق  نســاء  تعمــل  التــي 
علــى  بالبيــت  املاكثــات  الســيما 
جتســيدها يف إطــار ســعيهن لتحقيــق 
االقتصــاد  ودعــم  الذاتــي  االكتفــاء 
االنخــراط  علــى  وتشــجيعهن  احمللــي 
ــي. ــاج الوطن ــار اإلنت ــاركة يف مس واملش
وعنــد زيارتهــا معــرض الزرابــي 
باملكتبــة  التقليديــة  والصناعــات 
إنتــاج  مــن  بابــار،  ببلديــة  البلديــة 
ــر،  ــرض املصغ ــن الق ــتفيدات ضم مس
ثمنــت الوزيــرة توجــه أصحــاب املشــاريع 

إلــى االســتثمار يف قطــاع الصناعــات 
ــة  ــى مواصل ــم إل ــة إياه ــة داعي التقليدي
لزربيــة  الترويــج  أجــل  مــن  العمــل 
بابــار، وذلــك علــى الصعيديــن الوطنــي 

والدولــي.
النشــغاالت  اســتماعها  وبعــد 
الدعــم  مــن  املســتفيدات  احلرفيــات 
لتســيير  الوطنيــة  الوكالــة  ضمــن 
ــر فيمــا يخــص مشــكل  ــرض املصغ الق
جائحــة  خــال  الســيما  التســويق، 
ــي  ــر احملل ــو املدي ــت كريك ــا، دع كورون
التقليديــة  والصناعــة  للســياحة 
والعمــل العائلــي إلــى التنســيق مــع 
صناعــة  يف  املتخصصــات  احلرفيــات 
ــار لفتــح أماكــن عــرض لهــن  ــة باب زربي
ــياحية  ــة والس ــات الفندقي ــر املؤسس عب
منتجاتهــن  تســويق  عمليــة  لتســهيل 
ــي. ــاج الوطن ــة اإلنت واملســاهمة يف ترقي
بالقاعــة  الوزيــرة  أشــرفت  كمــا 
متعــددة النشــاطات »الشــهيد صحــراوي 
دورة  انطــاق  علــى  ببابــار  العيــد« 
ــروض  ــتفيدات بق ــدة املس ــة لفائ تكويني
املصغــر  القــرض  تســيير  وكالــة  مــن 
ــي  ــة التســيير املال تتمحــور حــول »كيفي
للقــرض« والثانيــة يف مجــال »تربيــة 
ــة  ــى أهمي ــث أكــدت عل النحــل«، حي
مختلــف  إجنــاح  يف  الــدورات  هــذه 

املشاريع.
وخــال حضورهــا حفــل توقيــع 
ــة  ــن مديري ــن كل م ــاون ب ــة تع اتفاقي
النشــاط االجتماعــي والتضامــن مــع 
ــة  ــح الفاحي ــن املصال ــات كل م مديري
التقليديــة  والصناعــة  والســياحة 
أكــدت  والتجــارة،  العائلــي  والعمــل 
ــود  ــف جه ــرورة تكاث ــى »ض ــرة عل الوزي
ــجيع  ــل تش ــن أج ــة م ــات املعني املديري
املــرأة املاكثــة بالبيــت علــى دخــول عالــم 

املقاوالتيــة«.
تســليم  علــى  إشــرافها  ولــدى 
قــروض لشــراء املــواد األوليــة لفائــدة 
ــة  ــن الوكال ــروض م ــتفيدات بق 10 مس
املصغــر،  القــرض  لتســيير  الوطنيــة 
أكــدت كريكــو أنــه مت إســداء تعليمــات 
ــة  ــة للوكال ــروع الوالئي ــري الف ــى مدي إل

املصغــر  القــرض  لتســيير  الوطنيــة 
مناطــق  ســكان  اســتفادة  لتســهيل 
الريفيــات  النســاء  الســيما  الظــل، 
الدعــم«. أشــكال  مختلــف  ضمــن 

التضامــن  وزيــرة  واختتمــت 
املــرأة  وقضايــا  واألســرة  الوطنــي 
زيارتهــا لواليــة خنشــلة بــأداء زيــارة 
ــة  ــة أرمل ــي حمام ــة وتكــرمي لثابت مجامل
واملجاهــدة  الطاهــر  ثابتــي  الشــهيد 
نصــاح لويــزة أرملــة املجاهــد بــن فــروج 
ــة  ــاع فتيح ــى بوص ــة إل ــوار باإلضاف الن
ــام  املســتفيدة مــن مشــروع لتربيــة األغن
ــة  ــط ببلدي ــة أوالد تامراب ــار بقري واألبق
ــة  ــة ممــول مــن طــرف الوكال عــن الطويل

املصغــر.  القــرض  لتســيير  الوطنيــة 
)ق.و/ و.أ.ج(

وتأســف زغومــي النخفــاض نســبة امتــاء ســد 
ــبب  ــرج« بس ــد ح ــتوى ج ــى »مس ــليمان إل ــي س بن
شــح ميــاه األمطــار، حيــث يقــدر مخزونــه حاليــا بـــ 8 
مايــن متــر مكعــب مــن املــاء فقــط أي مــا ميثــل ثلــث 
ــب  ــر مكع ــون مت ــدرة بـــ 30 ملي ــة املق ــه النظري قدرات
ــح لـــ )و.أ.ج(،  ــال يف تصري ــا ق ــو، كم ــاء وه ــن امل م
ــتثمرين  ــرج للمس ــع احل ــورة الوض ــن خط ــد م ــا يزي »م
ــاف«. ــم باجلف ــدد محاصيله ــة امله ــن باملنطق الفاحي
أن  احملليــة  الفاحيــة  الغرفــة  رئيــس  وأبــرز 
اجتمــاع هذيــن العاملــن »مــن شــأنهما القضــاء علــى 
جهــود عشــرات املســتثمرين الذيــن أنفقــوا أمــواال 
طائلــة يف زراعــة احلبــوب والبطاطــس املتأخــرة، يف 
حــال عــدم إيجــاد حــل ملشــكل نقــص امليــاه«، مؤكــدا 

أن »ضــخ حصــة إضافيــة مــن املــاء انطاقــا مــن ســد 
بنــي ســليمان كفيلــة بإنقــاذ املوســم الفاحــي وجتنــب 
إفــاس املســتثمرين الناشــطن باحمليــط املســقي لبنــي 

ــار«. ــاحة 2.000 هكت ــى مس ــد عل ــليمان املمت س
ــن  ــع ماي ــن أرب ــة م ــة إضافي ــاف أن حص وأض
متــر مكعــب مــن امليــاه »كافيــة« لســقي 2000 هكتــار 
مــن احلبــوب والبطاطــس وأنهــا »البديــل الوحيــد لشــح 
األمطــار والضــروري لتنميــة احملاصيــل طبيعيــا »، 
ــة  ــوارد املائي ــدى وزارة امل ــب ل ــى إدراج »طل ــيرا إل مش
ــة  ــخ الكمي ــص لض ــى ترخي ــول عل ــل احلص ــن أج م

ــور«. ــن الســد املذك ــاه م ــن املي ــة م املطلوب
ويف إطــار جهودهــا الراميــة ملواجهــة هــذا الوضــع، 
كثفــت الغرفــة الفاحيــة الوالئيــة عمليــات حتســيس 

املســتثمرين الفاحيــن باملنطقــة وبالبلديــات األخــرى 
التــي تواجــه اإلشــكال نفســه،  مــن خــال دعوتهــم 
ــر  ــي يكــون »أكث ــري التكميل ــى اعتمــاد مخطــط لل إل
ــقي  ــام الس ــن أي ــا ب ــدة م ــع املباع ــاء« م ــادا للم اقتص
وتقليــص كميــات املــاء املخصصــة حلقــول احملاصيــل.
ــدر  ــق املص ــواري، وف ــل اجل ــذا العم ــدف ه ويه
نفســه،  إلــى عكــس املنحنــى الراهــن يف مجــال الــري 
ــاه لتعويضــه بـــ  ــا ومســتهلكا للمي ــد تقليدي ــذي يع ال
ــع كل  ــة م ــاء ومتكيف ــادا للم ــر اقتص ــج ري أكث »مناه
أنــواع احملاصيــل بالشــكل الــذي يســمح باحلفــاظ 
علــى املــوارد املائيــة النــادرة باملنطقــة وتقليــص خســائر 

ــاج«. اإلنت
)و.أ.ج(

ــة،  ــة عناب ــارة لوالي ــة التج ــت مديري نظم
ــة األمــن خرجــة  أمــس، بالتنســيق مــع مديري
تفتشــية فجائيــة للعديــد مــن نقــاط البيــع 
ــية  ــة األساس ــواد الغذائي ــة بامل ــة اخلاص باجلمل
لتفتيــش أماكــن التخزيــن حملاربــة االحتــكار 
وحســب  املائــدة.  زيــت  مبــادة  واملضاربــة 
ــى  ــت عل ــش مت ــة التفتي ــإن عملي ــا، ف مصادرن
ــاء وادي الذهــب،  الصفصــاف،   مســتوى أحي
اجلســر األبيــض ملراقبــة األســعار خاصــة للمواد 
ذات االســتهاك الواســع والتــي عرفــت مؤخــرا 

ــدة.  ــت املائ ــرار زي ــى غ ــوق عل ــدرة يف الس ن
اخلاصــة  التجاريــة  احملــات  وشــهدت 
باملــواد الغذائيــة يف اآلونــة األخيــرة بواليــة 
عنابــة نــدرة يف مــادة زيــت املائــدة مــا تســبب يف 
رفــع األســعار إلــى 200 )د.ج( للتــر الواحــد.

مديريــة  أرجعــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
التجــارة ســبب نــدرة مــادة الزيــت الغذائــي 
ــى  ــة إل ــات التجزئ ــر مح ــه عب ــع أصناف بجمي
»الصوجــا«،  األوليــة  املــادة  نقــص  مشــكل 
زيــادة علــى عــزوف العديــد مــن جتــار التجزئــة 
ــب  ــة، عق ــار اجلمل ــن جت ــادة م ــاء امل ــى اقتن عل
ــة،  ــز اخلدم ــر حي ــل بالفواتي ــرار العم ــول ق دخ
املاليــة  بعــد املصادقــة عليــه ضمــن قانــون 
ــر  ــعار غي ــادة يف األس ــوص الزي 2021. وبخص
املشــروعة، أكــدت املصالــح التجاريــة متابعتهــا 
خاصــة  حتقيــق  فــرق  طريــق  عــن  للملــف 
مــع تفعيــل عمــل خليــة اليقظــة للتصــدي 
الزيــت  أســعار  وأن  خصوصــا  للمضاربــة، 

الغذائــي مدعمــة ومســقفة.
ف.سليم

آخريــن  اثنــن  وأصيــب  شــخص  هلــك 
بجــروح متفاوتــة اخلطــورة إثــر وقــوع حــادث مــرور 
الســكة احلديديــة  أمــس علــى مســتوى خــط 
ببلديــة عــن البيضــاء التابعــة لبلديــة الســانية 
ــة  ــح احلماي ــدى مصال ــم ل ــبما عل ــران(، حس )وه

املدنيــة.
وقــد جنــم هــذا احلــادث إثــر اصطــدام ســيارة 
ســياحية بقطــار لنقــل املســافرين، ينشــط عبــر 
خــط »وهــران - عــن متوشــنت«، عنــد خــط 
ــى  ــا أدى إل ــاء، م ــن البيض ــة بع ــكة احلديدي الس
هــاك شــخص يبلــغ مــن العمــر 40 ســنة وإصابــة 
اثنــن آخريــن بجــروح متفاوتــة اخلطــورة كانــوا 

ــيارة. ــن الس ــى مث ــم عل كله

وفــور تلقيهــا اخلبــر، تدخلــت وحــدة احلمايــة 
احلاديــة  الســاعة  حــدود  يف  للســانية  املدنيــة 
الازمــة  اإلســعافات  لتقــدمي  صباحــا  عشــرة 
للجريحــن اللذيــن فقــدا الوعــي، وجــرى نقلهمــا 
باملركــز  الطبيــة  االســتعجاالت  مصلحــة  إلــى 
ــل  ــا مت حتوي ــران، فيم ــي لوه ــفائي اجلامع االستش
اجلثــث  حفــظ  مصلحــة  إلــى  الضحيــة  جثــة 
إليــه  باملستشــفى ذاتــه، بحســب مــا أشــارت 

مصالــح احلمايــة املدنيــة.
يذكــر أن مصالــح الــدرك الوطنــي فتحــت 

حتقيقــا لتحديــد مابســات احلــادث.
)و.أ.ج(

متكنــت الوحــدة الثانويــة للحمايــة املدنيــة 
بئــر  داخــل  ســقط  عجــل  إنقــاذ  مــن  بزمــورة 
ــه  ــاه في ــرا، وترتفــع نســبة املي يفــوق عمقــه 30 مت
ــتمرت  ــة اس ــر أن العملي ــار. يذك ــة أمت ــى ثاث إل

ســاعات، وتطلبــت نــزول منقــذ من رجــال احلماية 
املدنيــة إلــى داخــل البئــر النتشــال العجــل. هــذا، 
وقــد أشــاد صاحــب العجــل بجهــود رجــال احلماية 

ــاذه.     ح.م ــل يف إنق ــد األم ــا فق ــة بعدم املدني

أوقفــت عناصــر أمــن دائــرة بوفاريــك بالبليــدة 
ــات كانــت  ــم عــدة مركب 6 مشــتبه فيهــم ب حتطي
ــوع شــجار  ــاء وق ــة أثن ــاء املدين ــة بأحــد أحي مركون
ــس،  ــه، أم ــادت ب ــا أف ــا مل ــن، وفق ــن عصابت ب
خليــة الصحافــة والعاقــات العامــة علــى مســتوى 

ــة. أمــن الوالي
و أضــاف املصــدر ذاتــه أنــه يف إطــار مكافحــة 
كافــة أشــكال اجلرميــة، الســيما عصابــات األحيــاء 
متكنــت عناصــر أمــن دائــرة بوفاريــك مــن توقيــف 
حتطيــم  يف  بتورطهــم  يشــتبه  أشــخاص  ســتة 
مركبــات كانــت مركونــة بأحــد أحيــاء مدينــة 
ــرة  ــرة األخي ــال الفت ــهد خ ــذي ش ــك، ال بوفاري
ــن عصابتــن حتــاول كل  عــدة شــجارات تشــب ب

ــي.  ــى احل ــيطرتها عل ــرض س ــا ف ــدة منهم واح
ــات  ــدة باغ ــا ع ــح ذاته ــي املصال ــر تلق و إث
األرقــام اخلضــراء،  عبــر  مواطنــن  مــن طــرف 

مفادهــا وقــوع شــجارات متكــررة بــن عصابتــن، 
ــام  ــات وكــذا قي ــم عــدة مركب ــا أســفر عــن حتطي م
أفرادهــا باقتحــام أحــد املنــازل فضــا عــن زرع 
الرعــب وســط املواطنــن مت فتــح حتقيــق يف القضية.
وأســفر هــذا التحقيــق عــن حتديــد هويــة 
ــتغال  ــال اس ــن خ ــم م ــم وتوقيفه ــتبه فيه املش
امليدانيــة،   واألبحــاث  التقنيــة  الوســائل  كافــة 
ــز 17  ــى حج ــار إل ــذي أش ــه ال ــدر ذات ــا للمص وفق
أبيــَض مــن مختلــف األحجــام بعــد  ســاحا 

العائليــة. تفتيــش منازلهــم 
وأوضــح املصــدر أنــه مت تقــدمي جميــع املشــتبه 
فيهــم أمــام العدالــة بعــد إجنــاز ملــف قضائــي 
ضدهــم عــن تهمــة إنشــاء عصابــات األحيــاء 
واالنخــراط فيهــا واملشــاركة وجنحــة التحطيــم 

ــر. ــك الغي ــد ملل العم
)و.أ.ج(

كشــف املديــر العــام ملعهــد باســتور، البروفيســور 
فــوزي درار، أن عــدد املصابــن بســالة الفيــروس 
 8 إلــى  ارتفــع  باجلزائــر،  كورونــا،  مــن  املتحــور 

ــدة. ــاالت مؤك ح
وقــال املديــر العــام ملعهــد باســتور اجلزائــر، 
البروفيســور فــوزي درار، مســاء أول أمــس، للتلفزيــون 
اجلزائــري، إن عــدد املصابــن بســالة الفيــروس 

ــم  ــن ث ــة حالت ــا كان يف البداي ــن كورون ــورة م املتح
ــة  ــس اجلمع ــة أم ــى غاي ــاالت وإل ــى 6 ح ــع إل ارتف
توجــد  واحــدة  جديدتــن،  حالتــن  »ســجلنا 
الرويبــة  مبستشــفى  وأخــرى  القطــار  مبستشــفى 
يخضعــان  املصابــن  وكا  العاصمــة،  باجلزائــر 
للمتابعــة الطبيــة وحالتهمــا الصحيــة مســتقرة«.
ويف هــذا الصــدد، دعــا املديــر العــام ملعهــد 

باســتور اجلزائــر املواطنــن إلــى االلتــزام أكثــر بتدابيــر 
الوقايــة مــن فيــروس كورونــا،  خاصــة مــا تعلــق 
بارتــداء القنــاع الواقــي واحتــرام مســافة التباعــد 
ــذا  ــار ه ــف انتش ــي لوق ــل أساس ــي” كح االجتماع
ــراٍخ ســيؤدي إلــى نتائــج  الفيــروس، مؤكــدا أن أي ت

ــية. عكس
)ق.و(

البليــدة  لواليــة  الصحــة  مديريــة  اســتلمت 
ــروس  ــاء في ــاد لوب ــاح املض ــن اللق ــة م ــة الثاني احلص
ــد 19« واملقــدرة بـــ 5800 جرعــة مــن اللقــاح  »كوفي
الصينــي الــذي كانــت اجلزائــر قــد اســتلمته مؤخــرا،  
حســبما أفــاد بــه أمــس مديــر الصحــة،  أحمــد 

جمعــي.

وأوضــح جمعــي لـــ )و.أ.ج( أن الــوزارة الوصيــة 
ــاد  ــاح املض ــن اللق ــة م ــة ثاني ــة حص ــت الوالي منح
لفيــروس كورونــا والتــي ضمــت 58000. وأوضــح أن 
هــذه احلصــة اجلديــدة التــي ســتتبع بأخــرى مســتقبا 
ــد  ــذوا مواعي ــن أخ ــن الذي ــح املواطن ــمح بتلقي ستس
مســبقة لتلقــي هــذا اللقــاح، والــذي يفــوق عددهــم 

2000 مواطــن، الفتــا النظــر إلــى أن حملــة التلقيــح 
ــرم  ــر املنص ــوم 30 يناي ــت ي ــد انطلق ــت ق ــي كان الت
مــن واليــة البليــدة التــي اختيــرت كواليــة منوذجيــة،  

تشــهد »جتاوبــا كبيــرا« مــن طــرف ســكان الواليــة
)ق.و(

خصت بالذكر املستفيدات من القروض املصّغرة

كريكـو تدعـــو النســــاء الستغـــالل كريكـو تدعـــو النســــاء الستغـــالل 
المنصــات الرقمــية لتسويــق منتجـــاتهنالمنصــات الرقمــية لتسويــق منتجـــاتهن

بالتنسيق مع مصالح أمن عنابة
مديـــرية التجـــارة تفّتــش مخــــازن مديـــرية التجـــارة تفّتــش مخــــازن 
زيــت المــائدة لمحــــاربة المضــــاربةزيــت المــائدة لمحــــاربة المضــــاربة

وهران 
هــــالك شخـــص وإصــــابة اثنيــــن هــــالك شخـــص وإصــــابة اثنيــــن 
بجـــروح فـــي حــــادث سيـــــر بجـــروح فـــي حــــادث سيـــــر 

غليزان
انتشــال عجــل من بئــر عمقــها انتشــال عجــل من بئــر عمقــها 3030 متــرا متــرا

مكافحة عصابات األحياء بالبليدة
توقيـــف توقيـــف 66 أشخـــاص تورطــــوا  أشخـــاص تورطــــوا 
فـــي تحطـــيم عـــــدة مركبـــاتفـــي تحطـــيم عـــــدة مركبـــات

معهد باستور يكشف:
88  حــــاالت مصـــــابة بفيــــروس كــــورونا المتـــــحور  حــــاالت مصـــــابة بفيــــروس كــــورونا المتـــــحور

التلقيح ضد »كوفيد 19« بالبليدة 
 استــــالم  استــــالم 5.8005.800  جرعــة إضــــافية مــن الّلقــــاح الصينــــيجرعــة إضــــافية مــن الّلقــــاح الصينــــي

املساحة املسقية ببني سليمان باملدية
 شبــــح الجفــــاف يهــــدد الموســم الفــــالحـي  شبــــح الجفــــاف يهــــدد الموســم الفــــالحـي 

أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة، 
كوثر كريكو، أمس بوالية خنشلة، على »أهمية استغالل 

مختلف املنصات الرقمية لتسهيل عملية الترويج وتسويق 
املنتجات التي تقوم النساء املستفيدات ضمن مختلف 

أجهزة الدعم بتصنيعها على مستوى منازلهن«.

يعتبر شبح اجلفاف خطرا 
حقيقيا يهدد موسم احلبوب 
للموسم احلالي 2021،  وإنتاج 

البطاطس املتأخرة على 
مستوى املساحة املسقية 

ببني سليمان )شرقي املدية(، 
وذلك بسبب انخفاض 
منسوب مياه سد الري 

الفالحي بالبلدية، وفق ما 
ذكره رئيس الغرفة الفالحية 

احمللية مصطفى زغومي.
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فيروز رحال

والّتفّقد  العمل  زيارة  خالل  هذا  جاء 
نقرين«،   « دائرة  الوالية  والي  بها  خص  التي 
أين  متكن  سكان حي املطار ببلدية نقرين   من 
املتضمنة  انشغاالتهم  وطرح  صوتهم  إسماع 
لشبكات  االعتبار  وإعادة  بالتهيئة  مطالب 
التطهير و تعزيز  شبكة الكهرباء وحتسني خدمة 
التزود باملياه الصاحلة للشرب مع توفير مناصب 
الشغل،  أما بالّنسبة لسكان منطقتي » املرموثّية 
مطالبهم  كانت  فقد  الفالحيتني،  وجارش« 
االستثمار  إجراءات  تسهيل  حول  تتمحور 

الريفية  التجمعات  بعض  ربط  و  الفالحي 
بالكهرباء الريفية ، و التدعيم بحصص إضافية 
من البناء الريفي ، ناهيك عن منح الترخيص 
لإلشكال  دائمة  تسوية  و  إيجاد  اآلبار  بحفر 
القائم حول استغالل األراضي الرعوية املتداخلة 

بني إقليمي واليتي » تبسة والوادي«.
هذه  مختلف  حول  الوالي  رد  ويف 
اإلطار  حتسني  كشف أن   ، االنشغاالت 
الوالية  بإقليم  الظل  مناطق  لقاطني  املعيشي 
يكون  والتدريجي  واألمثل  اجلدي  والتكفل 
أن  املتاحة كما  واالمكانيات  األولويات  وفق 

اهتماماته  صلب  يف  دائما  السكان  انشغاالت 
وضمن أولوّياته الّتنموية، مضيفا أن  تراخيص 
انتهاء  بعد  أيام  غضون  ستمنح  يف  اآلبار  حفر 
األراضي  استغالل  ويف  خصوص  الدراسة، 
تبسة   « واليتّي  إقليمّي  بني  املتداخلة  الرعوية 
جلنة  تشكيل  يف  أمر  باإلسراع   ، والوادي« 
تضّم قطاعات » مسح األراضي ، أمالك الّدولة 
 « الفالحّية  املصالح   ، املائّية  واملوارد  الرّي   ،
للمعاينة امليدانّية  بهدف تسهيل ممارسة الّنشاط 
جاد  استثماري  مناخ  وترقّيته  وخلق  الفالحي 

مدر للثروة بهذه احمليطات الفالحّية الهامة.

أخبــــار سطيـــف
جمعها: عبد املالك قادري

شل نشاط عصابة تحترف ترويج المخدرات والمهلوسات   
متكن أفراد فرقة البحث والتدخل باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية التابعة ألمن 
والية سطيف من شل نشاط عصابة تتشكل من 04 أفراد يحترفون ترويج املخدرات 

واملؤثرات العقلية وسط مدينة سطيف.
 العملية سمحت بحجز 100غ مخدرات، 120 قرصا من املؤثرات العقلية ومبلغ 
الـ 04 مليون سنتيم يرجح أن يكون من عائدات ترويج هذه السموم، إلى  مالي ناهز 
جانب سالحني أبيضني العملية جاءت بعد استغالل معلومات تفيد بتورط مجموعة 
من األشخاص يف قضايا ترويج للمخدرات واملؤثرات العقلية وسط املدينة سطيف، أين 
فيهم األربعة، ومن خالل  املشتبه  وأبحاث موسعة مكنت من حتديد هوية  مت إطالق 
إحتراف نشاطهم  التي  يتداولون عنها من أجل  األماكن  خطة محكمة مت من حتديد 
غيال املشروع، ليتم التدخل وإلقاء القبض عليهم جميعا وبحوزتهم 100غ من املخدرات 
)كيف معالج( 120 قرصا من املؤثرات العقلية ومبلغ مالي ناهز الـ 04 مليون سنتيم هو 
من عائدات ترويج هذه السموم  باإلضافة إلى سالحني أبيضني، ليتم حتويلهم إلى مقر 

الفرق'ة مع فتح حتقيق معمق يف مالبسات القضية.

اإلثار االقتصادية والبيئية لتدوير النفايات محور يوم دراسي  
نظمت جامعة فرحات عباس سطيف، ممثلة يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
الدولي  امللتقى  واالقتصادية،  التسويقية  والدراسات  البحوث  ومخبر  التسيير،  وعلوم 
تدوير  لعملية  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  تقييم  حول  االفتراضي  الثاني 

النفايات يف ظل السعي لتطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية املستدامة 
االقتصادية  األثار  ماهي  التالية:  اإلشكالية  معاجلة  إلى  امللتقى  هذا  ويهدف 
جتسيد  يف  الدائري  اإلقتصاد  دور  وما  النفايات؟  تدوير  لعملية  والبيئية  واالجتماعية 

مبادئ التنمية املستدامة؟
وشهد هذا امللتقى مشاركة رفيعة املستوى، ذات طابع دولي، مبدخالت ألساتذة 
عدد  قدر  إذ  واملغرب،  السعودية  فلسطني،  األردن،  اجلزائر،  من  وخبراء  باحثني 
احملاضرات املقدمة بـ 72 محاضرة.م تأطيرها بشكل منظم عبر 3 جلسات و8 ورشات، 
وقد مت نقل مجمل احملاضرات مباشرة.يسعى هذا امللتقى الدولي إلى تسليط الضوء على 
ذلك  يف  مبا  االقتصادية،  املؤسسات  يف  الدائري  االقتصاد  مبادئ  إدماج  ميكانيزمات 
التقنية املعمول  مراعاة دور املجمع املدني يف هذه العملية، والكشف عن املستجدات 
بها لتدوير النفايات وتثمينها محليا ووطنيا، والسيما إيجاد الروابط الفعلية بني اجلامعة 
للتجسيد  قابلة  وتوصيات  مقترحات  بتقدمي  وذلك  واالجتماعي،  االقتصادي  واحمليط 

ميدانيا.

انعدام الكهرباء بمحالت الرئيس يرهق المستفيدين 
توزيعها  منذ  كهرباء  دون  بسطيف  بئرالعرش  ببلدية  الرئيس  تزال  محالت  ال 
سنة 2011، هذه احلصة املتكونة من 30 محال بحي  السكنات التطورية استفاد منها 

الشباب من وكالت التشغيل 
و قال الشباب املستفيد ان انعدام هذه الطاقة منعهم من ممارسة نشاطاتهم التجارية 
خاصة و ان الكهرباء تعتبر من أولويات استغالل هذه احملالت خاصة أصحاب احلرف 

املهنية لتشغيل  اآلالت املستعملة يف حرفهم.
البعض  فضل  فيما  البلدية،  خلزينة  االيجار  ثمن  شهريا  يدفع  بعضهم  أن  رغم 
من  أخرى  محالت  الكهرباء،  وتأجير  غياب  بسبب  استغاللها  عدم  و  غلقها  اآلخر 
بعد  التشغيل  وكالت  من  مدانني  اصبحوا  أن  بعد  خاصة  نشاطهم  ملباشرة  اخلواص 
ان احملالت كانت  رغم  املخصص حلرفهم،  و  عتادهم  قروض القتناء  استفادتهم من 
يف بداية االمر تابعة ملديرية االدارة احمللية بالوالية لكنها تخلت عن ربط هذه احملالت 
كهربائي  محول  اجناز  مستحقات  دفع  بئرالعرش  بلدية  مصالح  رفضت  فيما  بالكهرباء 
دفع  عدم  عن  املستفيدون  الزم  الذي  األمر  الكهربائية،  االعمدة  لبعد  احملالت  بهذه 
مستحقات االيجار شهريا، و مع ذلك أرغمت مصالح البلدية أصحابها بدفع ما عليهم 
من مستحقات االيجار مقابل ربط محالتهم بالكهرباء ، حيث مت وضع دراسة خالل 
العهدة السابقة من أجل إجناز محول كهربائي و ربط هذه احملالت بهذه الطاقة احليوية 
قدرت تكلفته بحوالي 100 مليون سنتيم لكن مع نهاية العهدة تبخرت احالم هؤالء 
الشباب املستفيدون من هذه  احملالت، و نفس الوضع تعرفها حصة 30 محال من نفس 
تعرضت  التي  و  مهنة  أوالد  و  اهلل  اوالد ضيف  و  قرى  بلهوشات  من  بكل  البرنامج 
للتخريب و التكسير أمام مرأى املنتخبني و املسؤولني عن البلدية و مع ذك لم حترك ساكنا 

حلماية هذه احملالت التي كلفت خزينة الدولة أمواال باهضه.

خالل  ميلة  لوالية  العامة  األمينة  كشفت 
باملكتبة   الوالية  إقليم  عبر  التنمية  واقع  حال 
منطقة   520 إحصاء  عن  لتاجنانت  البلدية 
الغنب عن  لرفع  تنموية  الى مشاريع  ظل بحاجة 

سكانها. 
 600 هناك   « بأن  املسؤولة  ذات  وأضافت 
مشتة عبر بلديات الوالية، مت إحصاء بها 520 

منطقة ظل، يقطن بها 184 الف نسمة«.
ولإلشارة فقد مت تسجيل 493 عملية لفائدة 
مناطق الظل بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب1219 
مليار سنتيم ، منها 192 منطقة ظل عبر الوالية 
سنة  خالل  تنموية  مشاريع  من  استفادت 
2020.أما بخصوص املشاريع التنموية املستمرة  
366 منطقة ظل مستفيدة من مشاريع  فتمس  

حتى سنة 2021.
عرضها  خالل  العامة  األمينة  وأكدت 
األولوية  إعطاء   « بأن  التنمية  واقع  حلال 

الشرب،  مبياه  بالتموين  املتعلقة  لالحتياجات 
املدارس،  ترميم  الطرقات،  الصحي،  الصرف 
إجناز املطاعم املدرسية، الربط بشبكات الكهرباء 
التهيئة  الصحة،  اجلوارية،  املالعب  والغاز، 

احلضرية واألمن ».
املسطرة  التنموية  املشاريع  بخصوص  أما 
خالل سنة 2021 فتمثلت يف 50 عملية الربط 
مبياه الشرب قدرت  ب 49 مليار سنتيم ،و 47 

عملية للصرف الصحي ب 38 مليار سنتيم ،و 
41 عملية لتهيئة وتعبيد  الطرقات بغالف مالي 
عملية  إلى  باإلضافة   ، سنتيم  مليار   50 قدره  
مليار   1,2 املدرسية قدرت  ب  للمطاعم  واحدة 
العمليات  عدد  إجمالي  قدر  حني  سنتيم.يف 
بتكلفة  عملية  ب141   2021 لسنة  املبرمجة 

مالية تقدر ب 138 مليار سنتيم.
ياسني زويلخ

ميلة 

 إحصاء 520 منطقة ظل عبر إقليم الوالية

أمر نهاية األسبوع املاضي والي والية تبسة »محمـد البركة داحاج«،  باإلسراع يف تشكيل 
جلنة للمعاينة امليدانّية،  مدعمة باخلرائط ومخّططات املسح والوثائق املطلوبة إليجاد 

احللول املمكنة من فض النزاع القائم بني قاطني أراضي التماس بالواليتني .

الطارف

االطاحة بشبكة تروج المهلوسات 
بالواليات الشرقية  

متكن أمن والية الطارف ممثال يف أمن دائرة بوثلجة على إثر عملية نوعية 
من تفكيك شبكة إجرامية ّمنظمة تنشط يف مجال اإلجتار بطريقة غير شرعية 

باملؤثرات العقلية مع حجز أزيد من 11700 قرص مهلوس من مختلف األنواع و 

كمية من املخدرات من نوع الكيف املعالج باإلضافة إلى مبالغ مالية من العملة 
الوطنية تعد من عائدات النشاط اإلجرامي. 

وحسب بيان صادر عن خلية اإلعالم واالتصال ألمن والية الطارف فإن 
الشبكة تنشط على مستوى مختلف الواليات الشرقية متكونة من 05 أشخاص 

ينحدرون من والية الطارف و واليات مجاورة تتراوح أعمارهم ما بني العقدين 

ملفات  ضدهم  أجنز  معهم  التحقيق  من  اإلنتهاء  بعد  حيث  الثالث  و  الثاني 

قضائية عن جرم نقل تخزين وحيازة مواد مخدرة و مخدرات و مهلوسات لغرض 

مركبة  بإستعمال  منظمة  إجرامية  جماعة  إطار  يف  مشروعة  غير  بطريقة  البيع 

قدموا مبوجب ذلك أمام اجلهات القضائية املختصة لدى محكمة الطارف أين 
صدر يف حقهم أمر إيداع احلبس املؤقت باملؤسسة العقابية.

مديرية التجارة تدعو املواطنني لعدم التهافت على اقتناء مادة الزيت وتاكد 
وفرتها بالوالية.

ف سليم

لفض النزاع القائم  بني قاطني أراضي التماس

لجنـة لمعاينــة األراضـي الرعويــة 
المتداخلــة بين »تبســة والـوادي«

أكدت مصالح التجارة بام البواقي وفرة إنتاج زيت املائدة  على مستوى 
الوحدة االنتاجية بعني مليلة وكذا نقاط البيع  لشركات سيفتال وزيت عافية  
وزيت سيم  وتاكد يف بيان  لها حتصلت جريدة أخبار الوطن على نسخة منه  
ان السبب االول  الذي ادى الى نقص هذه املادة االستهالكية  يف السوق  
،يعود الى رفض بعض التجار  )اجلملة والتجزئة( التعامل بالفاتورة  ،هذه 
الوثيقة الرسمية التي تكون يف كل املبادالت التجارية لتضمن وصول السلعة 

الى املواطن  بالسعر القانوني  وانتظار التموين وفقا لبرنامج شهر مارس .
واكدت مديرية التجارة ان االسباب تعود أيضا الى لهفة املواطنني على 

اقتناء هذه املادة بكثرة أدي الى نفادها   من احملالت التجارية .
مدفوني صونيا 

مديرية التجار لوالية ام البواقي توضح: 
تعنت التجار ولهفة المواطن يخلقان أزمة حادة في الزيت
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أخبار الداخل

لترقية  اجلزائري  اجلمعية  فرع  كشف 
املواطنة وحقوق اإلنسان لبلدية حلالف عن 
تذمر طالبي الشغل بالبلدية عقب حتويلهم 
للوكالة احمللية لعمي موسى منذ تاريخ 25 
لوكالة  تابعني  كانوا  بعدما   2007 جانفي 

وادرهيو.
غير  اجلمعية  اعتبرته  التحويل  قرار   
مدروس يف رسالتها املوجهة لوالي الوالية- 
نتيجة  منه-  نسخة  اجلريدة  حتوز  التي  و 
لتطالب   ، البلديتني  بني  النقل  إنعدام 
وضع  أجل  من  العاجل  التدخل  بضرورة 

وتقريب مكتب  املنطقة  ملعاناة شباب  حد 
حصولهم  و  إقامتهم  محل  من  التشغيل 
على بطاقة طالب العمل ، حيث أضحت 
مسألة تنقلهم لوكالة عمي موسى تكلفهم 
سيارة  كراء  بسبب  باهظة  مصاريف 
بطال  شباب  إعتبارهم  مع  كلونديستان 
لإلشارة   ، العمل  عن  البحث  طور  يف 
للمنطقة  األقرب  تعتبر  وادرهيو  وكالة  فإن 
توفر خطوط  و  إليها  املواطنني  تردد  بإعتبار 

النقل بني البلديتني .
حبيب .م

املدرسي عن تالميذ  اإلطعام  انقطع 
عمر  سيدي  لبلدية  التابعة  املسيد  قرية 
يتناولون  ال  حاليا  وتالميذها  شهر،  منذ 
وجباتهم املدرسية على غرار باقي تالميذ 

الوالية .
جمعية  رئيس  قويدر«  »نافع  وقال 
الرحمة بقرية املسيد خالل لقائه بـ«أخبار 
الوطن«،«  هناك قسمني بالقرية املصنفة 
بعد  التالميذ  إطعام  توقف  ظل  منطقة 
بال  القسمني  أن  السبب  و  الشتاء  عطلة 
تابعني  قسمني  عمال،مجرد  ال  و  مطعم 
كلم   بعشرين  عنهم  تبعد  أخرى  ملدرسة 

باسم  راسلنا  لقد   « أضاف  املتحدث   .
كل  التالميذ  أولياء  باسم  و  اجلمعية 
ال  لكن  الوالي،   فيها  مبا  املعنية  اجلهات 

حياة ملن تنادي ». 
لبلدية  العام  األمني  قال  جته  من 
عن  املسؤولة  اإلدارية  اجلهة  عمر  سيدي 
قرية املسيد صرح لنا بخصوص ما يحدث 
املدرسي  اإلطعام  توقف  مشكل   « باآلتي 
ال  و  معزولة  و  بعيدة  القرية  أن  سببه 

اخلبز   لبيع  محالت  وال  مخبزة  بها  توجد 
املواطنني  أحد  مع  اتفقت  سابقا  والبلدية 
توظيفه  مقابل  ببيته  االكل  و  اخلبز  لطهي 
يف إطار الشبكة اإلجتماعية غير أنه توقف 
عن مواصلة املهمة بعد شهرين من العمل 
إلى أن جتد  أوقع املشكل احلالي » . و  ما 
البلدية طريقة أخرى إلطعام التالميذ يبقى 
مفهوم احلرمان مبناطق الظل بوالية البيض 

مرسخا على أرض الواقع .
نور الدين رحماني 

بوالية  املاضي  االسبوع  نهاية  اليوم  عقد 
بتجسيد  املتعلق  اجلهوي   امللتقى  تلمسان  
بالكهرباء  الفالحية  املستثمرات  ربط  برنامج 
سعيدة،  تيارت،   ( الغرب  لواليات  خصص 
سيدي بلعباس ، مستغامن، معسك، البيض، 
النعامة، عني متوشنت، غليزان،  تسمسيلت، 

وذلك بحضور والي والية تلمسان(
الفالحية  التنمية  مدير  اللقاء  هذا  ونشط 
ومديرة  وشبه جافة  اجلافة  املناطق  والريفية يف 

واالستصالح  العقاريني  والتخطيط  التنظيم 
املدراء  وكذا  الريفية  والتنمية  الفالحة  بوزارة 
والغاز،  للكهرباء  اجلزائرية  للشركة  اجلهويون 
لهذه  الفالحية  املصالح  مدراء  مبشاركة 

الواليات.
وسيعقد  لقاء اخر خاص بواليات اجلنوب) 
ادرار ، االغواط ، بسكرة، بشار، متنراست ، 
ورقلة ، اليزي، تندوف ، الوادي ، غرداية( يوم 

االحد 07 مارس 2021 بتيميمون.

يذكر ان هذه اللقاءات التي نظمت بطلب 
من السيد وزير الفالحة والتنمية الريفية تندرج 
يف اطار تطبيق ورقة طريق قطاع الفالحة لفترة 
املستثمرات  بربط  اخلاص   2020-2024
الفالحية بالكهرباء و تهدف إلى رفع الغموض 
والعراقيل العالقة وكذا حتديد املفاهيم و التشاور 

حول كيفية تنفيذ هذا البرنامج ميدانيا.
ق.م

 ع. بن خالد 

و بنت رابطة الطلبة طلبها هذا على الوضعية 
بهذا  اإليواء  اجنحة  تعرفها  التي  الكارثية 
جامعي  حي  اقدم  يعتبر  الذي  اجلامعي  احلي 
اواخر  ذلك  كان  حيث   التشييد  يخص  فيما 
سبعينيات القرن املاضي و فتحت ابوابها للطلبة 
اي  تعرف  لم  التاريخ  ذلك  منذ  و   1995 سنة 
الغرف  مما جعل جدران  ترميم،  او  تهيئة  عملية 
و  أ«  باملنطقة«  خصوصا  كبيرة  تصدعات  تعرف 
»ب » االمر الذي ميكن ان يدفع بعديد االجنحة 
،حيث  املقيمات  رأس  فقط  السقوط  و  لالنهيار 
اكدوا أنه يف حالة ترميمه و اعادة تهيئته ميكن ان 
اجلامعية  باألحياء  يقضي على ظاهرة االكتظاظ 
بتلمسان نهائيا نظرا لطاقة استيعابه الكبيرة التي 
تبلغ 3000سرير. كما طالبت بتوفير النقل الشبه 
على  القريبة  بالبلديات  املقيمني  للطلبة  حضري 
ال  الذين  ..و  صبرة  و  احلناية،  الرمشي،  غرار 
يستفدون من خدمة اإليواء بحكم القانون، كما 
اشارات  إذ  اجلامعي  النقل  خدمة  الى  تطرقت 
التي  و  املهترئة  احلافالت  بعض  يوجد  انه  الى 
اجلامعي  املوسم  هذا  اخلدمة خالل  دخلت حيز 
عبر الصفقة اجلديدة املبرمة مع متعاملني جدد مما 
يتوجب تغييرها بحافالت تضمن شروط امن و 

سالمة حياة الطلبة.

 مدير الخدمات الجامعية بتلمسان 
بوضح:

اجلامعية  اخلدمات  مدير  بالسيد  وبلقائنا 
تلمسان السيد »محمد بلهنيني« أكد لنا صفقة 
التي  و  مؤخرا  جتديدها  مت  التي  اجلامعي   النقل 
كثر اللغط عليها كثيرا و أسالت الكثير من احلبر 
،متت وفق االجراءات القانونية املعمول بها و دفتر 
لقاءات  تنظيم  بصدد  هو  و  عليه  املتفق  الشروط 
دورية مع التنظيمات الطالبية لدارسة وضعية و 
مشاكل النقل اجلامعي وضع خارطة طريق جديد 
مديرية  غرار  على  املعنية  اجلهات  كل  مبشاورة 
أنه  اشار  كما  الكليات،  عمداء  السادة  و  النقل 
بعض  لتغيير  اجلامعي  النقل  متعاملي  راسل 
احلافالت املهترئة و التي يبلغ عددها 05 حافالت 
او 06 من اصل 87 حسب التقارير التي وصلته 
على  للوقوف  املديرية  شكلتها  التي  اخللية  من 

ذلك . أما عن وضعية اإلقامات اجلامعية كشف 
الديوان  مراسلة  الرد على  مت  أنه  بلهنيني  محمد 
عرض  يخص  فيما  اجلامعية  للخدمات  الوطني 
حال األحياء اجلامعية حيث طالب بغلق اإلقامة 
اجلامعية »البشير اإلبراهيمي« ذكور  و مت اقتراح  
نقل مقيميها الى احلي اجلامعي اجلديد »منصورة 
»صويف  اجلامعية  االقامة  من  جزء  كذا  و   »07
منور« اناث، اذ طالب السلطات الوالئية بتسريع 
عملية إعادة تهيئة االقامة اجلامعية »بختي عبد 
الغاز  انفجار  بعد  أبوابها  اغلقت  التي  و  املجيد« 
اواخر 2012 و فتحها يف القريب العاجل لتحويل 
مقيمات »صويف منور« إليها. كما اشار ان املركز 
مشروع  من  استفاد  قد  كان  مغنية  اجلامعي 
اقامتني جامعتني بطاقة استعاب  جديد لتشييد 
االولى  اجلامعية  منها،اإلقامة  لكل  500سرير 
واحد  بناء جناح  مت  ان  بعد  بها  االشغال  توقف 
فقط و يعود االمر إلى نزاع قضائي بني شخص 

يدعي أنه صاحب االرض و السلطات اما الثانية 
دخلت يف إطار املشاريع املجمدة ببسب الضائقة 
هناك  كان  كما  البالد.  منها  تعاني  التي  املالية 
تسجيل ملشروع اربع احياء جامعية ببلدية شتوان 
ب  واحد  و  500سرير  استعاب  بطاقة  ثالث 
بإحداهم.  البناء  اشغال  انطلقت  و  1000سرير 
املقدمة  الغذائية  الوجبات  رداءة  فيما يخص  أما 
معدات  اهتراء  املدير  السيد  حمل  فقد  للطلبة 
املطابخ و عدم جتديدها مسؤولية ذلك كما اشار 
أن امليزانية املمنوحة لإلقامات ضئيلة جدا حيث 
من  الوسائل  و  املعدات  هاته  جتديد  ميكن  ال 
خاللها و اكد أن مديرية اخلدمات لم تستفيد من 
مسلتزمات اإليواء على غرار البطانيات و االفرشة 
املراسالت  رغم  بعيد  زمن  منذ  االسرة  كذا  و 
الوطني  الديوان  الى  طرفهم  من  املستمرة 

للخدمات اجلامعي فيما يخص هذا الصدد.

مبناطق  تقطن  عائلة   1015 استفادت 
تضامنية  إعانات  من  غليزان  بوالية  الظل 
العملية شملت   ، متمثلة يف طرود غذائية 
أن  على  األولى  مرحلتها  يف  بلدية   19
العائالت  لفئة  اإلحصاء  عملية  تتواصل 
مختلف  عبر  الظل  مبناطق  القاطنة  املعوزة 
للنشاط  اجلوارية  اخلاليا  قبل  من  املناطق 

اإلجتماعي والتضامن .
الوالية  مصالح  رصدت   جهتها  من   
مبلغ 03 ماليير سنتيم حتسبا لشهر رمضان 
عديد  عبر  عائلة   5060 ليشمل  الفضيل 
املراحل ، ومن جهة أخرى ، تواصل مديرية 
بالوالية  التضامن  و  اإلجتماعي  النشاط 

املرأة  لتشجيع  التحسيسية  القوافل  سلسلة 
مسار  يف  اإلنخراط  على  بالبيت  املاكثة 
التعريف  خالل  من   ، الوطني  اإلنتاج 
وضعتها  التي  والتراتيب  البرامج  مبختلف 
القطاعات  مختلف  مستوى  على  الدولة 
إلنشاء  الولوج  من  املاكثات  النساء  ملرافقة 
ماي   13 ال  لغاية  متتد  العملية   ، نشاطات 
2021 على أن تشمل دواوير مناطق الظل ل 
11 بلدية على غرار بلدية منداس ، جديوية 
أوالد سيدي  و  السالم  وادي   ، احلاسي   ،

امليهوب .
م.حبيب

تضمن تضمن 1010 واليات غربية واليات غربية

لقاء جهوي لربط المستثمرات الفالحية بالكهرباءلقاء جهوي لربط المستثمرات الفالحية بالكهرباء

غليزان غليزان 

شبــاب لحــالف مستــــاؤونشبــاب لحــالف مستــــاؤون

البيض البيض 

 تالميذ المسيد دون إطعام مدرسي تالميذ المسيد دون إطعام مدرسي

 توزيع  توزيع 10151015 طـرد غـذائي  طـرد غـذائي 
لسكـــان مناطـق الظــللسكـــان مناطـق الظــل

طالبت الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني ممثلة يف مكتبها الوالئي تلمسان،وزير التعليم العالي و البحث العلمي، 
بإدراج اإلقامة اجلامعية »صويف منور« لإلناث بشتوان ضمن عمليات الغلق التي تشرع فيها  الوزارة هذه الفتقارها 

للشروط واملعايير املطلوبة لضمان حياة كرمية للطالب.

الفتقارها للشروط واملعايير املطلوبة لضمان حياة كرمية للطالبالفتقارها للشروط واملعايير املطلوبة لضمان حياة كرمية للطالب

رابطة الطلبة تطالب بغلق االقامة الجامعة »صوفي منور« رابطة الطلبة تطالب بغلق االقامة الجامعة »صوفي منور« 

التابع  يوسف  أوالد  دوار  سكان  اشتكى 
إقليميا لبلدية أوالد إبراهيم شرق والية سعيدة  
اسموه  مما  الوالية  مقر  عن  تبعد45كلم  مبسافة 
»احلرمان« و«التهميش« و«مرارة العيش« داخل 
تتوفر  ال  األستعمارية  احلقبة  الى  تعود  أكواخ 

على أدنى شروط العيش.
بأخبار  لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  قال  و 
مهددة  حياتهم  أصبحت  حياتهم  »إن  الوطن، 
القذرة  املياه  إلنتشار  إيكولوجية   بكوارث 
بالقرب من أكواخهم التي تبعث روائح كريهة 
الصرف  قنوات  انعدام  بؤسهم جراء  زادت من 
ما  الريفية  واملسالك  الطريق  وغياب  الصحي 
يضطرهم الستعمال الدواب لنقل أطفالهم الى 
خاصة  النقل  يف  اجلرارات  وإستعمال  املدارس 

الى  املهترئة  املسالك  تتحول  الشتاء  فصل  يف 
مسالك وحلية وبرك مائية يصعب التنقل عبرها
يضطرإلستخدام  »إنهم  السكان  أضاف  و 
وإنعدام  الكهرباء  غياب  بدافع  خطيرة  بدائل 
على  أثر  الذي  والسقي  للشرب  الصاحلة  املياه 
فالحية  املنطقة  باعتبار  الفالحية  نشاطاتهم 
رعوية بإمتيازحيث عبر  إحدى فالحي املنطقة 
الفالحية  منتوجاته  ركود  إثر  الكبير  تذمره  عن 
مياه  يف  ندرة  من  يعانيه  ما  جراء  والرعوية 
السقي التي حرمته من مزاولة معضم نشاطاته 
الفالحية   خاصة بعد الوعود التي قدمها والي 

الوالية يف زيارة قادته الى املنطقة بالتكفل
حبر  وعده  يبقى  أنه  اال  املياه  مبشكل 
إفتقار اخلدمات الصحية  إلى  على ورق إضافة 

مسافات  الى  مبرضاهم  التنقل  الى  دفعهم  مما 
طويلة ألقرب مركز صحي ألبسط احلاالت  ما 
توفر  رغم  املرضى  لدى  والرعب  اخلوف  خلف 
قاعة العالج اال انى نشاطها ال يتوفر على أدنى 

اخلدمات  وإنعدام الغاز
احلطب  على  األعتماد  عليهم  فرض  ما 
غاز  قارورات  كلفتهم  بعدما  والتدفئة  للطهي 
اإلنشغاالت  هته  كل  نقلها   تكلفة  البروبان 

واملشاكل تبقى أمال رفعها والتكفل بها معلقة
ملشاريع  احمللية  السلطات  إستجابة  على 
رفع  أجل  من  الضل  ملناطق  املخصصة  التنمية 

الغنب والعزلة لساكنة هاته املنطقة.
علي جلولي

دوار أوالد يوسف ببلدية أوالد إبراهيم يف سعيدةدوار أوالد يوسف ببلدية أوالد إبراهيم يف سعيدة

كوارث إيكولوجية في األفق واطفال يتنقلون بالدواب الى المدرسة!كوارث إيكولوجية في األفق واطفال يتنقلون بالدواب الى المدرسة!

لكحل   « البويرة،  والية  والي  أصدر 
قرارا بتجميد عمل  السالم » ،  عياط عبد 
بوكرام  لبلديتي،  الشعبيني  املجلسني 
الوالية،  األخضرية شمال  بدائرة  وبودربالة 
حيث كلف رئيس الدائرة بتسييرهما بصفة 

مؤقتة.
و حسب مصدر » أخبار الوطن » ، فإن 
احلاصل  االنسداد  خلفية  على  جاء  القرار 

مما  أشهر  منذ  البلديني،  املجلسني  داخل 
أعاق عملهما بالشكل الالزم السيما حضور 

املداوالت واملصادقة عليها.
وأوضح املصدر، أن الوالي كلف رئيس 
البلديني  املجلسني  شؤون  بتسيير  الدائرة 

بصورة مؤقتة.
يونس غماري

البويرةالبويرة

والي البويرة يجمد عمل مجلسين بلديينوالي البويرة يجمد عمل مجلسين بلديين
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أخبار السر ايا

زطشي يتنّفس الصعداء

اكتشاف موقع أثري روماني

فأل خير على سكان المدية

 ندوة خاصة

تكوين في صناعة األجبان

 قال رئيس االحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم 

)فاف(، خير الدين زطشي، 
الذي ُقبل ملف ترشيحه 

النتخابات مجلس االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( 
من طرف محكمة التحكيم 
الرياضي )تاس( بـ »لوزان« 
السويسرية، إنه تنفس الصعداء بعد أن أعيد له االعتبار، 

وذلك قبل أسبوع من انعقاد املوعد االنتخابي املقرر على 
هامش اجلمعية العامة االنتخابية للكونفدرالية اإلفريقية 

لكرة القدم )الكاف( يوم 12 مارس بالرباط املغربية.

صّرح العديد من املجاهدين باملنطقة الثورية الرابعة 
لـ«أخبار الوطن« أن الرائد سي خلضر مبارك فأل خير حتى 

وهو يف قبره، إذ صرح بعض املجاهدين بأن حلول ذكرى 
استشهاد الرائد سي خلضر تتزامن كل عام مع تساقط 
األمطار، ولسان حالهم يقول: »نفرح كل عام بتساقط 

األمطار بحلول ذكرى استشهاد البطل«، وبالفعل، فليلة 
االحتفال بالذكرى هذه السنة شهدت تساقط األمطار 

فأصبح الكل يبتسم ويردد »:إنها ذكرى استشهاد الرائد سي 
خلضر فأل خير كل عام«.

ضمن مخطط عملها لسنة 2021، وتزامنا مع 
اليوم الدولي حلقوق املرأة، تنظم احملافظة 

السامية لألمازيغية، غدا اإلثنني بوالية تيبازة، 
ندوة باملناسبة مع تقدمي حصري إلصدار خاص 
بفعاليات أشغال امللتقى الدولي املوسوم »مقاومة 

املرأة يف شمال إفريقيا من التاريخ القدمي إلى القرن 
19 »، بوالية تبسة بني 28 و30 سبتمبر 2019. 

الندوة ستكون من تنشيط سي الهاشمي عصاد، 
األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية رفقة 

أعضاء اللجنة العلمية للتظاهرة ذاتها املتكونة من: 
أمال سلطاني، املديرة العامة للمركز الوطني للبحث 
يف علم اآلثار والسادة محمد الهادي حارش ومحند 

زردومي، أساتذة كرسي بجامعة اجلزائر.

انطلقت، أول أمس يف والية تيزي وزو، 
دورة تكوينية حول تقنيات تربية 

املواشي وصناعة األجبان لصالح نساء 
ريفيات من واليات الوسط ورعايا 

)نساء( من اجلمهورية العربية 
الصحراوية الدميقراطية، من 

تنظيم اجلمعية الوطنية »منتدى 
دعم وترقية املرأة الريفية«، حسبما 

متت معاينته. ومت تنظيم هذا التكوين 
-الذي كان من مقررا إجراؤه يف البداية 
يف مركز التكوين املهني لبلدية سيدي 

نعمان- بالتعاون مع غرفة الفالحة 
لوالية تيزي وزو واملجلس الوطني لفرع 

احلليب، على مستوى معهد التكوين 
املهني لوادي فالي.

اكتشف بقرية متيرشو ببلدية عني الطويلة والية خنشلة 
موقع أثري يعود للحقبة الرومانية، حسب ما أفادت 

به أمس السبت املديرية احمللية للثقافة والفنون. وأفاد 
إيقوبان حمدي ملحق احلفظ ورئيس مكتب املواقع األثرية 
مبصلحة التراث الثقايف مبديرية الثقافة والفنون بالوالية 

أنه مت بحر األسبوع املنقضي بقرية متيرشو ببلدية عني 
الطويلة اكتشاف موقع أثري يتمثل يف غرفة جنائزية 

تعود للحقبة الرومانية.

استقبل وزير االتصال الناطق الرسمي 
باسم احلكومة، عمار بلحيمر، أمس 
باجلزائر العاصمة، سفير جمهورية 

البرتغال باجلزائر، »لويس دي 
البوكيركي فيلوسو«، حيث استعرضا 
سبل تعزيز وترقية التعاون الثنائي 

بني البلدين. وجاء يف بيان للوزارة أن 
اجلانبني استعرضا »الفرص املتاحة 
لالرتقاء بسبل الشراكة بني اجلزائر 

والبرتغال وتوثيق أواصر الصداقة بني 
شعبي البلدين«.

سفير البرتغال عند بلحيمر 

بلجود يكّرم نساء الحماية المدنية
قام وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بزيارة إلى الوحدة 

الوطنية للتدريب والتدخل التابعة للحماية املدنية، بالدار البيضاء يف اجلزائر العاصمة.
وتندرج الزيارة هذه يف إطار االحتفال باليوم العاملي للحماية املدنية املصادف للفاحت مارس، وكذا 

االحتفال بـ 8 مارس املصادف لليوم العاملي للمرأة، حيث قام الوزير بتقليد الرتب وتكرمي نساء 
العامالت يف سلك احلماية املدنية.

شرطة األغواط تتذكر المتقاعدين 
أرست مصالح أمن األغواط تقليدا 

تضامنيا مع متقاعديها، حيث تقوم 
دوريا بتنظيم زيارة لهم لالطمئنان 
على صحتهم وتكرميهم تقديرا لهم، 
وعرفانا باجلهود التي بذلوها طيلة 

مسارهم املهني يف جهاز الشرطة خدمة 
للوطن واملواطن.
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

ناشط  مولود«  شينون  قال«  الصدد  هذا  ويف   
يطالبون  احلي  سكان  أن  الوطن«  لـ«أخبار  جمعوي 
بتدعيمهم بالفرع البلدي الذي صودق على مشروعه 
العالج  قاعة  إجناز  إلى  إضافة  بعد  النور  يرى  ولم 
االرصفة  وتهيئة  للحي  الهائل  السكاني  للنمو  نظًرا 
والطرقات التي أضحى مشكل تدهورها يؤرق قاطني 
احلي كثيرا بالنظر لكثرة احلفر واملطبات التي تتحول 
إلى برك مائية ممزوجة باألوحال كل مرة تتساقط فيها 
األمطار، ما جعل اجتيازها أمرا صعبا سواء على املارة 
إلى  تتعرض  ما  كثيرا  التي  السيارات  أصحاب  أو 
األخيرة  هذه  أن  العلم  مع  اخلطورة،  متفاوتة  أعطاب 
أثار استغراب  لم تعرف أي تهيئة منذ سنوات، وما 
السكان هو صمت السلطات املعنية جتاه األمر بالرغم 
من عديد الشكاوى التي قاموا بها إال أنها لم تكلف 
نفسها عناء تهيئة طرقات احلي، حسبهم األمر الذي 
دفع باملواطنني إلى رفع مطالبهم مجددا للسلطات من 
أجل صيانة طرقات احلي للحد من معاناتهم اليومية. 
إضافة إلى تدعيم احلي مبقر لألمن احلضري ملا 
املرات  اآلف  السكان  به  طالب  والذي  بالغة  اهمية 
باإلضافة إلى نقص اإلنارة العمومية ما أغرق العديد 
من األزقة يف ظالم دامس، ناهيك عن غياب املرافق 
التي تعتبر مبثابة متنفس للجميع  الترفيهية والثقافية 
من الضغوط اليومية، باإلضافة إلى حتسني خدمات 
شبكات اجلوال واالنترنت الضعيفة وتنظيم اسالكها 
نظرا  احلي  مبداخل  املرور  إشارات  وضع  القدمية 
طريق  من  املتسللني  الشاحنات  اصحاب  لتجاوزات 
من  وماتشكله  الصباحية  الفترة  اثناء  الثقيل  الوزن 
خطر على السكان وتسمية الشوارع الرئيسية باحلي.

قد  الذي  األمر  النفايات  انتشار  عن   فضال 
جملة  هي  السكان،  صحة  على  سلًبا  ينعكس 

النقائص التي نقلها سكان احلي ل«أخبار الوطن«.

باتت  أخرى  نقائص  يف  أيضا  احلي  ويغرق 
تشكل خطرا على صحة السكان بعد انتشار النفايات 
التي شوهت املنظر واحمليط اجلمالي للمنطقة، وذلك 
إثر تراكم القمامة مبختلف األزقة مشوهة بذلك املنظر 
اجلمالي للحي، وأرجع بعض السكان سبب الوضع 
املتردي إلى نقص عمال النظافة باملنطقة ما أدى إلى 

تراكمها.
انبعاث  نتيجة  للمارة  إزعاج  مصدر  فأضحت 
يحدث  الضارة،  احلشرات  وانتشار  الكريهة  الروائح 
قاطنو  أطلقها  التي  الشكاوي  عديد  من  بالرغم  هذا 
احلي إال أن مصالح البلدية لم حترك ساكنا من أجل 
يقومون  إلى  ما دفع هؤالء  للمشكل، وهو  وضع حد 
لبعض  ومطالبتهم  حيهم  لتنظيف  تطوعية  بعمليات 
الذي يقومون به غير  العشوائي  الرمي  السكان بعدم 
صحتهم  على  اإلهمال  هذا  عن  يترتب  مبا  مبالني 

وصحة أطفالهم.

وهو ما دفع بهؤالء إلى جتديد مطالبهم للسلطات 
يعرفها  التي  النقائص  النظر يف جملة  بضرورة  احمللية 
يحد  أن  شأنه  من  تنموي  برنامج  تسطير  مع  احلي، 
من معاناتهم اليومية وذلك تنفيذا للوعود التي قطعها 
البلدي  الشعبي  املجلس  رأس  على  اليوم  القائمون 

خالل احلملة االنتخابية.

 مصالح البلدية توضح
باملشكل  أكدت  بتمنراست  البلدية  مصالح 
مشاريع  هناك  أن  أكدت  حيث  احلي  بهذا  املطروح 
بالقريب  احلي  هذا  بهم  سيتدعم  عديدة  تنموية 
معيشة  مستوى  حتسيني  يف  سيساهم  مما  العاجل 
أن  إلى  إضافة  واألرصفة  الطرق  تهيئة  منها  السكان 
بالنسبة  أما  العالج  قاعة  مثل  كبرى  مشاريع  هناك 
ملشكل األنترنيت واألسالك القدمية  فقد اكدت أنها 

راسلت السلطات الوصية بالتكفل بهذا املشكل.

متكن أفراد املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني وبالتنسيق مع املصالح األمنية من تفكيك 
العملية عن  أسفرت  أين  غير شرعية  بطريقة  العقلية  باملؤثرات  املتاجرة  متتهن  إجرامية  شبكة 

توقيف شخصني وحجز 19460 قرص مهلوس ،ومبلغ مالي يقدر 65500 دج 
عبداهلل مجبري

بدائرة  السكنية  التجمعات  أكبر  من  بوزبير  يعد جتمع 
سكانه  1،الزال  رقم  الوطني  الطريق  به  مير  الرمل  حاسي 
رغم  والتربوية  اخلدماتية  املرافق  من  العديد  من  محرومني 

أنهم تابعون إداريا  لعاصمة الغاز والبترول باجلنوب .
الوسائل  ألدنى  تفتقر  عالج  قاعة  على  التجمع  يتوفر 
الدائرة حاسي  التنقل ملقر  الطبية ويعاني املرضى يوميا من 
الرمل أو ملقر الوالية للعالج وإجراء الفحوصات يف ظل نقص 
مطلب  ،ويبقى  والعمومية  اخلاصة  النقل  وسائل  يف  فادح 
إلى عيادة متعددة اخلدمات وفتح  القاعة  ترقية  السكان هو 
بعض املصالح الصحية الضرورية بها ودعمها بأطباء للتكفل 

بهم صحيا .
ويف مجال التعليم يناشد السكان اجلهات الوصية إجناز 
للمؤسسات  يوميا  يتنقلون  الذين  وثانوية ألبناءهم  متوسطة 
وسط  دراستهم  ملتابعة  الرمل  حاسي  الدائرة  مبقر  التربوية 
ب50كلم  تقدر  التي  املسافة  بعد  بسبب  حقيقية  معاناة 
واملتاعب النفسية واجلسمية التي يعيبشونها طيلة اليوم وهو 
ما دفع بالكثير منهم مغادرة مقاعد الدراسة خاصة الفتيات 
للحماية  متقدم  ومركز  نقطة لألمن  بفتح  السكان  .وطالب 
رقم  الوطني  الطريق  من  بالقرب  التجمع  لوقوع  نظرا  املدنية 
هاجس  الشغل  .ويبقى  مرور  يوميا حوادث  يشهد  الذي   1
يؤرق شباب التجمع وأولياؤهم حيث نظموا عديد الوقفات 
االحتجاجية واإلضراب عن الطعام بسبب التهميش الذين 
يعانون منه وطالبوا بحصتهم من مناصب عمل يف املؤسسات 

الصناعية باعتبارهم من أبناء املنطقة .
نورين.ع

مصالح بلدية متنرست تعد مبشاريع تنموية مصالح بلدية متنرست تعد مبشاريع تنموية 

حي سرسرف متناتالت ..نقائص بالجملة وحلول مؤجله!حي سرسرف متناتالت ..نقائص بالجملة وحلول مؤجله!

االغواط 
مطالب  بمرافق خدماتية وتربوية بتجمع بوزبير

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، تمنراست ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، 
قسنطينة ،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة ، البويرة ،ميلة ، غرداية 

، عين تموشنت ، معسكر .
-    شــــــروط التوظـــــيف 

•  خبرة على األقل سنتين 
•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 

•  التحكم  الجيد في اللغة العربية
•  اتقان التصوير و المونتاج 

-    ترسل الطلبات الى اإليميل التالي : 
akhberecrut.dz@gmail.com

أدرار
تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمهلوسات

مطالب بتوزيع التجزئات االجتماعية  
ببلدية  املواطنون  طالب 
بهلول  العربي  الوالية  والي  أدرار 
بخصوص  وعوده  بتجسيد 
اخلاصة  األرضية  القطع  توزيع 
التي  االجتماعية  بالتجزئات 
املترشحني  بإعالن  قد صرح  كان 
شهر  نهاية  قبل  منها  لالستفادة 

فبراير .
مواطنو  استبشر  وقد  هذا 
مزوالة  إلى  بهلول  بعودة  الوالية 
بصورة  مهامه  إنهاء  بعد  مهامه 
تسويف  من  خوفا  وذلك  مفاجئة 
الساكنة  أرق  الذي  امللف  هذا 
وخصوصا الشباب الذين ينتظرون 
هذه القطع األرضية بعد الغموض 

التي أثارته  حصة 1000 قطعة أرض زائد 100 مليون عام 2015 التي مت إعالن املستفيدين منها 
ثم ألغيت بقدرة قادر وذهبت أدراج الرياح .وبعد تدوال بعض  الصفحات يف موقع التواصل 
االجتماعي وكثرة الكالم عن وعد املسؤول األول عن الوالية إعالن املترشحني لالستفادة من 
الوالئية يف  السلطات  أكدت   االحتجاجية  احلركات  عودة  من  وخوفا  االجتماعية  التجزئات 
القائمة األولية   البيان أن  التزاماتها باآلجال احملددة سلفا وأوضح  الوالي على  بيان من ديوان 
التي تضم 4000 مرشح لالستفادة مت إعدادها إضافة 2000 مرشح ضمن القائمة اإلضافية، 
وأضاف ذات البيان أن هذه القوائم مت إعدادها استنادا ملقترحات رؤساء جلان  األحياء ،وكذا 
احلاالت االجتماعية الصعبة ضمن عمل تشاركي متكامل .ودعت مصالح الوالية رؤساء جلان 
املرفقة  الرزنامة  7 مارس وفق  ابتداًء من  للبلدية  الذين قدموا مقترحاتهم أن يتقدموا  األحياء 
بالبيان وذلك قصد القوائم النهائية قبل اعتمادها واملصادقة عليها ،وفحصها ضمن البطاقيات 

الوطنية للسكن ثم اإلعالن عليها لفائدة املواطنني كقائمة أولية 
عبد اهلل مجبري 

باملصلحة  اجلنائية  الفرقة  عناصر  متكنت 
الوالئية للشرطة القضائية  بأمن والية متنراست  
محطة  إنشاء  يف  مختصة  شبكة  تفكيك  من 
اجلهات  من  ترخيص  دون  التلفزيوني  للبث 
عن  للبيانات  األلية  ،املعاجلة  بذلك  املخولة 
طريق القرصنة ،ممارسة نشاط جتاري مربح دون 
سجل جتاري ،التهرب الضريبي و حجز املعدات 

اخلاصة بالبث.
خلية  بيان  حسب  القضية  حيثيات 
والية  ألمن  العامة  والعالقات  االتصال 
متنراست تعود الى تلقي عناصر األمن معلومات 
مفادها وجود قناة  للبث التلفزيوني دون ترخيص 
باشرت  متنراست، وعليه  اجلامع  صورو  بحي 
والتحري،  البحث  عملية  الشرطة  عناصر 

بتفعيل اجلانب االستعالمات  ومت حتديد مكان 
واملستمر  الدائم  وبالتنسيق  تواجد هذه احملطة ، 
متنراست،  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  مع 
التأكد  مت  أين  الذكر  السالف  املسكن  تفتيش  مت 
اخلاصة  باملعدات  مجهزة  البث  محطة  بوجود 
الى  ،إضافة  اإلرسال  وإعادة  باالستقبال 
حتويلها  و  حجزها  ليتم  الهوائيات  من  مجموعة 

إلى املقر وفتح حتقيق يف القضية.
طرف  من  املفتوح  التحقيق  يف  واستمراًرا 
عناصر الضبطية القضائية مت التوصل  الى حتديد 
مت  وعليه  الرئيسية  للمحطة  تابعتني  محطتني 
حجز املعدات اخلاصة بالبث التلفزيوني وحتويلها  

للمقر.
أحمد كرزيكة

متنراست  
تفكك شبكة مختصة في إنشاء محطة للبث التلفزيوني

األغواط

قافلة طبية تضم 30 طبيبا تحل بأفلو

حلت قافلة طبية تضامنية بأفلو تضم 30 طبيبا أخصائيا من عدة واليات  يف طب العظام 
الداخلي وطب  والطب  األسنان  واألعصاب وطب  واألطفال  العامة  واجلراحة  السرطان  وطب 
النساء وطب الكلى والطب النفسي واألطوفوني مببادرة من الهيئة الوطنية لتنمية وترقية قطاع 

الصحة بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان .
األطباء قدموا فحوصات مجانية للمرضى التابعني لبلديات اجلهة الشمالية للوالية بكل 
من العيادة املتعددة اخلدمات بحي عبان رمضان و عيادة حي هواري بومدين ،وحسب رئيس 
التكفل  أن  القافلة  من  الهدف  أن  اخليرية  الشروق  ملؤسسة  التابعة  البيضاء  اآليادي  جمعية 
باملرضى باملناطق النائية التي اليتوفر بها الطب األخصائي وتكثر بها الفئات الهشة واحملرومة 
،وثمن املرضى والسكان هذه املبادرة التي تعكس قيم التضامن املتأصلة يف الشعب اجلزائري. 
نورين.ع

يعيش سكان حي سرسرف متناتالت جملة من النقائص عكرت صفو حياتهم، وعقدت يومياتهم، مما ولد لديهم 
استياًء  كبيًرا، ودفعهم على رفع جملة من املطالب إلى اجلهات املعنية التي لم تستجب النشغاالتهم - بحسب 

تصريحاتهم-  

القبض على 3 مجرمين 
أوقفت عناصر الشرطة باألغواط ثالثة أشخاص محل بحث  مبوجب أوامر قضائية صادرة 
لتورطهم يف قضايا إجرامية منها تورط أحدهم يف اغتصاب قاصر  القضائية،  عن اجلهات 
محكوم عيه ب20 سنة سجن نافذة ،وشخصني متهمني يف إنشاء محل للفسق والدعارة 

وإبعاد قاصر، وقد مت إيداع املوقفني املؤسسة العقابية .
ع. نورين 



أخبار الوطن: كيف تعرف جمعية سهيل للقارئ؟ متى كانت 
االنطالقة و كيف مت تكوين الفريق؟

الفلك  علم  يف  تختص  علمية  جمعية  هي  سهيل  :جمعية  ريان  هشام 
رئيسها  2013 من طرف  الفلك سنة  لهواة علم  أنشأت كنادي  الفضاء  وعلوم 
لوالية  والرياضة  الشباب  مديرية  لدى  الشباب  مربي  ريان"  "هشام  احلالي 
االغواط،مارست نشاطها كنادي خالل خمس سنوات اكتسب خاللها خبرة 
مبشاركتها يف عدة فعاليات ومهرجانات وطنية وبعد حصولها على املرتبة األولى 
يف امللتقى الوطني لألنشطة العلمية قرر أعضائه إنشاء اجلمعية التي رأت النور 

سنة 2018.

عدد أعضائها أكثر من 30 شاب وشابة منها 40 طفل متربص من عدة 
أعمار.

هدفها األساسي نشر ثقافة علم الفلك لدى األطفال واملساهمة يف إنشاء 
هدف  أيضا  ولها  خاصة،  والفضاء  الفلك  وعلم  للعلوم  محب  علمي  جيل 
االستكشافية  خرجاتها  خالل  من  السياحية  باملناطق  تعرف  فهي  سياحي 

وخرجات التخييم والتجوال الرصد الفلكي التي تقوم بها.
وتعليم  تكوين  هو  القاعة  داخل  أجزاء،نشاطها  لعدة  تنقسم  نشاطاتها 
أما عن  برنامج سنوي  وفق  أساتذة  من طرف  الفلك  علم  أساسيات  األطفال 
نشاطها اخلارجي يتمثل يف النشاط اجلواري يف دور الشباب واملدارس واخلرجات 

امليدانية للرصد.
كذلك املشاركة يف امللتقيات الوطنية والتظاهرات العلمية.

أخبار الوطن :اكتشاف نادر قمتم به  أثار اهتمام وكالة "ناسا" الفضائية و 
يعد االكتشاف األول من نوعه عربيا وإفريقيا.لو حتدثنا عن هذا االجناز؟ وكيف 

كانت الظروف يف تلك الليلة ليلة االكتشاف؟
هشام ريان : يف يوم 24 أكتوبر من السنة الفارطة، قمنا بالتحضير من أجل 
اخلروج لرصد احتجاب جنم من طرف كويكب Emma يف مجموعة النجوم
لذلك اضطررنا للخروج باكرا قبل بداية احلجر الصحي نظرا للحالة التي 
نعيشها حاليا  وقررنا املبيت يف مزرعة خارج بلدية األغواط يف املنطقة املسماة 
كل  مجموعتني  إلى  باالنقسام  فقمنا  الظاهرة،  رؤية  ميكننا  أين  "احلاجب"  

مجموعة مكونة من 3 شباب ميتلكون تلسكوب حاسوب محمول وهاتف ذكي.
و احلمد هلل كان الرصد ايجابي من طرف الفريق األول الدي يتكون من 
الفريق  و  ريان  الدين بن جدو،هشام  بوزارة،جالل  ثالثة أعضاء وهم : عمار 
الرحمان،محمود خنيفر،طارق سليمي ،دون  الثاني ضم كل من قاسم عبد 

أن انسي معد التقارير و مرسلها السيد خلضر مختاري.
مرات   3 رصد   Emma بالنادر الن كويكب  االكتشاف  هذا  وصف 

فقط يف العالم و نحن رصدناه ايجابي .
يكتشف عن  بني جنمني  زاوي  بعد  الفلكية اكبر  الظاهرة  هذه  تعتبر  كما 
طريق االحتجاجات،لذا مت تصنيفه االكتشاف األول من نوعه يف الوطن العربي 

وأفريقيا خاصه أنه من طرف هواة بوسائل بسيطة.

أخبار الوطن : كيف كانت ردة فعلكم بعدما تقينتم أنكم 
ساهمتم يف اكتشاف نادر؟

هشام ريان : كانت ردة فعلنا عند سماع اخلبر جد مميزة، فرح هستيري،  
ألن أمنية أي هاوي اكتشاف شيء  جديد يف الفضاء واحلمد هلل رزقنا اهلل هذا 

االكتشاف.

أخبار الوطن :كيف ترى واقع علم الفلك يف اجلزائر؟
هشام ريان: نأمل يف واقع كبير لعلم الفلك يف اجلزائر الن لدينا كفاءات 
كبيرة من شأنها رفع اسم اجلزائر عاليا ينقصنا فقط اإلميان بأنفسنا وثقة ودعم 
أبناء وشباب اجلزائر عامة الذي ميكنه كتابة اسمها  بني  اجلهات املسؤولة يف 
واخلادم  الواعد  الغد  جيل  اليوم  اجلزائر  وشباب  أبناء  الفضاء  يف  عاليا  النجوم 

واحلامي لوطنه.

أخبار الوطن: ماهي املشاكل التي تصادفونها اثناء مزاولة 
نشاطاتكم او رمبا العراقيل التي تكون عائقا امام حتقيق 

اجنازات تطمحون اليها؟

هشام ريان : يواجه فريقنا مشكل صعوبة احلصول على األجهزة و الوسائل 
جهاز  الفلكية.فمثال  الظواهر  رصد  يف  الفلك  علم  مجال  عليها  يعتمد  التي 
تسهيل  اجلزائرية  الدولة  من  نأمل  اجلزائرلطا  استيراده الى  التلسكوب ممنوع 
عملية احلصول على هده االجهزة الننا بحاجة اليها خاصة لفئة األطفال الذين 

يتميزون بالفضول وحب االطالع.

أخبار الوطن :رسالة توجهها للشباب؟
هشام ريان : رسالتنا لشباب اجلزائر صانع الغد األفضل بإذن اهلل بيديك 
التغيير لألحسن للرقي باملستقبل الواعد ثقو بأنفسكم بيدكم تقدمي واقع مشرف 

انتم صناع املستقبل.
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حاورته: نسيبة شالبي

حواى

"رصدنا النجم المزدوج  بوسائلنا   
وأثرنا اهتمام  ناسا"

رئيس جمعية سهيل"هشام ريان"  يف حوار مع "أخبار الوطن ": 

فريق شاب من والية 
االغواط  صنع احلدث، 

باكتشاف نادر أثار اهتمام 
وكالة"ناسا" األمريكية 
للفضاء وأدخلهم عالم 

الشهرة من بابه الواسع، انه 
فريق "جمعية سهيل" لعلم 

الفلك الذي كان لنا لقاء مع 
رئيسها "هشام ريان"ملعرفة 

تفاصيل و ظروف اكتشاف 
"النجم املزدوج" الظاهرة 
األولى من نوعها إفريقيا 

وعربيا.
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يوفيتش يفتح الباب أمام يوفيتش يفتح الباب أمام 
مغادرة » الميرنغي«مغادرة » الميرنغي«

فتح الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، املعار إلى 
آينتراخت فرانكفورت، الباب أمام رحليه نهائًيا عن امليرنغي.

يف  أورو  مليون   60 نظير  مدريد  ريال  إلى  يوفيتش  وانتقل 
صيف 2019، لكنه عانى من التهميش مع النادي امللكي.

»مستقبلي؟  بيلد  لصحيفة  تصريحات  يف  يوفيتش  وقال 
سأفكر يف هذا األمر بنهاية املوسم«.

آينتراخت  يف  فقط  أفكر  احلالي،  الوقت  »يف  وأضاف 
املباريات  يف  لدي  ما  أفضل  تقدمي  على  وأعمل  فرانكفورت، 

املقبلة«.
وتابع »البقاء مع آينتراخت فرانكفورت؟ كل شيء ممكن، 
ألنك ال تعرف أبًدا ما سيحدث يف كرة القدم«. وواصل »العودة 
هنا على سبيل اإلعارة كان قراًرا صحيًحا، ألنه توجد هنا الكثير 

من األشياء املناسبة لي«.
وأكمل »األمر األهم هو جناح الفريق. إذا كان الفريق يعمل 
خطوة  فوز  كل  أن  حيث  لي،  إيجابي  أمر  فهذا  جيد  بشكل 
لألمام بالنسبة لي، وبالطبع أريد اللعب ومساعدة فرانكفورت«.
وأردف »رغم البداية اجليدة ملاذا ال تشارك ملدة 90 دقيقة؟ 
لم ألعب كثيًرا يف آخر عامني، لذا أحتاج إلى العمل ألكون يف 

كامل لياقتي أواًل«.
 ونوه »أتدرب دائًما بأفضل ما لدي. صحيح أنني لم أصل 
بعد إلى املستوى الذي اعتدت عليه، وال ميكنني اللعب ملدة 

90 دقيقة، لكن أحاول تغيير هذا الوضع«.
حجز  أستطيع  أنني  أعتقد  يوم،  كل  بتحسن  »أشعر  وأمت 
املباريات  من  العديد  هناك  يزال  ال  الفريق.  تشكيلة  يف  مقعد 
املتبقية قبل نهاية املوسم، لكن لدي أسباب للشعور بالرضا يف 

الوقت احلالي عن اإلعارة«.
ق.ر

أرتيتا املدير لفني آلرسنال:

»الوضع غير مقبول ويجب أن نتحسن«»الوضع غير مقبول ويجب أن نتحسن«
املدير  أرتيتا،  ميكيل  اإلسباني  قال 
الدوري  يف  املنافس  آلرسنال،  لفني 
حقق  فريقه  إن  املمتاز،  اإلجنليزي 
األشهر  خالل  كبيرا  تقدما 
بحاجة  يزال  ال  لكنه  األخيرة، 
والتطور  التحسن  من  املزيد  إلى 
للمستوى  الوصول  أجل  من 

الذي يريده له.
مسيرته  آرسنال  وأصلح 
للغاية يف بداية  أداء سيء  بعد 
انتصارات   7 وحقق  املوسم 
يف  خاضها  مباراة   12 أخر  يف 
بعد  هدفا   22 محرزا  الدوري، 
 14 12 هدفا فقط يف أول  أن أحرز 

جولة بالبطولة.
لكنه رغم صحوته األخيرة ال يزال 
النادي اللندني يحتل املركز 10 بني فرق 
متخلفا  نقطة،   37 برصيد  العشرين  البطولة 
بفارق 10 نقاط عن جاره يف العاصمة تشيلسي صاحب املركز 
الرابع. وردا على سؤال عن تصوره ملستوى الفريق، قال أرتيتا إن 
املستوى ال يزال بعيدا جدا عن تصوره، وإنه بحاجة للمزيد من 
التحسن والتطور للوصول للمستوى الذي خطط للوصول إليه.
وأضاف املدرب اإلسباني: »عندما تنظر للترتيب يف القائمة 
فإن الوضع غير مقبول. نحن آرسنال وال يفترض أن يكون هذا 
سيتي  ليستر  على   )3-1( الفوز  أن  إلى  أرتيتا  وأشار  مكاننا«. 
مبثابة خطوة يف  املاضية، كان  اجلولة  الثالث يف  املركز  صاحب 
خالل  فريقنا  مستوى  قارنت  »إذا  وأردف:  الصحيح.  االجتاه 
املباراة السابقة أمامهم قبل بضعة أشهر ومستوى الفريق حاليا، 

فسترى بوضوح حجم التقدم الذي حققناه«.
ق.ر

املنتخب  جنم  ماتيوس  لوثار  انتقد 
املانشافت،  دماء  جتديد  السابق،  األملاني 
مشيًرا إلى أن األمر لم يؤت ثماره. جاءت 
الرقم  صاحب  لالعب  التصريحات  هذه 
لصحف  الدولية  املباريات  من  القياسي 
مجموعة »فونكه« اإلعالمية قبل 3 أشهر من 

انطالق بطولة اليورو.
حول  الدائر  باجلدل  يتعلق  وفيما 
مولر  توماس  السابقني  الدوليني  الالعبني 
يف  لوف  وتفكير  بواتينغ،  وجيروم  وهوميلز 
عودتهم، قال ماتيوس »الكالم متأخر بعض 
أنك  طويلة  فترة  منذ  يعرف  الكل  الشيء، 
خسرت عاًما بسبب أزمة كورونا، التجديد 

لم يؤت ثماره ببساطة«.

الثالثي  عودة  لوف،  يستبعد  ولم 
األمم  كأس  بطولة  بداية  مع  للمنتخب 
بالتلفزيون  األولى  للقناة  وقال  األوروبية، 
قطع  ينبغي  ال  إنه  كيكر،  وملجلة  األملاني 

عملية التجديد أبًدا والسير يف اجتاه آخر.
عملية  يقطع  »لن  أنه  لوف  وأضاف 
التجديد« يف املباريات الثالث التي يوشك 
التصفيات  ضمن  خوضها  على  املانشافت 
املؤهلة ملونديال 2022 ضد أيسلندا ورومانيا 
قال  نفسه،  الوقت  يف  الشمالية.  ومقدونيا 
لوف إن من املمكن » لظروف خاصة أن تبرر 

إمكانية قطع عملية التجديد«.
ربط  يقصد  ال  أنه  ماتيوس  وأوضح   
حكمه على وضع املنتخب بخسارته الثقيلة 

6-0 أمام نظيره اإلسباني يف دوري األمم.
وشدد »املسألة ال تعتمد أبًدا على مباراة 
واحدة بل انطباع عام، اخلسارة بستة أهداف 
نظيفة أمر وارد والنتائج يف محصلتها النهائية 
لم تكن سيئة«. وأضاف ماتيوس أن املنتخب 
الوطني ميلك العبني جيدين، مشيًرا إلى أن 

مشكلة املنتخب تكمن يف الدفاع.
روديجر،  على  كثيًرا  أعول  »أنا  وأمت 
كما أن جينتر وسولي يؤديان مهمتهما على 
عن  بعيدين  يزاالن  ال  لكنهما  طيب،  نحو 
الوصول ملستوى العبني من أمثال هوميلز أو 

بواتينغ يف ذروة تألقهما«.
ق.ر

ريال مدريد ُيجبر راموس على حسم مصيرهريال مدريد ُيجبر راموس على حسم مصيره
بات سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، مجبًرا على حسم مصيره يف املوسم املقبل 
خالل شهر مارس اجلاري. وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد يف املوسم احلالي، لكن 

قائد امليرنغي لم يرد على عرض التجديد حتى اآلن.
لراموس  مدريد  ريال  قدمه  الذي  التجديد  عرض  فإن  »ماركا«،  لصحيفة  ووفًقا 

يتضمن تاريخ انتهاء، حيث ال يستطيع الالعب، الرد عليه عقب نهاية الشهر اجلاري.
وأشارت إلى أن العرض يتضمن التجديد ملدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد 
شائع  أمر  العرض،  لصالحية  انتهاء  بند  وضع  أن  الصحيفة  وأوضحت  آخر.  ملوسم 

االستخدام يف هذا النوع من املفاوضات.
من  موقفه  يحسم  حتى  قريًبا،  راموس  مصير  معرفة  يريد  مدريد  ريال  أن  وذكرت 

التعاقد مع بديل مناسب يف امليركاتو الصيفي.
وأكدت أن العالقة حالًيا بني راموس وفلورنتينو بيريز رئيس امليرنغي، باتت ودية، 

والالعب أقرب للتوقيع على العقد اجلديد، أكثر من أي وقت مضى.
ق.ر

القسم الرياضي
تعرض البلجيكي إيدين هازارد، جنم ريال مدريد، النتكاسة جديدة تعطل عملية التعايف 
والعودة إلى املباريات. ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن هازارد عانى من انتكاسة، بعد 

أن شعر بألم طفيف يف منطقة أصيب خاللها من قبل.
وذكرت أن هازارد كان غائًبا خالل الفترة املاضية بسبب إصابة عضلية، رغم أنه حقق 
تقدًما جيًدا، بالنظر إلى أن مدة الغياب األولي بلغت 6-4 أسابيع، لكنه عاد للتدريبات يف 

فالديبيباس يوم 21 فيفري.
ومع اقتراب عودة هازارد حدثت االنتكاسة يف األسبوع احلالي، حيث لم يكن قادًرا على 

التدريب يف معظم األيام.
للمشاركة يف  هازارد  عودة  تأجيل  على  اآلن  مجبًرا  بات  مدريد  ريال  أن  إلى  وأشارت 

املباريات.
وأوضحت أنه ال يزال ُينظر إلى مباراة اإلياب ضد أتاالنتا يف دوري أبطال أوروبا على 

أنها موعد محتمل لعودة هازارد.
وقالت الصحيفة إن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لن يختار هازارد للمباراة ما 

لم يكن متأكًدا من تعافيه بنسبة 100 باملائة.
ومن املتوقع أن يواصل هازارد العمل مع ريال مدريد، عن طريق تقسيم وقته بني التدريب 

يف صالة األلعاب الرياضية والتمارين يف امللعب.

ماتيوس يعارض تجديد دماء »المانشافت«ماتيوس يعارض تجديد دماء »المانشافت«

مانشستر يونايتد يطارد مانشستر يونايتد يطارد 
جوهرة برشلونة موريباجوهرة برشلونة موريبا

يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع أحد الالعبني الشباب 
البارزين يف برشلونة خالل الصيف املقبل. ووفًقا لصحيفة »ذا 
لبرشلونة،  قدم عرًضا  يونايتد  مانشستر  فإن  البريطانية،  صن« 
إيايكس  الشاب  الالعب  خدمات  على  احلصول  أجل  من 

موريبا.
وأشارت إلى أن يونايتد لم يكن الوحيد الذي أراد التوقيع 

مع موريبا، لكن األخير حصل أيًضا على عرض من اليبزيغ.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن األندية حتاول استغالل 
أن عقد موريبا مع برشلونة ينتهي يف العام املقبل. وذكرت أن 
الشرط اجلزائي يف عقد موريبا مع برشلونة يبلغ 89 مليون جنيه 
الذي  بارنيت،  جوناثان  الوكيل  مع  موريبا  ويعمل  إسترليني. 
اشتهر بتمثيل العديد من الالعبني أبرزهم جاريث بيل جنم ريال 

مدريد املعار إلى توتنهام.
ق.ر

كوليبالي محل إهتمام ليفربولكوليبالي محل إهتمام ليفربول
كانوا  الذين  الالعبني،  أحد  ملطاردة  ليفربول  عاد   

السنوات  خالل  امليركاتو،  يف  الريدز  طاولة  على 
يف  عديدة  إصابات  من  ليفربول  ويعاني  األخيرة. 
الدفاع، ضربت كل من فيرجيل فان دايك وجويل 

ماتيب وجو غوميز.
عاد  ليفربول  فإن  »بيلد«،  لصحيفة  ووفًقا 
كاليدو  السنغالي  توقيع  على  باحلصول  لالهتمام 

االنتقاالت  فترة  يف  نابولي،  مدافع  كوليبالي، 
الصيفية املقبلة.

الدفاع  بشأن  ليفربول  مخاوف  استمرار  مع  ذلك  جاء 
الذي ضربته العديد من اإلصابات هذا املوسم، لذا طلب يورغن كلوب مدرب 

الريدز، ضم مدافع آخر من الفئة األولى على شاكلة فان دايك.
وأشارت إلى نابولي قد يضطر إلى بيع أحد جنومه يف الصيف املقبل، بسبب 
األزمة املالية التي ضربت النادي عقب وباء كورونا. وأوضحت أن كوليبالي لديه 
بالكرة،  التحكم  يف  مميز  أنه  حيث  ليفربول،  عنها  يبحث  التي  الصفات  جميع 

وقوي يف الصراعات الهوائية، باإلضافة إلى امتالكه لسرعة بالغة.
ق.ر

تعرض النتكاسة جديدة
اإلصابة تأجل عودة هازارد للمشاركة في المبارياتاإلصابة تأجل عودة هازارد للمشاركة في المباريات
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م.هشام

ستكون  مهمتنا  أن  »أعتقد  دوما  وقال 
السوداني«.  الهالل  مثل  مثلنا  صعبة، 
املباراة  تنتهي  أن  نتمنى  نكن  »لم  وأضاف 
جيد،  بشكل  اللقاء  دخلنا  لقد  بالتعادل، 
الدقائق  يف  مباغتا  هدفا  نتلقى  أن  قبل 

األولى، وهو ما خلط أوراقنا«.
للعودة  فرص  عدة  لنا  »الحت  وتابع 
الفعالية  لكن  الفوز،  وحتقيق  النتيجة،  يف 
فرص   7 على  حتصلنا  أننا  خاصًة  خانتنا، 
من  نتمكن  لم  لكننا  املرمى،  أمام  حقيقية 

ترجمتها إلى أهداف«.
كبيرة  صعوبات  واجهنا  »لقد  وختم 
بسبب  الفوز  وضيعنا  األخيرة،  املباريات  يف 
أخطائنا وتهاون مهاجمينا، وبالتالي أعتقد أن 

اإلشكال الكبير يكمن يف غياب الفعالية«.
يف  بلوزداد  شباب  حظوظ  وتقلصت   
إثر  إفريقيا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  بلوغ 

على   1-1 اإليجابي  التعادل  فخ  يف  سقوطه 
اجلولة  يف  السوداني،  الهالل  أمام  ملعبه، 

الثالثة من دور املجموعات.
باب  الفتتاح  السباق  كان  الهالل 
التسجيل، عبر الالعب محمد عبد الرحمن 
يتمكن  أن  قبل   ،3 الدقيقة  يف  يوسف 
يف  النتيجة  تعديل  من  كوكبو  مارسيلني 

الدقيقة 43.
بداية املباراة كانت سريعة وقوية، حيث 
الشباب،  مباغتة  يف  السوداني  النادي  جنح 
عبر يوسف عبد الرحمن، الذي استقبل كرة 
بوشار  باملدافع  وتالعب  امللعب،  وسط  من 

قبل أن يسدد كرة قوية سكنت الشباك.
العبو  حاول  املفاجئ،  الهدف  بعد 
هجمات  وشنوا  فعلهم،  ردة  إبراز  الشباب 
كل  لكن  الهالل،  مرمى  على  عديدة 
تأتي  أن  قبل  بالفشل،  باءت  محاوالتهم 
الدقيقة 43، حيث توغل نساخ ووزع الكرة 

ارتدت  كرة  سدد  الذي  بلحول،  ناحية 
كوغبو،  إلى  ووصلت  السوداني  بالدفاع 

الذي حولها إلى املرمى.
للمستوى  يرتق  لم  الثاني  الشوط 
وسط  يف  اللعب  انحصر  حيث  املطلوب، 
على  الشباب  يتحصل  أن  قبل  امللعب، 
نساخ  تولى  متر،   25 بعد  على  من  مخالفة 
أن  قبل  تسديدته  احلارس  وصد  تنفيذها، 

ترتطم الكرة بالعارضة.
أنفاسها  تلفظ  املباراة  كانت  بينما 
جزاء  ركلة  على  الشباب  حتصل  األخيرة، 
العمليات،  منطقة  داخل  بلحول  عرقلة  إثر 
يف  ويخفق  تنفيذها  األخير  هذا  ليتولى 

إسكانها الشباك.
بلوزداد  رصيد  أصبح  النتيجة،  بهذه 
الثانية  للمجموعة  الثالث  املركز  يف  نقطتني 
املركز  صاحب  الهالل  رصيد  وهو  مؤقتا، 

الثاني.

 مدرب شباب بلوزداد، دوما:

»حظوظنا تقلصت في بلوغ ربع نهائي »حظوظنا تقلصت في بلوغ ربع نهائي 
دوري أبطال إفريقيا«دوري أبطال إفريقيا«

أكد فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، أن مهمة فريقه يف بلوغ الدور القادم بدوري أبطال إفريقيا، 
أصبحت صعبة للغاية، إثر تعادله أول أمس أمام ضيفه الهالل السوداني بنتيجة 1-1، ضمن اجلولة 

الثالثة من دور املجموعات.

 البطولة اإلفريقية للدراجات
الجزائرية هويلي تنال الميدالية البرونزيةالجزائرية هويلي تنال الميدالية البرونزية

على  للسباق  البرونزية  امليدالية  هويلي  نسرين  اجلزائرية  الدراجة  انتزعت 
الطريق )وسيطات(، اول أمس بينما اكتفت مواطنتها شهرة عزوز بالصف الرابع، 
للدراجات   2021 اإلفريقية  البطولة  من  األخير  وقبل  الرابع  يوم  منافسات  ضمن 
الطريق )56  السباق على  بالقاهرة.n وقطعت هويلي مسافة  اجلارية  الطريق  على 
كلم(، بتوقيت 1 سا 56 د 07 ثا، يف حني نالت اجلنوب إفريقية شانت اوليفيي 
املعدن النفيس )1 سا 51 د 50 ثا(، متفوقة على املصرية حبيبة ايليوا )1 سا 55 د 

57 ثا(. أما شهرة عزوز فقد نالت الصف الرابع بزمن )1 سا 56 د 07 ثا(.
بإضافة  هويلي  للجزائرية  الذي سمح  السباق،  هذا  دراجة يف   12 وشاركت 

ميداليتها الثانية، بعد برونزية السباق ضد الساعة )فردي(، األربعاء الفارط.
على  السباق  الرابع يف  باملركز  الدين شرقي  اكتفى صالح  األواسط،  وعند 
الطريق، ويف نفس السباق دخل مواطنيه محمد برينيس و عبد الكرمي فركوس يف 

املركزين الثامن و الـ17 على التوالي.
ايتيان  الرواندي  إلى  كلم   84 مسافة  على  جرى  الذي  السباق  لقب  وعاد 
تويزيري )2 سا 29 د 25 ثا(، بينما قطع شرقي السباق بزمن )2 سا 31 د 00 ثا( و 

برينيس )2 سا 31 د 01 ثا( و أخيرا فركوس )2 سا 34 د 50 ثا(.
خمس  إلى  اجلزائري  املنتخب  حصيلة  ترتفع  أمس  اول  نتائج  ضوء  وعلى 

ميداليات، تفاصيلها: 2 ذهب و 3 بروز.
وخالل افتتاح البطولة يوم الثالثاء املنصرم، كان املنتخب اجلزائري للدراجات 
)أواسط/ذكور( قد توج بامليدالية الذهبية للسباق ضد الساعة )حسب الفرق(، 

بينما اكتفى  فريق األكابر بامليدالية البرونزية.
وتقدم منتخب األواسط على نظيريه الرواندي واجلنوب إفريقي، بينما جاء 

منتخب األكابر خلف جنوب إفريقيا ورواندا.
وكان منتخب األواسط الذي قطع مسافة 28 كلم، متكونا من الرباعي صالح 
الدين شرقي، مروان برينيس، خالد منصوري و عبد الكرمي فركوس، فيما شكل 
منتخب األكابر كال من يوسف رقيقي، عز الدين لعقاب، نسيم سعيدي و حمزة 
من  دراجا   16 بالقاهرة  املتواجد  للدراجات  اجلزائري  املنتخب  ويضم  منصوري. 

بينهم متسابقتان لصنف الوسطيات وهما نسرين هويلي وشهرة عزوز.
 ويشارك يف هذه املنافسة اجلارية من 2 إلى 6 مارس، 200 دراج ميثلون 15 دولة 
حيث ستكون سباقات ضد الساعة )فردي و حسب الفرق( متبوعة بسباقات على 

الطريق خالل الفترة املمتدة من 11 إلى 14 مارس مبصر.
البلدان احلاضرة يف موعد القاهرة وهي باإلضافة إلى اجلزائر ومصر: املغرب 
والسودان وتنزانيا واثيوبيا ورواندا واوغندا وبوروندي وماالوي وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية وكوت ديفوار وبنني وجنوب إفريقيا وبوركينا فاسو.
يذكر أن خالل النسخة الفارطة التي جرت عام 2019 )حيث ألغيت نسخة 
2020 بسبب جائحة كورونا فيروس(، اكتفت اجلزائر مبيدالية فضية واحدة، رغم 

أن املرتبة األولى كانت يف متناولها.
ق.ر

المنتخب الوطني ألقل من المنتخب الوطني ألقل من 1717 عاما  عاما 
يؤجل سفريته إلى المغربيؤجل سفريته إلى المغرب

 تأجلت سفرية املنتخب الوطني ألقل من 17 عاما، إلى املغرب، والتي كانت 
مقررة امس السبت، المتام حتضيراتهم حتسبا لكأس الكاف.

وكشف املوقع الرسمي للفاف، أن تأجيل سفرية اخلضر، إلى املغرب، جاء 
بسبب غلق املجال اجلوي من طرف السلطات املغربية لدواعي صحية.

وقرر الطاقم الفني للمنتخب الوطني، مواصلة حتضيراته مبركز سيدي موسى، 
إلى غاية حتديد املوعد اجلديد لسفريتهم إلى املغرب.

م.هشام

أكد أن مهمته ستكون صعبة للفوز مبنصب يف الفيفا، زطشي:
»نحن في انتظار الضوء األخضر من الوزارة من أجل تكييف القوانين«»نحن في انتظار الضوء األخضر من الوزارة من أجل تكييف القوانين«

لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئيس  أوضح 
هيئته  بأن  زطشي،  الدين  خير  القدم، 
الشباب  وزارة  موافقة  انتظار  يف  زالت  ال 
والرياضة لعقد جمعية عامة طارئة لتكييف 

القوانني مثلما تشترطه«الفيفا«.
السياق  هذا  يف  »الفاف«  رئيس  ويقول 
وزارة  من  األخضر  الضوء  انتظار  يف  »نحن 
لتنظيم  طمأنينة  بكل  والرياضة  الشباب 
جمعية عامة طارئة من أجل تكييف القوانني 
شرعنا  والتي  الفيفا،  من  بطلب  اجلديدة 
نوفمبر  منذ شهر  العملية  هذه  لتنظيم  معها 
لـ«الفاف«  األول  الرجل  وختم   .»2019
يقول »أمتنى عقد اجلمعية الطارئة يف أقرب 
وقت من أجل حتديد تاريخ اجلمعية العامة 
بجمعية  متبوعة  ستكون  والتي  العادية 
إلى  بحاجة  الوطني  الفريق  انتخابية. 
تصفيات  خلوض  يستعد  كونه  الطمأنينة 
ان تعمل  2022 شهر جوان. آمل  مونديال 
كرة القدم الوطنية يف هدوء للسماح ملنتخبنا 
التصفيات  نهاية  إلى  الذهاب  الوطني 
 .2022 عام  القطري  للمونديال  والتأهل 
أمتنى  البداية،  من  واضحة  الطريق  فخطة 
القدم  كرة  لفائدة  أكثر  هدوء  نستعيد  أن 

زطشي  عبر  أخرى،  جهة  من  اجلزائرية« 
الذي قبل ملف ترشيحه النتخابات مجلس 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( من طرف 
بلوزان  )تاس(  الرياضي  التحكيم  محكمة 
أن  بعد  الصعداء  تنفس  بأنه  السويسرية، 
من  أسبوع  قبل  وذلك  االعتبار،  له  أعيد 
هامش  على  املقرر  االنتخابي  املوعد  انعقاد 
للكونفدرالية  االنتخابية  العامة  اجلمعية 
 12 يوم  )الكاف(  القدم  لكرة  االفريقية 

مارس بالرباط باملغرب.
وصرح زطشي قائال »احلمد هلل، لقد مت 
قبول الطعن الذي تقدمت به للتاس. اآلن، 
باملجلس  ملنصب  جديد  من  مرشح  اني 
منذ  الوقت  ضياع  على  أتأسف  الفيفا. 
بالقيام  الذي كان سيسمح لي  رفض ملفي 
سأستأنف  ترشيحي.  لتدعيم  كبير  بعمل 
مدار  على  وسأعمل  االنتخابية،  حملتي 
وضع  أجل  من  األمر  تطلب  إذا  ساعة   24
كل األوراق الرابحة من جانبي حتسبا لهذه 

االنتخابات«.
أول  يف  رفض  قد  زطشي  ملف  وكان 
جانفي   26 يوم  الفيفا  طرف  من  األمر 
لعقوبتني  ذكره  عدم  بسبب  املاضي، 

 )2016( الوطني  املستوى  على  سابقتني 
من  قبوله  يعاد  أن  قبل   )2018( والقاري 
بعد  الرياضي  التحكيم  محكمة  طرف 

الطعن الذي تقدم به.
جديد  من  مرشحا  زطشي  وسيكون 
نهاية  بعد  الشاغرين  املقعدين  أحد  لنيل 
عهدة اربع سنوات لكل من التونسي طارق 
حيث  ريدة،  أبو  هاني  واملصري  بوشماوي 
وهم  منافسني  ثالثة  املرة  هذه  سيواجه 
الذي  ريدة  أبو  وهاني  لقجع  فوزي  املغربي 
إيدو  ندونغ  وقوستفو  ثانية  لعهدة  يترشح 
من غينيا االستوائية. وأضاف زطشي قائال 
»لقد شرعت يف حملتي االنتخابية يف شهر 
بطولة  خالل  بالكاميرون  املاضي  جانفي 
إفريقيا لالعبني احملليني، لكنها توقفت بعد 
برؤساء  رفض ملفي. اآلن سأعيد االتصال 
االحتاديات خالل هذا األسبوع. أبقى واثقا 
مشيرا  للغاية«،  تبقى صعبة  املهمة  أن  رغم 
الرباط سيكون يوم االربعاء  انتقاله إلى  بأن 
موعد  قل  يومني  أي  مارس،   10 املقبل 

االنتخابات.
م.هشام
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مبناسبة الذكرى 64 الستشهاده

الشهيد محمد العربي بـن مهيدي يعـود 
إلى مســـرح بسكــرة !

أصدر الدكتور ساعد ساعد أستاذ اإلعالم الرقمي بجامعة أم القرى 
بالسعودية كتابه العشرون رفقة الدكتور سكينة العابد بجامعة قسنطينة 
»صحافة  عنوان  حتت  جاء  باجلزائر،  والتوزيع  للنشر  العقاد  دار  عن 

البيانات«.
إلى سلطة  النص  من سلطة  البيانات  الكتاب صحافة  هذا  يتناول 
اإلحصائيات واالنفوغراقيا كاجتاه صحفي جديد أفرزته ثورة املعلومات، 
ميكن  وخامتة  فصول  وستة  مقدمة  حوى  وقد  البيانات،  زخم  وكرسه 

استعراضها.
تضمن الكتاب بالفصل األول والذي استعرض الباحثون فيه ازدهار 
الكتابة باالستخدامات التقنية واإللكترونية وتأثيراتها من خالل تناولنا 
املباحث التالية: أبرز محطات االستخدامات التقنية واإللكترونية، ثم 
العنكبوتية  للشبكة  التطرق  مع  الصحف  يف  وتطورها  االنترنيت  خدمة 
هذه  وأثر  اإلخبارية  واخلدمات  التفاعلية  الكتابة  تطور  ومراحل 

التكنولوجيا على العمل الصحفي.
اإللكترونية،  الصحافة  وتطور  نشأة  تناول  فقد  الثاني  الفصل  أما 
بداياتها ومراحل تطورها وخصائصها، مميزاتها وأنواع الصحف اإللكترونية 

وما تقدمه من وظائف مستجدة راهنا.
بصحافة  مباشرة  عالقة  له  موضوع  الثالث  الفصل  جاء  حني  يف 
البيانات وهو صحافة الروبوت وتقنية الذكاء االصطناعي، بحيث تلمسنا 
عالقته وتسهيله للعمل الصحفي، وأدواره، ثم حتدياته، كما تعرفنا على 
مفهوم صحافة الروبوت وتـأثير كل منهما على البيئة اإلعالمية. والفصل 
فيه  البيانات«، حيث استعرضنا  بـ: »مقدمة يف علم  الرابع فقد عنوناه 
البيانات،  تناولنا علم  بينهما، كما  والفرق  والبيانات  املعلومات  مفهوما 
والوظائف  األساسية،  عناصرها  على  ـعرفنا  بالتعريف  البيانات  وقواعد 
األساسية لنظم إدارة املعلومات، وكان ختاما بأهمية تطور علم البيانات 

وعالقته بصحافة البيانات.
صحافة  عن  فيه  للحديث  الباحثني  اختار  اخلامس  الفصل  أما 
بينها وبني  وتاريخا وأهمية، وأوجه االختالف  تعريفا وأشكاال  البيانات 

تعرضنا  كما  االستقصائية،  بالصحافة  عالقتها  ثم  التقليدية،  الصحافة 
الفصل  وختمنا  البيانات  صحافة  ضمن  العمل  ومهارات  ملرتكزات 

بالتعرض للتحديات التي تواجه صحافة البيانات حاضرا ومستقبال.
صحافة  مصادر  خالله:  من  واألخير  السادس  الفصل  تناول  وقد 
الفصل  هذا  وجاء  )األنفوجرافيك(،  اإلخراجية  واجتاهاتها  البيانات 
وتطوره  تاريخه  االنفوغرافيك،  ملفهوم  تطرقنا  بحيث  لسابقه  كتكملة 

وتوظيفه وعناصر تصميمه وإخراجه ضمن صحافة البيانات.
وانتهى الكتاب أخيرا إلى تناول أزمة فيروس كرونا واجتاه الصحافة 
كما  وعامليا  عربيا  الصحافة  هذه  من  مناذج  بعدها  وقدمنا  البيانات  نحو 

أجبنا على سؤال مهم هو: كيف تصبح صحفيا للبيانات ناجحا؟
النوع  بهذا  التعريف  هو  الكتاب  هذا  إلخراج  الرئيس  الهدف  إن 
واالتصال،  اإلعالم  وطلبة  والدارسني  الباحثني  جلموع  الصحافة  من 
اجلديد  ملعرفة  ويتطلعون  الصحافة  مهنة  يزاولون  الذين  والصحفيني 
تخطو  أصبحت  التي  العاملية  الصحافة  بركب  للحاق  عليه  والتدرب 
بخطوات عظيمة نحو التوسل بالتكنولوجيات احلديثة وتوظيفها للخروج 

من دائرة النمطية والتكرار، وكسب الرأي العام اجلماهيري.
صارة. ب

ومدير  شهيد  ابن  رزيق  الرحمان  عبد  اعتبر 
بن  العربي  محمد  الشهيد  حيث  سابقا  املجاهدين 
خاصة  عليها،  واملقبلني  للحياة  احملبني  من  مهيدي 
اإلسالمية  الكشافة  فرع  أحضان  بني  تربى  وقد 
الوطنية  روح  فيه  غرست  التي  ببسكرة  اجلزائرية 
التابعة  قائدا على وحدة األشبال  احلقة حتى صار 
لفوج الرجاء ببسكرة، إضافة إلى انخراطه املبكر يف 
صفوف  فرقة - املستقبل - التي مثلت مسرحية )يف 
سبيل التاج ( للكاتب  الشاعر الفرنسي فرنسوا كوبيه 
التي ترجمتها إلى العربية األديب املصري مصطفى 
بن  العربي  الشهيد   فيها  وأدى  املنفلوطي،  لطفي 
مهيدي دور البطل - قسطنطني- الذي قام باغتيال 
والده امللك برانكومير الذي خان وطنه مقابل منحه 
كرة  رياضة  ميارس  كان  العدو، كما  تاجا من طرف 
البسكري،  الرياضي  االحتاد  فريق  ضمن  القدم 

ويعشق االستماع إلى املوسيقى األندلسية.
أمثاله  إلى  ماسة  بحاجة  اجلزائر  أن  رأى  ويوم 
من  اخلروج  من  تتمكن  حتى  املثقفني  الثوار  من 
وعبقريتهم،  الرجال  حكمة  بفضل  احلالية  أزمتها 
األجمل  بالنتيجة  دوما  تأتي  التي  وبتضحياتهم 
كابتسامة الشهيد حلظات قبل إعدامه، والتي بقيت 

عنوان العزة والعنفوان والفداء.
احميدة  املسرحي  واملخرج  املمثل  توقف  كما 
خيذر عند مقاربة أدبية ونفسية واجتماعية ملسرحية 
) يف سبيل التاج ( بعد إبراز أهم التيارات الفكرية 
والفنية السائدة يف الوطن العربي أثناء احلرب العاملية 
رسالة  مبثابة  تعد  املسرحية  هذه  أن  وقال  الثانية، 
الوعي  ونشر  الهمم  تقوية  أجل  من  ونضالية  تربوية 

السياسي بني الناشئة.
زكيري  احلميد  عبد  والكاتب  اإلعالمي  أما 
للنشر  زيد  بن  علي  دار  عن  مؤخرا  له  صدر  الذي 
و التوزيع كتاب باللغة الفرنسية حول الشهيد محمد 
العربي بن مهيدي يقع يف 256 صفحة حتت عنوان 
أنه  إلى  تدخله  بداية  يف  أشار  رسائل(،  )تبادالت 
كتابه  من  االنتهاء  أجل  من  الزمن  يسابق  كان 

وتقدميه للطبع قبل حلول ذكرى يوم املجاهد املصادفة 
أحد  مهيدي  ابن  الشهيد  باعتبار  أوت   20 ليوم  
جلساته،  وترأس  الصومام  ملؤمتر  البارزين  املهندسني 
انتشار  بعد  بها  مير  كان  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
فيروس كورونا، وقد حتققت له هذه األمنية الغالية 
بفضل جهود ومساهمة العديد من الوجوه اخليرة من 

أبناء املدينة التي أحبها من األعماق.
بواسطة  استنطاق  عملية  عن  عبارة  الكتاب 
مهيدي   ابن  والشهيد  املؤلف  بني  يدور  الذي  احلوار 
وقد اختار املؤلف هذا األسلوب يف الكتابة حتى ال 
والوقائع مبنهجية  التاريخي لألحداث  السرد  يقع يف 
الراقي  األدبي  األسلوب  اختار  بل  مملة،  أكادميية 
معرفة  على  القارئ  لتشويق  مركزة  مهذبة  وبلغة 
احلقائق وتتبع الشهادات املقدمة من أصدقاء الشهيد 

كالهاشمي طرودي.
األول  الفصل  ففي  فصلني،  إلى  كتابه  قسم 
تناول أسئلة املؤلف املوجهة للشهيد يف قبره، وأجوبة 
الشهيد  ميالد  تاريخ  من  متتد  عليها،وهي  الشهيد 
إلى غاية إعدامه دون محاكمة وبصورة بشعة يف ليلة 

السفاح  اجلنرال  طرف  من   1957 مارس    03-04
قيادته  من  تعليمات  تلقيه  بعد  أوساريس  بول 

العسكرية.
أما الفصل الثاني فهو عبارة عن أسئلة الشهيد 
التي طرحها على املؤلف باعتباره من الشاهدين على 
مرحلة االستقالل وما جاء بعدها من إجنازات، إلى 
كرئيس  تبون  العزيز  عبد  الرئيس  انتخاب  غاية 

للجمهورية، وأجوبة املؤلف عليها.
مدير  خوصة  أحمد  شجع  الندوة،  ختام  ويف 
الشخصية  املبادرة  هذه  ببسكرة  اجلهوي  املسرح 
التي متنى تكرارها، ودعا جميع محبي املسرح إلى 
حول  ووثائق  وصور  أرشيف  من  ميلكونه  ما  تقدمي 
تاريخ املسرح يف منطقة الزيبان حتى يتم االحتفاظ 
البرنامج  عن  كاشفا  اإليجابي.  الستغاللها  بها 
تقدمي  حصة  للمسرح اجلهوي،كالشروع يف  املسطر 
يف  التعريف  إلى  تهدف  التي  ركحية   مسارات   -
كل مرة بأحد املمثلني املتميزين الذين أثروا احلركة 

الثقافية واملسرحية بالوالية.

األخضر رحموني

صدر  عن دار  العقاد للنشر  والتوزيع باجلزائر

»صحافة البيانات«.. جديد يثري الجامعة الجزائرية

نظم املسرح اجلهوي لوالية بسكرة، ومبساهمة الديوان البلدي للثقافة 
والسياحة والرياضة ندوة فكرية حتت عنوان )أهمية املسرح يف تنمية 
احلركة الوطنية إبان الثورة التحريرية( الستذكار مناقب وبطوالت 

الشهيد احلكيم محمد العربي بن مهيدي، احتضنتها قاعة الفكر واألدب 
بحضور السيد رئيس املجلس الشعبي البلدي مع جمع من املجاهدين 

وأبناء الشهداء والفنانني واملثقفني من املدينة.

 مبناسبة اليوم العاملي للمرأة مبناسبة اليوم العاملي للمرأة

عرض الفيلم السينمائي عرض الفيلم السينمائي 
»عرفان« بقاعة ابن خلدون»عرفان« بقاعة ابن خلدون

تنظم مؤسسة فنون وثقافة لوالية اجلزائر بالتنسيق مع املركز اجلزائري لتطوير السينما عرض 
الفيلم سينمائي »عرفان« مبناسبة اليوم العاملي للمرأة يف الثامن من شهر مارس بقاعة ابن خلدون 
باجلزائر العاصمة. ويحكي هذا الفيلم على مدار 110 دقائق وعلى مستويني للرواية قصة املجاهدة 
ميينة التي جتسد شخصيتها املمثلة شافية بوذراع وأختها التي استشهدت يف ميدان الشرف، وكذا 
حفيدها وخطيبته وأصدقائه، وهم شباب مفعمون باملواهب واحليوية ولكن دون آفاق مستقبلية يف 
انتظار منصب عمل أو سكن. فأحمد احلامل لشهادة يف التاريخ البالغ من العمر 34 سنة والذي 
يلعب دوره املمثل سمير احلكيم وهو بطال وحفيد املجاهدة، يشاهد كما يف كل مرة من السنة 
الوطني جدته تلمع ميدالية وصورة أختها مرددة نفس  التحرير  خالل االحتفال باندالع حرب 
الكثير  التي لها كذلك  القصص.ويف سنة 2014 يدرك احلاجة إلى نقل ما تشعر به املجاهدة 
لتقوله ويقرر تصوير شهادتها مبساعدة أصدقائه وخطيبته مياسة التي تلعب دورها مليكة بلباي 

من خالل تقمص دور فريق تلفزيوني مع هذه املرأة املسنة.
كما أن مسار ميينة وأختها املمرضة التي التحقت باجلبال مستوحى من شهادات حية لعائلة 

ثورية من مدينة تيارت.
ويف ختام هذا التصوير املرجتل يشرع الفريق يف املغامرة اإلدارية الطويلة لنشر هذا الفيلم.

الزوجني،  لهذين  املعيش  بالواقع  خاصة  اهتم  فقد  احلكاية  هذه  من  الثاني  اجلزء  يف  أما 
أحمد ومياسة، وهما يتناقشان حول الزواج والعمل محاولني الهروب من نظرة املجتمع والعائلة.
والذين  امليادين  مختلف  جامعيني يف  خريجني  على  الضوء  الفيلم  من  اجلزء  هذا  ويسلط 
يتحصلون على مناصب عمل صغيرة ويشتغلون يف نشاطات جتارية بسيطة على حساب مواهبهم 
باألبيض  مبقاطع  املاضي  إلى  بالرجوع  املخرج  يقوم  العمل  هذا  من  مرحلة  ودراساتهم. يف كل 
واألسود حيث أدت مليكة بلباي دور ميينة أكثر شبابا. وقد أبرز هذا االختيار كذلك التطابق 
مقابلة  إلى  باإلضافة  املجتمع  مع  عالقاتهن  ومختلف  اجلزائريات  النساء  جيلي  بني  املوجود 
الفيلم يف عصرين  تصوير  مت  تيارت حيث  مدينة  موجودتني يف  كانتا  اجتماعيتني  ديناميكيتني 

مختلفني.
صارة بوعياد

حتت شعار »مناطق الظل«حتت شعار »مناطق الظل«

اختتام فعاليات الصالون الوطني اختتام فعاليات الصالون الوطني 
الثالث للصورة الفوتوغرافيةالثالث للصورة الفوتوغرافية

أمس  أول  اختتمت   
الوطني  الصالون  فعاليات 
طبعته  يف  الفوتوغرافية  للصورة 
»مناطق  شعار  حتت  الثالثة 
مشاركة  عرف  والذي  الظل« 
والية   20 من  هاويا  مصورا   54
رائعا  فنيا  عمال   »97« وبحوالي 
يف  فرصة لتالقي التجارب الفنية 
ناهيك  املختلفة،  الفوتوغرافية 
عن إبراز انشغاالت مناطق الظل 
الصورة  خالل  من  بها  والتعريف 

الفوتوغرافية. وقد افتكت ابنة والية تبسة فاطمة الزهراء ساخر املرتبة األولى ألبلغ صورة ملناطق 
الظل فيما كانت املرتبة الثانية من نصيب »زرفاوي خالد« من مدينة الشريعة بتبسة، وكانت 
الثقافية  التظاهرة  القائمني على هذه  تيارت، وحسب  ابن والية  الثالثة قد حتصل عليها  املرتبة 
فإنها تهدف أساس إلى تبادل اخلبرات بني مصورين يحملون رؤى وبصمات فنية مختلفة يف نقل 

معاناة ساكنة مناطق الظل  طيلة ثالثة أيام .
الطبعة  أهمية شعار  على  التظاهرة  هذه  افتتاح  الوالية خالل  والي  فقد حتّدث  ولإلشارة، 
الثالثة للصالون »مناطق الظل«، يف مواكبة الّراهن، ملا للصورة من دور يف تسليط الضوء وتوجيه 
أنظار املسئول احمللي على واقع قاطني مناطق الظل للتكفل بانشغاالتهم، موصيا باحلرص على 
إنتاج ذاكرة بصرية تعكس ثقافتنا وأصالتنا، وتبرز موروثنا الّشعبي مباضيه وحاضره، وتروج لتراثنا 

املادي والالمادي ،وتثمنه خدمة للتنمية وخلقا للثروة.
فيروز رحال
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة

دائرة: بن سرور 
بلدية: بن سرور 

الرقم : 260/ 2021 

 إشهار إنشاء جمعية محلية
تطبيقا ألحكام القانون رقم 06-12 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق : 12 يناير 

2012 المتعلق بالجمعيات .
لقد تم هذا اليوم : 03 مارس 2021 إنشاء الجمعية المحلية

 المسماة : الجمعية الخيرية روابط االخاء للعطاء بال حدود وتنمية المجتمع بلدية بن سرور 
المعتمدة تحت رقم : 53 بتاريخ: 03 مارس2021 

الرئيس: بوناب زين العابدين 
المقر اإلجتماعی : محل بحي االطلس بن سرور.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية : تيسمسيلت

دائرة :خميستي 
بلدية :العيون 

رقم التعريف الجبائي:  095738109000235 
الهاتف:  0.46.43.32.64 الفاكس:   31.59. 53. 46. 0

       

              إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2021/01 
) بعد الغاء االجراء( 

يعلن المكلف بتسيير وادارة شؤون البلدية لبلدية العيون عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا للعمليتين التاليتين:
   01 * بناء مجمع مدرسي نوع )B1( مع سكن وظيفي بالعيون )حي السالم( 

حصة رقم 01: انجاز جناح األقسام 
حصة رقم 02: انجاز جناح  اإلدارة والجناح الصحي قاعة متعددة الخدمات والمدخل الرئيسي

حصة رقم 03: انجاز جدار االسناد 
)Travaux VRD( حصة رقم 04: انجاز جدار الفلق وتهيئة الفناء و مختلف الشبكات

حصة رقم 05: انجاز السكن الوظيفي 
حصة رقم 06: انجاز أشغال التدفئة المركزية 

02 * انجاز ، توسيع وإعادة االعتبار المراحيض عبر المؤسسات التربوية للطور االبتدائي الشطر األول. 
)حصة رقم 05: مدرسة أول نوفمبر بالبراكة( 

طلب العروض موجه لكل المتعهدين الذين لديهم إمكانيات مادية وبشرية تسمح لهم بانجاز األشغال المذكورة أعاله وتتوفر 
فيهم الشروط التالية: 

بالنسبة للمشروع األول: يحوزون على شهادة تأهيل و تصنيف مهني في ميدان البناء )نشاط رئيسي( درجة 02 وما فوق.   
بالنسبة للمشروع الثاني: يحوزون على شهادة تأهيل و تصنيف مهني في ميدان البناء )نشاط رئيسي او ثانوي( درجة 01 

وما فوق.
-يتوفرون على شهادة حسن تنفيذ واحدة على األقل تتضمن أشغال مشابهة مستلمة من طرف صاحب المشروع ممضية 

ومسجلة او محضر استالم نهائي بدون تحفظات. 
فعلى المؤسسات المهتمة بهذا اإلعالن التقرب من مكتب الصفقات بالبلدية لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ 2.000.00 

دج.
للمتعهد الحق في المشاركة في حصة واحدة او اكثر و العروض يجب أن تكون مرفقة بالوثائق القانونية المحددة في دفتر 

الشروط سارية المفعول: 

-01 ملف الترشح: 
تصريح بالترشح مملوء، ممضي و مؤرخ من طرف المتعهد 

 ويتضمن مايلي-: - نسخة من شهادة السوابق العدلية من ثالثة اشهر تحتوي على اشارة الشيء.
                      - نسخة من بطاقة التعريف الجبائيNIF         - نسخة من السجل التجاري االلكتروني 

 - نسخ من الوثائق الجبائية و شبه الجبائية )مستخرج من جدول الضرائب مصفى اومجدول 
                     )CNAS-CASNOS-CACOBAPTH( اقل من  ثالثة  أشهر و  شهادات اداء مستحقات

- نسخة من شهادة إيداع الحسابات االجتماعية للمؤسسات ذات الشخصية المعنوية.
- تصريح بالنزاهة مملوء، ممضي و مؤرخ من طرف المتعهد

- نسخة من القانون األساسي للمؤسسة أو الشركة و التفويض باإلمضاء للمؤسسة ذات الشخص المعنوي.
- نسخة من شهادة التأهيل و التصنيف المهنيين المطلوبة في دفتر الشروط سارية المفعول )أشغال البناء )نشاط رئيسي درجة 

02 و ما فوق بالنسبة للمشروع األول ( و )نشاط رئيسي او ثانوي درجة 01 و ما فوق بالنسبة للمشروع الثاني (( 
-قائمة العتاد المسخر النجاز المشروع وفقا لدفتر الشروط و البطاقات الرمادية مع شهادات التامين باسم المتعهد سارية 

المفعول.
- قائمة الوسائل البشرية مؤشر عليها من صندوق الضمان االجتماعي مع وثائق ثبوتية وفقا لدفتر الشروط.  

- قائمة المسيرين للشركات ذات أسهم مع وثائق ثبوتية.
- نسخ من المراجع المهنية للمؤسسة )شهادات حسن التنفيذ للمشاريع المشابهة المنجزة صادرة من طرف صاحب المشروع 

أو محاضر استالم نهائي بدون تحفظات(. 
- نسخ من الحصائل المالية لثالث سنوات األخيرة معدة من طرف محاسب معتمد و ممضية من طرف مصالح الضرائب.

        ال تطلب الوثائق التي تبرر المعلومات التي يحتويها التصريح  بالترشح إال من الحائز على الصفقة و الذي يجب عليه 
تقديمها في اجل 10 أيام من تاريخ إعالمه و على أي حال قبل نشر إعالن المنح المؤقت للصفقة.

-02 العرض التقني :
- تصريح  باالكتتاب مملوء، مؤرخ وممضي من طرف المتعهد 

-  آجال التنفيذ و مخطط انجاز األشغال.
- دفتر الشروط مملوء، ممضي، مختوم ومؤشر عليه من طرف المتعهد حامل لعبارة » قرىء وقبل« مكتوبة بخط اليد.

- مذكرة تقنية تبريرية مملوءة، ممضية ومؤشرة من طرف المتعهد

 -03 العرض المالي
- رسالة العرض ممضية و مؤرخة من طرف المتعهد 

- التفصيل الكمي والتقديري مؤرخ و ممضي من طرف المتعهد. 
- جدول األسعار الوحدوية مؤرخ و ممضي من طرف المتعهد.

       تودع العروض على مستوى مكتب الصفقات العمومية لبلدية العيون في ظرف رئيسي واحد ال يحمل إال عبارة »ال 
يفتح إال من طرف الجنة فتح األظرفة و تقييم العروض - إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 

2021/01  )بعد الغاء االجراء( و موضوع طلب العروض « إلى السيد المكلف بتسيير وإدارة شؤون البلدية لبلدية العيون
 ويحتوي هذا الظرف على 03 أظرفة مغلقة بإحكام وتتضمن عبارة » ملف الترشح « و » عرض تقني « و » عرض 

مالي«. |
 حددت مدة تحضير العروض ب 15 يوم ابتداء من تاريخ اول صدور هذا اإلعالن بالجرائد الوطنية والنشرة الرسمية 

لصفقات المتعامل العمومي.

يوافق تاريخ وآخر ساعة إليداع العروض أخر يوم من مدة تحضير العروض على أن ال يتعدى الساعة الثانية عشر منتصف 
النهار 12h00، وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل 

الموالي.
العروض التي تصل بعد التاريخ المحدد لإليداع ال تقبل و ختم البريد ال يؤخذ بعين االعتبار. 

يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ابتداءا من نهاية تاريخ إيداع العروض.
يكون تاريخ فتح األظرفة في اليوم األخير من التاريخ المحدد إليداع العروض على الساعة:14hoo و المتعهدون مدعوون 

لحضور فتح األنظار بمقر بلدية العيون
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المشــــاركة السيــــاسيـــة.. 
االنتخـابـات والّديمقـــراطــية!

مقـــــدمـــــــة
ــاركة  ــز املش ــات تعزي ــن آلي ــة ع ــّدول اليمقراطي ــث ال تبح
السياســية ملجمــل الفئــات االجتماعيــة عــن طريق إســتراتيجية 
جاذبــة، بــدءا مبنظومــة القوانــن احملفــزة لالنخــراط السياســي 
وانتهــاًء بانخــراط وســائل اإلعــالم يف العمليــة مبوضوعيــة 
واحترافيــة.  ومــن عالمــات أو مؤشــرات صحــة املنظومــة 
الدميقراطيــة مســتوى املشــاركة السياســية والســيما لــدى 
ــة:  ــئلة التالي ــرح األس ــق نط ــذا املنطل ــن ه ــباب.  م ــة الش فئ
ــع املشــاركة  ــا واق ــا هــي محمــوالت املشــاركة السياســية؟ م م
السياســية يف اجلزائــر؟ مــا واقــع املنظومــة االنتخابيــة مــن 
الناحيــة القانونيــة باعتبــار أن االنتخابــات هــي امللمــح املباشــر 
ــى  ــألة عل ــذه املس ــس ه ــف تنعك ــية؟ وكي ــاركة السياس للمش
ــال الدميقراطــي يف  ــى مســار االنتق ــة الناشــئة أو عل الدميقراطي

ــا ؟  بلدن

أوال- املشاركة السياسية.. داللتها وأشكالها:
ال بــد أن نشــير، بدايــًة، إلــى أن هــذا املفهــوم ظهــر بهــذا 
املســمى يف بدايــة القــرن التاســع عشــر يف أوروبــا عندما تأســس 
ــه بالفضــاء العمومــي أو الشــأن العــام والدعــوة  ــق علي ــا يطل م
ــن  ــن م ــن املفكري ــاك، م ــر.  وهن ــة التدبي ــاركة يف عملي للمش
يربــط هــذا املفهــوم بعصــر النهضــة يف أوروبــا.  تشــير املشــاركة 
السياســية إلــى االنخــراط اجلماعــي مــن الفئــات املجتمعيــة يف 
تدبيــر الشــأن العــام وتكــون املشــاركة يف التخطيــط،  التنفيــذ 
واملراقبــة ومــن أهــم مؤشــراتها: حــق الفــرد أو املواطــن يف 
عمليــة التصويــت،  حقــه يف الترشــح ويف تولــي مناصــب 
عموميــة وحقــه يف مراقبــة كيفيــة ادارة الشــأن العــام وفــق 

ــات املســاءلة والشــفافية.  آلي
  أمــا أشــكال املمارســة السياســية فتتمثــل يف : االحتجــاج 
مبختلــف أشــكاله الســلمية، النضــال السياســي دون شــرط 
التحــزب،  االنتمــاء إلــى حــزب أو جمعيــة سياســية، الترشــح 
ملنصــب عمومــي اداري أو سياســي،  االنتخــاب كَملمــح 
مباشــر وواضــح للمشــاركة السياســية.  ويذكــر »كارل دوتــش« 
أن االنتخــاب هــو تعبيــر عــن املســتوى الثانــي للمشــاركة 
السياســية وهــذا باعتبــار أنــه نتــاج ملســار وعمليــة الحقــة 

ــا.   ــورة آنف ــية املذك ــاركة السياس ــكال املش ألش
ــي املواطــن  ــة املشــاركة السياســية يف متاه ــى أهمي   وتتجل
مــع منظومتــه السياســية لتكــون محــل مســاءلة دائمــة مــا 

ــة.  ــة والدميوم ــا الفعالي ــن له يضم

ثانيا- قراءة يف مشروع القانون العضوي املتعلق 
بنظام االنتخابات:

بعــد قراءتنــا للمشــروع املقتــرح لتعديــل النظــام االنتخابــي 

ــاركة  ــتوى املش ــن مس ــى حتس ــدف إل ــا يه ــدف يف م الذي يه
السياســية، متييــز ايجابــي لصالــح فئــة الشــباب وفئــة النســاء 
عــن طريــق منظومــة االنتخابــات بتوفيــر اآلليــات والضمانــات 
ــرض  ــك.  نع ــة لذل ــزة ودافع ــا محف ــرع أنه ــد املش ــي يعتق الت
ــوع  ــروع ومجم ــون املش ــف مضم ــن: وص ــر احملوري ــا عب قراءتن
املالحظــات يف إطــار قــراءة نقديــة ملجمــوع مــواد مشــروع 

ــل.  ــرح للتعدي ــي املقت ــون االنتخاب القان
1. وصف مضمون املشروع:

ثالثمائــة  نحــو  علــى  موزعــا  القانــون  مشــروع  جــاء 
مــادة علــى ســبعن صفحــة.  املشــرف علــى االنتخابــات 
هــي الســلطة املســتقلة التــي تــدوم عهدتهــا ملــدة ســت 6 
ــد، تتفــرع علــى املســتوى احمللــي  ــة للتجدي ــر قابل ســنوات غي
ــلطة  ــات الس ــن صالحي ــة.  م ــة وبلدي ــات والئي ــى مندوبي إل
ــي  ــا وه ــة وحتيينه ــم االنتخابي ــة القوائ ــا مراجع ــتقلة أيض املس

متســك بالبطاقيــة الوطنيــة للهيئــة الناخبــة. 
القانــون أشــار إلــى طــرق متويــل احلمــالت االنتخابيــة 
وحــّدد الســقف املســموح بــه ومنــع أي متويــل خارجــي مهمــا 
كان نوعــه مــا عــدا متويــل مواطنينــا املوجوديــن باخلــارج والــذي 
يشــرف علــى هــذه املســألة جلنــة مراقبــة متويــل حســابات 
تتبــع  الــي   )113 )املــادة  واالســتفتائية  االنتخابيــة  احلملــة 
ــاب تشــجيع  ــات. املشــروع ومــن ب للســلطة املســتقلة لالنتخاب
ــة  ــل الدول ــى تكف ــاة السياســية أشــار إل ــوج احلي الشــباب لول

ــادة 120 (. ــة )امل ــة االنتخابي ــات احلمل بنفق
املــواد املركزيــة يف هــذا املشــروع حســب قراءتــي هــي 
 ،215  ،198  ،189  ،182  ،174  ،169  ،168  ،167 املــواد : 
ــط  ــول من ــورت ح ــي متح 216،  219، 247، 310،  311.و الت
االقتــراع النســبي علــى القائمــة املفتوحــة بتصويــت تفضيلــي 
مــع عــدم املــزج بــن القوائــم ويراعــى يف القائمــة االنتخابيــة 
البلديــة )التــي يبلــغ عــدد ســكانها أو يزيــد عــن عشــرين 20 
ــدأ املناصفــة  ــة مراعــاة مب ــة أو البرملاني ألــف نســمة( أو الوالئي
بــن اجلنســن وأن يخصــص ثلــث املترشــحن تقــل أعمارهــم 
عــن خمســة وثالثــن ســنة،  وأن يخصــص الثلــث أيضــا 
ــس  ــن املســتوى اجلامعــي ويشــترط يف املترشــح ملنصــب رئي م

ــا.  ــا يعادله ــة أو م ــهادة اجلامعي ــة الش اجلمهوري
2. مجموع املالحظات بعد قراءة املشروع:

ــد  ــون اجلدي ــروع القان ــاورد يف مش ــم م ــرض أله ــد التع بع
ــة:  ــات التالي ــورد املالحظ ــات ن لالنتخاب

ــة مــع ســابقه يعــد  مــاورد يف نــص املشــروع اجلديــد مقارن
ــجل  ــف نس ــاط ضع ــن نق ــو م ــا ال تخل ــة لكنه ــوة اضافي خط

ــي :  ــو التال ــى النح ــا عل أهمه
 - اعتقــادي  حســب   - املجــدي  مــن   -  
ــس  ــن خم ــة م ــة والبرملاني ــة والوالئي ــدة البلدي ــص العه تقلي

إلــى أربــع ســنوات مــع حتويــر املــادة الدســتورية املتعلقــة بهــذا 
البرملــان.  يخــص  مــا  يف  الشــأن 

تغييــر نظــام االقتــراع مــن حصــره بالقائمــة   -  
قائمــة  مــن  أكثــر  إلــى  امتــداده  إمكانيــة  إلــى  الواحــدة 
مفتوحــة.  قائمــة  فعــال  لتكــون  تفضيلــي  بتصويــت 
املســتقلة  اللجنــة  عهــدة  تقليــص   -  
لالنتخابــات إلــى أربــع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد أي حتويــر 
ــي حــددت العهــدة بســت 6 ســنوات.  ــادة الدســتورية الت امل
ــه  ــا يعادل اشــتراط املســتوى اجلامعــي أو م  -  
ووالئيــة  بلديــة  انتخابيــة  قائمــة  املائــة يف كل  ثمانــن يف 
وبرملانيــة واشــتراط مســتوى جامعــي بكالوريــا )+ 5( مــع 
حتديــد الســن بخمســة وســتن ســنة كحــد أقصــى يف الترشــح 
ــتوريتن  ــن الدس ــر املادت ــة أي حتوي ــس اجلمهوري ــب رئي ملنص

الشــأن. بهــذا  املتعلقتــن 

اخلالصة
ــة  ــة احلزبي ــالل التعددي ــن خ ــية م ــاركة السياس ــد املش تع
ملمحــا جوهريــا يف املنظومــة الدميقراطيــة يف منطقتنــا املغاربيــة 
والعربيــة. أصبحــت هــذه الفكــرة ممارســة مبــا ميكــن أن يوصــف 
ــر،  ــا يف اجلزائ ــتن حزب ــن س ــر م ــي« أكث ــخ احلزب بـــ »التفري
مئتــان وأربعــة وأربعــن حزبــا يف تونــس وأربعــة وثالثــن 
ــي.  وهــذا  ــم العرب ــر يف العال ــا يف املغــرب، وهكــذا األم حزب
يف مقابــل عــدد مــن اإليديولوجيــات الكبيــرة والتــي هــي يف 
حدودخمــس ايديولوجيــات، ممــا ال يســتدعي هــذه األرمــادة 

ــن األحــزاب! م
ويف حقيقــة األمــر أصبــح احلــزب يف منطقتنــا غيــر حامــل 
ــهم  ــركة ذات أس ــرد ش ــل مج ــوي ب ــي تنم ــروع إيديولوج ملش
SPA( فاألهــم ليــس النضــال السياســي بــل حتصيــل   (

ــة !  ــخصية الضيق ــب الش املكاس
مــن هــذا البــاب، تصبــح عتبــة اإلقصــاء مــن العمــل 
ــر  ــية لتطهي ــة أساس ــة آلي ــد االنتخابي ــد املواعي ــي بع السياس
العمــل السياســي احلزبــي. وهــذا ســوف يحــّد مــن التجــوال 

ــة.  ــة احلزبي ــن البزنس ــك م ــل ذل ــة وقب ــياحة احلزبي أو الس
ــة يف  ــات املجتمعي ــراط الفئ ــى انخ ــوة إل ــث والدع إن احل
املشــاركة االنتخابيــة يتطلــب أوال مناخــا دميقراطيــا يتمــم بنظــام 
انتخابــي جــاذب؛ وعليــه، وجــب أخــذ كل التعديــالت 
املنطقيــة للفواعــل االجتماعيــة،  السياســية والعلمية باحلســبان 
يف التخريجــة النهائيــة لقانــون االنتخابــات الــذي ســيدفع 
بالســير قدمــا علــى مســار االنتقــال الدميقراطــي للوصــول 
إلــى مرحلــة الترســيخ الدميقراطــي كمبتغــى مجتمعــي مأمــول 
للقطــع نهائيــا مــع كل أشــكال االســتبداد والغلــق االجتماعــي  

ــي.  والسياس

األستاذ فــــؤاد منصـــــوري
 )جامعـــــة عنـــــابة( 

La Participation Politique, 
Les Elections et la Démocratie! 
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بين اإلنثروبولوجيا الكولونيالّية 
واإليديولوجّية الوطنية! 

مبعنى آخر، فإن املعرفة تتضمن منطا من السلطة كما أن السلطة 
تنتج نوعا من املعرفة. وقد اعتمد االستعمار احلديث يف إستراتيجياته 
للهيمنة واإلخضاع على حقيقة أن ممارسة السلطة بدون معرفة غير 
ممكنة وليست مضمونة النتائج، ألن األصل يف ظاهرة املعرفة أنها ال 

توجد خارج السلطة وال هي منزهة عن كل نزوع نحو الهيمنة. 
1798 التي تشّكل أول اتصال  نابليون على مصر سنة   فحملة 
تكن  لم  احلديث  العصر  يف  اإلسالمي  العربي  والعالم  الغرب  بني 
فقط حملة عسكرية، وإمنا كانت أيضا حملة علمية، حيث تكونت 
تلك احلملة من الضباط العسكريني ومن مجموعة كبيرة من العلماء 
واملهندسني، ولذلك كثيرا ما اختلف املفكرون العرب يف تقييم تلك 
احلملة بني القائل بأنها حملة حضارية تنويرية ألن الوعي الصحيح 
بالذات كان يفترض الوعي باآلخر، أي بتوسط اآلخر بني الذات 
ووعيها بذاتها، ألن حملة نابليون كانت فرصة اكتشف العرب من 
قطعها  التي  الكبيرة  واملسافة  التخلف،  يف  توغلهم  مدى  خاللها 
الغرب على مدارج الصنائع والعلوم واملعارف، وبني من يرى فيها – 
أي حملة نابليون – حملة استعمارية دشنت تاريخ االستعمار الغربي 

احلديث للعالم العربي واإلسالمي. 
كما عمد االستعمار إلى ابتكار مجموعة من املناهج واملباحث 
املدخل  هي  باآلخر  املعرفة  ألن  اآلخر،  بدراسة  تختص  العلمية 
جند  املباحث  تلك  مقدمة  ويف  وتدجينه،  فيه  للتحكم  األنسب 
األنثروبولوجية يف خدمة  الدراسات  كانت  األنثروبولوجيا، حيث 
األهداف االستعمارية، واختص الدرس األنثروبولوجي يف دراسة 
اآلخر املستعَمر ملعرفة منط تفكيره وعناصر ثقافته وخصائصه النفسية 

والدينية  الثقافية  التمايزات  وبعث  تعميق  على  والعمل  والثقافية، 
واللسانية، واستغالل الفروق القائمة بني العرب والبربر، وبني الثقافة 
العاملة املكتوبة والثقافة الشعبية الشفوية، وبني قبائل املخزن وقبائل 
والسياسية،  واالجتماعية  الثقافية  التمايزات  من  وغيرها  السيبة، 
وكل ذلك من أجل تدليل الصعوبات التي تواجه عملية الهيمنة، 
علمني  واألنثروبولوجيا(  )االستشراق  سعيد«  »إدوارد  اعتبر  ولهذا 

استعماريني نشأ يف مرحلة االستعمار وخلدمته. 
األنثروبولوجيا  مثل  من  االستعمارية«  »العلوم  هذه  وعملت   
واالستشراق والفيلولوجيا وغيرها على ترسيخ مجموعة من األفكار، 
من مثل: استحالة قيام الدولة احلديثة يف املجتمعات املستعمرة ألن 
بنية هذه املجتمعات هي بنية قبلية وعشائرية، حيث تلعب الروابط 
العائلية والعشائرية دورا أساسيا يف دينامية وتطور تلك املجتمعات، 
تقليدية  تنظيمات  هي  االجتماعية  التنظيمات  تلك  أن  آخر  مبعنى 
أنها  أي  احلديثة،  والقانونية  اإلدارية  التنظيمات  عن  جدا  وبعيدة 
املعارف  تلك  تذهب  كما  الدولة.  قبل  ما  إلى  تنتمي  تنظيمات 
مجتمعات  أنها  على  املجتمعات  تلك  إلى  النظر  إلى  االستعمارية 
تعيش على السرديات اخلرافية واألسطورية، ولذلك فهي تقاوم كل 
محاولة لتوطني ثقافة العقالنية واملواطنة التي تشكل شرطا أساسيا 
لولوج عتبة احلداثة، كما أن تلك املجتمعات هي مجتمعات دينية 
وبعيدة عن العلمنة التي هي شرط أساسي لبناء مجتمعات حديثة 

ومتنورة. 
إليها االستعمار يف شرعنة  استند  التي   ومن بني األطروحات 
الشاغرة«،  »األرض  فكرة  الثالث  العالم  لشعوب  احتالله  وتبرير 
فالقطر اجلزائري من منظور األنثروبولوجيا الكولونيالية هو قطر شاغر 
أو على األقل لم يكن قبل دخول الفرنسيني سوى مرتع جلماعات من 
املجرمني واألشرار وقطاع الطرق وعش للصوص البحر، ومجموعة 
من القبائل البدائية املتخلفة املنغلقة على نفسها والتي ظلت تعيش 
تتطور  أن  القبائل  هذه  تستطيع  ولم  واحلضارة،  التاريخ  هامش  على 
لتبني دولة أو شعبا باملعنى احلديث ملفهوم الدولة أو الشعب. أي 
شعب  وجود  إلى  تفتقر  كانت  الفرنسي  االحتالل  قبل  اجلزائر  أن 

متكامل وإلى مقومات الدولة. 
واملنعة  والقوة  بالسيادة  تتمتع  تكن  لم  اجلزائر  فإن  وبالتالي، 
أغلب  يف  كانت  كما  الفرنسي،  لالحتالل  سائغة  لقمة  جعلها  مما 
مراحل التاريخ أرضا مستباحة لعديد االحتالالت املتعاقبة منذ فجر 
التاريخ. وبصورة أوضح، فإن غياب تقاليد الدولة يف اجلزائر أو املغرب 
األوسط هو السبب يف الدمار والفوضى التي تعرفها هذه املنطقة يف 
تاريخها، وهذا ما أشار إليه املؤرخ التونسي »هشام جعيط« يف تفسيره 
لظهور العنف الدموي املروع يف اجلزائر يف تسعينيات القرن املاضي. 
والوحشية  التاريخ   : اجلزائر   « بعنوان   1998 سنة  نشره  مقال  ففي 
»، كتب قائال : »من املؤكد أن العمق التاريخي يشكل خصوصية 
بلد من البلدان، ألن التاريخ يتم معايشته من طرف الشعوب على 
املستوى احلضاري، ومبا أنه هو كذلك فهو يشكل ثقال على البنيات 
االجتماعية والفكرية والسياسية، وظهور العنف يف اجلزائر دليل على 
غياب الدولة يف التاريخ »، وهذا ما يفسر اليوم ظاهرة غياب ثقافة 
الدولة، فإلى اليوم وبعد ما يقارب ستة عقود عن استرجاع السيادة 
الوطنية والدولة الوطنية لم ننب ثقافة وأخالق الدولة وذلك ما يقوله 
يضعف  أن  شأنه  من  وهذا  االستقالل،  منذ  الدولة  على  القائمون 
اقتصادية.  أو  أمنية  أو  أزمة سياسية  بنسفها مع كل  ل  الدولة ويعجِّ
وبالتالي  الدولة  ويعيد من جديد طرح إشكالية استمرارية ووجود 

استمرارية ذاتنا وهويتنا ووجودنا يف التاريخ ويف اجلغرافيا. 
أدنى  تعير  ال  التي  الكولونيالية  األطروحة  هذه  مقابل  ويف   
إيديولوجيا  أطروحة  وهي  أخرى  أطروحة  تبرز  للتاريخ،  اهتمام 
الدولة اجلزائرية  التي تدافع عن وجود واستمرارية  الوطنية  الدولة 
عبر التاريخ، ألن دولة اجلزائر كما يقول »مولود قاسم« لم تولد سنة 
التاريخ  وعن  ويوغورطا،  ماسينيسا  دولة  عن  النظر  فبقطع   ،1962
اإلسالمي بعصوره الذهبية من الدولة الرستمية واحلمادية والزيانية، 
جاءت الفترة العثمانية التي أجندنا فيها البشرية كلها، وليس العالم 
اإلسالمي فقط مبساهمة كبيرة جدا يف مختلف املجاالت » كما يركز 
كثيرا على املرحلة العثمانية حيث كنا كما يقول دولة مستقلة تابعة 
روحيا فقط للخالفة، أي أن الدولة اجلزائرية احلديثة تأسست سنة 
1519 على يد خير الدين املدعو بربروس وأطلق عليها اسم« دولة 
اجلزائريني » ولذلك يرفض مولود قاسم مصطلح » الدولة الفتية » 

أو »استقالل اجلزائر« ويفضل صيغة »استرجاع االستقالل«، فاألمة 
اجلزائرية أمة عريقة ولها شخصية دولية وتتمتع بهيبة ومكانة كبيرة 
عبر التاريخ، ويلخص كل ذلك يف كتابه : »شخصية اجلزائر الدولية 
وهيبتها العاملية قبل سنة 1830« حيث يقول: »اجلزائر لم تكن فقط 
دولة، ولم تكن فحسب دولة عظمى بني الدول العظمى، بل كانت 
قمة الدول العظمى وهذا ما أردنا بيانه وتأكيده »كما« أن شخصية 
الشخصية  تلك  وعراقة  البارز  املتميز  ووجودها  الدولية  اجلزائر 
وتاريخية الوجود وهيبتها التي توحي بالرهبة والوقار كل ذلك تشهد 
به وثائق وكتابات الغير والفضل ما يشهد به الغير، خاصة إذا كانوا 

من األعداء واخلصوم ». 
موضوع  التاريخ  يف  ووجودها  الدولة  ظاهرة  تشكل  وهكذا،   
سجال وجدل بني األطروحة الكولونيالية التي تقوم على نفي وجود 
الدولة يف تاريخ اجلزائر ويف تاريخ الشعوب املستعمرة بصورة عامة، 
ودميومتها  الدولة  وجود  تأكيد  على  تقوم  التي  الوطنية  واألطروحة 
عن  املسؤول  هو  االستعمار  وأن  التاريخ،  عبر  واستمرارها  وعظمتها 
ميكن  وال  عليها،  سيطرته  بسط  عليه  ليسهل  الدولة  تلك  تفكيك 
التاريخي  سياقهما  يف  وضعهما  خالل  من  إال  األطروحتني  فهم 
الكولونيالي  للخطاب  فبالنسبة  اخلطاب،  ظرف  ومراعاة  الصحيح 
اخلطاب  إلى  بالنسبة  أما  واالستعمار،  الغزو  تبرير  هو  الهدف  كان 
الوطنية واحلماسة  النزعة  الوطني فال ميكن فصله عن  اإلديولوجي 
ومنفصلة  التاريخ  عارضة يف  تبدو  ال  الناشئة حتى  الوطنية  للدولة 
عن املراحل السابقة. وعليه، فإن الغرض بالنسبة للخطابني ليس هو 
معرفة احلقيقة التاريخية وإمنا هو باألساس توظيف معطيات التاريخ 
وأحداثه خلدمة هذه السلطة أو تلك، مبعنى أخر أن اخلطابني يلتقيان 
واحلقيقة  املعرفة  طلب  وليس  السلطة  خلدمة  باملعرفة  التوسل  يف 
لذاتها، فإذا كانت األنثروبولوجيا الكولونيالية على صواب يف قولها 
بأن اجلزائر قبل االحتالل الفرنسي كانت قطرا شاغرا، فبماذا نفسر 
املقاومة التي واجهها االحتالل من طرف السكان األصليني، واألمر 
نفسه بالنسبة إلى اإليدولوجيا الوطنية، فإذا كانت الدولة اجلزائرية 
موجودة وقوية وعظيمة قبل سنة 1830 فبماذا نفسر ظاهرة االحتالل 
االحتالالت  نفسر  كيف  بل  الزمن،  من  قرن  من  ألكثر  واستمراره 
اخلطاب  عنه  يسكت  ما  وذلك  التاريخ.  عبر  للجزائر  املختلفة 

اإليديولوجي الوطني. 
أين احلقيقة بني اإليديولوجيتني   وبناء على ما سبق، نتساءل 
السابقتني، ما دامت كل إيديولوجية تكشف عن حدودها وقصورها 
هذه  إيديولوجية  من  للخروج  السبيل  وما  والتبرير،  التفسير  يف 
اخلطاب  اعتماد  هو  ذلك  إلى  الطريق  لعل  ونقيضها،  األطروحة 
من  ووجودها  الدولة  بظاهرة  تاريخية صحيحة  معرفة  لبناء  العلمي 
عدمه، وتأثير ذلك على وجودنا يف املاضي واحلاضر واملستقبل، من 
على  احلاضر  مفاهيم  إسقاط  وعدم  املفاهيم  تاريخية  احترام  خالل 
واألمة  الدولة  كمفهوم  مفاهيم  إسقاط  الصواب  من  فليس  املاضي 
والوطن والسيادة واالستقالل بدالالتها الفلسفية والسياسية احلديثة 
مختلفة،  وثقافية  سياسية  جغرافية  إلى  تنتمي  مجتمعات  على 
سلطة  بوجود  املاضي  يف  الدولة  مفهوم  بأخذ  فقط  مثال  واالكتفاء 
مركزية تبسط نفوذها على أرجاء هذا البلد أو ذاك. كما أن اخلطاب 
العلمي يساعدنا كثيرا للخروج من املنطق اجلدلي الذي ال يهمه إال 
تفنيد أو دحض هذه الفكرة أو تلك دون مراعاة ماضي املجتمعات 
وجملة التحوالت والصيرورات االجتماعية والسياسية التي عرفتها، 
ويف مقدمة ذلك ظاهرة صعود وسقوط الدول يف املغرب األوسط، 
قوية كما مر حني  فيه اجلزائر دوال  الزمن عرفت  فلقد مر حني من 
الناس،  حياة  يف  دورها  وتراجع  ضعفت  أو  الدولة  فيه  غابت  أخر 
وإذا سلمنا مع أيديولوجيي الدولة الوطنية بضرورة نسج حكايات 
ثقافية  تأسيسية أسطورية تشكل برموزها وأحداثها ودالالتها قاعدة 
حاضرها  بناء  يف  الوطنية  الدولة  إليها  تستند  صلبة  وإيديولوجية 
على  تعيش  والشعوب  األمم  كل  أن  باعتبار  مستقبلها،  واستشراف 
السرديات األسطورية واألوهام أكثر من عيشها على احلقائق، ولكن 
كل ذلك يحتاج إلى إخراج محكم وليس إلى بروباغوندا تاريخية 
وغير  سطحي  بشكل  الذات  حول  الفج  البطولي  التمركز  تكّرس 
معقول. فمثل تلك اإليديولوجيات املفبركة والزائفة قد تنتج عكس 
ما صنعت من أجله وتتحول إلى عطب كبير يدق إسفني هذه الدولة 

أو تلك خاصة عندما تقفز على بعض احلقائق التاريخية. 

  استند االستعمار الغربي 
احلديث إلى مقاربة خاصة 

لعالقة املعرفة بالّسلطة، مقاربة 
تتأسس على عدم الفصل بينهما، 

فحقل السلطة وحقل املعرفة 
متشابكان ويخدم بعضهما اآلخر، 
فلم تعد املعرفة مستقلة ومتميزة 
عن السلطة، بل على النقيض من 

ذلك مت التأكيد على التمفصل 
والتداخل الدائم بينهما، فآليات 
الهيمنة واإلخضاع التي متارسها 

السلطة إمنا تتم بواسطة التنظير 
والتبرير املعرفيني مما يضفي 

الشرعية على تلك اآلليات 
ويجعلها مقبولة من طرف 

احملكومني.

الدكتور مصطفى كيحل

فكرة الدولة. . 
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بلســان:  ريــــاض هــــــويــــلي 

ِســــنُّ الـّيــأِس 
يــاِســـي..! السِّ

  يف نهايِة امَلطاِف، نحُن 
، من أبرِز  أماَم مأَزٍق ِسياسيٍّ

َتلّياتِه َعجُز امَلنظومِة 
ياسيِة بَشقّيها  السِّ

)امُلجتمعّيُة والّرسميُة( 
عن إنتاِج األفكاِر واحُللوِل 

ُل  اإلبَداعّيِة التي ُتسهِّ
َتسييَر الّشأِن العاِم، 

ي احِتياجاِت الّناِس  وُتلبِّ
وَتستِجيُب مُلقتَضياِت 

ولِة من حيُث هي إطاٌر  الدَّ
عاٌم َيحتِوي اجَلميَع حتت 

ُمؤّسساِته. 
    وِمن هذا امَلنظوِر امُلؤلِم، 

بَسبِب الَعجِز الِفكريِّ 
، ُيصبُح  ياسيِّ والُقصوِر السِّ
اسِتنساُخ الّتجارِب وإعادُة 
َرسكلِتها وكأّنه َفتٌح ُمبنٌي، 

رغم الّنتائِج الّسابقِة الّتي 
ي  آلْت إلَيها تلَك الّتجاُرِب التِّ

َيعرُفها العاُم واخلاُص.
ورُة      رسمًيا، َتبُدو الصُّ

كاآلِتي: عقُل الّدولِة 
ُمعّطٌل منُذ مّدٍة، لكّن نحُن 
بَحاجٍة إلى حلٍّ للُمشكالِت 

امَلطروحِة؛ فما العمُل؟! 
كنوقَراِطي، أو َخبيُر  التِّ

لطِة امُلتكلِّس وراَء َمكتٍب  السُّ
، ميدُّ يَده إلى ُدرِج  َخشبيٍّ

َمكتِبه، َيستخِرُج بعَض 
الّتجاُرِب الّتي مت االسِتغناُء 

عنها َسابًقا - وِقيل لَنا 
إّنها لم تُعْد ذاَت جدَوى - 
يَتلّقُفها امَلسؤوُل اجَلديُد، 
َيضُعها يف ُعلبٍة َجديدٍة 

ن بشعاِر امَلرحلِة وُتباُع  ُتَزيَّ
للُمجتمِع كإجناٍز ِسياسيٍّ 
ُص األّمَة من آالِمها! سُيخلِّ

ا، الصورُة ليَست      ُمجتمعّيً
أحسَن من َسابقِتها، بل 
َتزداُد َقتامًة يف بعِض 

َزواَياها، حيُث ِظلُّ الَعدمّيِة. 
 ، يف هذا الَفضاِء امُلجتَمعيِّ
تُد ِحزبا ِسياسًيا ُعمرُه 

ِسّتوَن سنًة ال ميلُك برنامًجا 
غيَر امُلساندِة؛ مساندُة أيِّ 
َشيٍء، امُلهّم أن يبَقى قريًبا 
لطِة أو يف ِفناِئها،  من السُّ

كما َتُد ِحزًبا لم َيتمّكْن 
منُذ االستقالِل إلى الَيوُم 
من َتطويِر اقتراِحه خارَج 
فكرٍة َوحيدٍة وهي امَلجلُس 

الُث  أو  ، والثَّ أِسيسيُّ التَّ
بقاياُه، فَمازاَل يلوُك  

ِشعاراٍت قد َتهوِي باجَلميِع 
يف ُهّوٍة َسحيقٍة!

؟!      هْل ُأِصبَنا بُعقٍم ِفكريٍّ
أَلم نُعْد َقادريَن على ِصناعِة 

ياسيِّ  أدواٍت الَعمِل السِّ
بَشكٍل أِنيٍق وُمحكٍم؟! أليَس 

ياسِة  حريٌّ بُعلماِء السِّ
واالجِتماِع دراسُة أسباِب 
ياسيِّ   صُحِر السِّ هذا التَّ
الذي َتعيُشه اجَلزائُر؟!
   يف الَواقِع، ما ذكرَناُه 

اقاِت  َيستدِعي حَتريَر الطَّ
امُلجتمعّيِة قصَد إحداِث فرٍز 
مُيّكُن من ِوالدِة ُنخٍب قادرٍة 
على اإلنتاِج الِفكِري والعمِل 
ا. ياسي واإلبَداِع َتنظيمّيً السِّ

الَجزائـُر ُتحِصي 03 وفيـــات بَفيـروس 
»ُكـورونـــــا «

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس 
السبت، 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر خالل 

الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 03 وفيـــــات.

القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت 
التابعة ألمن املقاطعة اإلدارية بدرارية من 
حجز نحو 30 كيلوغراما من املخدرات، 
باإلضافة إلى توقيفها 4 أشخاص مشتبه 
فيهم، شكلوا جماعة إجرامية متخصصة 
باملخدرات،  الشرعي  غير  االجتار  يف 
الكمية  هذه  تسويق  بصدد  كانوا  حيث 
العاصمة،  اجلزائر  أحياء  مستوى  على 
والية  أمن  مصالح  أوردته  ما  حسب 

اجلزائر.
على  بناء  أنه  ذاته  املصدر  وأوضح 
معلومات وردت  مصالح األمن، باشرت 
فرقة الشرطة القضائية التحريات امليدانية 
توقيف  األولى  املرحلة  يف  مت  حيث 
كلغ   519،4 بحوزتهما  ضبط  شخصني 

مشيرا  الهندي«  »القنب  املخدرات  من 
فيه  املشتبه  مسكن  تفتيش  بعد  أنه  إلى 
يف  بالقبض  أمر  محل  هو  الذي  الرئيس 
املخدرات  بيع  بتهمة  األولى  قضيتني،  
الكحولية  املشروبات  بيع  بتهمة  والثانية 
التفتيش  عملية  واسفرت  رخصة.  بدون 
املخدرات  من  كلغ   24  .5 ضبط  على 
وقد  دج.   594 .000 قدره  مالي  ومبلغ 
مت أيضا توقيف جميع الشركاء املشتبه بهم 
القضية، منهم شقيق  التورط يف هذه  يف 
املشتبه فيه الرئيس،  وشخص آخر محل 
أمرين بالقبض يف قضيتني بتهمة املتاجرة 
محمولة  هواتف   9 حجز  مع  باملخدرات 
مختلف  يف  تستعمالن  كانتا  ومركبتني 

مراحل ارتكاب اجلرمية.

اإلجراءات  استكمال  وبعد 
املشتبه  تقدمي  مت  بها،   املعمول  القانونية 
املختص  اجلمهورية  وكيل  أمام  فيهم 

إقليميا.
فرقة  أوقفت  آخر،  جانب  ومن 
الشرطة القضائية للمقاطعة اإلدارية لبئر 
توتة شخصا كان محل أمر بالقبض صادر 
ملجلس  االبتدائية  اجلنايات  محكمة  عن 
إدارية  وثائق  تزويره  اجلزائر، جراء  قضاء 
ومخالفة القانون البحري »للحصول على 
بترقيم  لسفينة  اجلزائرية  اجلنسية  عقد 
املعني  تقدمي  مت  وقد  مزّورين«.  ووثائق 
املتخصصة  القضائية  اجلهة  أمام  باألمر 

إقليميا.
)و.أ.ج(

أمن والية اجلزائر

حجــُز نحـو 30 كلـغ من الُمخـّدراِت وَتوقيـُف 4 أشخـاٍص

      إثَر شحِّ األمطار هذا املوسم
إقامــــُة صـــالِة االسِتسقـــــاِء 
في ُمخَتــــلِف َمساجــــِد الَوطـــِن

أقيمت صباح أمس، يف مختلف مساجد البالد، صالة االستسقاء، للتضرع هلل سبحانه وتعالى إلنزال الغيث 
بعد تأخر تساقط األمطار هذا املوسم.

وقد دعا املصلون املولى عز وجل وهم يف خشوع وسكينة لينزل غيثا نافعا غير ضار على ربوع الوطن يحيا به العباد 
والبالد.وذّكر األئمة خالل خطبتهم بضرورة فعل اخلير ونشر روح احملبة والتآخي والتراحم وغيرها من القيم التي 

تقرب العبد من ربه وجتعل دعواته مستجابة.
مساجد  جميع  عبر  االستسقاء  صالة  إقامة  إلى  األئمة  دعت  قد  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة  وكانت    
اجلمهورية، نظرا إلى تأخر سقوط األمطار، وذلك ابتداء من الساعة الـ 10 صباحا، مع إمكانية تكرارها متى 

دعت احلاجة إلى ذلك.
)و.أ.ج(

سكيكدة
إلقـــاُء القبــِض علــــى ُمشعـــوٍذ ُيدنِّـس 

ج الُمخــدراِت! الَمصاحـَف وُيـــروِّ
سكيكدة،  والية  ألمن  التابعة  متالوس  دائرة  أمن  مصالح  ألقت 

 47 العمر  من  يبلغ  شخص  على  القبض  أمس،  أول 
املخدرات  »حيازة  بـ  األولى  تتعلق  قضيتني  يف  تورط  سنة،  

املصاحف   وإتالف  »تدنيس  البيع«،  لغرض  العقلية  واملؤثرات 
وممارسة مهنة العرافة«.

الشرطة  فرقة  إلى  وردت  معلومات  إثر  القضية  حيثيات  تعود 
بنه  يقوم  مشبوه  نشاط  بوجود  تفيد  متالوس،  دائرة  بأمن  القضائية 

واملؤثرات  املخدرات  بحيازة  يقوم  العمر،  من  الرابع  العقد  يف  شخص 
العقلية لغرض بيعها. املعلومات الواردة أكدت أن الشخص سالف الذكر 

داخل  والشعوذة  السحر  ممارسة  يف  يستعملها  ومواد  طالسم  على  يحوز 
بينته عملية البحث والتحري التي قامت بها قوات الشرطة  منزله، وهذا ما 

لترصد  أفواج عملياتية  أمنية محكمة من خالل تشكيل  برسم خطة  قامت  التي 
حتركات املشتبه فيه والتي أسفرت عن توقيف اجلاني بحي محمد رهواج، الذي عثر بحوزته على 

06 طالسم )حروز( بها عبارات سحر وشعوذة،  ليتم حتويله إلى مقر األمن وفتح حتقيق يف القضية.
قوات الشرطة، وبعد اتخاذها اإلجراءات القانونية الالزمة بالتنسيق مع النيابة احمللية لدى محكمة 
متالوس، عثرت بداخل مسكن املشتبه فيه على مصحفني شريفني مدنسني ومتلفني، إضافة إلى عدد 
معتبر من الطالسم بها عبارات سحر وشعوذة،  ومواد وأدوات تستعمل للشعوذة،  كما عثر على كمية 

من املخدرات تقدر بـ 5.2 غ و15 قرص »كيتيل«. 
يذكر أنه بعد إمتام إجراءات التحقيق، أجنز ضد املشتبه فيه ملفان قضائيان ُقّدم مبوجبهما أمام النيابة 

احمللية حيث صدر يف حقه أمَر إيداع.
نسيبة شالبي

توقيــف مراهـــق يحــــوز ســـــالحا
 ناريـــــا غيــــــر مرخـــــــص

متكن عناصر الفرقة اجلنائية بـأمن والية سكيكدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة،  تورط يف 
قضية حيازة سالح ناري من نوع بندقية صيد بدون رخصة. 

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة القضائية املتمثلة يف الفرقة اجلنائية شكوى من طرف 
أحد األشخاص، مفادها تعرضه لفعل السرقة، حيث استولى الفاعل على بندقية صيد عيار 12 ملم، 
ليتم فتح حتقيق يف القضية.  التحقيق املفتوح من قبل عناصر الضبطية القضائية مّكن من تشخيص 
الضحية.  وعليه، جرى  املقربني من  الناري من عند أحد  السالح  الذي حتصل على  فيه،  املشتبه 
ترصده من قبل عناصر الشرطة وتوقيفه باحلي الذي يقيم فيه،  مع استرجاع البندقية محل السرقة 
التي قام بإخفائها قرب مسكنه العائلي. وعليه، جرى تقدمي املشتبه به أمام النيابة املتخصصة لدى 

محكمة سكيكدة.
نسيبة شالبي

ملدة 12 ساعة 
انقطاـُع الِميـاه الّيـوَم في 7 َبلدّيـاِت بالَجزائـِر الَعـاصمِة 
أعلنت شركة املياه والتطهير للجزائر عن توقف التزّود باملاء الشروب عبر 7 بلديات باجلزائر العاصمة، 
اليوم األحد. وقالت شركة “سيال” يف بياٍن أصدرته أمس، إّن 7 بلديات بوالية اجلزائر معنية بانقطاع 
املاء ملدة 12 ساعة، جراء عملية إصالح مبحطة الضخ “قريدي”، بداية من الساعة الثامنة من أمسية 
اليوم األحد، وإلى غاية الساعة الثامنة من صبيحة اإلثنني. وحسب ما ورد يف البيان ذاته، يتعلق األمر 
بلديات  إلى  باإلضافة  و”األبيار« )جزئيا(،  وبن عكنون )جزئيا(  بوزريعة )كليا(  بلديات:   بكل من 
بني مسوس)كليا( وبولوغني )جزئيا( ورايس حميدو منطقة سيدي الطبير واملقام اجلميل وأبار الزواف 

ووادي قريش )جزئيا(.                                                                    عبداجلالل نويس

الّسكان يطالبون األمن بالّتدخل قبل حلول الكارثة

تجــــّدُد الُمواجهـــاِت الّدامــــيِة 
بحـــيِّ »حـــراثن« بِجيـــــَجل!

جتّددت، يومي اجلمعة والسبت املنقضيني،  املواجهات الدامية بحي حراثن بجيجل بعد هدنة دامت نحو شهر ،  ولكن بعض املنحرفني 
استشاطوا غضبا بعدما حكمت محكمة جيجل بالسجن على  رفقائهم املتورطني يف أعمال تخريبية مند مدة مبا فيها عملية اختطاف سيد مسن، 

إثر خالفات مع ابنه الذي يرقد حاليا يف الفراش بعد تلقيه طعنة غادرة على مستوى البطن، والتي أضرت ببعض األعضاء احلساسة يف جسمه.
وقد كانت هذه املواجهات تندلع ليال، لكن يف اليومني األخيرين أصبحت هذه املناوشات تندلع نهارا مما أثار هلع السكان مبا فيهم األطفال 

والنساء الذين ذعروا من هول مشهد شبان يتشاجرون بالسيوف واأللعاب النارية ما جعل الكل يفر إلى منازلهم وغلق  التجار  محالتهم.
لألمن  مقر  تشييد  مشروع  السلطات يف  إسراع  بضرورة  الوطن«  »أخبار  منبر  عبر  وأكدوا  الوطني،  الدرك  بقوات  املواطنون  اتصل  يف حني، 
أنه سيخفف من وطأة العصابات التي  البدء يف تشييده، مؤكدا  باملنطقة، كون ميزانية املشروع سطرت من طرف والي الوالية، الذي أعلن عن 

جتد - اآلن - احلرية املطلقة يف ممارسة اجلرمية بكل أنواعها يف احلي الذي يقارب عدد ساكنيه 30 ألف نسمة.                        ف.أمني قيس

تعـــــــــــــــزية
الحكيم  عبد  الزميل  قريب  قارش  عمار  الموثق  وفاة  نبأ  تلقينا  وقدره،  هللا  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
محمدي، عن عمر ناهز 70 سنة، وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم طاقم »أخبار الوطن« وعلى رأسه 
كل من عبد العزيز تويقر المدير العام المسّير ورياض هويلي المدير التنفيذي مسؤول النشر بتعازيهما 
الخالصة للزميل عبد الحكيم ولكل عائلة قارش ومحمدي في مصابهم الجلل، راجين من هللا أن يتغمد 

الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،

 إنا هلل وإنا إليه راجعون.


