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06
املدية

َتوِقيُف ِمير »سدراَية« 
وَنائِبـــــه  إثـــــَر  
متابعــة َقضائيَّــــة

06
بجاية

إضـــراُب العّمــــاِل  
َيشـّل عـّدَة َبلديـات 
َشرقــّي الواليــة!

08
األغواط

الُمستشَفـى الَجامعـّي 
ًرا يدخـل  240 سريـِ

َحّيـــَز الخدَمــــة

04
ساِئــَل  الرَّ َتخـــصُّ   
املصــدِر مجهولـــَة 

َرئيـُس الُجمهورّيِة 
ـُه َتعليمـة إلى  يوجِّ
الُحكومة وَمسؤولي 
األجهـَزة األمنّيـة
 أصدرت رئاسة اجلمهورية، أمس 
اجلمعة، بيانا تطرقت فيه إلى 

مسألة الرسائل مجهولة املصدر، 
التي على أساسها ُتفّعل حتقيقات 
ومتابعات قضائية، وهي القضية 
التي سبق وأن تطرق إليها رئيس 
اجلمهورية، عبد املجيد تبون يف 
آخر لقاء جمع احلكومة بالوالة.

قــرى بــن عـّزوز َمنسّيــٌة.. إاّل فــي االنِتخاَبــــات! 
 هي بلدية »بن عزوز »بوالية سكيكدة ، أو »دوار الشْركة« )لقب القرية سابقا(؛ و«الشركة« تعني »الفخ«؛ ويبدو أن سكانها- حقا -  سقطوا يف فخ املسؤولني الذين ال يتذكرونهم 
سوى يف االنتخابات، أو هكذا قال عدد ممن التقتهم »أخبار الوطن« بقرى«عني نشمة« و »الطرايشة« و«أوالد زاير«، يف جولة دامت يوًما كاماًل  نقلت »أخبار الوطن« من خاللها  

معاناة مواطنني يئنون يف صمت وينتظرون ساعة الفرج.

رَكة«05 تعرُف يف سكيكدة بـ »ْدّوار الّشْ

ل ستوِر امُلعدَّ ِنظاُم احلكِم يف الدُّ

ولِة الُهوّية يف ُدستوِر الدَّ امَلسُكوت عنُه من َمسائِل 

َهواجُس َرجل َعامّي في أغَماِر 
الَعــوام مــــن النَّـــاس!

هناك هالة من القداسة والوقار حتيط مبصطلح 
القانون عموما، وتالزم نصوصه أينما حّل أو ارحتل، 

وترسمه يف أذهان غير العاملني به كأنه األسد الهصور 
يف جنبات الغابة السوداء كثيفة األشجار ، الواقعة 

على تل عاٍل بجانب قصر السلطان املهيب؛ فيستجلب 
مجّرد التفكير فيه الرهبة واخلوف والوجل يف قلوب 

هؤالء. أما يف نفوس املشتغلني به،  فهو كالزجاج 
امللكي املثير للعني حيث ترهبه األنفس لسابق ارتباط 
بشخص امللك،  وتخشاه أبصارهم وأسماعهم ملا علموا 

عنه من القوة والبأس واالنضباط والقسوة.

د.جيــدورحاج بشير 	أقــــالم15

عاُيِش بنَي ِنظامنِي ُمختِلَفني ُع وجَد حاًل للتَّ اخَلبيُر  يف الَقانوِن الّدسُتوِرّي عبُد اجلليل قماْز : امُلشرِّ

03

َرئــيِس احُلكومــِة مــن األغلبّيــِة  ُلــوراري: َتسميــُة   اخلبيــر الدستــوري َرشيــد 
عبيــِة! الشَّ الَبرملانيـــِة هــَو جتِسيــٌد لإلرادِة 

أغلبّيتان لَتجاُوز االنسَداد!أغلبّيتان لَتجاُوز االنسَداد!
ستورِي ليلى حّطابي:  اجَلزائُر َتشهُد  اجَلزائُر َتشهُد  ستورِي ليلى حّطابي: اخلبيرُة يف الَقانوِن الدُّ اخلبيرُة يف الَقانوِن الدُّ

ا أغلِبيًة ِرئاسّيًة وأغلِبيًة برملاِنيًة يف الَوقِت َنفِسه! ا أغلِبيًة ِرئاسّيًة وأغلِبيًة برملاِنيًة يف الَوقِت َنفِسه!حالّيً حالّيً

عبي الَوطني َشايف ُزبيدة: َتساؤالٌت حوَل  الّنائُب بامَلجلس الشَّ
ئاسّيـــة!   الرِّ واألغَلبّيــة  ـّة  الَبرملانيـ األْغلبّيـــة  َمفهوَمـــي 



02
أخبار السياسة
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 رحمة. عمار
للنائب  سؤال  على  رده  يف  بلحيمر  وكشف 
اهلل,  عبد  طالب  أحمد  الوطني,  الشعبي  باملجلس 
السمعي  قطاع  ملتابعة  املتخذة  »التدابير  بـ  يتعلق 
باحملتوى  والعناية  جودة  ذي  إنتاج  يف  البصري 
إعطاء  إن  القطاع«,  شروط  دفتر  واحترام  واملضامني 
اخلاصة  التلفزيونية  القنوات  لتنظيم  األهمية 
باالتصال,  املرتبطة  اإلشهارية  للومضات  والتشريع 
اإلشهارية  النشاطات  مجال  تنظيم  إلى  إضافة 
»تدخل كلها يف سياق عملية إصالح قطاع السمعي 
البصري التي تشمل بشكل خاص مراجعة اإلطار 
العضوي  )القانون  للقطاع  والتنظيمي  التشريعي 
املتعلق  القانون  يف  النظر  وإعادة   )2012 لإلعالم 

بالنشاط السمعي البصري لعام 2014«.
الشعبي  باملجلس  جلسة  خالل  الوزير,  وأشار 

الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من 
أعضاء احلكومة, الى وجود أزيد من 50 قناة خاصة 
القطاع  إصالح  أن  مبرزا  اجلزائر,  يف  معتمدة  غير 
قانوني  بغطاء  اخلاصة  القنوات  مبرافقة  »سيسمح 
اجلزائري  االصطناعي  القمر  وسيمكن  جزائري 
)الكوم سات 1( من حتسني وتطوير خدماته وقدرات 

استغالله«.
كما كشف بلحمير عن وجود »6 قنوات فقط 
مكاتب  فتح  شكل  يف  ظريف  اعتماد  على  حتصلت 
صحفية وإعالمية متثلها يف اجلزائر, معتبرا أنه »من 
عدد  يتجاوز  أال  الوضعية  هذه  مثل  يف  املفروض 

املوظفني يف املكتب 14 عامال أو مستخدما«.
من جانب آخر, انتقد وزير االتصال, يف سياق 
رده على سؤال النائب قادة قوادري حول »انعكاسات 

اإلشهار السلبي والالمسؤول على املستهلكني عامة 
والطفولة بصفة خاصة«, ما تبثه بعض القنوات من 
برامج وومضات إشهارية »تروج لتصرفات سيئة من 

شأنها اإلضرار بنفسية وشخصية أبنائنا وأطفالنا«.
احلكومة  أن  على  السياق،  هذا  يف  وشدد، 
لتطهيره  اإلشهار  قطاع  وتنظيم  تأطير  على  »عازمة 
من الدخالء واالنتهازيني ومن تصرفاتهم غير املهنية 

واملخالفة لقيم املجتمع وثقافته«.
وجدد عزم قطاعه على تنظيم مجال اإلشهار 
والتجاوزات«  »التالعبات  لكل  لوضع حد  وتطهيره 
داعيا  املجتمع,  وأخالق  الصحافة  مهنة  حق  يف 
كل  ويف  املسعى  هذا  يف  »املساهمة  إلى  اجلميع 
اجلهود الرامية لبناء جزائر جديدة على أسس القانون 

واحلكامة ال غير«. أدانت محكمة جيجل شابا يبلغ من العمر 
»ب.إ«  يدعى  جامعي  طالب  وهو  سنة،   22
ينحدر من مدينة جيجل بعام حبس نافذ وغرامة 
يف  لتورطه  جزائري  دينار  ألف   100 قدرها  مالية 
نشر مواضيع خاصة بامتحانات شهادة البكالوريا 

مع إيداعه الفوري مؤسسة إعادة التربية.
قبل  من  الثالثاء  الشاب  توقيف  مت   وقد 
بجيجل  الوطني  للدرك  األبحاث  فصيلة  عناصر 
بنشر  تفيد  معلومات  إليهم  وردت  بعدما 

لالسم  احلامل  بوك  فايس  صفحة  صاحب 
اخلاص  اإلجنليزية  مادة  املستعار »I.B«ملوضوع 

بامتحانات شهادة البكالوريا. 
مت  وتوقيفه  الشاب  مكان  حتديد   وخالل 
حجز هاتف نقال من نوع »آيفون s6« واقتياده ملقر 
فصيلة الدرك الوطني للتحقيق معه يف إطار متابعة 
امتحانات شهادة  عملية تسريب مواضيع وحلول 

البكالوريا 2020 . 

املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  فرقة  متكنت   
والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
األغواط من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم 
بني20  و26 سنة لقيامهم بفعل الغش و املساس 

بنزاهة االمتحانات.
حسابات   03 رصد  اثر  التوقيف   وجاء 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  إلكترونية 
ونشر  بتسريب  مستغلوها  قام  »فايسبوك«، حيث 
مواضيع االمتحانات املتعلقة مبواد اللغة اإلجنليزية 
مادة  وكذا  ورياضيات،  جتريبية  علوم  لشعبة 
الفلسفة لشعبة اآلداب والفلسفة وهذا أثناء سير 
ذلك  إثر  على  لتقوم  االمتحانات،  إجراء  عملية 
التي  اخلاصة  التقنية  التحريات  بتكثيف  الفرقة 
أسفرت ويف وقت قياسي عن حتديد هوية أصحاب 
هذه احلسابات الذين مت توقيفهم والتحقيق معهم، 
حيث  األغواط  مبحكمة  العدالة  على  وحتويلهم 
صدر يف حق كل من املتهمني البالغني من العمر 
20 و24 سنة حكم بعام حبس غير نافذ و 100 
قبول  املدنية  الدعوى  يف  نافذة،  غرامة  دج  ألف 

إلزامية  التربية«،  املدني »مديرية  الطرف  تأسيس 
هاتفيهما  مصادرة  مع  دج  ألف   100 مبلغ  دفع 
النقالني املستعملني يف الفعل اإلجرامي.. وحكم 
املتهم  ضد  اإليداع  عدم  مع  نافذ  حبس  بعام 
الثالث البالغ من العمر 26 سنة و 100 ألف دج 
تأسيس  قبول  املدنية  الدعوى  يف  نافذة،  غرامه 
الطرف املدني »مديرية التربية«، إلزامية دفع مبلغ 

100 ألف دج مع مصادرة هاتفه النقال..

كما متكنت ذات الفرقة من توقيف شخصني 
آخرين يبلغان من العمر 22 سنة متلبسني بنفس 
امتحان  موضوع  ونشر  بتسريب  االجرامي  الفعل 
أثناء  التجريبية  العلوم  لشعبة  الرياضيات  مادة 
سيراالمتحان وصدر يف حق كل منهما حكم بعام 
حبس نافذ، و100 ألف دج غرامة مالية بحسب 
بأمن  العامة  والعالقات  االتصال  مكتب  بيان 

والية األغواط... 

غامن .ص

تبسة  والية  أمن  من  رسمي  بيان  كشف 
االجتماعي  التواصل  ملواقع  املستمرة  املتابعة  أن 
نهايتها سجلت  إلى غاية  بداية االمتحانات  منذ 
وقاصرين  فتيات   04 بينهم  14 شخصا،  توقيف 
تورطوا يف قضية تسريب ونشر مواضيع امتحانات 
مواقع  عبـــر   2020 دورة  البكالوريا  شهــادة 
التواصـــل االجتماعي »فيسبوك«، حيث تتراوح 
أعمارهم بني 16 و33 سنة ينحدرون من بلديات 

والعقلة،  علي  وأم  العاتر  وبئر  والشريعة  تبسة 
حيث مت حتويل ملفات أخرى إلى بعض الواليات 
القانونية.  اإلجراءات  الستكمال  املجاورة 
وبالتنسيق مع اجلهات القضائية مت تقدمي املعنيني 
أمر  أمام عدالة محكمة تبسة حيث صدر  باألمر 
شهرا  و18  سنة  بني  ما  متفاوتة  وأحكام  إيداع 

حبس نافذا فيما مت إخالء سبيل القاصرتني. 
فيروز رحال

أجرى الرئيس عبد املجيد تبون، اخلميس، 
تعديالت يف السلك الدبلوماسي مت مبوجبها تغيير 
أهم  وبروكسل  باريس  بينها  دول،   4 يف  سفراء 

عاصمتني أوروبيتني بالنسبة لها.
“أجرى حركة  تبون  إن  للرئاسة،  بيان  وقال 

يف  سفاراتنا  بعض  مست  جزئية  دبلوماسية 
أوروبا وأفريقيا”.

داوود،  عنتر  تعيني  مت  البيان،  وحسب 
سفيرا  الغابون،  يف  للجزائر  احلالي  السفير 
لبديوي،  لصالح  خلفا  باريس،  لدى  للجزائر 
الذي مت نقله ليشغل ذات املنصب يف سويسرا.
كما تضمنت التعديالت الرئاسية تعيني 
بالدراسات  املكلف  عيساوي،  احلق  عبد 
الشؤون  لوزارة  العام  األمني  لدى  والتلخيص 

اخلارجية، سفيرا للجزائر يف الغابون.
مهام عمار بالني، سفير  الرئيس  وأنهى 
البالد لدى بلجيكا وممثلها الدائم لدى االحتاد 
األوروبي، وعني خلفا له محمد حناش الذي 
بوزارة  أوروبا  عام  مدير  منصب  حاليا  يشغل 

الشؤون اخلارجية.
الرئيس  أجراها  التي  التغييرات  وشملت 
تنصيب زهر سوالم، مدير عام العالقات املتعددة 
األطراف بوزارة الشؤون اخلارجية، سفيرا للجزائر 
للسفير  خلفا  بجنيف  املتحدة  األمم  مكتب  لدى 

رشيد بلباقي، حسب البيان ذاته.

قضاء  مبجلس  اجلنايات  محكمة  أدانت 
سكيكدة، شخصني بجناية محاولة القتل العمد مع 
سبق اإلصرار والترصد واملشاركة، وأصدرت يف حق 
سجنا  سنة   12 بـ  حكما  )ع.ب(  الرئيسي  املتهم 
نافذة وبـ 10 سنوات سجنا للمتهم )ف.د(، بينما 

التمس النائب العام تسليط عقوبة املؤبد لكليهما.
القضية حسب ما جاء يف قرار  تعود حيثيات 
وذلك يف   2019 من سنة  أفريل   16 إلى  اإلحالة، 
عندما  عصرا،  دقيقة  و50  الرابعة  الساعة  حدود 
مستشفى  من  هاتفية  مكاملة  الشرطة  قوات  تلقت 
مصلحة  باستقبال  تفيد  بوحارة  الرزاق  عبد 
غائر  بجرح  مصابا  شخصا  الطبية  االستعجاالت 
تعرضه  إثر  اليسرى،  باجلهة  الكلى  مستوى  على 
بوسط  الشهداء  بساحة  األبيض  بالسالح  العتداء 
متعددة  العيادة  قرب  وبالتحديد  سكيكدة  مدينة 
)عماد.ب(  باملسمى  األمر  ويتعلق  اخلدمات، 

املنحدر من بلدية أم الطوب.
القضائية  الضبطية  حتقيقات  وكشفت 
باستغالل تصريحات الشهود، أن املتهمني باالعتداء 
قدما  اللذين  و)ف.د(  )ع.ب(  هما  الضحية  على 
من بلدية أم الطوب إلى مدينة سكيكدة بعد صالة 
اجلمعة على منت حافلة، للمشاركة يف مسيرة احلراك 
الشعبي وهناك قام املتهم األول بإشهار سالح أبيض 
على  للضحية  طعنات  ووجه  »كالنداري«  نوع  من 
مستوى الكلى باجلهة اليسرى، ثم غادر املكان رفقة 
املتهم الثاني قبل أن يتدخل احلضور لنقل املصاب 

للمستشفى على منت سيارة خاصة.
اجلرم  الرئيسي  املتهم  أنكر  احملاكمة  وخالل 
حضر  الوقائع  بتاريخ  أنه  مصرحا  إليه  املنسوب 
على  سكيكدة  مدينة  إلى  )ف.د(  صديقه  رفقة 
الشعبي،  احلراك  يف  املشاركة  بغرض  سيارته  منت 
وقبل وصوله شاهد »عماد.ب« رفقة مجموعة من 
األشخاص الذين ال يعرف هويتهم من أبناء بلدته، 
إلى  ويتوجه  املكان  حينها  ليغادر  يتشاجرون،  وهم 
نحو  احلافلة  استقل  ومنها  بقسنطينة  بوزيان  حامة 
مطعم،  يف  يعمل  أين  تلمسان  إلى  ثم  العاصمة 

مصرحا أنه علم هناك بتعرض الضحية إلى اعتداء 
بالسالح األبيض.

)ف.د(  الثاني  املتهم  بأن  الضحية  وصرح 
عن  إليه  يتحدث  وراح  اليمنى  يده  من  مبسكه  قام 
أم  شوارع  يف  به  تصادف  عندما  إليه  النظر  سبب 
الطوب ليباغته )ع.ب( بطعنة على مستوى الكلى 
تطلبت  اخلطورة  بالغة  بجروح  فأصابه  اليسرى، 
عجز  على  واحلصول  لعمليتني جراحيتني  إخضاعه 

مدته 60 يوما.
نسيبة شالبي

وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر:

50 قنـــاة تلفـــزيـة 
تنــشط خـــارج القــــــانون!

سكيكدة
 12 ســنة سجــنا لمــن حـــاول قتــل شــاب 

أثنــاء »الحــــــَراك« 

جيجل
حبـــس شــاب سـرب موضــوع امتــحان 
اإلنجليــزية الخــاص  بالبـــــكالوريا 

تبسة
تــورط 14 شخــصا في تســريـب 

مواضيـــع بكالـــــوريا 2020

الجــزائر تغّيـر سفيـريها 
بأهـم عاصمتــين أوروبيتـــين

األغواط
 توقيف 03 متورطين بفعل الغش 
والمساس بنزاهة امتحان البكالوريا

أّكد، اخلميس املنقضي، وزير 
االتصال الناطق الرسمي للحكومة, 
عمار بلحيمر، أّن مراجعة القانون 
العضوي لإلعالم »سيؤدي حتما« 

إلى مراجعة النص القانوني للسمعي 
البصري، مشيرا إلى أنه يجب إعطاء 

األولوية لتسوية وضعية القنوات 
اخلاصة من منظور »أخالقي 

بالدرجة األولى«.



عماْر قردوْد 
برملانيٍة » -  أغلبيٍة  انتخاِب »  ويترتب على 
 « أول  »وزيِر  تكليف   - املعدِل  الدستوِر  بحسب 
برئاسة احلكومِة ، و« رئيٌس للحكومِة » يف حال 
برملانيًة  »أغلبيًة  النيابيِة  االنتخاباِت  نتائج  أفرزْت 

 .«
 وجاَء يف نِص املادِة 103 مْن وثيقِة الدستوِر 

أْو  األوِل  الوزيِر  مْن  تتكون  احلكومَة  أَن   « املعدِل 
رئيِس احلكومِة حسَب احلالِة ، ومْن الوزراِء الذيَن 

يشكلونها«.
حال  :«يف  بــ  واحدٍة  كٍل  طبيعة  وتفصل 
أغلبيٍة  التشريعية عْن  االنتخابات  أسفرْت  إذا  ما 
رئاسيٍة ، يعني رئيس اجلمهوريِة وزيًرا أوال ويكلفه 
بتشكيِل حكومتِه ، وإعداد مخطِط عمٍل لتنفيِذ 

البرنامِج الرئاسِي ». 
الصندوِق  اختياِر  حال  يف  »أما   وتضيف 
لرئيِس  يحفظ  الدستوَر  فإَن  برملانيٍة  ألغلبيٍة 
اجلمهوريِة صالحيَة تعينِي رئيٍس للحكومِة ، على 
أْن يكوَن مْن األغلبيِة البرملانيِة ، ويشترط أْن يعد 

برنامج األغلبيِة البرملانيِة ». 

يف  الدستورِي  التعديِل  مشروع  تضمَن 
إلى  احلكومِة  رئاسِة  عودَة  النهائيِة  نسختِه 
أْن  بعَد  البرملانيِة  األغلبيِة  صاحب  احلزِب 
حرية  اجلمهوريِة  رئيِس  صالحياِت  مْن  كاَن 
املنصَب. وورد يف  تتولى  التي  اختياِر الشخصيِة 
يقود   « فيها  ( جاَء   103  ( مادة جديدة  املشروِع 
احلكومَة وزير أول ، يف حال أسفرْت االنتخابات 
التشريعية عْن أغلبيٍة رئاسيٍة. . . يقود احلكومَة 
االنتخابات  أسفرْت  حال  يف  حكومٍة  رئيس 
التشريعية عْن أغلبيٍة برملانيٍة ». ويف فقرة أخرى 
جاَء » تتكون احلكومة مْن الوزيِر األوِل أْو رئيِس 
الذيَن  الوزراِء  ومْن   ، احلالِة  حسَب  احلكومِة 

يشكلونها. 
رئيس  »يعني  فيها  فجاَء   ،104 املادة  أما 
الوزيِر  مْن  باقتراٍح  احلكومِة  أعضاَء  اجلمهوريِة 

 .« احلالِة  حسَب   ، احلكومِة  رئيِس  أْو  األوِل 
وتنَص املادة 110 على » إذا أسفرْت االنتخابات 
األغلبيَة  غيَر  برملانيٍة  أغلبيٍة  عْن  التشريعية 
الرئاسيَة ، يعنَي رئيس اجلمهوريِة رئيَس احلكومِة 
بتشكيِل  ويكلفه   ، البرملانيِة  األغلبيِة  مْن 

حكومتِه وإعداد برنامِج األغلبيِة البرملانيِة ». 
املعنِي إلى  لْم يصْل رئيس احلكومِة  إذا   – 
يعني   ، يوما  ثالثنَي  أجِل  يف  حكومتِه  تشكيِل 
ويكلفه  جديٍد  حكومة  رئيَس  اجلمهوريِة  رئيس 
قْد  أحزاٍب  عدة  وكانْت  احلكومِة.  بتشكيِل 
يف  البرملانيِة  األغلبيِة  تهميِش  على  اعترضْت 
حِق  إلى  يف  ودعْت   ، احلكومِة  رئيِس  تعينِي 
التشريعيِة يف قيادِة  الفائِز يف االنتخاباِت  احلزِب 

احلكومِة. 
عماْر قردوْد

يرى الدكتور أحمْد شريفي ، نائب رئيِس 
املجلِس الشعبِي الوطنِي ، أَن »األغلبيَة اجلديدَة 
الرئاسية  االنتخابات  أفرزتها  التي  تلَك  هَي 
اآلَن  ميتلك  الرئيس  يجعل  ما  وهَو   ، األخيرة 
يف  تكريسها  على  وحده  القدرة  وله   ، األغلبيَة 
احلكومِة القادمِة وفَق مقتضياِت املرحلِة ورهاناتها 
لألغلبيِة  مرشحا  يكْن  لْم   « الرئيَس  وألَن   .«

املدنِي  املجتمِع  مرشح  كاَن  وإمنا   ، البرملانيِة 
)نقاباِت وجمعياِت طالبيًة وبعَض الشخصياِت 
مْن  ميكنه  ال  وبالتالي  برنامجه(  رافقْت  التي 
البرملانيِة  األغلبيِة  إلى  اللجوء  اإلجرائِي  اجلانِب 
كاألفالْن أْو حتى األرندي يف تشكيِل حكومتِه 

املقبلِة ». 
عماْر قردوْد

عبَد   ، للتغييِر  الوطنِي  املنتدى  رئيس  قال 
يف  املتضمنِة  املواِد  بعض  إن   ، عرعارْ  الرحماِن 
عوض  التعينِي  مبدأ  تعتمد  املعدِل  الدستوِر 
واالستشاريِة.  الرقابيِة  الهيئاِت  جميِع  انتخاِب 
صالحياِت  بإعطاِء  السلطاِت  بنَي  التوازِن  وعدم 
تراجٌع   ، التنفيذيِة  للسلطِة  واسعٍة  ومساحاِت 

الوطنيِة  السلطِة  ومهاِم  صالحياِت  يف  كبيٌر 
املستقلِة لالنتخاباِت ، كما تأسف مْن الغموِض 
وأغلبيِة  الرئاسيِة  األغلبيِة  مفهوَم  يكتنف  الذي 

البرملانيَة. 
عماْر قردوْد

 ، زبيدة  شايف  البرملاني  النائب  أوضح 
خالَل   « أَنه   ، الوطِن«  أخباِر   « لــ  تصريٍح  يف 
الدستوِر على  لتعديِل  التمهيدِي  املشروِع  عرِض 
واملصادقِة  ملناقشتِه  الوطنِي  الشعبِي  املجلِس 
املفاهيِم  بعِض  استفسرْت حوَل  أياٍم،  منذ  عليِه 
األغلبيِة  مفهومٍي  كمثاٍل  املشروِع  يف  الواردِة 

بتعينِي  وعالقتهما  الرئاسيِة  واألغلبيِة  البرملانيِة 
لألسِف  لكْن   ، األوِل  الوزيِر  أْو  احلكومِة  رئيِس 
لْم أتلق إجابٌة عْن سؤالي لضيِق الوقِت والطابِع 

االستعجالي للدستوِر املعدِل ». 
عماْر قردوْد

اخلبير   ، قمازْ  اجلليْل  عبد  األستاذ  كشَف 
أخباِر   « لــ  تصريٍح  يف   ، والدستوري  القانوني 
الوطِن« أَن »املشرَع الدستورَي وجَد حال للتعايِش 
الرئاسي  النظام  وهما  مختلفنِي  نظامنِي  بنَي 
تكراِر  لتفادي  منه  كمحاولٍة  وذلَك  والبرملاني 
بنَي  التوافِق  إقراِر  خالِل  مْن  الفرنسيِة  التجربِة 
حيث   ، وحزبٌي  رئاسٌي  مختلفنِي:  برنامجنِي 
منوذٍج  استحداَث  الدستوِر  تعديِل  مشروع  يقترح 
جديٍد يف ممارسٍة السلطتنِي التشريعيِة والتنفيذيِة. 
 « الرئاسية  »األغلبية  اعتماد  ويقترح 
أوِل«  »وزيِر  وتكليَف   ، التشريعيات  يف  املنتخبِة 
»رئيس  ذلَك  يتولى  فيما   ، احلكومِة  لقيادة 
احلكومِة« يف حال أفرزْت االنتخابات التشريعية 
مشروِع  يف   103 املادة  وتشير  برملانيًة.  أغلبيًة 
 « مْن  تتكون  احلكومَة  أَن  إلى  الدستوِر  تعديِل 
 ، احلالِة  احلكومِة حسب  رئيِس  أْو  األوِل  الوزيِر 

ومْن الوزراِء الذيَن يشكلونها ». 
أول ويكلفه  وزيرا  رئيس اجلمهوريِة   ويعني 
لتنفيِذ  عمٍل  مخطِط  وإعداِد  حكومِة  بتشكيِل 
االنتخابات  أسفرْت  إن   ، الرئاسِي  البرنامِج 
التشريعية عْن أغلبيٍة رئاسيٍة. بينما يعني رئيس 
الفائزِة  األغلبيِة  مْن  احلكومِة  رئيس  اجلمهوريِة 
التشريعية أغلبيًة  يف حال ما أفرزْت االنتخابات 

برملانيًة وينفذ برنامجها ». 
وأشاَر قمازْ إلى أنه » إذا كاَن الرئيس يتمتع 
باألغلبيِة البرملانيِة ، فإَن دوَر األقليِة يكون ضعيفا 
، وإذا كانْت األغلبية تؤيد الرئيَس فإننا نغدو أمام 
األغلبية  تكون  وهناَك   ، ورئاسيٍة  برملانيٍة  أغلبيٍة 
مساندًة للحكومِة والرئيِس الذي يكتسب بذلَك 
قوًة كبيرًة تتجاوز أحيانا سلطَة الرئيِس يف النظاِم 
الرئاسِي ، وميكَن للرئيِس الذي يتمتع باألغلبيِة 
أْن يعزَل الوزير األول، إذا كاَن الرئيس ال يتمتع 
فإَن احلكومَة هنا ال متلك وسيلَة  برملانيٍة  بأغلبيٍة 
هذِه  فضمَن   ، استقرارها  على  يؤدي  مما  املبادرِة 
تعدِد  رغم  األغلبيَة  ميلك  حزبا  جند  قْد  األنظمِة 
 ) االستقاللي  احلزب   ( أيسلندا  مثِل  األحزاِب 

والبعض اآلخر ال ميلكها مثل فنلندا والبرتغال. 
ففي احلالِة األولى، يستطيع الرئيس ترَك املبادرِة 
املبادرِة  هذِه  فإَن  الثانيِة  احلالِة  يف  أما  للحكومِة 
مثٍل  احلزبيِة  االنقساماِت  نتيجَة  للرئيِس  تكون 
استعماِل  على  مجبرا  رئيسها  جند  الذي  فنلندا 
كِل السلطاِت املخولِة لدفِع األحزاِب إلى تكويِن 
بتسييِر  ومساعديِه  األوِل  للوزيِر  يسمح  ائتالٍف 
يكون  وأيسلندا  أيرلندا  ففي  الدولِة.  شؤوِن 
احلكومة  يتركوَن  بحيث  الضعِف  مْن  الرؤساء 
فهم   ، الدولِة  سياسِة  وتسييِر  البرملانات  تواجه 
بحيث  البرملانيِة  األنظمِة  يف  الرؤساء  يشبهوَن 
قادٍر  وزراء  رئيِس  تعينِي  على  مهمتهْم  تقتصر 
لنفسِه  االحتفاِظ  مَع  برملانيٍة  أغلبيٍة  جمِع  على 
بدوِر احملافِظ على النظاِم. وإذا كاَن ميارس سلطًة 

معنويًة واسعًة ». 
تطبيَق  اجلزائِر  يف  مرٍة  ألوِل  سنشاهد  هْل 
برنامٍج حكومٍي حلزٍب معنّيٍ أْو حتالٍف حزبٍي دوَن 

برنامِج رئيِس اجلمهوريِة؟ 
وأضاَف قمازْ » لقْد أعلنْت معظم األحزاِب 
دعمها وتأييدها ملشروِع الدستوِر مبا فيها األحزاب 
االنتخاباِت  يف  تبوْن  الرئيَس  نافسْت  التي 
رفعتها  التي  املطالِب  أبرِز  ومْن  الرئاسيِة. 
األحزاب السياسية ؛ تعيني رئيِس احلكومِة مْن 
يف  حتقَق  قْد  املطلب  وهذا   ، البرملانيِة  األغلبيِة 
وثيقِة الدستوِر ، وبالتالي علينا انتظار ما يترتب 
رئيِس  تعيني  سيتم  فهْل   ، مستقباًل  ذلَك  عْن 
حكومٍة مْن األغلبيِة البرملانيِة التي ستنبثق عنها 
ونشاهد   2021 املقررة يف  التشريعية  االنتخابات 
حكومٍي  برنامٍج  تطبيَق  اجلزائِر  يف  مرٍة  ألوِل 
رئيِس  برنامِج  أْو حتالٍف حزبٍي دوَن  حلزٍب معنٍي 
أْم أننا سنشاهد عودًة إلى الوراِء مْن  اجلمهوريِة؟ 
احلزبِي  التحالِف  أْو  الفائِز  احلزِب  إعالِن  خالِل 
رئيِس  برنامِج  تطبيق  وبالتالي  للرئيِس،  دعمه 

اجلمهوريِة ؟ ». 
عماْر قردوْد 

 ، الدستورِي  القانوِن  يف  اخلبيرة   اعتبرْت 
الوطِن  أخباِر   « لـــ  تصريٍح  يف   ، حطابي  ليلى 
املتعلقِة  تلَك  هَي  الرئاسيَة  »األغلبيَة  أَن   ،«
وبرنامجِه  اجلمهوريِة  رئيَس  يدعم  الذي  باحلزِب 
ويعلن عْن ذلك سواء مبفردِه أْو مع مجموعٍة مْن 
االئتالف  أْو  الرئاسَي  التحالَف  تكّون  األحزاِب 

الرئاسِي مثلما كاَن يف النظاِم السابِق.
هَي  الرئاسيَة  األغلبيَة  فإَن  حاليا   أما 
انتخابه  مَت  تبوْن  الرئيَس  أَن  أساٍس  الطاغية على 
وهَو  الشعِب،  طرِف  مْن  املاضَي  ديسمبَر   12 يف 
صاحبي  احلزبنِي  أَن  كما  حزٍب  أي  له  ليَس 
وهما   - احلالِي  البرملاِن  يف  النيابيِة  األغلبية 
مْن  مقعدا   260 مْن  بأزيد  واألرندي  األفالْن 
الرئيس  400 مقعٍد - ال يدعماِن  مْن  أزيَد  بنِي 
يف  دعما  ألنهما  الرئاسي  برنامجه  يتبنيا  ولْم 
الرئاسياِت األخيرِة املرشَح عْز الديْن مهيوبي وهَو 

مْن األرندي ». 
احلالي  فالوضع  »إذا  حطابي:  وأضافْت 
نفِسه،  الوقِت  برملانيٌة يف  وأغلبيٌة  رئاسية  أغلبية 
وهَو أمٌر نادٌر احلدوِث ولهذا سيقوم الرئيس بحِل 
الدستوِر  على  الشعبِي  االستفتاِء  بعَد  البرملاِن 
مسبقٍة.  تشريعيٍة  انتخاباٍت  إلى  ويدعو  املعدِل 
ويف حاٍل انبثقْت عْن التشريعيات أغلبية برملانية 
للدستوِر  وفقا  ملزما  اجلمهوريِة  رئيس  فيكون 
األغلبيِة  مْن  للحكومِة  رئيٍس  بتعينِي  املعدِل 
إعداَد  احلكومِة  رئيِس  على  ويشترط  البرملانيِة 
النظام  احلالِة  هذِه  ويف  البرملانيِة  األغلبيِة  برنامِج 

الرئاسي يعتبر برملانًيا خالًصا ». 
لْم  حال  »يف  أنه  إلى  حطابي  وأشارْت 
األغلبيِة  على  احلصوِل  مْن  حزِب  أي  يتمكْن 
بنَي  حتالف  أْو  ائتالف  أي  يحدْث  ولْم  البرملانيِة 

إلى  الفائزِة، فسيلجأ رئيس اجلمهوريِة  األحزاِب 
تعينِي وزيِر أول يطبق برنامج الرئيِس. وهنا يصبح 

النظام السياسي يف اجلزائِر رئاسًيا بحًتا ». 
 

الدستور املعّدل لْم يفصْل يف طبيعِة النظاِم 
السياسِي

املعدَل  »الدستوَر  أَن  إلى  حطابي  وأشارْت 
السياسِي يف  النظاِم  لْم يفصْل مجددا يف طبيعِة 
ال  املعالِم،  واضٍح  غيَر  هجينا  أبقاه  إْذ   ، اجلزائِر 
املعروفِة يف  األنظمِة  أشكاِل  مْن  أَي شكِل  ميثل 
العالِم ) الرئاسيَة أْو البرملانيِة أْو شبٍه الرئاسيِة أْو 

شبٍه البرملانيِة ( ». 
مْن املستبعِد أْن تكوَن هناَك أغلبيًة برملانيًة 

يف اجلزائِر 
لكَن حطابي تستبعد أْن تكوَن هناَك أغلبيًة 
قالت:  حيث  أسباٍب،  لعدِة  اجلزائِر  يف  برملانيًة 
 - قبلها  ورمبا   - التشريعيِة  االنتخاباِت  »بعَد 
سيطفو على السطِح أحزاٍب تعلن دعمها لرئيِس 
حتالفا  هناَك  وسنشهد  ولبرنامجِه،  اجلمهوريِة 
والءها  إلعالِن  ستلجأ  األحزاِب  مْن  عدٍد  بنَي 
األغلبية  تصبح  وبالتالي   ، تبوْن  للرئيِس  املطلَق 
البرملانية رئاسيًة ومنه سيكون لرئيِس اجلمهوريِة 
برنامجه  يطبق  أول  وزير  تعينِي  يف  الصالحية 
األحزاِب  مْن  احلكومِة  أعضاِء  بعض  ويختار 
النظاِم  الوراِء وحلم  إلى  نعود  التي دعمته. وهنا 

البرملانِي أْو شبه البرملانِي يف اجلزائِر يتبخر ». 
وختمْت حطابي بالقوِل » بالتأكيِد ال يوجد 
نظام  ولكِل  العالِم أجمع ،  أمثل يف  نظام حكم 
إيجاد  اجلزائِر  يف  وعلينا   ، ومحاسنِه  مساوؤه 

األنسِب لسياقنا وثقافتنا وتاريخنا. 
عماْر قردوْد
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ل ِنظام احلكِم يف الّدستوِر املعدَّ

أغلبّيتان لَتجاوز االنسَداد!
أثارْت مادة دستورية متعلقة 

بطبيعِة احلكومِة جداًل واسعا 
بعَد اعتمادها على مصطلحٍي 

»األغلبيِة الرئاسيِة » و« األغلبية 
البرملانيِة » كشرٍط لتعينِي »رئيٍس 

للحكومِة« أْو »وزير أول » دون أْن 
توضَح طبيعة كِل أغلبيٍة ، وفَق 

ما جاَء بنِص املشروِع النهائِي 
للتعديِل الدستورِي الذي صادَق 

عليِه البرملان بغرفتيِه. 

إلزاميُة َتعييِن رئيِس الُحكومِة مْن األغلبيِة الَبرلمانيِة

 َنائُب رئيِس املجلِس الّشعبِي الوطنِي الّدكتور أحمْد شريفي :

 األغلبــيُة الَجديــدُة هـَي تــلَك التــي 
ئاسّيـُة األِخيـرُة أفَرزتــَها االنِتخـابـاُت الرِّ

املنتدى الوطنِي للتغييِر :

 » مفهـــوَم األغلبـــيِة الرئــاسيـــِة 
وأغلبــيِة البرلمــانيَة غــــــامض«

عبِي الَوطنِي َشايِف ُزِبيدة:  الّنائُب بامَلجلِس الشَّ

ّيِة  َتســاؤالٌت حــوَل َمفهـــوَمٍي األْغلبـــِ
ئــــاسّيِة!  بّيِة الرِّ الَبرلمــانّيِة واألغلــَ

ستورِي ليلى حّطابي:    اخلبيرُة يف الَقانوِن الدُّ
 الَجزائــــُر َتشهـــُد حالــيًّا 
يًة  أغلِبـيًة ِرئاســـّيًة وأغلبــــِ
برلــماِنيًة فـي الَوقـِت َنفـِسه!

 اخلبيٌر الدستوري َرشيد ُلوراري: 

 َتسمـيُة َرئيـِس الُحكـومِة 
من األغلبّيِة الَبرلمانيِة هَو 

عبيِة! تجِسيٌد لإلراَدِة الشَّ
لـــ  تصريٍح  ، يف  لوراري  رشيْد  الدستوري  اخلبير  أوضَح 
احلياِة  شائٌع يف  مصطلٌح  هَي  األغلبيَة   « أَن  الوطِن«،  أخباِر   «
السياسيِة الدميقراطيِة ، وتعني النزعة أْو التوجه األعم للناخبنَي 
يف اقتراِع ما ، ويعبر عنها مْن الناحيِة اإلجرائيِة بحصوِل حزٍب 
املعبِر عنها  الكِم األكبِر مْن األصواِت  أْو حتالٍف سياسٍي على 
مقارنًة مبنافسيِه كل على حده. ويف هذِه احلالِة، نتحدث عْن 

أغلبيٍة نسبيٍة أْو بسيطٍة.
مْن  كٍم  على  سياسٍي  حتالف  أْو  حزب  يحصل  وحني 
األصواِت يفوق ما حصَل عليِه جميِع منافسيِه مجتمعنَي ، فإَن 
األغلبيَة احملصَل عليها تسمى أغلبيًة مطلقًة. وملفهوم األغلبيِة 
الداعمِة  أغلبيَة األعضاِء  إْذ يعني  البرملاناِت ،  مماثلة يف  داللة 
األصِل  يف  عنها  منبثقٌة  أنها  بحكِم  القائمِة  للحكومِة  عادًة 
الرئاسية ، أما يف األنظمِة  البرملانيِة وشبَه  خاصًة يف األنظمِة 
الرئاسيِة فقْد يكون مؤيدو احلكومِة أقليًة يف البرملاناِت كما هَو 

احلال يف الدميقراطيِة األميركيِة ». 
وتابَع لوراري يقول » تطلق األغلبية يف نطاِق أوسَع على 
التشكيالِت السياسيِة وأحيانا النقابية واملهنية التي متتلك أغلَب 
مقاعِد البرملاِن ، كما تطلق على مجموِع األحزاِب واملنظماِت 
األنظمِة  بحسب   ، الرئيِس  أْو  للحكومِة  الداعمِة  السياسيِة 
السياسيِة. وتعد » األغلبية املطلقِة« أكثَر أنواِع األغلبيِة شيوًعا 
احلصوَل  وتعني   ، السياسيِة  األنظمِة  مْن  كثيٍر  يف  العتمادها 
ومْن   ، واحٍد  بصوٍت  ولْو  األصواِت  عدِد  نصِف  فوَق  ما  على 
النظام  ويتخذ   .)  1  +  %  50  ( الشهير:  التعبير  جاَء  ذلَك 
للحسِم  قاعدًة  املطلقِة  األغلبيِة  مْن  الرئاسي  وشبه  الرئاسي 
االنتخابِي تعود لها الكلمة الفصل يف انتخاباِت الرئاسِة التي 
السياسيِة  األنظمِة  مْن  النوعينِي  هذيِن  انتخاباٍت يف  أهم  هَي 
الدميقراطيِة. واألغلبية املطلقة يف النظاِم البرملانِي حيوية حلصوِل 
حزٍب أْو حتالٍف سياسٍي على امتياِز تشكيِل احلكومِة منفرًدا ، 
التنازالِت  بعض  متلي  ما  عادة  حتالفاِت  عقِد  إلى  احلاجِة  دون 

التي قْد تكون لها آثاٌر مدمرٌة على املدى املتوسِط والبعيِد ». 
 وأشاَر لوراري إلى أنه » وبناًء على ذلَك ، فإَن التركيبَة 
األغلبيِة  من  أنها  هي  جراْد  العزيْز  عبِد  حلكومِة  السياسيَة 
الرئاسيِة ، ألَن الرئيَس هَو آخر مْن مَت انتخابه على اعتبار أَن 
أول  وزير  هَو  فجراد  وبالتالي   ، للجديِد  دائما  متنح  املشروعيَة 
وليَس رئيسا للحكومِة ، لكْن وبعَد تنظيِم انتخاباٍت تشريعيٍة 
البرملانيِة  األغلبيِة  مْن  للحكومِة  رئيس  تعيني  سيتم  مسبقٍة 
للحزِب الفائِز أْو ملجموعٍة مْن األحزاِب تكون قْد حتالفْت فيما 
بينها بناء على أَن املشروعيَة متنح للمنتخِب اجلديِد. وعلى هذا 
األساِس، فإنه وبداية مْن التشريعيات القادمَة املقررِة يف 2021 
ولْن  البرملانيِة  األغلبيِة  مْن  اجلزائِر  احلكومِة يف  رئيس  سيكون 
برنامجه  يطبق  أول  وزير  تعينِي  مْن  اجلمهوريِة  رئيس  يتمكَن 
الرئاسي إال يف حال أعلَن احلزب أْو األحزاب الفائزة باألغلبيِة 
يف البرملاِن دعمهْم رئيِس اجلمهوريِة ويف هذِه احلالِة سيتم تطبيق 

برنامِج الرئيِس وتصبح األغلبية رئاسيٌة مطلقٌة ». 
عماْر قردوْد

 اخَلبيُر يف الَقانوِن الّدسُتوِرّي عبُد اجلليل قماْز :
عاُيِش  ُع وجــَد حـــًل للتـّـَ الُمشـــرِّ

بيـــَن ِنظاميــِن ُمختِلــــَفين



بيان رئاسة اجلمهورية:

املجيد  السيد عبد  لرئيس اجلمهورية   سبق 
ألقاها  التي  االفتتاحية  كلمته  يف  أعلن  أن  تبون 
السنة  لهذه  الوالة  مع  للحكومة  الثاني  اللقاء  يف 
عن  املاضي،  أوت   13  –  12 بتاريخ  املنعقد 
املالحقات  يف  املجهولة  بالرسائل  اإلعتداد  عدم 

القضائية.

رئيس  وجه  الكلمة،  هذه  بعد  ومباشرة 
اجلمهورية تعليمة إلى أعضاء احلكومة ومسؤولي 

األجهزة األمنية، هذا نصها:

اجلمهورية  رئاسة  إلى  واردة  تقارير  أبرزت 
على  واملسؤولني  الدولة  إطارات  من  عددا  أن 
بناء  قضائيا  متابعتهم  متت  املستويات  مختلف 
على مجرد رسائل مجهولة، غالبا ما كانت عارية 
األجهزة  مختلف  إلى  توجيهها  مت  الصحة،  من 
إلى  ذلك  أّدى  وقد  الدولة؛  ومؤسسات  األمنية 
حريتهم،  من  اإلطارات  هؤالء  من  عدد  حرمان 
اإلدارات  نشاطات  يف  الشلل  من  حالة  وخّلف 
واخلشية  اخلوف  بسبب  العمومية،  واملؤسسات 
مجرد  على  بناء  املتابعة  طائلة  حتت  الوقوع  من 
املسؤولني  من  العديد  أّن  حّتى  مجهولة،  رسائل 
األدنى  احلد  على  يقتصرون  أصبحوا  اآلخرين 
مما أسفر  التزاماتهم وميتنعون عن أي مبادرة،  من 
عن تأجيل معاجلة ملفات هامة، تكتسي أحيانا 
الطابع اإلستعجالي، إلى تواريخ الحقة، متسببة 

يف إحلاق أضرار بليغة بسير هذه املؤسسات.

الضروري  من  فإّنه  سبق،  ما  على  وبناء 
الناجمة عن سوء يف  التسيير  التمييز بني أخطاء 
التقدير والتصرفات العمدية التي ال تخدم سوى 
القائمني بها أو أطراف أخرى حتركها نوايا سيئة. 
كل  بذلك،  للقيام  متتلك  القضائية  اإلدارة  إّن 
يف  الالزمة  التحريات  إلجراء  القانونية  الوسائل 

هذا الشأن.

وال  ضروريا  أمرا  الفساد  مكافحة  كانت  إذا 
مهما  يأخذ  أن  يجب  ال  ذلك  فإن  فيه،  رجعة 
باستقرار  للمساس  حملة  مجرى  األمر،  كان 
وسائل إجناز وجتسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها 

التنفيذية.

لها  ُيرّوج  ما  غالبا  التي  الشائعات  إّن 
العِكر،  اجلو  هذا  ُتغّذي  الفاسد  املال  أصحاب 
وغايتهم املساس، بأي ثمن كان، باستقرار الدولة 

وهياكلها واإلفالت من مصيرهم احملتوم.

هذه  تلّقي  ومبجّرد  يجب،  الصدد،  بهذا 
التعليمة، التمييز بني: 

املدان،  طابعها  رغم  الناجمة،  األعمال  أ. 
ال  والتي  التقدير،  سوء  أو  الكفاءة  عدم  عن 
أو  اإليجابي  الفساد  يف  إرادة  أو  نية  أي  عن  تنّم 
السلبي، وال جتلب أي امتياز لشخص العون غير 
الكفء، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وال 
األفعال  هذه  إّن  معارفه.  أو  أصدقائه  أو  لعائلته 

ستعاقب بشكل صارم على املستوى اإلداري.

اقتصادية  التي خلفت خسائر  األفعال  ب.
ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة 
أي  ودون  والتنظيمات  القوانني  منتهكة  للغير، 
هذا  يف  السلمية.  للسلطة  مكتوبة  استشارة 
توجيه  ووجب  به  مسموح  الشّك  فإن  اإلطار، 
التي  امللموسة  األدلة  عن  البحث  نحو  التحقيق 

تفضح الفساد السلبي أو اإليجابي.

املواطن  يقدمها  مساعدة  أي  فإّن  باملقابل، 
باألدلة  مقرونة  اإلعالم  وسائل  عبر  أو  مباشرة 
االعتبار خالل  بعني  ُتؤخذ  أن  يجب  الضرورية، 
واجب  أن  البديهي  ومن  احملتملة.  التحقيقات 
الدولة يف هذه احلالة، هو حماية املواطن ضد كافة 

أشكال االنتقام.

يحوز  شخص  كل  فإن  الصدد،  هذا  يف 
من  التقرب  إلى  مدعو  الفساد  حول  معلومات 
املعمول بها،  املؤهلة، وفقا لإلجراءات  السلطات 
وسائل  إلى  صراحة  التوجه  ذلك،  تعذر  إن  أو 

اإلعالم التي يكرس الدستور حريتها.

لوزير  تعليمات  إسداء  سيتم  عليه،  وبناء 
العدل ومسؤولي األجهزة األمنية، املشرفني على 
حدود  يف  كل  والقضائية،  األولية  اإلجراءات 
املجهولة  التبليغ  اختصاصاته، بعدم أخذ رسائل 
بعني اإلعتبار من اآلن فصاعدا، ألنها ال ميكن أن 
تكون بأي حال من األحوال دليال قطعيا لنسب 

وقائع تكتسي صفة اجلرمية أو اجلنحة.
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بهدف التقليص من حوادث املرور باجلزائر:بهدف التقليص من حوادث املرور باجلزائر:

 نحــو تــزويد  نحــو تــزويد 
المركبــات بأجهـــزة المركبــات بأجهـــزة 
رصـد السرعـة عن بعــدرصـد السرعـة عن بعــد

  رحمة.عمار 
جلسة  خالل  النقل,  وزير  أوضح  و 
الوطني,  الشعبي  باملجلس  الشفوية  لألسئلة 
اخلميس, أن اإلحصائيات والتحقيقات املنجزة 
تظهر   , املختصة  األمنية  اجلهات  طرف  من 
يف  الرئيسي  العامل  يعد  البشري  العامل  ان 

حوادث املرور بنسبة 96 باملائة.
اتخذت  الوزير,  يضيف  السياق,  هذا  ويف 
الوزارة عدة إجراءات للتقليل من هذه احلوادث 
و منها تشديد العقوبات ضد السلوك اإلجرامي 
النقل  لوسائل  بالنسبة  وخاصة  السياقة  يف 

اجلماعي واملدرسي.
الى  اإلطار  نفس  يف  الوزارة  تسعى  و   
عن  السرعة  ملراقبة  العصرية  الوسائل  اعتماد 
اإلعداد  يف  وزارية  جلنة  شرعت  حيث  بعد, 
ملشروع نص قانوني يتمحور حول جهاز قياس 
مرحلة  حاليا  بلغ  الذي  النص  هو  و  السرعة, 

ضبط الصيغة النهائية, حسب الوزير.
نقل  مركبات  بتجهيز  البدء  سيتم  و   
املسافرين والنقل املدرسي ونقل البضائع بهذا 
اجلهاز الذي يسمح بالتعرف على أماكن تنقل 
هذه املركبات وسرعتها واملسافة ومدة السياقة, 
السرعة  احترام  إلى  السائقني  »سيدفع  مما 
يضيف  الكايف«,  الراحة  وقت  واخذ  القانونية 

الوزير.
إجراءات  وضع  الصدد  هذا  يف  مت  كما   
والعقلية  والنفسية  الصحية  احلالة  من  للتأكد 
واملسار املهني لسائقي وسائل النقل اجلماعي 
العمل  مصالح  مع  بالتنسيق  واملدرسي 
حسب  االجتماعي,  والضمان  والتشغيل 
قريب  إنشاء  عن  كشف  الذي  املسؤول  نفس 
النقل و مفتشيات  للجان مشتركة مع مصالح 
املراقبة  عمليات  لتكثيف  الواليات  يف  العمل 

الفجائية.
مشروع  اثراء  على  أيضا  الوزارة  تعمل  و   
املرورية,  بالوقاية  املتعلقة  االتصال  إستراتيجية 
, من خالل مواد  بالتنسيق مع وزارة االتصال 
توعيتهم  تستهدف  الطريق  ملستعملي  موجهة 
خالل  واحلذر  بالقوانني  االلتزام  بأهمية 

استعمال الطرقات.
 و مت مؤخرا, يتابع الوزير, استحداث مشروع 
محطة الوزن للمركبات ذات الوزن الثقيل على 
مستوى الطرق ومخارج املصانع لتفادي احلمولة 
الزائدة باعتبارها تتسبب يف تهرئة الطرق, الى 
تنظيمي يعرض على  جانب استحداث نص 
وتأهيلي  تكميلي  تكوين  إجراء  النقل  سائقي 

متواصل كل 5 سنوات.
بالسكك  النقل  أن  الوزير  اعتبر  و   
احلديدية يعد بديال فعاال للتقليل من حوادث 
محطات  اجناز  الى  بالقطاع  دفع  ما  وهو  املرور, 
متعددة االمناط لنقل احلاويات بداية من املوانئ 

نحو األماكن املقصودة .

السواحل    حلراس  اإلقليمية  الفرقة  متكنت 
اخلميس املاضي  من إنقاذ 5 أشخاص وانتشال 
4 جثث بعد انقالب قارب للهجرة غير الشرعية 
يف عرض البحر بأقصى الساحل الشرقي لوالية 

مستغامن .
وأوضح املصدر أن الوحدات العائمة حلراس 
اخلميس  يوم  مبكرة  ساعة  يف  عثرت  السواحل 
على 5 أشخاص و إنقاذهم بعد أن انقلب بهم 
القارب الذي كانوا على متنه بهدف الهجرة غير 
أميال  ثالث  بعد  على  البحر  بعرض  الشرعية 
بحرية )5.5 كيلومتر( شمال أوالد بوغالم )90 

كيلومتر شرق مستغامن(.
أربعة  انتشال  من  الوحدات  ذات  ومتكنت 

القارب  نفس  منت  على  أصحابها  كان  جثث 
البحث  عمليات  تزال  وال  الصنع  التقليدي 
آخرين  6 أشخاص  البحر عن  متواصلة بعرض 
كانوا ضمن نفس املجموعة، حسبما ذكره نفس 
املرشحون  بها  أدلى  لتصريحات  نقال  املصدر 

للهجرة غير الشرعية الذين مت إنقاذهم.
ومت استنادا إلى ذات املصدر حتويل املوقوفني 
باإلجراءات  للقيام  مستغامن  ميناء  إلى  اخلمسة 
ونقل  احلاالت  هذه  مثل  يف  املعتادة  القانونية 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  الضحايا  جثث 
شيغيفارا«  »أرنستو  االستشفائية  باملؤسسة 

مبستغامن.
العائمة  الوحدات  ذلك  قبل  ومتكنت   

تقليدي  قارب  اعتراض  من  السواحل  حلراس 
الصنع كان على متنه 16 شخص مرشح للهجرة 
 18( بحرية  أميال   10 بعد  على  الشرعية  غير 
 15( مزغران  ببلدية  »أوريعة«  شمال  كيلومتر( 

كيلومتر غرب مستغامن(.
املوقوفني  باقتياد  الوحدات  ذات  وقامت 
إلى امليناء التجاري وتسليمهم للجهات املختصة 
قبل إحالتهم على العدالة بتهمة محاولة مغادرة 
شرعية  غير  بطريقة  البحر  عبر  الوطني  اإلقليم 

كما أشير إليه.
س.م

يحضر قطاع النقل الستحداث نص قانوني يتضمن 
وضع جهاز يسمح بقياس سرعة املركبات عن بعد و 

رصد جميع املعلومات املتعلقة مبكان تنقلها واملسافة 
املقطوعة وغيرها, بهدف التقليص من حوادث املرور 

التي ينجم معظمها عن االفراط يف السرعة.

زيات”  “محمد  اجلمعة  أمس  تويف 
بعد صراع طويل مع مرض السرطان، 
األخيرة  أمنيته  حتققت  بعدما 
والدته. ولقاء  اجلزائر  بدخول 
وحطت مساء الثالثاء الفارط طائرة 
خاصة مبطار هواري بومدين، وعلى 
من  يعاني  الذي  محمد،  زيات  متنها 
محمد  زيات  السرطان.وكان  مرض 
قد ظهر يف فيديو لقي إهتماما واسعا 

عبر مواقع التواصل االجتماعي، يطلب حتقيق أمنيته بالتواجد 
مع والدته باجلزائر بعدما إشتد عليه مرض السرطان.

لـ«أخبار الوطن« ، »إن  أوضح »ندير عدوان« مدير الصيد البحري لوالية بجاية يف تصريح 
سبب نفوق األسماك مؤخرا بواد الصومام وعلى مستوى جسر سقالة ببجاية ، يعود إلى التلوث 
البيئي  نقص األوكسجني حيث أن القصبات الهوائية لهذه األسماك مليئة باألتربة مما جعلها متوت 
خنقا، وهذه األتربة مصدرها سلوك األشخاص الذين أقدموا على رميها على ضفاف واد الصومام 
وقد جرفتها مياه الفيضان األخيرة نتيجة األمطار التي تساقطت مؤخرا على املنطقة وبالتالي أثرت 

سلبا على حياة هذه األسماك« يقول املسؤول ذاته . 
ت . كرمي

مستغامن: 
انتــشال انتــشال 44 جثــث بعــد انقــالب قـارب للهجــرة غيـر الشرعــية جثــث بعــد انقــالب قـارب للهجــرة غيـر الشرعــية

وفــاة “محمــد زيـــات” العــائد مــن لنــدن وفــاة “محمــد زيـــات” العــائد مــن لنــدن 
بعــدما تحــققت أمنيــته والتــقى والــــدتهبعــدما تحــققت أمنيــته والتــقى والــــدته

مديرية الصيد البحري لبجاية توضح:
»نفــوق األسمـاك بحـوض الصومـام »نفــوق األسمـاك بحـوض الصومـام 

سببــه التلــوث البيئــــــي«سببــه التلــوث البيئــــــي«

حول الرسائل مجهولة املصدرحول الرسائل مجهولة املصدر
 

رئيــس الجمهـورية يوجـه تعليـمة رئيــس الجمهـورية يوجـه تعليـمة 
إلـــى إلـــى الحكـومة ومســؤولـي الحكـومة ومســؤولـي 

األجـــهزة األمنــــــيةاألجـــهزة األمنــــــية

رحمة .عمار

 أصدرت رئاسة 
اجلمهورية، أمس بيانا، 

تطرقت فيه ملسألة 
الرسائل مجهولة املصدر 
التي على أساسها تفعل 

حتقيقات ومتابعات 
قضائية، وهي القضية 

التي سبق وأن تطرق 
اليها رئيس اجلمهورية، 

عبد املجيد تبون يف آخر 
لقاء للحكومة مع الوالة.



انتقلنا  عندما  صباحا  التاسعة  الى  تشير  الساعة  كانت 
ملعاينة كال من قرية عني نشمة، الطرايشة وقرية أوالد زايد، 
والية  شرق  عزوز  بن  لبلدية  التابعة  املعزولة  املناطق  إحدى 

سكيكدة. 
 حيث قطعنا مسافة 5 كلم من مدينة بن عزوز الى تلك 
القرى املعزولة، التي توحي معاملها الى منطقة مازال يسكنها 
االستعمار، حياة البدائية يف أبشع صورها، ال شعور باحلياة يف 
هذه املناطق املنسية وكأن الذاكرة عادت بك الى الزمن الغابر.

مشروع السكن الريفي ينتظر »تأشيرة« 
الوالي!

املشروع  املنطقة،  الريفي حلم سكان هذه  السكن  يعتبر 
الذي لم يجسد بعد على أرض الواقع رغم توفر اإلمكانيات 

الالزمة.
املدني  املجتمع  جمعية  رئيس  يقول  الصدد  هذا  ويف   
ببلدية بن عزوز خالل لقائه بـ«أخبار الوطن« إنه مت تخصيص 
مساحة إلجناز مشروع السكن الريفي وحتديد املؤسسة املقاولة، 

غير ان املشروع الزال مجمدا ينتظر إشارة من والي لوالية«، 
ووضعية جعلت السكان يعانون االمرين يف سكنات قصديرية 
كانت عبارة عن محتشدات خلفها االستعمار الفرنسي حولت 
حياتهم الى جحيم، » يقول أحد السكان » لم نعد نتحمل 
هذه الوضعية منازلنا تتحول شتاًء الى برك مائية، برد قاتل، 

وغياب الغاز عمق من معاناتنا نريد حال« يضيف محدثنا.
من  النتشالنا  املسؤولني  جميع  راسلنا   « آخر  أضاف  و 
هنا، ونحن اليوم نستغيث بالسلطات العليا للنظر يف امرنا قبل 

حلول فصل الشتاء«.
واعرب سكان املنطقة عن استيائهم من تدني اخلدمات 
ملختلف  تفتقر  ملنطقتهم  التابعة  اجلوارية  فالعيادة  الصحية 
البعيدة  املناطق  الى  التنقل  يضطرهم  ما  الضرورية  األجهزة 

للعالج.

الطرقات.. مسالك ترابية! 

بهذه  والرئيسية  الفرعية  الطرقات  شبكة  تعرف  كما 
غالبيتها  وأصبحت  حالتها،  كبيرا يف  تراجعا  املهمشة  القرى 

أشبه  إلى  الطرقات  املركبات، وحتولت هذه  لسير  غير صاحلة 
باملسالك الغابية حيث تتحول هذه املسالك إلى برك من املاء 
وأطنان من األحوال مع قدوم فصل شتاء ومكان لتطوير الغبار 

يف فصل الصيف.
ويطالب السكان بضرورة تدخل السلطات الوالئية ألجل 
إصالح وتعبيد جميع الطرقات رئيسية كانت أو فرعية وإنهاء 

معاناتهم مع مع الوضع املعاش.
 

ال مرافق ترفيهية للشباب!

مجال  خارج  نحن  رياضية،  وال  ترفيهية  مرافق  »ال 
لـ«أخبار  التغطية » هكذا قال احد شباب املنطقة يف تصريح 
الوطن« الوضعية تدفع شباب القرية االنتقال نحو عزابة أو بن 
عزوز من أجل ممارسة نشاطاتهم الرياضية ابرزها كرة القدم، يف 
إعادة  نشمة هدم بحجة  بقرية عني  اجلواري  امللعب  أن  حني 
ترميمه إلى أن مؤسسة األشغال املكلفة بإعادة تهيئة امللعب 
وسط  األتربة  من  ركام  وراءها  وتركت  األشغال  ورشة  غادرة 

امللعب، مما حرم أبناء القرية اللعب فيه.

رئيس بلدية بن عزوز يكشف عن 
»مشاريع«!

تصريح  يف  عزوز  بن  بلدية  رئيس  عياش«  »محمد  قال 
لـ«أخبار الوطن« إن مشروع اإلنارة العمومية على مستوى قرية 
وتهيئة  مشروع  الى  باإلضافة  قريبا«،  سينطلق  نشمة  عني 

الطريق الرئيسي يف إطار برنامج فتح املسالك«. 
و كشف املسؤول ذاته عن تخصيص غالف مالي يقدر 

ب 4 مليار بقرية للطرايشة لتهيئة قنوات الصرف الصحي.
فيما يخص امللعب اجلواري أوضح املتحدث ذاته »نحن 
بصدد اجناز ملعب بلدي ببلدية بن عزوز وو سنعمم ذلك على 

باقي املناطق املجاورة ».
و بخصوص شبكة الري التي طالب بها فالحو املنطقة 
املوارد  ووزارة  الفالحة  وزارة  ندعو  نحن   « البلدية  رئيس  قال 
املائية ملعاينة املشروع املتوقف الستفادت مزارع البلدية من ماء 

الري«.
 كما كشف املتحدث عن مشروع التزويد باملاء الشروب 
ضمن  برمجت  أخرى  ومشاريع  للطرايشة  قرية  مستوى  على 
تطهير  غرار  على  الظل  ملناطق  واملوجهة  املستقبلية  املشاريع 
قنوات الصرف الصحي ومشروع الطاقة الشمسية وتوزيع املاء 

الشروب على مستوى املشاتي.
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أخبار الداخل

ركة«  تعرُف يف سكيكدة بـ »دوار الّشْ

ٌة.. وز منسيـّ ٌة..ُقــرى بـن عـزُّ وز منسيـّ ُقــرى بـن عـزُّ
 إاّل فــــي االنِتـــخاَبـات!  إاّل فــــي االنِتـــخاَبـات! 

أن  أكدوا  الذين  احلي  سكان  حفيظة  أثار  ما 
زيادة  آخر  هو مشكل  االنارة  من  حرمان حيهم 
عن مشكلة الشرارات الكهربائية يف احلنفيات، 
مطالبني بحل األزمة يف أقرب وقت قبل حدوث 

الكارثة. 

صفاء كوثر بوعريسة

 هي بلدية بن عزوز بوالية سكيكدة، أو »دوار الشركة« لقب القرية سابقا؛ و«الشركة« تعني »الفخ«؛ 
ويبدو أن سكانها سقطوا يف فخ املسؤولني الذين ال يتذكرونهم سوى يف االنتخابات، أو هكذا قال عدد 

ممن التقتهم »أخبار الوطن« بقرى«عني نشمة«، »الطرايشة« و«أوالد زاير«، يف جولة دامت يوًما 
كاماًل، لتنقل معاناة مواطنني يئنون يف صمت وينتظرون ساعة الفرج.
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بسبب التأخر يف صّب األجور واملنحبسبب التأخر يف صّب األجور واملنح

 إضــراُب العمــال  يـشــّل عــدة  إضــراُب العمــال  يـشــّل عــدة 
بلــديات شـرقـــي بجــــايـة! بلــديات شـرقـــي بجــــايـة! 

عبدالسالم قريشي 
هذه  توجة  بلدية  استهلت  وقد 
أقدم  حني  اإلضرابات،  من  املوجة 
البلدية  أبواب  غلق  على  عمالها 
بلدية  بها  حلقت  ثم  يوما،   12 منذ 
بوخليفة ثم تيشي فبلدية تيزي نبربر 
ستسفر  ما  انتظار  يف  أوقاس  بأعالي 

عنه  األيام القادمة.
عيسانيرئيس  رشيد  أكد   و 
يف  بلديته  عمال  »إن  تيشي  بلدية 
أن  اعتبار  على  أيام   5 منذ  إضراب 
بعد  التوازن  إعانة  تدفع  لم  الوصاية 
وهو ما يعني عدم وجود أموال ومنه 

التنفيذي  اجلهاز  على  يستحيل 
النشاط »وعليه  يف  اإلستمرار 
غاية  إلى  انسداد  حالة  يف  فالبلدية 

ضخ األجور. 
 أما يف بلدية توجة ونظرا لعدم 
وجود تنظيم نقابي قام العمال بإنشاء 
اخلطوات  بني  ومن  يجمعهم  تكتل 
التي قام بها تنظيم اعتصام أمام بوابة 
الوالية أين مت طرح انشغاالتهم على 
شهر  منذ  كوفيد19  منحة  دفع  غرار 
جانفي وكذا أجرة شهر أوت،  منحة 

املردودية وترسيم املتعاقدين.
زايدي«  »رمضان  و حسب 

لعمال  الوطنية  الفديرالية  رئيس 
املستقلة  الوطنية  النقابة   « البلديات 
سناباب   - العمومية  اإلدارة  لعمال 
السباقة  هي  كانت  نقابته  فإن   «  -
2016م  يف طرح هذا االنشغال منذ 
 12 أجرة  ضمان  يخص  والذي 
على  احمللية  اجلماعات  لعمال  شهرا 
ميزانيات  أن  علما  الوطني  املستوى 
تستطيع  ال  العموم  على  البلديات 
ضمان إال أجرة 4 أو 5 أشهر يف حني 
عن  الشهور  بقية  أجرة  تغطية  يتم 
لصالح  التوازن  حتقيق  اعانات  طريق 
مؤسسات الدولة التي تعاني من شح 

يف املوارد املالية وصعوبات يف التسيير 
قصد تفادي انهيارها«.

العمال  طالب  و 
املنتخبني  باستقالة  املضربني 
انسداد  وراء  واتهمومهمبالسبب 
مجلسهم منذ أشهر وحتى سنوات » 
من  عليها  التوقيع  يتم  لم  املداوالت 
طرف املنتخبني الذين يشترطون على 
شيئ  كل  قبل  حصيلة  تقدمي  املير 
أحد   « حسيسي   »« السيد  يقول   «
األمني  التقى  الذي  الوفد  أعضاء 
العام للوالية الذي وعدهم بالنظر يف 

انشغاالتهم وحل ماأمكن منها. 

بلدية  رئيس  توقيف  األسبوع  نهاية  مت 
السدراية 90كم أقصى شرق املدية املدعو، »ن.ر 

»ونائبه »ز.ع« املنتميان حلزب األرندي 
وذلك عقب متابعتهما قضائيا يف قضية 

تتعلق بتسيير شؤون البلدية.
»أخبار  لـ  مطلعة  مصادر  قالت  و 
املجلس  عضو  تنصيب  مت  إنه   « الوطن 
 « البلدية »م.م  لذات  البلدي  الشعبي 
البلدية إلى  بصفة مؤقتة لتسيير شؤون 
طرف  من  النهائي  احلكم  صدور  غاية 

اجلهات القضائية املختصة«. 
عمر. ب

يف  مستغامن  والية  بأمن  الشرطة  مصالح  متكنت 
إطار محاربة اجلرمية واللصوصية والقضاء على عصابات 
النطاق  واسعة  شرطة  عملية  ويف  ومكافحتها  األحياء 
توقيف  من  اجلاري  سبتمبر  عشر  السادس  يف  نفذت 
بينهم  من  أشخاص   09 من  متكونة  أحياء  عصابة 
امرأتان يقودهم شخصان تتراوح أعمارهم بني 24 و40 
من  بالقبض  أمر  محل  أحدهما  قضائيا  مسبوقان  سنة 

طرف العدالة. 
فإن العملية مت خاللها  ذاتها  املصالح  بيان  وحسب 
ما  وحجز  سكنه  مبقر  وشريكه  العصابة  قائد  توقيف 
الوطنية  بالعملة  مالي  ومبلغ  مهلوس  قرص   78 يقارب 
اإلجرام،  عائدات  من  يعتبر  سنتيم  مالين   09 يقارب 

قارورة بنزين، دراجة نارية وسالحني أبيضني.
وبعد عملية  العملية  الثانية من  املرحلة  كما مت يف 

متشيط أمني واسعة النطاق لقوات الشرطة العملياتية مت 
العصابة  أفراد  07 أشخاص آخرين من  توقيف  خاللها 

من بينهم امرأتني وحجز أسلحة بيضاء متمثلة يف
الكبير،  منشار،  03 خناجر من احلجم  سيفني، 
مخطاف، املوقوفون كما ورد يف البيان حاولوا إقتحام املقر 
وإهانة  املوقوف  العصابة  لرئيس  الفرار  لتسهيل  األمني 

قوات الشرطة واإلخالل بالنظام العام.
قدم  قضائية  إجراءات  ملفات  إجناز  بعدها  ليتم 
وكيل  السيد  أمام  فيهم  املشتبه  العصابة  أفراد  مبوجبها 

اجلمهورية لدى محكمة مستغامن. 
 فيما تبقى العملية مستمرة الى غاية تطهير قطاع 

االختصاص من االجرام واللصوصية. 
بن سعدية. ن

املدية
األمــن يطيــح بتاجــر للذخيـرة الحية

متكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية نهاية األسبوع على اثر 
معلومات تفيد بتواجد شخص مشتبه فيه يقوم باالجتار يف الذخيرة احلية بطريقة 

غير قانونية.
والتحري،   البحث  القضائية عمليات  الضبطية  إثرها باشرت عناصر  على 
بالتفتيش  اذن  ومبوجب  معه،  والتحقيق  فيه  املشتبه  توقيف  عن  أسفرت  التي 
صادر عن وكيل اجلمهورية لدى محكمة البرواقية ملسكنه العائلي، مت العثور على 
كمية معتبرة من الذخيرة احلية،  وحجز 5741 خرطوشة صيد من عيار 16 و12 
أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة  ملم،ليتم اجناز ملف قضائي ضده وتقدميه 

البرواقية، عن قضية االجتار غير الشرعي يف الذخيرة احلية.
عمر ب

مستغامن
مخــبر الكشــف عن فيـــروس كورونا 

يدخــل حيــز الخـــــدمة
عبلى  مستغامن  املتواجد  بوالية  كورونا  فيروس  عن  الكشف  مخبر  دخل 
مستوى جامعة عبد احلميد مب باديس، حيز اخلدمة نهاية االسبوع املاضي، من 

شأنه ان يخفف الضغط على املخبر املتواجد بوالية وهران. 
وقال رئيس اجلامعة إن املخبر مطابق للمعايير املعمول بها، ومتت معاينته 
من قبل جلنة مختصة وحظي باملوافقة من طرف معهد باستور،  وسيشرف عليه 
فريق علمي متكون من مختصني يف البيولوجية اجلزيئية وعلم األحياء الدقيقة 
بسعة 100 حتليال يوميا، بحيث ميكن هذا األخير احلصول على التحاليل بشكل 
أسرع بالتنسيق مع مستشفى شيغيفارا ويخفف الضغط على مخبر وهران الذي 

كانت تنقل إليه التحاليل مرتني يف األسبوع«.
بن سعدية. ن

بجاية
الشــروع في جــرد الثــروة 

الحيوانيـة بدايــة شهــر أكتوبــــر
كشف ممثل مديرية الفالحة بوالية بجاية -مصلحة مفتشية الطب البيطري 
- عن تسطير برنامج يتضمن إجراء عملية جرد الثروة احليوانية بوالية بجاية التي 

ستنطلق بداية من شهر أكتوبر الداخل. 
و قال املسؤول ذاته يف تصريح لـ«أخبار الوطن »إن املرحلة األولى  تتمثل يف 
جرد األبقار، وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 644 املوقعة بتاريخ 15 سبتمبر 
2020 من طرف وزير الفالحة والتنمية الريفية والتي تهدف إلى جرد األبقار،  
تزامنا مع تنظيم حملة التلقيح ضد احلمى القالعية وبعض األمراض األخرى«.
احليوانية  للثروة  الصحية  باملتابعة  ستسمح  العملية  هذه  »إن  وأضاف 
األمراض  كل  ضد  الدورية  التلقيح  عمليات  تنظيم  خالل  من  بها  والتكفل 
اخلاصة بها،  كما تدعو مديرية الفالحة جميع املربني باملشاركة يف هذا البرنامج 
األساسية  املعلومات  كل  بجمع  البيطرة  ملصالح  يسمح  والذي  املجاني  الوطني 

إلمتام قواعد البيانات اخلاصة بالثروة احليوانية«.
 ت.  كرمي

بجاية
استقــالة رئــيس بلـــــدية

 تمــــزريت ألســباب صــــحية
 

بجاية  غرب  الواقعة  متزريت  بلدية  رئيس   « سعاوي  هالل   « السيد  قدم 
استقالته من منصبه وذلك يف جلسة استثنائية بحضور أعضاء املجلس الشعبي 
صحية  أسباب  إلى  القرار  هذا  املير  وارجع  املدني  املجتمع  وجمعيات  البلدي 
منعته من إكمال عهدته هذا وسيخلفه يف منصبه مؤقتا السيد نبيل مسيوني إلى 

غاية انتخاب أعضاء املجلس الشعبي البلدي لرئيس جديد
عبدالسالم قريشي

يشن عمال عدة بلديات شرقي بجاية، منذ عدة أيام، إضرابا عن العمل بسبب عدم 
تلقيهم جورهم ومنحهم وذلك منذ شهر بالنسبة إلى العمال الدائمني، وشهرين 

بالنسبة إلى العمال املتعاقدين. 

مستغامن
األمــــن يطـــيح بعصــابة ويحــجز أسلــحة بيـــــضاء

املدية
توقيـــف ميـــر 

»السدراية« ونائبه بسبب 
المتــابعة القضـــائية
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سقط ثالثة أطفال من على سيارة كانت ضمن  
موكب زفاف ببلدية تاسوست بوالية جيجل 
مساء اخلميس املاضي،  حيث تعرض األطفال 
الضحايا إلصابات على مستوى الرأس.  يذكر 

أن أعوان  احلماية املدنية تدخلوا ألسعاف 
اجلرحى قبل نقلهم إلى مستشفى جيجل.     

    يحدث هذا يف الوقت الذي منعت فيه 
السلطات تنظيم مواكب الزفاف يف الوالية 

ذاتها ويف باقي واليات الوطن. يذكر أن 
احلادثة القت استياء كبيرا لدى نشطاء 

مواقع التواصل االجتماعي،  الذين حّملوا 
األولياء مسؤولية ما جرى.

كشفت وزارة املوارد املائية، يف بيان لها، عن إجراء الوزير 
لقاء عمل اليوم السبت مع مدراء الوحدات ملؤسسة 

اجلزائرية للمياه لضبط برنامج عمل الوحدات.
كما سيتم تنصيب املدراء اجلدد الذين مت تعيينهم 

حديثا، السيما بعد قيام ارزقي براقي بتوقيف عدد 
من املسؤولني يف قطاع املوارد املائية بسبب سوء التوزيع 

الذي اشتكى منه املواطنون، مؤخرا.
و يسعى وزير املوارد املائية الى تدارك مشكل توزيع 
املياه الذي تعاني منه بعض واليات الوطن، السيما 

بعد تعليمات رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون التي 
أسداها للوزير أرزقي براقي والقاضية بحل هذا املشكل.

يطرح الكثير من سكان بلديتي دار الشيوخ والبيرين يف 
اجللفة عدة تساؤالت حول  مصير مستشفيات اكتملت 
األشغال بها، وبقيت أبوابها موصدة  دون  أسباب واضحة.

وتساءل السكان خالل تصريحات أدلوا بها لـ »أخبار 
الوطن« عن مصير هذه املستشفيات، مطالبني اجلهات 

الوصية بالتدخل عاجال وفتحها  أمام املرضى، الذين ما 
يزالون يعانون اآلمرين من خالل قطع مسافات طويلة 
قصد العالج.  يذكر أن مستشفيي البيرين ودار الشيوخ 

يحتويان على 60 سريرا اكتملت األشغال بهما أواخر سنة 
2018، لكن إلى حد الساعة لم يفتحا أمام املرضى.

َموِكـــب ُعــــرٍس داٍم بِجيــــــَجل!

الَوزيــُر األّول ُيقــّرر

واِرئ!ُمستشـــَفياِن.. بـــال َمـــرضــــى! بّراقــِي يعِلُنــــها طــــَ

وجهت وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي 

إرسالية إلى املدير 
العام للديوان الوطني 
للخدمات اجلامعية، 
وكذا رؤساء الندوات 
اجلهوية للجامعات، 

مفادها استغالل 
حافالت النقل 

اجلامعي لنقل الطلبة 
ما بني الواليات.

وهو املقترح الذي 
وافق عليه الوزير 

األول عبد العزيز جراد، من أجل الشروع يف تنفيذ هذه 
العملية مع اتخاذ جميع التدابير الالزمة، من أجل 

ضمان التحاق الطلبة الستئناف األنشطة البيداغوجية 
الختتام السنة اجلامعية »2019 – 2020«، بدءا من اليوم 

السبت 19 سبتمبر 2020.

أعلن متعامل الهاتف النقال »أوريدو« جناحه يف إصالح العطب الذي 
طرأ على الشبكة خالل األيام األخيرة.

وجاء يف البيان الذي أصدره املتعامل ذاته: » نظرا إلى االضطرابات 
التي عرفتها شبكة “أوريدو” خالل األيام األخيرة، جنحنا يف إصالح 

الشبكة«.وقدم متعامل الهاتف النقال “أوريدو” اعتذاره لزبائنه 
على اإلزعاج الذي تسبب لهم فيه،  مؤكدا أن “أوريدو” تعمل على 

مدار الساعة لتمكينهم من االستفادة بجميع اخلدمات.

أوِريـُدو.. 
»َتنجـْح«! 

ي الّرئيـُس يعـزِّ
بعث رئيس اجلمهورية، عبد املجيد 

تبون، برقية تعزية ومواساة إلى عائلة 
الفقيد البروفسور عبد املجيد مرداسي، 
الذي وافته املنية البارحة.ونّوه الرئيس 
يف برقية التعزية  بإسهامات البروفسور 

الراحل واألستاذ اجلامعي املرموق يف 
إثراء عالم الفكر والتاريخ، متضرعا إلى 
العلي القدير بأن يسكنه فسيح جنانه، 

وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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َم بتجهيزات جّد متطورة ُدعِّ

المستشـفى الجامعـي المستشـفى الجامعـي 240240 سريـرا  سريـرا 
باألغــواط يدخـل حيــز الخـدمةباألغــواط يدخـل حيــز الخـدمة

ع. نورين 
جراحية  عمليات  إجراء  إلى  باإلضافة 
مختلفة. يذكر أن هذا املستشفى سيستقبل 
جغيدل  قال  و  الطب،  املوسم طلبة  هذا 
لـ  تصريح  يف  املستشفى  مدير  بوعبداهلل، 

الصحي  الهيكل  هذا  »إن  الوطن«  »أخبار 
جد  طبية  بتجهيزات  تدعيمه  مت  الكبير 
بشبكة  وربطه  املصالح  متطورة يف مختلف 
داخلية تراقب كل ما يجري داخل املصالح 
وضعه  سيتم  أضاف«  و  واألقسام«، 
كلية  جتهيزه  استكمال  بعد  اخلدمة  حيز 

وتدعيمه باألوكسجني«.
نواجه  »ال  ذاته  املسؤول  أوضح  و 
حاليا مشكال يف التأطير الطبي يف مختلف 
لتقدمي خدمات  و سنشعى  التخصصات، 
مخطط  وفق  للمرضى  نوعية  صحية 
أن  الى  باإلضافة  محكم،  وتقني  إداري 
من  معتبرة  حصة  خصص  الوالية  والي 
السكنات لألطباء لضمان استقرارهم قصد 

عبداهلل مجبري
وكالة  لدى  باإلعالم  املكلف  أوضح 
الوطن« ألخبار  »أخبار  لقاء مع  الصندوق يف 
سكان  الطالع  فرصة  يعد  هذه النشاط  إن 
التي  واالمتيازات  اخلدمات  مبختلف  املنطقة 
من  لهم  يكفله  ما  وكل  الصندوق  يقدمها 
االجتماعي،  الضمان  مجال  يف  حقوق 
االنشغاالت  من  العديد  تسجيل  إلى  إضافة 

واالقتراحات املطروحة من قبلهم ».
مصالح  »إن  ذاته  املتحدث  أوضح  و 
من  بجملة  التعريف  إلى  ستتطرق  الوكالة 
ما  خاصة  بعد  عن  االلكترونية  اخلدمات 
وثيقة  الستخراج  الهناء  بخدمة  يتعلق 
االنتساب بصورة فعالة عبر خدمة الواب ومن 

دون عناء التنقل«.
مواصلة  تأتي  اخلرجة  هذه   « أضاف«  و 
يندرج  الذي  اجلواري  امليداني  للعمل 
من  واملسطرة  املتبعة  االستراتيجية  ضمن 
للتأمينات  الوطني  الصندوق  مصالح  قبل 

التكفل  االجتماعية للعمال األجراء يف إطار 
للتقرب  وكذا  للمواطنني  واألمثل  األجنع 
خاصة  انشغاالتهم  ملختلف  واالصغاء  منهم 
عليهم  تتعذر  الذين  الظل  مبناطق  القاطنني 

القاهرة  للظروف  نظرا  معنا  املستمر  التواصل 

التي حالت بينهم للتنقل إلى مصالح الوكالة 

بعاصمة الوالية«.

من  يعدون  عامني  أمناء   5 ترقية  مت 
لتولي  أدرار  بوالية  محليا  الشابة  الكفاءات 
التي  احلركة  إطار  يف  الدائرة  رئيس  منصب 
أجراها رئيس اجلمهورية يف سلك الدوائر التي 
 110 وحتويل  دائرة  إنهاء 127 رئيس  شملت 

رئيس دائرة، وترقية 131 إلى رئيس دائرة. 
عبد  بن  نبيلة  بالسيدة  األمر   ويتعلق 
الكرمي التي عينت رئيس دائرة الغيشة بوالية 

الصادق محمدرئيس دائرة مكمن  األغواط، 
بن عمار بوالية النعامة وكذا مت تعيني مختار 
معسكر  بوالية  زهانة  دائرة  رأس  على  فالني 
أوالد  دائرة  كرئيس  عني  بركاوي  ومبروك 
رئيس  حفيظ  ولعايش  بشار  بوالية  خضير 

دائرة الرمكة والية غليزان.
دائرة  رئيس  مهام  إنهاء  مت  املقابل  يف 
وقد  هذا  شروين.  دائرة  ورئيس  فنوغيل 

اإلطارات  ومختلف  النخبة  استحسنت 
الترقيات  هذه  بالوالية  املدني  واملجتمع 
واعتبروها  الشباب  فئة  مست  التي  اجلديدة 
خطوة يف االجتاه الصحيح لبناء اجلزائر اجلديدة 
التي يبنيها اجلميع بدون إقصاء والتهميش.                

                                عبداهلل   مجبري

شرعت مديرية الصحة والسكان باألغواط يف حتويل املرضى من 
مستشفى »احميدة بن عجيلة« إلى املستشفى اجلامعي اجلديد 240 
سريرا، حيث انطلقت اخلدمات الصحية بشكل رسمي به يف مختلف 
املصالح واألقسام الطبية، كالطب الداخلي، أمراض القلب، األشعة، 

األمراض الصدرية وطب األطفال والنساء 

اليزي
تسليـم معدات وتجهيزات عصـرية للحرفيـنتسليـم معدات وتجهيزات عصـرية للحرفيـن

استلمت غرفة الصناعات التقليدية واحلرف بوالية اليزي عتادا وجتهيزات عصرية يف اخلياطة 
من طرف مؤسسة اتصاالت اجلزائر املمثلة عن وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية يف 
إطار متويل مشاريع الغرفة بالوالية، إلنشاء وانتاج اقنعة واقية ومختلف الوسائل الوقائية يف ظل 

الوضع الصحي الذي تعيشه البالد جراء تفشي اجلائحة.
وأوضح مدير الغرفة »املني حمادي« يف تصريح لـ« أخبار الوطن« انه مت استالم العتاد بكامل 
التجهيزات من اآلالت العصرية يف اخلياطة على غرار املستقيمة واخلاصة بالتقطيع وغيره من 
اللوازم الضرورية والتي مت تركيبها على مستوى الورشتني يف كل من اليزي وجانت وأطلق عليها 

اسم ورشات األمل«.
و أضاف املسؤول ذاته »إنها ستساهم بشكل كبير يف انتاج األقنعة الواقية ومختلف األلبسة 
احلرفني  مهارات  تطوير  يف  نوعية  قفزة  اعطاء  عن  فضال  املستجد،  الوباء  من  بالوقاية  اخلاصة 
باملنطقة وصقل موهبتهم باإلضافة إلى االستفادة مستقبال من دورات تكوينية باملنطقة وتطوير 

مهنة اخلياطة بها«يقول املسؤول ذاته. 
براهيم مالك

إليزي
 نحــو فتـح مجمـوعة أخـرى من المسـاجد نحــو فتـح مجمـوعة أخـرى من المسـاجد

بلديات حتى  عبر ثالث  أخرى  فتح مساجد  باليزي عن  الوالئية  األمنية  اللجنة  وافقت 
للحجر  التدريجي  الرفع  الغلق عقب  تأدية صالتهم، بعد شهور من  بها من  املواطنون  يتمكن 

الصحي. 
وحسب بيان اللجنة الوالئية حتصلت اخبار الوطن« على نسخة منه »تضم القائمة اإلضافية 
مسجد اإلمام مالك ببلدية برج احلواس،و مسجد عبد احلميد بن باديس، مبقاطعة الدبداب، 

ومسجد صالح الدين االيوبي ببلدية برج عمار إدريس«.
القائمة جاءت استجابة لطلب سكان املناطق املذكورة باإلضافة  البيان »ان هذه  واضاف 
الى عدم تسجيل اية خروقات للبروتوكول الصحي الواجب تطبيقه عبر كافة مساجد الوالية، 

وااللتزام الكامل بشروط والتدابير الوقائية ».
و بلغ عدد املساجد املعنية بالفتح عبر كافة قطر الوالية تسعة مساجد يف انتظار استكمال 
الفتح التدريجي لبقية املساجد مع ومراعاة التدابير الوقائية اخلاصة مبنع انتشار الوباء«ترتيبات 

املتخذة ضد تفشي الوباء. 
براهيم مالك

إليزي
بلـــدية بــرج الحـــواس بحـــاجةبلـــدية بــرج الحـــواس بحـــاجة
 إلـى وحــدة للحمــاية المدنـــية إلـى وحــدة للحمــاية المدنـــية

وحدة  انعدام  مع  اليزي  والية  جنوب  الواقعة  احلواس  برج  بلدية  سكان  معاناة  تزال  ما 
للحماية املدنية رغم حاجتهم املاسة اليها جراء حوادث املرور املتكررة يف كل مرة بالطريق الوطني 

رقم 03 الذي يشهد حركة كبيرة على مرور السنة باإلضافة الى احلرائق.
و قال ممثلو سكان بلدية برج احلواس خالل لقائهم بـ«أخبار الوطن« ان احلادثة األخيرة التي 
وقعت بحي تني قدازن والتي كادت ان تسبب خسائر بشرية لوال قدرة اخلالق وتدخل املواطنني 
يف الوقت املناسب إلخماد السنة النيران امللتهبة جراء احتراق منزل فضال عن احلوادث املتكررة 
خاصة بالطريق الوطني رقم 03 يف شطره الرابط بني جانت والبلدية وكذا منعرجات تهرجلي 

خاصة شاحنات الوزن الثقيل بسبب حركيتها الكبيرة ».
حيث ال يكاد مير أسبوع دون تسجيل حادث مروري او مميت تسببت يف هالك العديد من 
األشخاص ومنهم من تسببت لهم اعاقة دائمة بسبب غياب التدخل السريع يف حينه يف ظل 
بعد الوحدات عن البلدية يف كل من فضنون وجانت حسب املواطنني وهو الشيء الذي ضاعف 

من إصرارهم على املطالبة بوحدة ثانوية مبقر البلدية. 
ويف ذات السياق دعا ممثلو املجتمع املدني يف رسالة الى السلطات احمللية بتوفير مقر لهذا 
اجلهاز ملا له من فائدة كبيرة خاصة عند حدوث حوادث مميته من حرائق او حوادث سير بل 
وحتى استقبال عابري الطريق وتوفير الراحة لهم مع التوجيه لكون مسالك الطريق اجتاه اليزي 
تعد منحدرات خطيرة خاصة على املركبات من الوزن الثقيل وهذا فضال عن باقي اخلدمات 

املتعددة التي يوفرها هذا السلك الهام للمرضى وأصحاب األمراض املزمنة وغيرهم. 
براهيم مالك

 

إليزي
قـــافلة تحسيســية بتــرقيــةقـــافلة تحسيســية بتــرقيــة

 االستثمـــار تجــوب منــاطق الظــل  االستثمـــار تجــوب منــاطق الظــل 
حول  لتحسيسهم  إليزي  بوالية  الظل  مناطق  شباب  تستهدف  إعالمية  قافلة  أطلقت 
املقاوالتية وسبل اقتحام عالم االستثمار واستحداث مؤسسات صغيرة مبباردة من الفرع الوالئي 

للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 
وحسب املكلفة باالتصال« صبيحة قسايسية« بذات الهيئة » فالقافلة تهدف التي جتوب 
مختلف مناطق الظل بالوالية إلى تعزيز العمل اجلواري وإرساء قواعد العمل امليداني والتشاركي 
ونشر الفكر املقاوالتي يف أوساط حاملي األفكار واملشاريع يف تلك املناطق، وكذا رصد مختلف 
األنشطة التي ينبغي تدعيمها سيما يف مجاالت الفالحة واخلدمات بعد رفع التجميد عنها ».
ويشمل برنامج هذه املبادرة تقدمي شروحات حول املقاربة اإلقتصادية للوكالة الوطنية لدعم 
تشغيل الشباب يف إطار اإلستراتيجية اجلديدة التي أقرتها الوزارة الوصية، وذلك من خالل بث 
ومضات سمعية بصرية وتوزيع مطويات إعالمية إلى جانب استعراض بعض مشاريع اإلستثمار 

الناجحة التي مت جتسيدها عبر متويل الوكالة. 
وتتواصل فعاليات هذه األيام اإلعالمية على مدار شهر كامل مستهدفة مختلف مناطق 
الظل بوالية إيليزي بغرض رصد تطلعات الشباب بها والعمل على جتسيدها ميدانيا مبا يعطي 

دفعا للتنمية احمللية وتشجيع فرص االستثمار بتلك املناطق.
ق.م

أدرار
شباك »كناص« المتنقل يحّط الرحال بـ »بسالي«شباك »كناص« المتنقل يحّط الرحال بـ »بسالي«

حط الشباك املتنقل 
اجلواري اخلاص 

بالصندوق الوطني 
للتأمينات االجتماعية 
للعمال األجراء، بقصور 

وأحياء بلدية سالي جنوب 
أدرار،  قصد التعريف 
باخلدمات اجلديدة 

وتسجيل انشغاالت سكان 
مناطق الظل مبايتعلق 

باخلدمات االجتماعية. 

أدرار
ترقــية ترقــية 55 أمنــاء عاميــن إلى منـصب رئيس دائرة أمنــاء عاميــن إلى منـصب رئيس دائرة
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جمال بوالديس
خالل  سكيكدة،  والية  والي  كشف 
اقتراب  عن  الوطن«،  »أخبار  بـ  جمعه  لقاء 
على  اجلاهزة  السكنية  احلصص  توزيع  موعد 
املستفيدين، املتمثلة يف 800 وحدة سكمية 
خص  مسكن  و400  »بوعباز«  لسكان  متنح 
»إن  بالقول:  موضحا  سكان«مسيون«.  بها 
وقاطني  السكن،  لطالبي  ستكون  األولوية 

وأصحاب  الصفيح  وسكان  الهش  السكن 
الطعون«.

االجتماع  إلى  سارع  الوالي  كان  و 
بأشغال  املكلفة  املقاوالت  مع  األسبوع  نهاية 
ورشات السكن،  والتي من املزمع توزيعها يف 
غضون أيام قليلة،  أين شدد خالل اإلجتماع 
املعنيني  التنفيدين  املدريني  وبحضور 
كل  بغلق  التعجيل  ضرورة  على  بالسكن، 
التي  احلضاري  بالتحسني  اخلاصة  الورشات 

إطار  يف  خاصة  السكن  توزيع  عملية  عطلت 
القضاء على السكن الهش والقصديري، إلى 
جانب حصة أصحاب الطعون الدين ينتظرون 

مصيرهم مند أزيد من سنة.
سعيد  بن  القادر  عبد  الوالي  وأكد   
عن  واالبتعاد  الصبر  املواطنني  كل  على 
االحتجاجات، مؤكدا »إن السكن لن يذهب 
ورشات  من  االنتهاء  شريطة  ملستحقيه،  إال 
التحسني احلضاري قبل نهاية الشهر اجلاري.

)وحدة  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة  أعلنت 
لتسهيل  إلكترونية  منصة  إطالق  عن  عنابة( 
منح  إطار  يف  وذلك  الشركة،  زبائن  شكاوى 
خدمة  عنابة  بلديات  مختلف  عبر  زبائنها 
شكواهم  إيصال  خاللها  من  يتم  جديدة، 
مباشرة إلى املدير واملسؤولني املباشرين بشكل 

منتظم وسريع.
»فاخلدمة  ذاتها  الهيئة  بيان  وحسب 
إلكترونية  إستمارة  إطالق  تتمثل يف  اجلديدة 
عنابة،   والية  سكان  شكاوي  الستقبال 
العالقة،  الديون  من  للتخلص  ومرافقتهم 
عن  اإلجابة  من  الزبائن  ستمكن  حيث 
حتديد  حول  املتمثلة  استفساراتهم  جميع 
اخللل يف تراكم الديون لدى الزبون،  وحتديد 

والثقة  التواصل  تراجع  املتسبب يف  ومحاسبة 
التدخل  عملية  وتسريع  والزبون  املؤسسة  بني 

ملعاجلة اإلشغال املطروح«.
اجلزائرية  مصالح  أن  )البيان(  وأضاف 
للمياه بعنابة تسعى دائما وتهدف إلى توطيد 
العالقة مع الزبائن لتحسني اخلدمة العمومية 

وإستمراريتها.
ويجدر أن الشركة بعنابة كانت ويف عدة 
ديونها  إرتفاع  إلى  أشارات  سابقة  مناسبات 
مليار سنتيم يف   242 بأكثر من  الزبائن  لدى 
جميع األصناف من منازل، جتار، مؤسسات 
ومصانع وتسعى الشركة لتخصيلها عن طريق 

املعامالت الودية.
ف سليم

عنابة

»الجزائرية للمياه« تطلق خدمة 
إلكترونيـة للتكفـل بالشكـاوى

َواِلي ْسِكيكَدة يف َتصريٍح لـ«أخَبار الَوطن«:

َتوزيــُع الّسكـن َمرهـوٌن بانتهاء 
أشَغـــال التَّهيئــة الَحضريــة!

من  كل  يف  بالناحية  السواحل  حرس  فرقة   متكنت، 
سكيكدة والقل خالل 24 ساعة املاضية،  من إحباط محاولة 
هجرة غير شرعية لشبان كانوا على منت ثالثة قوارب تقليدية 
الصنع كانت متوجهة نحو السواحل اإليطالية يف رحالت غير 
شرعية حتمل شباب من مختلف األعمار ومن اجلنسني ومن 

بينهم رضيع.
و بحسب مصادر »أخبارالوطن« املطلعة، فإن 57 حراقا 
وأطفال صغار  نساء  بينهم  القوارب من  تلك  كانوا على منت 
ينحدرون من بلديات كركرة والقل بوالية سكيكدة وواليات 

عنابة وجيجل وسوق أهراس. 
غير  رحلة  األربعاء يف  يوم  فجر  القوارب  هذه  وانطلقت   
نحو  غرب سكيكدة،  بكركرة  زويت  بن  شاطئ  من  شرعية 
الضفة األخرى بإيطاليا، قبل أن يتم أعتراضها من قبل فرق 
حتويل  مت  حيث  إنطالقها،  مكان  من  أمياال  السواحل  حرس 
املوقوفني إلى ميناء كل من القل وسكيكدة مع حجز جميع 
مت  فيما  خشبيان،  وقاربان  بحوزتهم  كانت  التي  األغراض 

تسليمهم الى مصالح الدرك املختصة إقليميا.
جمال بوالديس

بسكيكدة
إحباط ثالثة محاوالت »حرقة« في يوم واحد!

القادر  عبد  جيجل  والية  والي  أعلن 
والية  إن  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  يف  كلكال 
الطاقة  يف  اإلستثمار  مجال  دخلت  جيجل 
الشمسية مؤكدا أنه مع نهاية األسبوع املاضي 
مت تزويد 10عائالت بالكهرباء عن طريق الطاقة 
الشمسية ليصل عدد العائالت مستقبال إلى 

40عائلة تستفيد من هذه اخلدمة«.
إحصاء  مت  »إنه  املتحدث  وأوضح 
628عملية  ضمن  بالوالية  ظل  238منطقة 

عمليات  من  املناطق  بعض  تستفيد  حيث 
حيث  اآلجال  أقرب  يف  واإلجناز  اإلحصاء 
خاضعة  ستكون  ظل  تسجيل127منطقة  مت 
ل181عملية إجناز مببلغ مالي يقارب 280 مليار 
سنتيم«،كما أعلن عن استفادت الوالية من 
استالمها  مت  حيث  املدرسي  لنقل  110حافلة 
البلديات  على  ستوزع  والتي  دفعتني  على 

وأهمها النائية.
 سهام.ع

والي جيجل يف تصريح لـ«أخبار الوطن«:

تزويد 40 سكنا بالطاقة الشمسية 
وإحصــاء 238 منطقــة ظـــل!

مهيدي  بن  العربي  حي  سكان  أعرب 
من  استيائهم  عن  سكيكدة،   مبدينة  الواقع 
العشوائي  والرمي  املنتشرة  القاذورات  ظاهرة 
صورة  على  سلبا  انعكست  التي  للنفايات 
سكيكدة  مبدينة  حي  أكبر  يعتبر  الذي  احلي 
والذي  السكان  وعدد  املساحة  حيث  من 

اليبعد عن املدينة سوى ب 15 كم.
اجلمعويني  النشطاء  من  عدد  أرجع  و 
الذي  الوضع  الوطن«  بـ«أخبار  لقائهم  خالل 
بن  العربي  بلدية  أحياء  مجمل  إليه  آلت 
بني السلطات  التنسيق  غياب  إلى  مهيدي 
واملواطنني مع تزايد االستهالك يف مقابل قلة 
عدد احلاويات، بحيث أضحت املنطقة أشبه 
التي  واألوساخ  النفايات  بها  تصب  مبفرغة 
واجلمالي  اخلارجي  املنظر  على  سلبا  أثرت 

السلبية  تأثيراتها  عن  ناهيك  التي،   للبلدية 
على صحة املواطن.

و قال رئيس جمعية احلكيم التي تنشط 
اتخذتها  التي  املبادرات  رغم  »إنه  باحلي 
مصالح البلدية يف اطاراحلد من انتشار فيروس 
لكن  باملنطقة  التلوث  هوة  وتقليص  كورونا 
االوضاع لم تتحست«، وحث املتحدث ذاته 
السكان إلى املساهمة بدورهم يف اإلبقاء على 
مواعيد  احترام  خالل  من  نظيفة  األماكن 
إخراج النفايات سيما يف الوقت الراهن الذي 
االستهالك  لزيادة  املنزلية  البقايا  فيه  كثرت 
الذي تعود عليه الكثيرون ممن اضطروا ملالزمة 

منازلهم ألكثر من خمسة أشهر.
نسيبة شالبي

سكيكدة

حــي»العربــي بــن مهيــدي« 
يغــرق فــي النفايــــات!

جدد ممثلو سكان حي ) الشابية( التابع 
إداريا لبلدية البوني بعنابة،  مطالبتهم بضرورة 
توفر  أجناز ملعب جواري يف حيهم،  يف ظل 

الوعاء العقاري باحلي- على حد تعبيرهم-
لـ«أخبار   « »الشابية  حي  ممثل  قال  و 
املالي موجود من ميزانية  الوكن »إن الغالف 
سنتيم،  مليون  و500  مبليار  يقدر  البلدية 
مخصص لهذا املشروع التنموي الهام »، وهو 
ميزانية  من  تخصيصه  مت  الذي  املالي  املبلغ 
2020 بحسب مصادر  لسنة  األولية  البلدية 
ببلدية  احمللية  والتنمية  األشغال  نيابة  من 

البوني.
بالتنقل  االسبوع  نهاية  احلي  ممثلو  قام  و 
مع  اجتمعوا  حيث  البوني،  بلدية  مقر  إلى 
سعدون«،   بن  املجيد  عبد  البلدية«  رئيس 

ماي،   أول  الشابية،  قطاع  مندوب  بحضور 
جددوا  حيث  مكحلة«،   أحمد   « ليكوتاك 
أقرب  يف  املشروع  هذا  بتجسيد  مطالبتهم 
البلدية  لرئيس  أبدوا  حيث  ممكن،   وقت 
رغم  امللعب،   إجناز  تأخر  من  إستغرابهم،  
معاناة  الالزمة، يف ظل  واألموال  العقار  توفر 
الشباب من إفتقار حيهم، مللعب جواري لكرة 
أخرى  أحياء  إستفادت  املقابل  يف  القدم،  
اجلوارية،  الرياضية  املرافق  هذه  مثل  من 
املعيشي  اإلطار  حتسني  إطار  يف  تدخل  التي 

للمواطن.
تعهد  البلدية  رئيس  تعهد  جهته  من 
اجلواري،   امللعب  بإجناز  الشخصي  التكفل 
جميع  إستكمال  بعد  األجال  أقرب  يف 
الشأن  هذا  والقانونية يف  اإلدارية  اإلجراءات 

واألحياء  املنطقة  شباب  يستفيد  وبالتالي 
املجاورة من خدمات امللعب، الذي يطالب به 
سنوات  مند  الشابية  حي  وشباب  مواطني، 
أقرب  يف  ميدانيا،  جتسيده  ويأملون  طويلة، 
األجال قبل نهاية السداسي الثاني من العام 

اجلاري.
بحي  البلدية  رئيس  مندوب  جانبه  من 
لـ«  تصريح  ويف   « أحمد  مكحلة   « الشابية 
أن  أكد  اخلميس،  أمس  أول  الوطن«  أخبار 
إلى  طريقه  ويف  مشروع،  السكان  إنشغال 
بعد  خاصة  العاجل،   القريب  يف  التجسيد 
من  قليل  إلى  داعيا  احلي،  مبمثلي  املير  لقاء 

الصبر فقط.
ف.سليم

عنابة
مواطنو حي »الشابية« يطالبون بملعب جواري
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الفني  املدير  بوكيتينو،  ماوريسيو  األرجنتيني  كشف 
خالل  تلقاها  التي  العروض  حقيقة  عن  لتوتنهام،  السابق 

الفترة املاضية.
سبورت  أبرزتها صحيفة  تصريحات  يف  بوكيتينو،  وقال 
اإلسبانية: »لقد تناولت الطعام مع رامون بالنيس )السكرتير 
الفني احلالي لبرشلونة(، إذ جتمعنا صداقة منذ سنوات عندما 
كان يعمل سكرتيًرا فنًيا إلسبانيول، ثم عملنا معنا أيًضا يف 
كبيرة،  صداقة  عالقة  »لدينا  بوكيتينو:  وأضاف  توتنهام«. 

لكن بالنيس لم يعرض علّي تدريب برشلونة«.
مزرعته  إلى  الذهاب  يفضل  بأنه  صرح  بوكيتينو  وكان 
هذا  عن  تراجع  لكنه  برشلونة،  تدريب  على  األرجنتني  يف 
ما  أبًدا  تعرف  ال  ألنك  ال..  أقول  »لن  قائاًل:  التصريح، 

سيحدث«.
يف  أرغب  »لم  السابق:  تصريحه  على  بوكيتينو  وعلق 
الوقت، ألنه كان  توضيح أي شيء. كنت ساخًرا يف ذلك 
أول مؤمتر صحفي لي يف توتنهام وتلقيت سؤااًل عن شائعات 

برشلونة. ثم أجبت بسخرية وأعتقد أنني بالغت«.
وتابع: »قلت هذا التصريح، ويبدو هذا األمر رائًعا جًدا 
ملشجع متعصب من إسبانيول، لكني لم أرغب يف التحدث 
إلى ذلك املشجع، وال يجب علي تبرير أي تصريح ألنه ال 

ميكن ألحد أن يشكك يف حبي إلسبانيول«.
أتلق  التي تلقيتها هذا الصيف؟ لم  وواصل: »العروض 

أي عرض من باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو إنتر ميالن، 
لكني تلقيت مكاملة من بنفيكا وموناكو. ال داعي للكذب«.
عدم  بشأن  بالقلق  أشعر  وال  مندهًشا  »لست  وأردف: 
لم  إذا  القدم  كرة  إلى  للعودة  سأتشوق  رمبا  اآلن،  التدريب 
منحني  حدث  ما  كل  لكن  موجوًدا،  كورونا  فيروس  يكن 
والعائلي  الشخصي  املستوى  على  والتحسن  االسترخاء، 

واملهني لتطوير نفسي يف أمور أخرى«.
لريال  مدرًبا  سأصبح  كنت  إذا  أعرف  »ال  واستطرد: 

تريد،  إلى حيث  تأخذك  القدم ال  ما، ألن كرة  يوًما  مدريد 
لكن بالطبع هذا حلمي. إنه أحد أفضل األندية يف العالم إذا 

لم يكن أفضلها«.
وأمت: »إنه ناٍد لديه تاريخ رائع وأعتقد أنني لست مختلًفا 
أي  إن  القدم.  لكرة  أنفسهم  يكرسون  الذين  اآلخرين  عن 

مدرب يضع ريال مدريد على قائمة أحالمه«.
القسم الرياضي

ليفربول يتحرك 
لضــم ديمبلـي
طلب نادي ليفربول التعاقد مع جنم 

برشلونة عثمان دميبلي، بحثا عن تقوية هجوم 
الفريق، قبل غلق باب االنتقاالت الصيفية 

اجلارية.
ووفًقا لصحيفة سبورت اإلسبانية، فإن 
مسؤولي ليفربول اتصلوا ببرشلونة مؤخًرا، 
لطلب ضم النجم الفرنسي على سبيل 

اإلعارة، ملوسم واحد.
وأشارت إلى أن األملاني يورغن كلوب، 

مدرب ليفربول، معجب مبوهبة وسرعة 
دميبلي، ويرى أن الالعب يستطيع إضافة 
جودة لهجوم الريدز يف املوسم اجلديد إلى 
جانب محمد صالح وساديو ماني وروبرتو 

فيرمينو.
وأوضحت أن برشلونة لم يرد على طلب 
ليفربول حتى اآلن، لكنه بدأ يفكر يف األمر، 

ال سيما أن الصفقة ستكون على سبيل 
اإلعارة فقط دون أحقية الشراء.

وكان دميبلي انضم لبرشلونة يف صيف 
2017، لكنه فشل يف إثبات قدراته مع 
الفريق خالل املواسم السابقة، بسبب 

تعرضه إلصابات متتالية.

فرنانديز يحصد 
جائزة »لسير 
مات باسبي«

توج البرتغالي برونو فرنانديز، جنم 
مانشستر يونايتد، بجائزة مميزة يف »أولد 
ترافورد«، عقب تألقه منذ شهر جانفي 

املاضي.
ووفًقا للموقع الرسمي للشياطني احلمر، 
فإن فرنانديز حصد جائزة السير مات باسبي 
ألفضل العب يف مانشستر يونايتد خالل 

موسم 2019-2020.
وجاء التتويج بعد أن حصد النجم 

البرتغالي، أعلى عدد من أصوات 
املشجعني، بينما جاء الفرنسي أنتوني 

مارسيال يف املركز الثاني، ويليه ماركوس 
راشفورد ثالًثا.

وأشار موقع مانشستر يونايتد إلى أن 
فرنانديز أول العب يحصد اجلائزة عقب 
الظهور ملدة نصف موسم فقط بالقميص 

األحمر. وصرح فرنانديز: »بالطبع أريد الفوز 
ببعض األلقاب من أجل الفريق والنادي 
واجلماهير، لكني أيًضا سعيد باأللقاب 
الفردية«. وأضاف »أعلم أنه ميكنني قول 

إنني ال أهتم بهذه األلقاب، لكنها أمر مهم 
دائًما لالعب، حيث تشعر دائًما بالسعادة 

عندما تفوز بهذا النوع من اجلوائز«.
وأمت »أنا لست مختلًفا، وأقول إنني 

حًقا سعيد وأريد إضافة العديد من األلقاب 
للنادي واجلماهير، ألنني أعتقد أنهم 

يستحقون ذلك«.

يوفنتوس يفسخ 
عقـد هيغوايـن

فسخ  أمس  أول  يوفنتوس،  نادي  أعلن 
هيغواين  غونزالو  األرجنتيني  املهاجم  عقد 
رسمي،  بيان  يف  يوفنتوس  وقال  بالتراضي. 
إنه سمح لهيغواين بالرحيل مجاًنا قبل انتهاء 

عقده بعام واحد.
اإلنهاء  أن  إلى  اإليطالي  النادي  وأشار 
له  سيكون  األرجنتيني  املهاجم  لعقد  املبكر 

تأثير سلبي على امليزانية العمومية للنادي.
وسيخسر اليويف يف ميزانية موسم -2019
2020 مبلغا بقيمة 18.3 مليون أورو، بسبب 

اجلزء املتبقي من عقد الالعب.
عام  هيغواين  مع  تعاقد  يوفنتوس  وكان 
صفوف  من  أورو  مليون   90 نظير   2016
الفني  املدير  بيرلو،  أندريا  أن  يذكر  نابولي. 
خروج  أعلن  أن  سبق  ليوفنتوس،  اجلديد 

هيغواين من حساباته خالل املوسم اجلديد.

بايرن ميونخ يتفق 
مع سيرجينو ديست
قطع بايرن ميونخ، شوًطا جديًدا يف طريقه 
نحو الظفر بتوقيع األمريكي سيرجينو ديست، 
ظهير أياكس أمستردام الهولندي، خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية اجلارية.
وبحسب صحيفة »بيلد«، فإن النادي البافاري 
أمت اتفاقه مع الدولي األمريكي، والذي نص على 

التوقيع له ملدة 4 سنوات، قابلة للتمديد لعام 
إضايف.

وأفادت بأن الصفقة لم يتبق عليها سوى 
توصل بايرن، التفاق مع أياكس بشأن نقل 

صاحب الـ19 عاًما إلى ملعب أليانز أرينا. ويطلب 
أياكس احلصول على 20 مليون أورو إلى جانب 5 
ماليني أخرى كمتغيرات، يف ظل دخول برشلونة 

هو اآلخر على خط املفاوضات.
ومن املتوقع أن ينجح النادي البافاري يف إبرام 
الصفقة خالل الساعات القادم، بعد اتفاقه مع 
الظهير الشاب، الذي سيدعم اجلبهة اليمنى 

للفريق البافاري رفقة الفرنسي بينيامني بافارد. 
ويأتي هذا التحرك من العمالق األملاني بعد رحيل 
اإلسباني ألفارو أودريوزوال بنهاية املوسم املاضي، 

بعد انتهاء إعارته من ريال مدريد.
واستفاد بايرن ميونخ من اتفاقه مع ليفربول 
على بيع العب الوسط اإلسباني تياجو ألكانتارا 

مقابل حوالي 30 مليون أورو، ليستخدم هذه 
األموال لتمويل صفقة ديست.

 سولسكايــر مبهـــور بصفقــــة
 فان دي بيك ومحبط من الميركاتو

حتدث أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن تأثير دوني فان دي بيك وطموحات الشياطني احلمر 
يف املوسم اجلديد.

جاء ذلك يف مؤمتر صحفي، امس اجلمعة، حول مباراته املقبلة ضد كريستال باالس، احملدد لها اليوم، ضمن 
اجلولة 2 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.

ميلك  إنه  للغاية،  بصورة جيدة  »تأقلم  فقال:  بيك،  دي  فان  دوني  اجلديد  الوافد  وبدأ سولسكاير حديثه عن 
شخصية عظيمة، وجاء إلينا مفعما بالطاقة، ومبتسما طوال الوقت«. وتابع: »لقد لعب بصورة مميزة أمام أستون فيال، 

لذلك من املرجح رؤيته اليوم، لكنني سأعلن التشكيل بعد التدريبات«.
مع  ورأيته حينها  )النرويجي(،  ملولده  مدربا  عيني حني كنت  »لقد خطف  الهولندي:  لنجمه  مديحه  وواصل 
أياكس فتى شجاعا ويتمتع بذكاء يف التحركات، وتطور كثيرا الحقا، أعتقد أننا بحاجة إلضافة األهداف من العبي 

وسط امللعب، وهو قادر على منحنا الكثير، وسيضيف للفريق بتعزيز الهجوم من اخللف«.
وعن طموحاته هذا املوسم، علق: »أعتقد أنه ميكننا دخول املوسم بثقة بالطريقة التي أنهينا بها املوسم املاضي، 
عام  مرور  »مع  وأردف:  أكبر«.  بدرجة  املستوى  ثبات  نحتاج  قدراتنا.  إظهار  وعلينا  املوسم،  مدار  تطورنا على  فقد 

اكتسبنا املزيد من اخلبرة التي متنحنا ذلك الثبات، هذه املجموعة ميكنها الذهاب بعيًدا كما يريدون«.
الالعبني  الشغف دائما ملشاهدة أفضل  باخليبة من االنتقاالت، صرح: »لدى جماهيرنا  وعن شعور اجلماهير 
الذين  العظماء  الالعبني  20 عاًما، وسترى  أو   10 للوراء  النظر  الذي منلكه، ميكن  والتاريخ  نريده  هنا، وهذا هو ما 

امتلكناهم«.
وأوضح: »منذ رحيل السير أليكس فيرغسون، معدل مركزنا يف الدوري هو اخلامس، وأنهينا املوسم املاضي يف 
املركز الثالث، وهذه خطوة كبيرة لألمام«. وأضاف: »الكل شاهد التطور، برونو فيرنانديز أتى، هاري )ماغواير( أصبح 

القائد، أرون وان بيساكا أبلى البالء احلسن، نرغب يف اتخاذ خطوة لألمام، ونحن نعمل على ذلك«.
وعن آخر تطورات صفقة غادون سانشو: »قمنا ببعض العمل بضم دوني، ونحن سعداء بتلك الصفقة، العب 
رائع سيقدم لنا بعض األمور، وال ميكنني التحدث عن العبي األندية األخرى«. وتابع: »ال ميكنني التكهن... 
لكن دعونا ننتظر ونرى إذا متكننا من ضم العبني آخرين، كنت يف حوار مع النادي ونحن دائًما ما نتناقش وسنرى«.
أما عن أزمة حراس املرمى، فقال: »ال ميكن إخباركم بالتشكيل، احلراس تدربوا بشكل رائع وممتع للمشاهدة، 

وميلكون أعلى جودة ميكن تخيلها، أنا على ثقة بأن مدربي حراس املرمى يستمتعون بالعمل معهم«.
واستكمل: »كان من الرائع االستماع إلى حديث لويس إنريكي عن ديفيد )دي خيا( واملستوى الذي قدمه 
دولًيا، وسيكون من الرائع أن تتحدث الصحف عن العمل الرائع الذي يقدمه احلراس وليس وجود مشاكل بينهم«.

المدير الفني السابق لتوتنهام، بوكيتينو:

»بالغت في عداء برشلونة وأحلم بريال مدريد«



1السنة 01 - العدد 289 -السبت  02 صفر 1442   هـ  - 19  سبتمبر  2020م 1
أخبار الرياضات

محمد هشام
عبر  بيان  يف  العاصمي  النادي  وقال 
أنصارنا  »نعلم  »فيسبوك«  على  صفحته 
والطاقم  الالعبني  وصول  أن  األوفياء 
األحد،  غدا  مقرر  فرنسا  من  الفني 
حسب  مازافران  بفندق  حجزهم  وسيتم 
وهذا  به،  املعمول  الصحي  البروتوكول 
التدريبات  استئناف  موعد  مع  تزامنا 
بعني  واإلطعام  للفندقة  العليا  باملدرسة 

بنيان«.
وصرح يف هذا الصدد املدير الرياضي 
طائرة  »وفرنا  يحيى  عنتر  اجلزائر  إلحتاد 
من  سيكوليني  املدرب  لنقل  خاصة 
اتصلنا  بعدما  وذلك  اجلزائر،  إلى  فرنسا 
لنا  سهلت  التي  اجلزائرية  بالسلطات 
السلطات  هلل  »احلمد  ليضيف  املهمة«، 
أعطتنا تسريح، ونحن نتكفل بالطائرة من 
الناحية املادية وتلقينا تسهيالت من أجل 
و5  البدني،  واحملضر  الفني  الطاقم  جلب 

العبني جدد«.
قد  اجلزائر،  احتاد  إدارة  وكانت 
حتصلت يف وقت سابق على ترخيص من 
الفني،  اجلهاز  أعضاء  لنقل  السلطات، 
على  العاصمة  إلى  املغتربني  والالعبني 

منت طائرة خاصة.
الالعبني  باقي  »أما  البيان  وأضاف 
األول  األسبوع  يف  يخضعون  فسوف 
يتولى  أن  على  الطبية،  للفحوصات 
التخطيط  مسؤولية  سيكوليني،  املدرب 
وبرمجة  الطبية،  االختبارات  ومتابعة 
على  وسيكون  بعد،  عن  التدريبات 

اتصال دائم مع الطاقم الطبي«.
الصحي  البروتوكول  فإن  للتذكير، 
حافلتني  توفير  األندية  على  يشترط 
للفريق األول، وغرفة فردية لكل العب 
غرف  غلق  إلى  باإلضافة  الفندق،  يف 
الطبي  الفحص  وإجراء  املالبس  تغيير 

قبل كل مباراة.

إدارة االحتاد عن تنظيم  كما كشفت 
معسكر إعدادي يف الفترة املمتدة من 11 
25 أكتوبر، يف مستغامن، قد تتخلله  إلى 

عدة مواجهات ودية.

 ..بلقاسمي يمضي 
لثالث سنوات  

العب  التحق  منفصل،  سياق  يف 
اسماعيل  بلقاسمي  قسنطينة  شباب 
لثالث  ميتد  بعقد  اجلزائر  احتاد  بصفوف 
الغزالن  سور  مدينة  ابن  ويعد  سنوات، 
مباراة   20 يف  اهداف   6 سجل  الذي 
امليركاتو  يف  مستقدم  رابع  الفارط  املوسم 
من  كل  بعد  اجلزائر  الحتاد  الصيفي 
بلعباس،  احتاد  من  عاشور  فاحت  املدافعني 
سطيف  وفاق  من  رضواني  وسعدي 
عبد  اسامة  الفرانكو-جزائري  واملهاجم 

اجلليل من نادي شولي الفرنسي.
محمد  املرمى  حارس  جدد  كما 
النادي  مع  آخر،  ملوسم  زمياموش  ملني 

الى  ميلة  مدينة  ابن  وتوصل  العاصمي. 
للفريق،  الرياضي  اتفاق مع املدير  أرضية 
عنتر يحي، بعد مفاوضات أجراها األخير 

مع احلارس الدولي السابق.
الرابع  الالعب  زمياموش  ويعد 
فترة  خالل  االحتاد  مع  عقده  ميدد  الذي 
التحويالت الصيفية بعد كل من املهاجم 
حمزة  امليدان  ووسط  محيوص،  أمين 
عبد  املدافع  وكذا  واحد،  ملوسم  كودري 

الرحيم حمرة لثالثة مواسم.
عناصر  ستة  ترقية  متت  باملقابل، 
من اآلمال ويتعلق األمر بكل من عليان 
زين  عباسي  أحمد،  بجاوي  ياسني، 
جنيدي  الكرمي،  عبد  لوانشي  الدين، 

محمد وأوهاب وسيم.
أوكلت  االحتاد  إدارة  أن  يذكر 
فرانسوا  الفرنسي  إلى  التدريب  مهمة 
شيكوليني، مبساعدة بن عرايبي بوزيان، 
احلارس  تعيني  مت  فقد  احلراس  أما مدرب 

الدولي السابق محمد بن حمو.

الطاقم الفني والالعبين المغتربين منتظرون غدا  

إتحـاد الجزائـر يضبـط إستعدادته 
تحسبا النطـالق الموسم الجديد

 حدد مجلس إدارة نادي اتحاد الجزائر، موعد وصول الجهاز الفني، والالعبين المقيمين بالخارج
 إلى الجزائر، لخوض معسكر إعدادي تحسبا النطالق الموسم.

حقق انجازات باهرة خالل الموسمين الفارطين
فريــق أولمبيــك آقبــو يمضـــي عقـــد 

رعايـــة مــع شركــة »أكوا فايــن«
أمضى فريق أوملبيك آقبو الذي حقق الصعود نحو اجلهوي األول هذا املوسم، عقد رعاية مع شعبة »أكوا فاين« للمشروبات 
الغازية التابعة لشركة »قولدن درينك« التي متارس نشاطها مبنطقة النشاطات حتراشت بآقبو غرب بجاية والتي حتصلت مؤخرا على 

اجلائزة األولى يف املسابقة الدولية للذوق ببروكسل 2020م والتي حضرها 200 خبير تغذية من 24 دولة.
إلى اجلهوي  الصعود  السنتني األخيرتني، خاصة بعد حتقيقه  باهرة خالل  آقبو، حقق اجنازات  أوملبيك  فإن فريق   لإلشارة 
األول، ضف إلى ذلك التأهل للدور 32 من كأس اجلزائر يف آخر طبعة منها. ومن املنتظر أن تساهم هذه اإلعانة وغيرها يف تسوية 
األمور اإلدارية واملالية للفريق وكذا القيام بتحضيرات نوعية إلى جانب تدعيم صفوف الفريق بالعبني ذوي كفاءة يعول عليهم 

لتقدمي اإلضافة.
عبد السالم قريشي

اجلزائري  الدولي  صفقة  حلسم  حتركاته  املصري،  األهلي  يكثف 
يوسف باليلي العب أهلي جدة السعودي، بعد املفاوضات التي بدأت 

بني الطرفني على مدار األيام املاضية.
وعلم أن هناك حتركات قوية من جانب األهلي حلسم الصفقة 
التي يدعمها رئيس النادي، محمود اخلطيب الذي أبدى إعجابه 
للفريق  وضمه  معه  التعاقد  وضرورة  باليلي،  بقدرات  الشديد 

األحمر مطلع املوسم املقبل.
وبدأ تفاوض األهلي مع باليلي، عن طريق وسطاء، الستطالع رأي 
الالعب يف اللعب للقلعة احلمراء، ثم تواصل مباشر من جانب مسؤولي 

األحمر حلسم الصفقة بشكل رسمي.
ويتم التفاوض حالًيا بني األهلي وباليلي، على املقابل املالي الذي 
الالعب،  لترك  جدة  أهلي  طلبه  الذي  املقابل  عن  فضاًل  سيتقاضاه، 

حيث تتجه النية لدى النادي السعودي، للموافقة على رحيله.
ويدعم حفيظ باليلي، والد الالعب، فكرة انتقاله لصفوف العمالق 
املصري، بشرط االتفاق على املقابل املالي، فيما يتعلق بالراتب الذي 
أجل  مميزين، من  األهلي يف جلب العبني  ويرغب  الالعب.  يتقاضاه 

املنافسة بقوة على األلقاب.
م.هشام

في انتظار ضبط الجانب المالي

باليلــي يقتـرب مـن األهلـي المصـري

بحضور رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدور

الوالي يكرم فريق شببية 
سكيكدة وممولين يعدون 

بالدعــم المالـــي

مبعية  سعيد،  بن  القادر  عبد  سكيكدة،  والية  والي  أمس،  أول  أشرف 
تنظيم حفل تكرمي على شرف أسرة  املمولني، على  احمللية وعدد من  السلطات 
فريق شببية سكيكدة الصاعد اجلديد للقسم األول احملترف يف أجواء خرافية، 

حضره رئيس الرابطة احملترفة عبد الكرمي مدور.
والفني  اإلداري  اجلهاز  حضرها  البلدي،  نزل  أحتضنها  التي  اإلحتفالية 
للشبيبة بقيادة املدرب يونس إفتسان وعدد من الالعبني واألنصار، حيث وعد 
والي الوالية مبرافقة الفريق العائد للقسم االول بعد 32 سنة، وضخ اإلعانات 
البلدية  رئيس  منحها  التي  الضمانات  نفس  وهي  الوالية،  من صناديق  املالية 
الشريف بودعاس وعدد من ممولي النادي من بينهم املؤسسة املينائية التي وعدت 
هذا  نهاية  »الصوميك«  مؤسسة  من  مليارين  إلى  إضافة  ماليير،  خمس  مبنح 
مستحقات  وتسديد  اإلنتدابات  يف  الشروع  من  الفريق  متكني  قصد  األسبوع، 

الالعبني العالقة التي يطالبون بها مقابل البقاء يف النادي.

..األنصار طالبوا ببقاء الهداف مرزوقي
يف املقابل خطف املهاجم مرزوقي االضواء، حيث هتف األنصار بإسمه أثناء 
خروج الالعبني من االحتفالية وطالبوا منه التجديد ملوسم إضايف يف الفريق الذي 
اعاده الى قسم األضواء بعد اربع مواسم من العقوبة وهو ما وافق عليه الالعب 
الذي وعد بالتجديد لصالح النادي رغم العروض املغرية التي وصلته من نوادي 

القسم االول.

..يونس إفتسان يجدد رسميا عقده مع الشببية
على هامش حفل تكرمي أسرة شببية سكيكدة، من قبل والي الوالية، أعلن  
املدرب يونس إفتسان رسميا، جتديد عقده مع الفريق رغم العروض العاصمية 
االستقرار  بأنه فضل  الوطن«  املدرب »ألخبار  وأضاف  التي وصلته،  بالتحديد 
من أجل رسم إستراتيجية واضحة املعالم يف الفريق الذي من املنتظر ان يحتفظ 
بخيرة الالعبني للموسم اجلديد، على ان يتم تدعيم كل خطوطه، إنطالقا من 
يشكل  انه سوف  واكد  مدافعني،  وبأربع  امليدان  ووسط  الهجوم  املرمى  حارس 
فريق قوي املوسم اجلديد سيلعب على تشريف الوان الفريق العائد للقسم االول 

احملترف بعد 32 سنة من الغياب.
جمال بوالديس

نصر حسين داي

زين الدين بوتمان في طريفة 
إلــى الــدوري التونســي

 بات زين الدين بومتان، متوسط ميدان نصر حسني داي، قاب قوسني أو 
أدنى، من االنتقال لصفوف اإلفريقي التونسي، هذا الصيف.

العرض  وافقت على  داي  إدارة نصر حسني  أن  وعلم من مصادر خاصة، 
املقدم من اإلفريقي.

ومنح نصر حسني داي، الضوء األخضر إلى اإلفريقي، لفتح باب املفاوضات 
مع الالعب، حول شروطه الشخصية.

إلى اإلفريقي،  بومتان منفتح على فكرة االنتقال  أن  املصادر أكدت   نفس 
ومن املنتظر توقيع عقده خالل الساعات القليلة القادمة. وميتلك بومتان إمكانيات 

فنية جيدة، ويعد من أفضل صانعي اللعب يف البطولة الوطنية.
م.هشام
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»القصر  رواية   ، املنقضي  اخلميس   توجت، 
سيرة دفتر منسي« ملؤلفها يوسف العيشي ميمون من 
والية اجللفة بجائزة النبراس الوطنية لإلبداع األدبي، 
جمعية  رئيس  غندوسي،  نبيل  تصريح  حسب 

النبراس الثقايف التي يوجد مقرها بسطيف.
وأوضح ذات املصدر أن هذه اجلائزة األدبية 
النبراس  مببادرة جلمعية  تأسيسها  مت  الوطنية 
فبراير  شهر  سطيف  بلدية  إشراف  حتت  الثقايف 
روائيا  عمال  استقطبت 57  حيث  املاضي، 
 2020 يوليو   31 غاية  إلى  أي  أشهر   5 خالل 
من داخل وخارج الوطن مت قبول 48 رواية منها 

لكتاب جزائريني فقط.
وبعد التدقيق والقراءة النقدية املعمقة، أعلنت 
الفائز  العمل الروائي  عن  التحكيم  جلنة  أمس 
باجلائزة الوطنية لإلبداع األدبي يف طبعتها األولى 

لعام 2020 .
وأضاف األديب نبيل غندوسي أن هذا املسابقة 
الثقايف  يف العمل  جديدة«  »لبنة  تعد  التي  األدبية 
اكتشاف  إلى  ترمي  سطيف،  مدينة  من  انطالقا 

الكتابة  مجال  األدبية الصاعدة يف  املواهب  وتشجيع 
الرواية الفائزة  تتويج  أن  إلى  باجلزائر، مشيرا  الروائية 
من  كبيرين  ومتحيص  تقييم  بعد  كان  اجلائزة  بهذه 
طرف جلنة التحكيم املكونة من خبراء يف املجال من 

عدة جامعات الوطن .
غندوسي  نبيل  األستاذ  أفاد  السياق،  ذات  يف 
 10 املرحلة األولى  يف  أهلت  قد  التحكيم  جلنة  أن 
إلى  روايات   4 ثم  »الطويلة«  القائمة  إلى  روايات 
القائمة »القصيرة« و يتعلق األمر بـ »حني يكت حل 
و  تلمسان  من  هواري  الواحد  عبد  ملؤلفها  احلب« 
»104 » ملؤلفتها عياشة قبايلي من سطيف و »الرهان« 
للكاتب طه بونيني من والية معسكر باإلضافة إلى 
هذا  بطبعة  املتوجة  منسي«  دفتر  »القصر سيرة  رواية 

العام .
منسي«  دفتر  سيرة  »القصر  رواية  فإن  لإلشارة، 
تقع يف 106 صفحات و تتضمن 9 فصول و هي رواية 
اجتماعية ركز املؤلف من خاللها على اجلانب التراثي 
الثقايف يف  و  الديني  الديني و عالم الزوايا و دورها  و 
تقرأ الفضاء  رواية  هي  و  الصحراوية  توات  منطقة 

الصحراوي بعمق و كانت منوذجا شبابيا واعدا لتسريد 
الصحراء. حسبما ورد يف تقرير جلنة التحكيم .

النبراس  جمعية  أن  إلى  كذلك  اإلشارة  جتدر 
التظاهرة  املنظمة لهذه  الهيئة  لبلدية سطيف  الثقافية 

نفقتها  على  املتوجة  الرواية  بطبع  ستقوم  الثقافية 
إحياء  عشية  الشاب  للمؤلف  نسخ منها  تسليم  و 
الذكرى الـ 66 الندالع ثورة الفاحت من نوفمبر 1954.
ط.د

  استقطبت 57 عمال روائيا خالل 5 أشهر

يوسف ميمون يفتك جائزة »النبراس« الوطني لإلبداع األدبي!

تهيئة   إعادة  أشغال  من  االنتهاء  املاضي  األسبوع  نهاية   مت 
الروماني، »هيبون«  بعنابة، الذي أصبح جاهًزا  وتأهيل املسرح 

الستقبال الزوار والسياح .
 وقالت مصادر من إدارة املتحف لـ«أخبار الوطن« »إن العملية 
تدخل يف إطار تأهيل املسار السياحي للموقع األثري الذي يعد 

من ابرز املعالم االثرية باملنطقة ».
ودعت  الهيئة ذاتها املواطنني إلى املساهمة يف مهمة احلفاظ 

على هذا التراث الثقايف للبالد.
اآلثار  بني  من  )بهيبوريجيوس(،  الروماني  املسرح  يعد  و 
القديس«  لكنيسة  مقابال  يقع  الذي  و   ، هيبون«   « الرومانية 
التسييج،  و   ، للتنظيف  أسابيع  مند  كان خضع  و  أوغستني«، 
طيلة  وحراسة   ، الشمسية  بالطاقة  العمومية  باإلنارة  التجهيز  و 
األثري«  للموقع  السياحي  املسار  إدراجه ضمن  ومت  ساعة،   24

البشعة،  الصورة  تلك  لتمسح  اإللتفاثة  هذه  وجاءات  هيبون«. 
التي كان تعرفها أطالل املسرح الروماني طيلة سنوات طويلة من 
اإلهمال والالمباالة ما حول املوقع إلى ممب للنفايات ولبىك مائية 
يف فصل األمطار، ومالذا لتعاطي وترويج اخلمور ، ومختلف أنواع 

السموم .
من  الفارين  و  اإلجرام  وعصابات  للمنحرفني  أمانا  ومكانا 
بعنابة،  الروماني  املسرح  أن  بالذكر  واجلدير  العدالة.  و  الشرطة 
أو »هيبون«، كما كانت يسمى سابقا يف عهد الرومان، يعد أكبر 
مسرح يف إفريقيا حيث له قدرة إستيعابية تقدر ب 6000 مقعد و 
عرض 100 متر و يليه مسرح ليبيا )سبراثا 92،6متر( ثم مسرح 
اليونان  أكبر من مسرح  تيمقاد اجلزائر )63،6متر(، و عامليا هو 

)أثينا 77 متر( و مسرح إيطاليا)بومباي 60متر(.
ف سليم

بعد سنوات طويلة من اإلهمال والتسّيب

االنتهــاء مــن أشغـــال تهيئــــة 
المســرح »هيبــون« بعنابـــة 

هو تلميذ في الّطور المتوسط

ياسـين حشايشي يصدر 
»الطريـق المكشوف«!

 
بقلم / أ . خلضر . بن يوسف   

وملان  مدينة عني  حشايشي«  ، ابن  » ياسني  الشاب  للكاتب  مؤخرا  صدر 
بوالية سطيف   كتابه األول باللغة االجنليزية موسوم بـ  » الطريق املكشوف »  .

 اإلصدار اجلديد يخاطب اآلخر ويدعوه لإلميان بأن يف الكتابة ما يشجع على 
ذو  الـ14 ربيعا يحّقق طموحه يف  الشاب  الكاتب  أكثر  ، كما جعل  الواقع  فهم 
اقتحام عالم الكتابة واألدب ، ويحنو للتشجيع من عشاق الكلمة ومحتريف احلرف 
، جاعال من أحرفه موسيقى نثرية تالمس أحاسيس القراء و حتاول التأثير فيهم و 
بث األمل يف اجليل الصاعد ، حيث ذهب ياسني وهو تلميذ بالطور املتوسط  إلى 
أبعد من ذلك و راح يحاكي ويحكي قصصا مستوحاة من التراث العربي والعاملي 
بكل صدق على حّد  املعاش  واقعنا  تعكس  فهي  معظمها خياليا  كان  لو  وحتى 

تعبيره .
و يخلص الكاتب إلى أن السبيل الواحد للنهوض باملجتمع هو قيام حراك فكري 
يسد فجواته من خالل بعث فكري و ثورة ثقافية هادئة يقودها شباب املستقبل ، 
يرنو إلى حتطيم ما علق بفكر االنسان من ثقافة بالية و فكر مغلوط عن طريق إعادة 
كان  ما  إلى  يعود  أن  إلى  والوطن  األمة  بقضايا  ربطها  و  طرح سؤال األخالقيات 
الفتي ياسني حشايشي  يف تصريح  الكاتب  .  وأكد  القريب.  األمس  قبل  عليه 
لـ أخبار الوطن  ، أن هذه التجربة تعتبر مبثابة انطالقة حقيقية له يف عالم العطاء 
ذهب  من  بأحرف  اسمه  يرسم  أن  على  إصراره  أنواعه ، ومبديا  األدبي مبختلف 

يف سماء الكتابة سواء على املستوى الوطني أو حتى العربي
لعدد  نتيجة  جاء  أنه   ، كتابه  عنوان  سّر  الكاتب  أبرز  صلة  ذي  سياق  ويف 
هي  التي  والدته  من  مبساعدة  وذلك  باله  تشغل  التي كانت  التساؤالت  من 
هو  أخالقية  بطريقة  التصرف  أن  إلى  تلميح  هذا  ويف   .. اجنليزية   لغة  أستاذة 
والتصرفات  امللتوية  الطرق  عكس   ، بسهولة  مالحظته  وميكن  بنّي  و  واضح  أمر 
األخالقيات  عن  تتحدث  الكتاب  يف  القصص  معظم  أن  حيث  الالأخالقية.. 
الكتاب  هذا  املجهود  الذي بذله يف إعداد  بعد  ،   ودعا حشايشي  ياسني  يقول 
اإلقبال على  إلى  كتابه ، القراء  التي يحملها  بالفكرة  النشر  دور  بإقناع  ، خاصة 
قضايا  تعالج  إنساني  بعد  ذات  وقصص  نصوص  فيه  ملا  كتابه  تصفح  و  اقتنائه 
الكاتب  واإلنساني  بشكل خيالي وتوقعي ،  وأشار  واالجتماعي  الثقايف  الراهن 
الطموح ، أنه لم يتوقع يوما دخوله لعالم الكتابة ، مضيفا يف الوقت ذاته أن قدره 
أحضره إلى هذا العالم مبساعدة أستاذه جزاه اهلل كل خير ، معتبرا نفسه ليس كاتبا 

، وقائال: طريقي مازال طويال .  

وزيــرة الثقافـة تعـّزي مريـم مرداسـي فـي وفـاة والدهــا
 

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعازيها للوزيرة السابقة، مرمي مرداسي، على ثر وفاة والدها البروفيسور املؤرخ عبد املجيد مرداسي.
ونشرت الوزيرة بن دودة تعزيتها على صفحتها بفيسبوك: »بلغني نبأ رحيل الكاتب واملؤّرخ عبد املجيد مرداسي بعد حضور ممّيز يف الساحة الّثقافية، ومعاجلة شجاعة ملسائل الّتاريخ، كان الّرجل من 

جيل حشد التجارب الوطنّية كّلها، وجنح يف االحتفاظ مبقاربته التي ارتبطت بالشجاعة وااللتزام«.
وتابعت: »خالص التعازي ألهله وذويه وعلى رأسهم السيدة مرمي مرداسي وزيرة الّثقافة الّسابقة، هلل ما أعطى وله ما أخذ. إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
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حتى أصبح تشكيل حكومة مؤقتة متثل وحدة الثورة، تتكلم 
باسم الشعب و تكون يف مستوى ثورته وقيادته، من األولويات 
بداية  كانت  فكيف   ، للثورة  األول  العام  نهاية  من  ،بداية 
احلكومة املؤقتة كفكرة سنة 1956 و ملاذا لم تتجسد إلى غاية 

19 سبتمبر 1958 ؟
الخالف حول قيادة الثورة بين الداخل و الخارج كان 

السبب في فكرة تأسيس حكومة مؤقتة :
      عكس ما روجت له بعض الكتابات التاريخية سابقا بأن 
جلنة التنسيق والتنفيذ هي أول من فّكرت يف تأسيس  حكومة 
الداخل و اخلارج سنوات  املتبادلة بني  املراسالت  مؤقتة ، فإن 
واضحة  صورة  تعطينا  وعبان  خيضر  بني  1955/1956،خاصة 
عن البدايات األولى لهذه الفكرة التي كانت مطلع سنة 1956 .
    لكن هذه الفكرة  لم جتد الطريق إلى التجسيد يف املرحلة 
األولى بسبب رفض قيادة الداخل لها، قبل العودة للعمل بها 
سنة 1958 ، و حسب املراسالت التي أوردها حسني بلمبروك يف 
كتابه بريد اجلزائر لقاهرة 1954/1956 ،فإن اخلالفات اجلوهرية 
و  السطح  على  تطفو  بدأت  التي  القيادتني  بني  التفاهم  و سوء 
 56 مارس   15 بتاريخ  عبان  كتبها  التي  الرسالة  خّلصتها  التي 
مثل تأسيس قيادة مشتركة للثورة ، استراتيجية الكفاح املسلح 
،شروط االستقالل ،املفاوضات ، العفو عن املساجني الخ.... 
هي من فرضت فكرة إنشاء قيادة موحدة للثورة ، هذا إضافة إلى 
بروز فكرة من يقود الثورة و ميثلها ، فعبان رمضان حسب الرسالة 
اخلارجي   الوفد  أعضاء  يعتبر  كان   1955 نوفمبر   4 يف  املؤرخة 
التحرير  جبهة  كّلفتهم  الشرق  يف  مهاجرون  وطنيون   « مجرد 
لم يستسغه محمد خيضر و  بالعمل يف اخلارج » ، هذا األمر 
أعتبر أن دورهم مثل دور قيادة الداخل  » نحن مهاجرون ندعم 
من اخلارج ، و الواضح أننا ال نقوم بهذا الدور بصفة عارضة ، 
منارس  التي  امليادين  كانت  مناضلني ....وإذا  بصفتنا  لكن  و 
املبدأ قيمة متساوية  فيها مسؤوليتنا مختلفة فإن لها من حيث 
يف  خاليا  نكون  وأنتم  فنحن  وهكذا   .... تتكامل  أنها  كما 
على  ببقائنا  الدور  هذا  نتصور  ال  ....ولكننا  التنظيم  نفس 
احلياد ...« ، واملتمعن  يف العالقة بني الداخل واخلارج يجد 
أنه كانت تتخللها فترات من االنقطاع وصلت حلد القلق مثلما 
جاء يف مراسلة خيضر بتاريخ 21 جانفي 1956 » نحن قلقون 
جدا من صمتكم الطويل » ، يف الوقت الذي توجد فيه قضايا 
مصيرية حتتاج التخاذ قرارات حاسمة حسب رسالة الوفد بتاريخ 
كبير  وفد  بوصول  إعالمكم  إلى  »..نسارع   1956 جانفي   09
املشتركة  للمشاكل  معه يف فحص جدي  و شرعنا  الغرب  من 
و ضرورة حتديد آفاق عملنا ووضع استراتيجية ...واملهم طبعا 
أن حتدد اجلبهة موقفها » هذه امللفات الضرورية  كان ال بد لها 
من هيئة قيادية تفصل فيها ، فبقاء األمر منقسم بني الداخل 

واخلارج لم يكن ليخدم الثورة بأي حال من األحوال .
 تأسيس الحكومة المؤقتة بين إصرار 

الخارج و رفض الداخل :
بالعودة إلى كرونولوجيا األحداث جند أنه رغم مناقشة فكرة 
احلكومة املؤقتة قد متت يف أطر سّرية بني أعضاء الوفد اخلارجي 
يف املرة األولى ، إاّل أن عبان رمضان علم بها بطريقة غير رسمية 
، و رغم أن عبان رمضان كان أول من استعمل مصطلح حكومة 
 1955 أكتوبر   08 بتاريخ  رسالته  ذلك خالل  و  مؤقتة  جزائرية 
يف  فتكلم  فرنسا  مع  محتملة  مفاوضات  عن  حتدث  عندما 
الشروط املقترحة من الطرف اجلزائري على » إجراء مفاوضات 
من  مكونة  مؤقتة  جزائرية  حكومة  و  الفرنسية  احلكومة  بني 
ممثلني مؤهلني للشعب اجلزائري » إاّل أنه رفضها جملة وتفصيال 
يف  رسالته للوفد اخلارجي بتاريخ  29 فيفري 1956، ،حيث 
أن  نفهم  العلماء جعلنا  الشيخ عباس عضو جمعية  إن   « يقول 
أن  إشعاركم  على  نحرص  و  مؤقتة  تشكيل حكومة  نيتكم  يف 

املبدأ« ، ومع هذا فعبان لم يتعامل  االخوة جميعهم ضد هذا 
أن خيضر  اعتبر اخلبر غير رسمي ، إال  مع األمر بجدية كونه 
تفاجىء بكيفية تسريب اخلبر،ألن فكرة التأسيس كانت سرية 
جدا و هو ما أّكده لعبان يف رسالته بتاريخ 15 ماي  1956 »  لكن 
ما يثير استغرابنا هو أن نعلم  أن الشيخ على علم مبسألة كانت 
موضوع مداوالت سرية...« ،غير أنه يعترف يف املقابل بأن » 
فكرة إنشاء حكومة مؤقتة جزائرية يف املنفى نوقشت فعال من 
التي تشكل يف نظر خيضر أهمية كبيرة  طرفنا » هذه احلكومة 
 ، ورائها  من  الهدف  شارحا  رسالته  ويواصل   ، للثورة  بالنسبة 
مؤّكدا على أنهم لن يعملوا على جتسيدها إال بعد موافقة القيادة 
السياسي  التقرير  يف  تفاصيلها  كل  يجدون  وسوف  الداخل  يف 
املرسل لهم، هذا التقرير حسب مراسلة 12 فيفري 1956 متت 
من  سابقا  تشكلت  التي  الستة  جلنة  طرف  من  عليه  املصادقة 
كل من ) خيضر ، بن بلة ، بن مهيدي ، بوضياف ،دباغني 
املراسلة  القضية يف نفس  ،آيت احمد ( ويحاول خيضر شرح 
السرية  واحلياة  واخلارج  الداخل  بني  وانقسامها  املهام  ثقل  بأن 
سياسيا  حال  يتطلب  وخارجيا  داخليا  الهيئتني  بني  واالنقطاع 
فاألمر حسبه » يتعلق بسلطة عمومية ناطقة رسمية باسم جبهة 

التحرير الوطني »
رأي  من  ُيغّير  لم  طرف خيضر  من  اإلصرار  هذا  إن        
عبان الرافض للفكرة ، حسب رّده يف مراسلة 15 مارس 1956 
على تأسيس احلكومة املؤقتة من خالل تقييمه للتقرير السياسي 
 12 مراسلة  سابقا) حسب  القاهرة  يف  الثورة  قيادة  بعثته  الذي 
فيفري( ، والذي تضّمن ما يلي:« حول هذه املشكلة نريد أن 
نحذركم بأن جميع مسؤولي جبهة التحرير وجيش التحرير يف 
اجلزائر مهما كانت مراتبهم يعارضون جذريا مبدأ إنشاء حكومة 
يوم  يف  ننشىء  أن  علينا  كان  وإذا   ، اخلارج  يف  مؤقتة  جزائرية 
وإذا   ، خارجها  وليس  اجلزائر  يف  ستكون  مؤقتة  حكومة  ما 
اخلارج  أقدمتم على تشكيل حكومة يف  أن  احلظ  لسوء  حدث 
تامة  القطيعة  وتكون  علنيا  بكم  التنديد  سنكون مجبرين على 
بيننا«. إن نسّجله كقراءة ملا بني السطور أن عّبان يبدو أنه تشاور 
رفض  على  أجمعت  التي  الداخل  قيادات  على  الفكرة  وطرح 
هذه الفكرة لذلك جنده يشدد اللهجة ويهدد يف حال العمل بها 
ستكون القطيعة بينهم . ولعل سبب ذلك يعود لكون عبان كان 
يخشى أن تصبح هذه احلكومة يف حال قيامها يف يد املخابرات 
اخلاصة يف  – حسبه-  ألجل مصاحلها  تسعى  التي  املصرية، 
دعم الثورة اجلزائرية حتى أصبح كثير من الفرنسيني مثلما أورد 
l’Al� يف كتابه Jaques Duquesne  املؤرخ 
 gerie ou la Guerre des Mythes
يعتبرون أن عبد الناصر هو العدو احلقيقي لفرنسا وليس جبهة 
التحرير ، ويؤكد عبان هذا يف رسالته بتاريخ 13 مارس 1956 بأن 
الوفد اخلارجي قد مت خداعه من طرف املصريني، و أن أعضاء 
الوفد ليسوا أحرارا يف حتركاتهم يف القاهرة ، ألن القيادة املصرية 

ال ترى إال مصاحلها يف  تواجدهم هناك.
بالثورة  الظروف احمليطة  أن  املتمعن يف األحداث يجد  لكن 
داخليا وخارجيا  تتطلب توحيد القيادة حتى تكون يف مستوى 
احملافل  يف  سياسيا  الثورة  فدعم  الشعب  وتطلعات  تطلعاتها 
أشار  مثلما  سياسية  سلطة  وجود  يستوجب  الدولية  والهيئات 
إليه خيضر سابقا ورغم ذلك فقد حاول أن يبدد مخاوف عبان 
يف مراسلة 15 ماي بأنه بالّرغم من أهمية القضية إال أنه ليست 
هناك نية لتشكيلها ما لم يكن هناك اتفاق  »   ستجدون تشديدا 
عليها يف تقريرنا السياسي بصفتها مسألة تكتسي أهمية كبرى 
يف نظرنا ويجب أن تظل يف مركز اهتمامنا إلى أن تتوفر بعض 
إلى  االنتقال  نية  لدينا  أن  يعني  ال  عنها  الكالم  ،إن  الشروط 
التنفيذ« ، فمسألة بهذا احلجم تستدعي توافق جميع االطراف 
علم  ورغم   ، الثورة  جناح  على  حتما  سينعكس  اختالف  وأي 
خيضر بأن الفكرة غير مقبولة لدى قيادة الداخل ،إاّل أنه يعتبرها 
حساسة و ال يجب التسرع بشأنها أو على األقل االبقاء عليها 

داخل  احلكومة  هذه  تتشكل  ولو  حتى  للتحقيق  قابلة  كفكرة 
بأن تكون محل  الواقعة جديرة  إن  اجلزائر ، يضيف خيضر »  
اهتمام و تبقى الفكرة يف حد ذاتها و نعتقد أنها سابقة ألوانها 
االعتراف  ألن   ، الداخل«  يف  تتحقق  أن  يجب  كان  لو  حتى 

باحلكومة
املؤقتة سيضفي شرعية على الثورة  » فبدون هذا الرافد نظل 
تعلو  وقت  العام يف  الرأي  نظر  متمردين يف  دائما مجرد حركة 
قضيتنا  بطريقة ال نزاع فيها إلى مرتبة مشكل عاملي » حسب 
ما جاء يف رسالة 16 اوت 1956 ،و قد كانت للثورة جتربة سابقة 
يف هذا اخلصوص عندما قبلت 28 دولة تأييد تسجيل القضية 
اجلزائرية يف األمم املتحدة يف دورة سبتمبر 1955 ، مما أعطى نصرا 
معنويا لها وجعلت جاك سوستال يصرح » بأن ما وقع يف نيويورك 
أثمن من قافلة سالح تدخل اجلزائر »،وبالتالي فوجود حكومة 

مؤقتة سيكون نصرا سياسيا كبيرا للثورة .
رغم  ضغطها  تواصل  اخلارج  قيادة  أن  جند  السبب  لهذا 
الفكرة،وهذا  أبداه عبان من أجل جتسيد  الذي  املطلق  الرفض 
ما توّضحه مراسلة 16 أوت 1956 التي يؤكد فيها   خيضر على 
املسائل  أهم  بني  من  ُيعتبر  مؤقتة  جزائرية  حكومة  تكوين  أن 
من  يسير  سلطة  بجهاز  يتعلق  األمر  ،ألن  استعجاال  األشد  و 
الداخل ، ويعتبر كذلك أن مزايا كثيرة ستوفرها مبادرة مثل هذه 
يف جميع امليادين ، لذلك يجب أن ترى النور قبل أكتوبر 1956 
، و حتى ُيبني بأنه ليس وحده من يطالب بحكومة مؤقتة من 
وبن  بوضياف  و  أحمد  آيت  أن  على  يؤكد  الوفد،  أعضاء  بني 
بلة كذلك يستعجلون األمر:« إن آيت أحمد يشعر يف نيويورك 
أكثر منا بضرورة مثل هذه املبادرة ليكف على احلاح علينا على 
العمل يف هذا االجتاه، كما أن تبيب )بوضياف ( و احمد ) بن 
بلة( وأنا  وجميع اإلخوة اآلخرين هنا يعتقدون أن الوقت جد 
مناسب إلنشاء هذه احلكومة  التي نحن مجبرون على إنشائها 

طال الزمن ام قصر ...«
الرسالة  كتابة هذه  الذي متت  الوقت  أنه يف  املالحظ  لكن 
التحضير ملؤمتر الصومام  الداخل منهمكون يف  كان عبان وقيادة 
الذي نتجت عنه قيادة للثورة متثلت يف جلنة التنسيق و التنفيذ 
القيادة  جعل  مما  املؤقتة  احلكومة  مستوى  يف  تكن  لم  التي 
اجلديدة للثورة تعود بعد سنتني من ذلك إلى الفكرة االولى و 
تعلن تأسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف تاريخ 19 
سبتمبر 1958، وصدق تنبأ خيضر عندما قال بأنها ستتأسس 
تأخر  تعبير لألسف على  ولعل  أصدق  أم قصر ،  الزمن  طال 
تأسيس احلكومة املؤقتة التي ضّيعت عامني من عمر الثورة ،هو 
ما ذكره احمد توفيق املدني  يف كتابه حياة كفاح ج 3: » كان 
سنة  مطلع  اخلارجي  الوفد  أعضاء  استشار  قد  بلة   بن  أحمد 
ضمن  أنه  لهم  مؤكدا  جزائرية  حكومة  إنشاء  فكرة  يف   1956
بها  لإلعتراف  واإلسالمية  العربية  الدول  من  عدد  أكبر  تأييد 

حال قيامه، و يا ليتنا سمعنا يومئذن  كالمه«

فكرة تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1956

بيــن إصــرار محمـد خيضـر و رفـض عبـان رمضـان
ما إن بدأت الثورة الجزائرية تحقق المكاسب وتحرز التقدمات في المجالين السياسي والعسكري، خاصة بعد طلب أعضاء الكتلة االفرو آسيوية تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال األمم المتحدة 
 سنة1955، واحتضان العديد من دول العالم الثورة ودعمها ماديا ومعنويا، ثم محاولة فرنسا التفاوض مع وفد من جبهة التحرير. وحتى ال تقع الثورة في إشكالية القيادة التي كانت تغذيها فرنسا

 بين الداخل والخارج ، ويكون للٌثورة إطارا منظما تطرح فيه انشغاالتها في مختلف المحافل الدولية.

االستــاد الباحث محمـد قـــدور
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

هناك هالة من القداسة والوقار حتيط مبصطلح القانون 
عموما وتالزم نصوصه أينما حل أو ارحتل، وترسمه يف 
أذهان غير العاملني به كأنه األسد الهصور يف جنبات 
عالي  تل  على  الواقعة  األشجار  كثيفة  السوداء  الغابة 
مجرد  فيستجلب  املهيب،  السلطان  قصر  بجانب 
هؤالء،  قلوب  يف  والوجل  واخلوف  الرهبة  فيه  التفكير 
املثير  امللكي  كالزجاج  فهو  به  املشتغلني  نفوس  يف  أما 
بشخص  ارتباط  لسابق  األنفس  ترهبه  حيث  للعني 
من  عنه  علموا  ملا  وأسماعهم  أبصارهم  وتخشاه  امللك 

القوة والبأس واالنضباط والقسوة.
له  ومن  وإمامها  القوانني  بسيد  األمر  تعلق  إذا  أما 
»الوالية« عليها واملّقدم عليها وهو الدستور الذي تناسل 
القانون من نسله وأوجد له روحا من روحه، فإن له يف 
وخوفا  إذا حضروا  القضاة  مهابة كمهابة  الناس  أنفس 
كل  يعلو  أنه  ذلك  روا،  ُسِعّ إذا  النيران  من  كاخلوف 
»يحكمهم«،  فيمن  املرجع  وهو  ويحكمهم  النصوص 
ويرتب  معيشتهم  بنظم  أنه  الناس  عنه  عرف  وقد 
الرهبة التي  أحوالهم ويتحكم يف مصائرهم، وبخالف 
تعلوه واخلوف الذي يتملك الناس منه، فإن املشتغلني 
ويعدلون  ثقتهم  فيه  السواء يضعون  واملنتفعني على  به 
معه  أسس  الذي  عدله  منه  استلهموا  مبا  بينهم  فيما 

وبات لصيقا به.
قانونية  ثقافة  واملثقفون  البشر  بني  من  العاملون 
وسياسية يعرفون عن الدستور أنه القانون األسمى وهو 
لنظام  واملعّلم  وقواعدها األساسية  الدولة  احملدد لشكل 
القواعد  من  مجموعة  وهو  السلطات،  وتنظيم  احلكم 
األساس يف  العصب  يأتي حتكم  التي  العامة  القانونية 
الدولة، ثم يأتي تفصيلها يف نصوص أخرى وتشريعات 
ومراسيم تفسر ما جاء منه مبهما وتفّصل ما كان فيه 
مجمال، لكنه يف أعني البسطاء من الناس وأغمار العامة 
منهم نص قانون فيه )كل شيء عن كل شيء(، وهو 
)الغني بكل شيء واملغني عن كل شيء(، وهو املعلم 
واملؤسس والشارح والناصح واملقدم واملؤخر، فيه أسماء 
كل البشر وأصناف أكلهم وفيه داؤهم ودواؤهم وفصول 
السنة وأصناف اللباس وتفصيل الطرق وعدد فصوص 

احلجر الكرمي يف خامت ابنة السلطان صالح الدين التي 
أبوها  فتحها  عندما  بها  حامال  القدس  أمها  دخلت 

وأخرج منها الصليبيني.
فئة  من  األولون  مادام  لهؤالء  حق  االعتقاد  هذا 
أذهانهم  يف  ألصقوا  قد  والقانون  السياسة  يف  املثقفني 
عن الدستور صورة منطية أنه )اجلامع الشامل( الذي »ال 
يترك صغيرة وال كبيرة إال أحصاها«، فيبدأ العوام من 
الدستوري،  بالنص  املعيش  الواقع  الناس رحلة مقارنة 
فيتأملون ملا يجدون فيه من تعارض وعدم انسجام وأحيانا 
تناقض بني أحكامه وأفعال من يفترض أنهم مأمورين 
بها ويقعون حتت طائلة الزجر باالمتثال لها، فيقرأ عامة 
»اإلسالم  جتعل  الدستور  من  مادة  أن  هؤالء  الناس 
وبيوت  »مواخير«  الدولة  يف  يجدون  ثم  الدولة«،  دين 
»نظامية«،  ربوية  بنكية  وتعامالت  »قانونية«  دعارة 
وفيهنص على أن »العربية هي اللغة الرسمية للدولة، 
ثم يخاطبهم جل املسؤولينباللغة »القوقازية«، وتتحفنا 
نشرة األخبار يف أول أيام الدخول املدرسي سنة 2008 
برئيس الدولة ومعه وزير التربية يف افتتاح العام الدراسي 
باللغة  احلديث  أطرف  يتبادالن  وهما  املدارس  بإحدى 
الذين  اهلل(  )سبحان  التالميذ  وحتى  »السيريلنكية«، 
امتثلوا يومها بني يديهما يحدثان الرئيس ووزيره باللغة 
»دولة  رئيس  يزورنا  حضر  وعندما  »السيريلنكية«، 
االستعمار« استقبل يف مدرسة بوالية )غير العاصمة( 
واصطف له صفان من تالميذها وغنوا له طويال باللغة 

»البولندية«!!
هؤالء العوام من الناس باتوا اليوم مبا وضعوا أيديهم 
الدستور  عن  رسموها  صورة  بني  تناقضات  من  عليه 
على  حرصا  الناس  أكثر  باحترامه  املأمورين  وأفعال 
وال  مباشرة  وأفكارهم  صرحاء  ألنهم  مساره  تصحيح 
مييلون للغة التشدق يف املعنى وتزيني العبارة وتنميقها، 
حرصهم هذا يدفعهم ليرفعوا عقيرتهم بوجوب )دسترة( 
كل شيء عن هويتهم ودينهم ، فالبد أن )يدستر( على 
سبيل اإللزام احترام اللغة وجعلها مكرمة بجانب دسترة 
أنها اللغة الرسمية، فالعوام اندهشوا كيف تكون العربية 
لغة الدولةو«موظف الدولة« يف مبنى البريد يأخذ صكا 

أحد  ويطلب  »الفارسية«  باللغة  مكتوب  مواطن  من 
املتهمني من القاضي أن ميّكنه من احلديث يف احملكمة 
الدولة«  »وزير  مراسلة من  وتأتيهم  »األوكرانية«  باللغة 
اإلدارة  قرارات  وجل  »املكسيكية«،  باللغة  كتبها  وقد 

وتعليماتها تكتب وتوزع بــ »تلك اللغة«.
دين  »اإلسالم  أن  على  نَص  الدستور  أن  فكما 
ينايف  ما  كل  أن  على  أيضا  يّنص  أن  وجب  الدولة«، 
كان،  من  كائنا  فعله  من  ويعاقب  قانوني  غير  الدين 
قرار  ميضى  وال  ربوية  مبعاملة  يسمح  نص  يصدر  فال 
دعارة،  بيت  أو  قمار  دار  أو  يناصيب  وكالة  بفتح 
األولى  املادة  يف  عليها  منصوص  الدميقراطية  أن  وكما 
الدستور  نسل  يخرجمن  ال  أن  وجب  الديباجة،  ويف 
الدميقراطية  قيم  من  أي  مع  تعارض  أي  به  أو  فيه  ما 
كاحلرية والعدل واملساواة، وألن اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية فلُيمنع بنص الدستور أن يخاطب املسؤول أيا 
أو صحفيني  بلده  أو ضيوف  أبناء شعبه  كانت درجته 
استجوبوه بغير اللغة الرسمية، ومن لم يفهمها يتعلمها 

أو ُيّؤمن لنفسه مترجما.
يبدو أن نظرة العوام لألشياء أحسن وأنقى من نظرة 
ناصية  على  ودعاة  وعاملون  مثقفون  أنهم  يعتقدون  من 
إلى  تشبه  الناس هذه  عوام  للناس،نظرة  وهداة  القانون 
حد ما »إميان العجائز« ألنهم ال ينمقون وال يبحثون يف 
الدواخل ألن حسبهم من األمر خوارجه وما هو ظاهر 
منه، لذلك فال يضيرهم إن قالوا فيهم أنهم )غمار من 
عامة الناس( ما داموا علموا أن القوانني وضعت لتحترم 
يكونوا  ولم  الناس حولها  توافق  ما أسست حتى  وأنها 
ليتوافقوا إال ملّا علموا أن بها جناتهم وفيها نظامهم ودوام 
عيشهم، لذلك أضحوا أجرأ على احلق من غيرهم يف 
جزئيات البد أن حًتترم و«ُتدستر« حتى يضمنوا بقاءها 
واحترامها،فال يتجرأ أحد عليها ألنه يف موقع قوة وال 
يتجاوزها من يعتقد أنه مسؤول أو )رجل مهم( وصاحب 
سلطة، فاألصل أن اجلميع سواسية وأن القانون و«أباه« 

فوق اجلميع.
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هواجس رجل عامي في أغمار العوام من الناس
المسكوت عنه منمسائل الهوية في دستور الدولة
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  بلغ حجم انهيار الدولة 
يف العهد البوتفليقي 

مستويات غير مسبوقة؛ 
عبر حماية الفساد والّتستر 
على املفسدين وناهبي املال 
العام سواء كانوا محليني أو 
أجانب؛ ففي 2009،   جرت 

محاكمة صاحب الشركة 
الهندية التي ظفرت 

بصفقة العصر؛ وهي إعادة 
تدوير النفايات احلديدية 

داخل مركب احلجار؛ أي بيع 
نفايات احلجار إلى مركب 
احلجار وهي العملية التي 
كانت تستنزف من خزينة 

الدولة اجلزائرية قرابة 40 
مليون دوالر سنويا. القضية 

أشرت إليها يف عدد سابق 
لكن بعض التفاصيل التي 

أراها هامة وتنشر ألول مرة 
الّيوم.   ستطلعون عليها 

 احملاكمة جرت يف محكمة 
عنابة االبتدائية، وأبانت 

عن نفوذ مالك احلديد 
يف العالم  الذي استحوذ 
على عشرات املصانع يف 

الهند وبريطانيا وبولونيا 
والبرازيل  الهندي »الكشمي 
نيفاس ميتال«.  وقد حضر 

احملاكمة أحد الدبلوماسيني 
الهنود - مصادر أكدت لي - 

وقتها - أن السفير شخصيا  
تابع احملاكمة )ممثال سفير 
الهندي شخصيا(،  وهو ما 
ال ميكنني - اآلن - اجلزم 

به أو تأكيده.  وقد تابع كل 
صغيرة وكبيرة يف احملاكمة 

التي انتهت باحلكم على 
مدير الشركة الهندية 

والذي يعتبر أحد أقرباء 
»ميتال« بثالث سنوات 
حبسا،   قبل أن تنقلب 

املوازين ويتدخل امبراطور 
احلديد لدى الرئيس 

عبر الدبلوماسية، وتعاد 
محاكمة الهندي، ليطلق 

سراح املتهم مباشرة ويغادر 
اجلزائر. 

  يف مقابل ذلك، مت البحث 
عن شماعة تعّلق عليها 
خيبات احلجار، فكان 

أمامهم حسن فالح،   رجل 
األعمال »األرنداوي« الذي 

كان يزود خزينة احلزب 
وبعض مسؤوليه باألموال 

أثناء احلمالت االنتخابية 
الوسخة؛ قبل أن يتبرأ 

منه أحمد أويحيى والوالي 
محمد الغازي - آنذاك - 
احملبوسان اآلن يف فضائح 

فساد.
  نهب احلجار يف الواقع كان 
سياسة دولة تركت احلبل 

على الغارب للمفسدين 
احملليني واألجانب. 

وباملختصر املفيد، ال أجد 
مثاال شعبيا يعبر عما 

حصل إال هذا املثل:  احلجار 
كان - لألسف الشديد - كـ 

»ْعرْس الَهّجاَلة من َجا 
ْيشَطْح ِفيه«! 

بلسان عبد العزيز تويقر للناقلني شن إضراب مفتوح  الوطني   قّرر االحتاد 
األحد، سيشمل جميع  الغد  من  بدءا  العمل،  عن 

فئاته من نقل جماعي وسيارات أجرة.
فترة  على  تعويضات  بإقرار  الناقلون  ويطالب 
منذ  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  اإلجبارية  التوقف 

22 مارس املاضي.
نسبة  عن  بالتعويض  االلتحاد  يطالب  كما 
يف  األماكن  استغالل  من  حرموا  التي  باملائة   50
بني  للنقل  السريعة  العودة  عن  فضال  احلافالت، 

الواليات وتعويضهم
س.م

الَحّجاُر)3(

219 إصابـــــة 
جديـدة بكورونـا

سجل ، اليوم،  219 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد يف اجلزائر، خالل الـ24 ساعة األخيرة، 
حسبما أعلنته أمس اجلمعة  جلنة رصد ومتابعة 
الفيروس، التي أفادت بوفاة 5  مصابني بني املرضى.

النَّاقُلــون ُيعلنــوَن الُدخــوَل فــي إضـراب غـــًدا!

عني متوشنت

هـــالُك 3 أشخـاٍص وإنفـاُذ 
20 آَخريــن فــي انِقــالِب 
َقـــــارِب »حراقــــة«

بعني  املدنية  للحماية  البحرية  للوحدة  الغطس  فرقة   تدخلت 
إنقاذ وإجالء  السواحل من أجل  أعوان خفر  بالتنسيق مع  متوشنت، 

حراقة انقلب زورقهم الذي كان على متنه 23حراقا.
يف  تسبب  ما  حبيباس،  جزر  بصخور  اصطدم  الزورق  أن  يذكر 
بالقارب وبالتالي غرقه، األمر الذي دفع بأحد احلراقة  حدوث ثقب 
لالتصال بالرقم األخضر لألمن الوطني، حيث حتركت مصالح األمن 
وأبلغت املصالح املتخصصة التي متكنت من إنقاذ 20 حراقا فيما مت 
انتشال جثه طفلة من جنسيه سورية تبلغ من العمر 9سنوات، كما 
مت انتشال جثه ثانيه المرأة يف الثالثني من عمر مجهولة الهوية، فيما 
البحث جار عن جثه ثالثة. وعليه، جرى إجال ء احلراقة إلي اليابسة 
فتحت  فيما  األولية،  اإلسعافات  لهم  قدمت  حيث  بوزجار،  مبيناء 

عناصر الدرك حتقيقاتها يف القضية.

تقرت 

َبّطالون ُيضربون عن الّطعاِم 
أمــــام َمكتــِب التَّشِغيــل 

احتج عدد من البطالني مبدينة تقرت بورقلة ، أمس اجلمعة، أمام 
مكتب التشغيل، ودخلوا يف إضراب عن الطعام بسبب ما أسموه تنصل 
العديد من  التي قدموها لهم يف  التشغيل عن وعودهم  مسؤولي وكالة 
املرات. كما طالب احملتجون بتمكينهم من العمل يف إحدى املؤسسات.

الوادي 

وفاُة الّدكتور علـي خرف 
اهلل ُمتأثـًرا بكورونـا 

خرف  علي  الدكتور  اجلمعة،  أمس  صبيحة  تويف، 
اهلل أستاذ بجامعة حمة خلضر بالوادي، بعد إصابته بوباء 

فيروس كورونا »كوفيد 19«.
 يذكر أن الوضع الصحي للدكتور تدهور خالل األيام 

املاضية ليفارق احلياة صبيحة أمس اجلمعة.
أعمدة  أحد  اهلل  خرف  علي  الدكتور  املرحوم  ويعد 
كلية العلوم االجتماعية، ومتيز يف تخصص علم النفس 

العيادي.

شركة »صحة كاترينغ« بإليزي

الُعثـور على َعامٍل جّثـًة 
هاِمــدًة بغرفِتــــه

التابعة  احلياة  بقاعدة  اجلمعة،  أمس  ، صباح  عثر 
لسوناطراك قسم اإلنتاج ناحية غرد النص بوالية إليزي، 
يف  بغرفته  تويف  كاترينغ«  »صحة  بشركة  عامل  على 
زاوية  من  ع.«  »محمد  املدعو  وينحدر  غامضة.  ظروف 
زمالئه  عليه من طرف  العثور  مت  وقد  أدرار،  والية  كنتة 

داخل غرفته جثة هامدة ساجدا وبجانبه مصحف.
حفظ  مصلحة  إلى  الضحية  جثة  نقلت  وعليه، 
اجلثث بعيادة قاعدة احلياة لعرضها على الطبيب الشرعي 

لتحديد أسباب الوفاة.

عنابة
 توقيُف 213 شخًصا خالُفوا 
َتدابيَر الِوقايِة من ُكورونا

عن  اجلمعة،  أمس  عنابة،  بوالية  األمن  مصالح  كشفت 
وباء  من  الوقاية  تدابير  مخالفتهم  بسبب  شخصا   213 توقيف 

فيروس كورونا املستجد »كوفيد _19«.
سبتمبر   10 من  املمتدة  الفترة  خالل  فإنه  البيان،  وحسب 
الشرطة  قوات  متكنت  نفسه،  الشهر  من   16 الـ  غاية  إلى  اجلاري 
احملشر  يف  ودراجة  مركبة   72 ووضعت  شخصا   213 توقيف  من 
ملجابهة  املتخذة  االحترازية  والتدابير  القرارات  إثر مخالفة  البلدي 

وباء فيروس كورونا.
الذين مت  أنه من بني األشخاص  وأوضح بيان مصالح األمن 
مخالفة  اتكبوا  شخصا   49 الذكر  السالفة  الفترة  خالل  توقيفهم 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  مت  حيث  الواقية،  الكمامات  ارتداء  عدم 
القانونية الالزمة. ودعت مصالح األمن لوالية عنابة املواطنني إلى 
ضرورة االلتزام باإلجراءات والتدابير االحترازية املتخذة من طرف 

السلطات، وهذا حفاظا على صحتهم وصحة عائالتهم.
ف. سليم

الوادي 

اٍص   القبـــُض علـــى 3 أشخـــَ
يــاراِت  يمتِهنــوَن سرقــَة السَّ

سرقة  متتهن  وطنية  شبكة  اجلمعة،  أمس  الوادي،  والية  يف  األمن  قوات  فككت 
الشرطة  عناصر  استغالل  إلى  األمن ،  مصالح  بيان  حسب  العملية،  تعود  السيارات. 
سرقة  يف  أشخاص   03 من  تتكون  إجرامية  شبكة  ضلوع  مفادها  معلومات  القضائية 
السيارات وإخفائها بأحد املستودعات بغية تزوير هياكلها ومواصفاتها التقنية قبل بيعها 
،ليتم تكثيف عمليات البحث والتحري حيث مت حتديد هوية املتورطني الذين ينحدر اثنان 

منهما من إحدى الواليات الشمالية والثالث من والية الوادي.
ما  املستودع،  بتفتيش  إذن  استصدار  مت  القانونية،  اإلجراءات  كافة  استيفاء  بعد  و 
أسفر عن استرجاع مركبتني محل سرقة فضال عن معدات إعالم آلي كانت تستعمل 
الثالثة احلبس االحتياطي بعد عرضهم  املوقفون  املركبات. وعليه، وضع  لتزوير هياكل 

أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة الوادي. 
رشيد شويخ 

سيدي بلعباس

رُك يطيــُح بِعصابـٍة  الـــدَّ
تنُشـط بِسيـدي َيعقــوب

خالد حدا  لبلدية سيدي  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  وضعت 
لنشاط عصابة أشرار خطيرة متكون من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم 
بني 25 و40 سنة، حاولت زرع الرعب وسط املواطنني، عن طريق شن 
اعتداءات وسط األحياء بلدية سيدي يعقوب بوالية سيدي بلعباس. 
مصالح الدرك الوطني متكنت من تفكيك أفراد العصابة فور تلقيها شكوى 
من أحد الضحايا ، تفيد بإقدام هؤالء على حرق منزل الضحية. وعلى 
إثر ذلك،  سطرت مصالح األمن خطة لتحديد هوية الفاعلني ، مّكنتهم 
أسلحة  حجز  إلى  باإلضافة   ، توقيفهم  ثمة  ومن  هويتهم،  حتديد  من 
تستعمل يف  كانت  وعصي  متثلت يف سيوف  الكبير  احلجم  من  بيضاء 
االعتداء على املواطنني. وبعد استكمال اإلجراءات القانونية، مت تقدمي 

الفاعلني أمام العدالة ، التي أصدرت يف حقهم أمرا باإليداع.
حواش.أ


