
ِرئـــــاسُة »الَفــاف«..ِرئـــــاسُة »الَفــاف«..
حسـابـاُت الّسلـطِة وعيـــوُن »الِفيــفا«!
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أ.جمــــال فــــوغــــالي

يف احَلريـــــرِ مـــــن َبيـــاِض 
الَياسمـــــــــِن..  جـــــــرُح 

كريــاِت يف الُيتِم اجلريِح! الذِّ

14

أقــــــــــــــــالم   

02
رئيُس امُلجّمِع الَوطنيِّ خُلبراء امُلهندسَن 

امِلعماريَن، عبد احلميد بوداود لـ»أخبار الوطن«:

َجمعيٌة عاَمٌة انِتخابّيٌة  َتخلُط أوراَق  عّدَة أطراٍف

09

يشتكي سكان قرى ترهنات وتقمارت الشرقية والغربية التابعة 
لدائرة متنراست، واملصنفة ضمن مناطق الظل باملنطقة، نقائص 

باجلملة يف مجال التنمية، جعلتها تعيش حتت خط التهميش سنوات 
طويلة، كانت فيها هذه املناطق خارج حسابات التنمية احمللية.

منها »لّيام« و»مشاعر« يف جزِئهما 
اني الثَّ

14

10

كشف رئيس املجمع الوطني للخبراء املهندسن 
املعمارين، عبد احلميد بوداود، يف حوار خص به   

» أخبار الوطن« أن » 180 مليون سنتيم يصرفها 
املستفيدون من سكنات عمومية لتهيئتها«، مؤكدا 
أن عددا هائال من السكنات على مستوى 58 والية 
غير شرعي، وبنايات بـ 20 بلدية يف العاصمة آيلة 

للسقوط، مرجعا ذلك إلى أن هذه البنايات لم 
تخضع ملعايير البناء املضادة للزالزل وهي مهددة 

باالنهيار يف أية حلظة، بفعل  الزالزل والفيضانات.

سيشهد شهر رمضان الذي سيحل علينا بعد أيام أعماال 
درامية متنوعة يف مواضعيها ووجوه تعود اجلمهور على 
مشاهدتها ، على عكس املوسم املاضي من شهر الصيام، 

الذي عرف شحا كبيرا يف األعمال، رمبا اجلائحة منعت 
بعض املسلسالت من التواجد يف حقيبة رمضان 2020، لكن 

كانت فرصة من جهة أخرى للبروز باعمال أكثر يف موسم 
2021، حيث سارعت شركات اإلنتاج إلى طرح الفيديوهات 

الترويجية لهذه األعمال والتي أثارت فضول اجلمهور.

مطالٌب بإدراِج مرافَق َحيويٍة ورفِع الُغنب

مـالّيِة بتمنــَراست.. مـالّيِة بتمنــَراست..ُسّكــان القــُرى الشَّ ُسّكــان القــُرى الشَّ
عقـــوٌد مـــن الُمعـــــانــاِة!عقـــوٌد مـــن الُمعـــــانــاِة!

»180 مليـــوَن َسنتيـــٍم 
يصِرُفـها الُمستفيـــدوَن من 
ها« ٍة لتهِيئتـِ َسكنـاٍت ُعموميـّ

د.  حـاج بشيــر جيـــدور
ــ

15
الَفــــاعُل امُللتــــِزم وأسئــلُة 
ـَــاِء فـــي الّتجــربِة  االنتمـ
ــّيِة اجَلزائــــرّيِة! احِلزبــ

َرمضـــــان 2021..
موسـٌم دَرامــيٌّ ُمتنـــوٌع 
علـى الَقنـواِت الَجزائـرّيِة

03
احلراك الشعبي:

المسيـرات تتجـدد 
فـي الجمـعة 112

شهدت اجلزائر العاصمة وعدد من 
واليات الوطن أمس اجلمعة، تنظيم 
مسيرات حاشدة للحراك الشعبي، 
يف جمعته الثانية عشر بعد املائة، 

وسط انتشار أمني مكثف على طول 
مسار املظاهرات.

عبـــد املجيــــد ياحــي:»نحــُن َذاهبـوَن إلى 
ت الِفيفا« امَلجهوِل والوزارُة أخطأْت مّلا حَتدَّ

عمــــار بهلــــول:»هــدُفنا َتوحيــُد شمـِل 
ـَائـلِة ُكــــرة القــــدِم اجَلزائـــــرّيِة« عـــ

خير الّدين زطشي:
ــــى أن َيجُلــــــب  »أمتنَّ

ـُه  الرئيــُس اجلديــُد ومكتب
أفكـــاًرا جديـــدًة تفـــــيُد 

الكــــرَة اجلزائــــــرّيَة«



02
حــوار
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رئيس املجمع الوطني خلبراء املهندسني املعماريني عبد احلميد بوداود لـ»أخبار الوطن«:

»180 مليــون سنتيـــم يصرفهــا المستفيــدون 
مـــن سكنــات عموميــة إلعــادة تهيئتهــا«

كشف رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، في حوار خص به » أخبار الوطن« أن » 180 مليون سنتيم يصرفها 
المستفيدون من سكنات عمومية إلعادة تهيئتها«، مؤكدا أن عددا هائال من السكنات على مستوى 58 والية غير شرعية، وبنايات بـ 20 بلدية في العاصمة آيلة 

للسقوط، مرجعا ذلك إلى أن هذه البنايات لم تخضع لمعايير البناء المضادة للزالزل وهي مهددة باالنهيار في أي لحظة، بفعل  الزالزل والفيضانات.

سكنات بـ 20  بلدية يف اجلزائر العاصمة مهددة باالنهيار!
 أصحاب البنايات بسيدي يحيى حتصلو كلهم على رخص بناء »حتت الطاولة«!

حاورته: أسماء بوصبيع 

سجلت اجلزائر يف  الفترة األخيرة هزات 
زلزالية بعدة واليات من الوطن، وشاهدنا 

تصدع بنايات سكنية وانهيار بعضها، ما 
يكشف عن فضائح يف عمليات البناء املنجزة، 

من املسؤول عن هذه التجاوزات؟
البلدية  رئيس  هو  الوضع  هذا  يف  األول  املتهم 
واملسؤول التقني، أي املهندس ثم يليه الوالي، ملنحهم 
رخص البناء للمواطنني وأصحاب املشاريع السكنية، 
دون متابعة مراحله واحلرص على احترام دفتر الشروط 

ومعايير وقواعد البناء املضادة للزالزل.
لكن ولألسف ويف أعقاب توالي الهزات الزلزالية 
بعدة واليات، سجلنا خسائر مادية معتبرة،  وهو ما 
لهزة  املنطقة  تعرضت  أن  بعد  ميلة  والية  يف  شهدناه 
أن  والسبب  مادية،  خسائر  يف  تسببت  قوية  زلزالية 
تربتها  فالحية،  أراض  على  بنيت   السكنات  أغلب 

منجرفة غير صاحلة للبناء.
كنت قد صرحت سابقا أنه حوالي 200 ألف 

بناية غير مطابقة لقواعد البناء والى غاية 
اليوم لم يتم تسويتها طبقا لقانون 15/08، 

مالذي يحصل؟
على  فقط  يقتصر  لم  القانونني  مخالفة  لألسف، 
السلطات  حتى  وإمنا  اخلاص،  والقطاع  املواطنني 
أن  صراحة  بكل  وأقولها  الدولة،  جهاز  يف  املسؤولة  
مبختلف  السكنية  باملشاريع  اخلاصة  البناء  رخص 
الطابلة«  »حتت  متنح  الدولة،  أطلقتها  التي  صيغها 

ضاربني عرض احلائط دفتر الشروط.
وحدة  مليون   2.2 من  أكثر  يوجد  اجلزائر  ويف 
سكنية ال تتوفر على املعايير الالزمة، وال متتلك عقود، 
بالسقوط  املهددة  السكنات  باملائة من   70 إليها  ضف 

لعدم احترامها دفتر  الشروط.
بحسب دفتر  الشروط فهناك مواد تنص 

على عدم جتاوز طابق أو طابقني، لكن على 
ارض الواقع شاهدنا بنايات جتاوزت 5 طوابق 

وهناك جتاوزات باجلملة!
ومعاينة  اخلبرة  عملية  يف  شروعي  خالل   
غير  السكنات  من  باملائة   60 أن  اكتشفت  السكنات 
من  املستفيدين  أن  والسبب  البناء،  لقواعد  مطابقة 
ليقوم  الرقابة  غياب  فرصة  استغلوا  البناء،   رخص 
هؤالء بتشييد الطوابق التي قد تصل إلى 7 طوابق  دون 

يعتبر   ما  وهو  السالمة،  ومعايير  الشروط  دفتر  مراعاة 
القانون  احترام  وعدم  البناء  ومعايير  بقواعد  إخالال 

الذي ينص بعدم جتاوز طابق أو  طابقني.
وجند أيضا يف بلدية فوكة والة تيبازة هناك2000 
يهدد  قد  ما  زراعية،  أرض  فوق  بنيت  وحدة سكنية 

بخطر انهيار البنايات بفعل اجنراف التربة.
باجلزائر  يحيى  سيدي  بلدية  أن  جند  كما 
العاصمة، كمثال أحتدى أي شخص ميلك رخصة بناء 
التي منحت ألصحابها حتت »الطاولة«وبـ«الهاتف« .

العاصمة  بلدية يف    20 بـ  أن سكنات  كما جند 
البنايات  بسبب  واالنهيار،  بالسقوط  آيلة  لوحدها 
بلكور،  الوسطى،  اجلزائر  بينها  من  ونذكر  القدمية، 
باش  احلراش،  داي،  صالومبي، حسني  سانتوجان، 

جراح«  .
ولألسف  أقول أن عددا كبيرا من السكنات عبر 

58  والية سكناتها غير شرعية و مهددة باالنهيار.
 أين هو املهندس الذي أوكلت 

إليه املتابعة واملراقبة؟
مادامت  دائما،  أطرحه  الذي  السؤال  نفس  هو   
غائبة  والعمران،  البناء  قطاع  على  القائمة  السلطات 
املواطنني  تلزم  التي  القوانني  تطبيق  على  حترص  وال 
ومعايير  قواعد  احترام  على  العام  والقطاع  واخلواص 

البناء.
يف  الصادر   29/90 قانون  إلى  ذلك  واستدل 
على  منه   73 املادة  تنص   1990 ديسمبر  من  الفاحت 
للبلدية  السامي  التقني  أو  الوالي  أو  البلدية  أن رئيس 
رخص  مخططات  مراقبة  يف  حق  لهم  املهندس،  أي 
القانون  واملواطنني،  وكذلك  للمقاولني  املقدمة  البناء 

04/05، يف املادة 6.
وبالرغم أن الدولة أصدرت قانون 15/08 الصادر 
بتسوية  الناس  إلزام  قصد   2008 جويلية   20 يف 
وفاشلة  ضعيفة  القوانني   هذه  كل  أن  بناياتهم.إال 

وحتتاج إلى إعادة صياغة وتطبيق.
بالرغم من املاليير التي تصرفها الدولة 
على إجناز الصيغ السكنية، إال أن أغلب 

 املستفيدين قاموا بإعادة تهيئة شققهم،
 أين اخللل؟

املواطنون  يدفعها  التي  األموال  لألسف،   نعم 
مقابل استفادتهم من السكنات مبختلف صيغها،  ال 
تكف لتجهيز الشقق بسبب عيوب االجناز والنقائص 

إعادة  الى  مجددا  هؤالء  ليضطر  املسجلة،   الفادحة 
تهيئتها بأموالهم اخلاصة، وقد يصل املبلغ إلى  180 

مليون سنتيم أو أكثر.
أجنزت  التي  السكنات  أغلب  أن  أقول  لهذا 
بسبب   والتجهيز،  االجناز  معايير  حتترم  وال  مغشوشة 

غياب
الرقابة،  واإلسراع يف تقدمي سكنات غير صاحلة 

للسكن.

صناديق  يف  التي ضخت  املاليير  أن  أقول  ولهذا 
تدني  مقابل  الريح،  مهب  يف  السكنات،  هذه 
أن  يعقل  فال  باجلملة،  جتاوزات  وتسجيل  اخلدمات 
من  محروم  وهو  الشهرية  األعباء  املستفيد  يتحمل 
السكنات  بعض  أن  جند  حيث  العمرانية،  التهيئة 
احليوية،  ضف  واملرافق  العمومية  اإلنارة  فيها  تنعدم 
اآلن  حد  إلى  تصلح  لم  التي  باملصاعد  أعطاب  إليها 
وعدم صيانتها، وصوال إلى غياب النظافة، وكل هذه 

األمور غير قانونية ويجب استدراكها.
اجلزائر  صرفت املاليير  على املشاريع 

السكنية من أجل القضاء على أزمة السكن، 
لكن لألسف ال يزال املواطن يعاني؟

على  واالعتماد  الصيغ  هذه  تغيير   يجب  برأيي 
اجلميع  يتمكن  حتى  معقولة،  بأسعار  الكراء  صيغة 
من االستفادة، مبا أن خطة القضاء على أزمة السكن 
فشلت بسبب استغالل أطراف امتالك هذه السكنات 
تكلفة  تفوق  خيالية  مببالغ  العقار  بسوق  للتالعب 

اإلجناز.
 اجلزائر لديها اآلالف من مؤسسات جتهيز 
البناء باملقابل  وتيرة االجناز ضعيف ما السبب؟
  بالفعل، السؤال وجيه، اجلزائر متلك حلد اآلن 
اإلمكانيات  أن  إال   البناء،  جتهيز  مؤسسة   32664
تستطيع  لن  السكنات  إجناز  يف  اجلزائر  تعتمدها  التي 

يف  السكنات  من  قليل  عدد  إال  تسليم  خاللها  من 
العام،  ضمن البرامج املعلن عنها، بالنظر للعديد من 
مواعيدها  عن  املشاريع  تشييد  تعرقل  التي  املعطيات 
العمومية  املشاريع  وتيرة  يف  تتحكم  والتي  املبرمجة 
ولعل  العمومية،  والتجهيزات  السكن  قطاعي  يف 
للمقاول،  اإلدارية  القدرات  بضعف  املرتبطة  العوامل 
بعقالنية ومهنية، من  املشروع  إدارة  ومدى متكنه من 
شأنه عرقلة انطالق املشاريع على أرض الواقع بالوتيرة 
املنجزة،  البرامج  نسبة  من  يقلص  قد  ما  املطلوبة، 
دفع  يف  الوزارة  وتأخر  العاملة  اليد  نقص  جانب  إلى 

املستحقات املالية للمقاوالت وارتفاع أسعار احلديد.
بالعودة إلى أسعار احلديد، جند أن الضريبة 

التي أقرها قانون املالية فتحت املجال 
للمضاربة يف غياب كلي للرقابة، بعد أن قفزت 

األسعار  بشكل جنوني؟
األول  املتضرر  هم  املقاوالت  أصحاب  لألسف، 
عن  توقفت  الورشات  أغلب  كون  الزيادات،  هذه  من 
النشاط، ما يعني إحالة العشرات من املقاوالت نحو 
من  النوع  هذا  تسليم  تأخر  إلى  يؤدي  ما  اإلفالس، 
ذلك  يف  مبا  املقررة،  مواعيدها  يف  املقاوالتية  املشاريع 
السكنية  الصيغ  مختلف  غرار  على  الوطنية  البرامج 
كما هو الشأن بالنسبة إلى برامج وكالة »عدل« وصيغ 

أخرى للسكن.
كلمة أخيرة؟

هناك أمر  يجب أن أشير إليه،  هو أن تكون هناك 
التكوين  ووزارة  السكن  وزارتي  بني  شراكة  اتفاقية 
واملتواصل  األولي  التكوين  بحاجيات  للتكفل  املهني 
املعبر عنها يف قطاع السكن لضمان توفير اليد العاملة 
املؤهلة الوطنية ولتجسيد املشاريع السكنية، كما اقترح  
التكوين  التخصصات  ضمن  جديدة  مهن  بإدراج 
وتسيير  املصاعد  صيانة  غرار  على  السكن  قطاع  يف 

البنايات وتأهيل األحياء القدمية.
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الحــدث

منير بن دادي / عبدالسالم.ق
أداء صالة اجلمعة، توجهت اجلموع  وفور 
شوارع  جابت  مسيرة  يف  العاصمة  وسط  إلى 
بوعلي،  بن  حسيبة  الواد،  وباب  القصبة 
ومختلف  حسني،  وعسلة  مراد،  وديدوش 
املمرات املعروفة، صوب البريد املركزي وساحة 
لالنتخابات  مناهضة  شعارات  رافعة  أودان، 

التشريعية املقبلة.
يف  الشرعية  مطالبهم  املتظاهرون  وجدد 
والقانون«  العدل  دولة  بـ«بناء  تنادي  هتافات 
وبـ«جزائر حرة ودميقراطية« مع إيقاف كل أشكال 
لعدة  األمنية  املعاجلة  أسموه  وما  التخوين، 
البالد، مع احلفاظ على وحدة  راهنة يف  ملفات 
املسيرات. كما رفعت شعارات تدعو فرنسا إلى 

عدم تدخلها يف الشؤون الداخلية للجزائر.
العاصمة،  مسيرات  يف  املشاركون  وحمل 
احلكم  لتمدين  ترافع  شعارات  عليها  الفتات 

»منهج  إحداها  على  وكتب  املستقل،  والقضاء 
احلراك السلمية، ورؤيته السياسية ليست عدمية 

وآفاقه احلفاظ على اللحمة الوطنية«.
مسيرات  مع  اجلزائريني  موعد  جتدد  كما 
على  فيها،  املتظاهرين  أعداد  تباينت  للحراك، 
عنابة،  بوعريريج،  برج  قسنطينة،  واليات  غرار 
أخرى  وواليات  وزو،  وتيزي  وبجاية  وهران، 
املطالبة  املألوفة،  الشعارات  رافعني  الوطن،  من 
بالتغيير اجلذري والقطيعة مع املمارسات القدمية 
للنظام.ويستمر أنصار احلراك يف التظاهر باآلالف 
رغم  الثانية النطالقه،  الذكرى  منذ  كل جمعة 
اإلجراءات التي أعلن عنها الرئيس تبون »لتهدئة 
الشارع«، بحل املجلس الشعبي الوطني وعفو عن 
عشرات املعتقلني خالل احلراك، وتغيير حكومي 
جزئي، ويف ظل التحضيرات لالنتخابات النيابية 
فإن  احملتجني،  املقبل.وبحسب  جوان  يف  املقررة 
الصلة  قطع  يف  يتمثل  املنشود  الشامل«  »التغيير 
انتخابات  خالل  من  السابق  نظام  ممارسات  مع 

التعبير  وحرية  القضاء  واستقالل  نزيهة، 
والصحافة، وفتح فعلي للمجال السياسي.

حراكيو بجاية في الموعد
نظم سكان والية بجاية، أمس، على غرار 
مسيرة  الوطني  التراب  مستوى  على  نظرائهم 
دار  من  انطلقت  الوالية  عاصمة  يف  ضخمة 
شوارع  معظم  وجابت  عمروش  طاوس  الثقافة 
بأعالي  قيدون  ساحة  إلى  لتصل  املدينة  وسط 
املدينة ثم نزلت مبحاذاة املسرح اجلهوي لتمر قرب 

ميناء املدينة.
عدة  الفعاليات  هذه  خالل  رفعت  وقد   
واملطالبة  الفساد  محاربة  إلى  تدعو  الفتات 
دماء  وضخ  واقتصادية  سياسية  بإصالحات 
تفويت  أمل  على  الدولة،  مفاصل  يف  جديدة 
املتربصني باحلراك الذي يصر على  الفرصة على 

اإلصالح احلقيقي.

 الفريق السعيد شنقريحة:

»استقـرار دول الجـــوار 
مرتبط باستقرار الجزائر«

 استقبل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي، أول أمس، مبقر أركان 
اجليش الوطني الشعبي، الفريق أول فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان اجليوش الفرنسية.

والدرك  القوات  وقادة  بالنيابة  الوطني  الدفاع  لوزارة  العام  األمني  من  كل  اللقاء  هذا  وحضر 
الوطني، ورؤساء دوائر ومديرين مركزيني بوزارة الدفاع الوطني وأركان اجليش الوطني الشعبي، وكذا 
أعضاء الوفد العسكري الفرنسي.كما أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بني 

البلدين، كما تبادال التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام املشترك.
مباشرة  مرتبطان  جيرانها  وأمن  استقرار  تعتبر  اجلزائر  “إّن  شنقريحة،  الفريق  كلمة  وجاء يف 
بأمنها، لذا، فهي تبذل جهودا جبارة من خالل تكييف التشكيالت العسكرية على كامل حدودها، 

بهدف إرساء موجبات االستقرار يف بلدان الفضاء املتوسطي”.
األمن  على  اإلرهاب  ميثله  الذي  اخلطر  بحجم  منها  ووعيا  الغرض،  “لهذا  كلمته،  وتابع 
أجل  من  الدعم جليرانها،  وتقدمي  مببادرات،  القيام  اجلزائر عن  تتخلف  لم  اإلقليميني،  واالستقرار 

تنسيق اجلهود، على أساس نظرة مشتركة، من خالل مبادرة جلنة األركان العملياتية املشتركة”.
تأهيل  إعادة  إشكالية  إلى  للتطرق  للجزائر  الفرنسي  العسكري  الوفد  زيارة  الفريق  اغتنم  كما 

موقعي رقان وإن إكر، موقعي التجارب النووية الفرنسية القدمية.
الفوج  املفاوضات ضمن  أتطرق إلشكالية  أن  كذلك  “بودي  إّنه  قال  فقد  ذاته،  الصدد  ويف 
اجلزائري-الفرنسي، حول مواقع التجارب النووية القدمية، والتجارب األخرى بالصحراء اجلزائرية، 
عقدها  املزمع  اجلزائري-الفرنسي،  املختلط  للفوج   17 الدورة  انعقاد  خالل  دعمكم  أنتظر  حيث 
خالل شهر ماي 2021، بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر، وكذا 
مساندتكم يف هذا اإلطار، مبوافاتنا باخلرائط الطبوغرافية، لتمكيننا من حتديد مناطق دفن النفايات 

امللوثة، املشعة أو الكيماوية غير املكتشفة حلد اليوم”.
عبد اجلالل نويس

يف إطار املشاورات السياسية التي يقوم بها

الرئيس تبون يستقبل ممثلين عن المجتمع المدني
شعبة احلليب :

 لقاء بين منتجي الحليب ووزارة 
الفالحــة األسبــوع الجــاري

لقاء  تنظيم  اجلاري  األسبوع  خالل  سيتم 
بإنتاج  املعنيني  الفاعلني  مختلف  بني  تقني 
والتنمية  الفالحة  ووزارة  ومشتقاته  احلليب 
بيان  يف  أمس،  أول  جاء،  ما  حسب  الريفية، 

لكونفدرالية الصناعيني واملنتجني اجلزائريني.
جلسة  خالل  اللقاء  هذا  برمجة  ومتت 
عبد  الكونفدرالية،  رئيس  بها  حظى  استقبال 
والتنمية  الفالحة  وزير  طرف  من  زياني  الوهاب 
املصدر  حسب  حمداني،  احلميد  عبد  الريفية، 
إطار  يف  يندرج  الذي  اللقاء،  هذا  نفسه.وانعقد 
متابعة معاجلة ملف شعبة احلليب مع   مصالح 
وزارة الفالحة، بحضور رئيس فدرالية الصناعات 
الغذائية والفالحة والصيد البحري على مستوى 
رئيس  ونائب  العربي،  ولد  ربيع  الكونفدرالية، 

شعب احلليب، مراد بوزكريني.
التطرق إلى مختلف انشغاالت محولي  ومت 
احلليب, السيما »زيادة أسعار جميع املدخالت 
يحدد  الذي  احلليب  سعر  على  وانعكاساتها 

مرسوم وزاري مشترك سعره يف حدود 23.20 دج 
الكونفدرالية  املصنع«.واعتبرت  من  اخلروج  عند 
أن هذه الوضعية »السلبية« حتول دون تسجيل اي 
تطور يف الشعبة مبا يف ذلك احلليب املركب, الذي 
احملولني  يلتقيها  التي  الرئيسية  العوائق  احد  يعد 
املقنن  السعر  احترام  على  مجبرين  هم  الذين 
للحليب )25 دج(.وأشار املصدر ذاته إلى إجماع 
للحليب  الوطني  اإلنتاج  تطوير  بضرورة  احملولني 
لهذه  العمومية  السلطات  استماع  الطازج شريطة 
لها  مستعجلة  حلول  إيجاد  خالل  من  العوائق 

خاصة مع حلول شهر رمضان الكرمي.
وزير  قرر  احملولني  انشغاالت  سجل  وإذ 
بحر  الكونفدرالية  مع  بالتنسيق  تنظيم  الفالحة 
الفاعلني  مختلف  مع  تقني  لقاء  القادم  األسبوع 

يف مجال إنتاج احلليب ومشتقاته.
وأعرب الطرفان يف ختام اللقاء عن ثقتهما يف 
ايجاد حلول عادلة ونهائية بالنسبةلشعبة احلليب.
ق.و

احلراك الشعبي:

المسيرات تتجدد فـي الجمعة 112 
بالعاصمــة وواليــات أخـــرى

شهدت اجلزائر العاصمة وعدد من واليات الوطن أمس اجلمعة، تنظيم مسيرات حاشدة للحراك 
الشعبي، يف جمعته الثانية عشر بعد املائة، وسط انتشار أمني مكثف على طول مسار املظاهرات.

استقبل رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
املجتمع  عن  ممثلني  اجلمهورية،  رئاسة  مبقر  اليوم، 
الرئيس  يجريها  التي   املشاورات  إطار  املدني، يف 

مع املجتمع املدني.
رئاسة  مبقر  انعقد  الذي  اللقاء  هذا  ويدخل 
اجلمهورية يف إطار املشاورات التي يجريها الرئيس 

مع ممثلي املجتمع املدني.
اجلمهورية  رئيس  مستشار  اللقاء  حض  وقد 

املكلف باحلركة اجلمعوية واجلالية الوطنية باخلارج، 
املدني  املجتمع  من  حضره  فيما  برمضان،  نزيه 
العام  القائد  حمزاوي،  الرحمان  عبد  من،   كال 
خليد،  اجلزائرية،حسني  اإلسالمية  للكشافة 
ممثلو  “إقرأ”،  األمية  حملو  اجلزائرية  اجلمعية  رئيس 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  األشخاص  جمعيات 
ويتعلق األمر  بحيدر بولبنان، رئيس االحتاد الوطني 
رئيس  عالل،  محمد  اجلزائريني،   للمعوقني 

اللقاء  الوطنية للصم اجلزائريني.كما حظر  الفدرالية 
ممثلو جمعيات حماية املستهلك، على غرار مصطفى 
وإرشاد  حلماية  اجلزائرية  املنظمة  رئيس  زبدي، 
املستهلك ومحيطه،  محفوظ حرزلي، رئيس االحتاد 
لالحتاد  العام  واألمني  املستهلك،  حلماية  الوطني 
الدولية  املنظمة  وعضو  املستهلك،  حلماية  العربي 

واملكتب اإلفريقي حلماية املستهلك.
عبد اجلالل نويس

بلقاسم  األختام  حافظ  العدل  وزير  أكد   
الوفاء  على  تبون  الرئيس  على«حرص  زغماتي، 
مستقلة  عدالة  بتكريس  التزاماته  أهم  بإحدى 
األصيل  احلراك  يف  الشعب  صوت  من  النابعة 

واملبارك«.
أول  إشرافه  خالل  كلمته  يف  زغماتي  وقال 
املكلفتني  اللجنتني  تنصيب  مراسم  على  أمس، 
مبراجعة القانون العضوي املتضمن القانون األساسي 
للقضاء والقانون العضوي املتعلق بتشكيل املجلس 
»السلطة  وصالحياته،  وعمله  للقضاء  األعلى 

االستجابة  على  احلرص  كل  حريصة  العمومية 
من  البالد  إخراج  يف  يسهم  مبا  الشعب  لتطلعات 

الوضعية احلالية«.
وأوضح الوزير بأن األحكام اجلديدة يف الدستور 
العضويني  القانونني  يف  تتجلى  أن  يتعني  اجلديد 
كامال  تكريسا  فيهما،  وتكرس  مراجعتهما  املزمع 

غير منقوص.
من  »الكثير  أن  آخر،  سياق  يف  الوزير  وأشار 
السيما   ، الدستور  يف  املكرسة  واحلريات  احلقوق 
القاضي  أداء  على  تفعيلها  يتوقف  املستحدثة  تلك 

ومن ذلك حماية حقوق املشتبه فيهم وحق الدفاع 
وحماية  القانوني  األمن  وتفعيل  القضاء  أمام 
إلى  الوصول  يف  واحلق  بهم  والتكفل  الضحايا 

املعلومات والوثائق القضائية«.
وأضاف املتحدث أنه »يقع على القاضي واجب 
االحتياط واليقظة يف مجال حماية احلريات لتفادي 
الوقوع يف حاالت التوقيف التعسفي أو احلبس املؤقت 
التعسفي أو اخلطأ القضائي، وهي حاالت كرس فيها 

الدستور حق األفراد يف التعويض«.
منير بن دادي

وزير العدل حافظ األختام بلقاسم زغماتي:

»الرئيــس ملتــزم بتكريــس عدالــة مستقلـة«

احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  كشف   
»اجلزائر  بأن  بلجود،  كمال  العمرانية،  والتهيئة 
من  بأطنان  إغراقها  محاوالت  خالل  من  مهددة 
مبرزا  الغربىة«،  احلدود  على  خاصة  املخدرات 
إحباط  يف  الشعبي  الوطني  اجليش  وحدات  »دور 

هذه احملاوالت«.
وأوضح بلجود يف رده عن سؤال لعضو مبجلس 
أمس،  أول  أقيمت  علنية   جلسة  خالل  األمة 
بالدنا  إلغراء  محاوالت  عدة  »متت  بأنه  اخلميس 

بأطنان من السموم خاصة عبر حدودنا الغربية لوال 
تفطن مصالح مكافحة املخدرات« وقد مت »تسجيل 
خالل  املخدرات  مكافحة  تخص  قضية  ألف   44

سنة 2020«.
فضائنا  يشهده  »ما  أن  إلى  الوزير  وأشار 
من  يصاحبه  وما  كبيرة،  حتوالت  من  اإلقليمي 
تداعيات أمنية وتهديدات عابرة لألوطان ال سىما 
موقعها  بحكم  واجلزائر  باملخدرات،  االجتار  جرمية 

االستراتيجي ليست مبعزل عن هذا التهديد«.

املتحدث  أفصح  اآلفة  لهذه  التصدي  وبهدف 
بأن مصاحله »قد تبنت خالل إعدادها لالستراتيجية 
الوطنية اجلديدة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 
والوقاية منها 2024-2020 مخطط عمل وتدخل 
والتدابير  الردعية  اإلجراءات  من  جملة  شمل 
من  الشركاء  جميع  مع  بالتنسيق  وذلك  الوقائية 

قطاعات وزارية ومصالح أمنية ومجتمع مدني«.
منير بن دادي

وزير الداخلية، كمال بلجود:

»الجزائـر مهددة بمحـاوالت إغراقها بالمخدرات«

 مستشار رئيس اجلمهورية من تلمسان

»الدولة تعمــل على رفع الغبن 
عـن سكان المناطق النائيــة«

املكلف  اجلمهورية  رئيس  مستشار  أكد   
التي  التفقد  و  العمل  زيارة  خالل  الظل  مبناطق 
املاضي  االسبوع  بحر  تلمسان  والية  الى  قادته 
أن  املناطق  بهذه  املشاريع  واقع  على  للوقوف 
»سياسة الدولة تعمل على رفع الغنب عن سكان 

املناطق النائية و القرى و املداشر«.
 و اشار املستشار أن »السلطات قامت بإنشاء 
فرق متنقلة ملرافقة سكان مناطق الظل و حتسني 
انشغاالتهم«،  يف  النظر  كذا  و  معيشتهم  ظروف 
مختصة  ستكون  املجموعات  »هذه  أن  حيث 
النشاط  و  التشغيل  غرار  على  مجاالت  عدة  يف 
القروي  النشاط  دمج  أجل  من  االقتصادي 
املستشار  دعا  االستثمار«.كما  عمليات  يف 
الوالية  والي  رأسها  على  و  الوالئية  السلطات 

من  دعمها  و  الفرق   لهذه  املساعدة  يد  لـ«مد 
للمسؤولني  الترخيص  و  الدائمة  املرافقة  خالل 
يحتاجه  ما  وفق  ملساعدتها  القطاعات  جميع  يف 
أن  لهم  يتسنى  حتى  املداشر،  و  القرى  سكان 
يصبحوا أصحاب مشاريع فعالة تعود بالنفع العام 
املجاالت  يف  خصوصا  األقاليم  بهذه  تنهض  و 
الفالحة  و  املواشي  كتربية  بها  يهتمون  التي 
-بحسب  الدولة  أن  كما  منطقته«.  حسب  كل 
هذه  عن  العزلة  فك  على  تعمل  املسؤول-  ذات 
املناطق من خالل تهيئة الطرقات و تزويدهم باملاء 
الشروب و الغاز الطبيعي، و كذا اإلنارة العمومية 
و  العمل  يتمكنوا من  الكهرباء حتى  و شبكات 

النشاط يف أريحية تامة.
ع.بن خالد

تداعيات اإلفراج عن قائمة 75 سكن اجتماعي

مجهولــون يحرقـون سيارة نائب 
رئيس بلدية سوق اإلثنين ببجاية

 قام مجهولون، أمس، بإحراق سيارة نائب 
رئيس بلدية سوق االثنني شرقي بجاية بوشوشة 

واملركونة يف مقر سكناه.
  وحسب املعلومات التي حتصلت عليها » 
أخبار الوطن » فقد يكون هذا الفعل اإلجرامي 
مرتبط بعملية توزيع حصة 75 مسكن اجتماعي 
تذمرا  ولد  الذي  و  يومني  منذ  االثنني  بسوق 
اتهموا  الذين  العملية  من  املقصيني  لدى  كبيرا 
جلنة توزيع السكن باحملاباة، وإتباع صلة القرابة  
احملتجني  أحد  قال  إذ  السكنات   هذه  توزيع  يف 

لقب  نفس  لها  10عائالت  تستفيد  أن  »أيعقل 
وقال   ،« الزوالية   امليرمن سكنات  نائب  عائلة 
املستفيدين  قوائم  على  نظرة  خالل  »من  آخر 
فأين  البلدية  يف  موظفون  جلهم  أن  نالحظ 
نصيب احملتاجني احلقيقيني«. واجلدير بالذكر أن 
احملتجني قاموا منذ يومني بإغالق الطريق الوطني 
رقم 9 غير أنه فتح اليوم أمام حركة املرور  قصد 
السماح للحراكيني بالوصول إلى عاصمة الوالية 

للمشاركة يف مسيرة اجلمعة 112.
عبدالسالم.ق
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منير بن دادي
ــة  ــى »صعوب ــباب إل ــوب األس ــع جعب وأرج
حتقيــق التوازنــات املاليــة يف الصنــدوق الوطنــي 
للتقاعــد الــذي اســتنفذ كل إجــراءات الدعــم 
ــل  ــروض، يف ظ ــى الق ــة إل ــة العمومي ــن اخلزين م
اســتمرار التهــرب مــن دفــع اشــتراكات الصنــدوق 
الوطنــي للتأمينــات االجتماعيــة التــي تعــد مصدر 
متويــل أساســي للتقاعــد، وهــو مــا يتطلبــه حســبه 
ــة لتحصيــل مســتحقات الضمــان  إجــراءات ردعي

االجتماعــي« .
وأضــاف الوزيــر يف رده ، علــى ســؤال العضــو 
ــة  ــة عام ــال جلس ــم خ ــن زعي ــاب ب ــد الوه عب
ــب  ــس، حــول مطال ــوم  اخلمي ــة، ي ــس األم مبجل
العمــال بتفعيــل التقاعــد النســبي واملســبق خاصة 
بالنســبة لبعــض املهــن الصعبــة، إن »نســبة العجز 
املّســجلة حاليــا واملقــدرة بـــ640 مليــار، واســتحالة 
حتقيــق التوازنــات بســبب تفاقــم عــدد املتقاعديــن 
ــة  ــة الدميغرافي ــتركني والوضعي ــدد املش ــص ع وتقّل
يف البــاد جتعــل الرجــوع لتطبيــق التقاعــد املســبق 

والنســبي مســتبعد حاليــا« .
وأوضــح املتحــدث أن »العجــز املســجل يف 
ــى 690  ــيرتفع إل ــد س ــي للتقاع ــدوق الوطن الصن

ــى أن »إعــداد  ــذه الســنة«، مشــيرا إل ــار دج ه ملي
قائمــة املهــن الشــاقة أو الصعبــة جــّدا يجــري 

ــرى«. ــات أخ ــع قطاع ــاون م بالتع
وبخصــوص ملــف التشــغيل، أوضــح الوزيــر 
أن »الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل “أنــام” ال تتدخل 
ــن  ــل م ــروض العم ــتخدمني يف ع ــروط املس يف ش
ــم  ــون ل الّســن واملســتوى الدراســي، كمــا أن القان
يضــع ســقفا لّســن التشــغيل، بينمــا يلجــا بعــض 
املســتخدمني يف القطاعــات االســتراتيجية إلــى 

ــذه  ــة ه ــة وصعوب ــن بســبب خصوصي ــد الّس حتدي
املهــن، وباملقابــل فــإن مناصــب أعــوان األمــن 
ــد تســتدعي مســتوى دراســي معــني  واحلراســة ق

ــل«. ــة يف العم ــات حديث ــع تقني ــل م للتعام
ــى  ــل عل ــه يعم ــر أن »قطاع ــد يف األخي وأك
التســجيل  لتســهيل  التشــغيل  مجــال  رقمنــة 
علــى طالبــي العمــل«، واعتبــر أن »فتــح وكاالت 
ــط  ــي فق ــئ مال ــكل عب ــغيل سيش ــدة للتش جدي

ــغل«. ــوق الش ــز يف س ــد العج ــن تس ول

قال أن العجز يف الصندوق الوطني للتقاعد سيصل إلى 690 مليار دج

جعبــوب: »العــودة إلـى التقاعـد 
المسبــق والنسبــي مستبعـــدة«

 أكد وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي الهاشمي جعبوب على »استحالة العودة إلى نظام التقاعد 
النسبي واملسبق، وسط توقعات ببلوغ العجز يف الصندوق الوطني للتقاعد خالل السنة اجلارية بـ690 مليار دج« .

يطالبون بإزالة العديد من العقبات

رؤسـاء مؤسسـات يؤكـدون 
على ضرورة مراجعة آليات 
التكويــن عبــر التمهيــن

ــغيل  ــة لتش ــة فعال ــني كآلي ــر التمه ــن عب ــط التكوي ــول »من ــى ح ــاركون يف ملتق ــد مش أك
ــتقطاب  ــة الس ــذه اآللي ــة ه ــة مراجع ــى اهمي ــة عل ــر العاصم ــس، باجلزائ ــباب«، اول أم الش

ــا. ــم مهني ــهيل إدماجه ــباب و تس الش
ــة علــى  و خــال تدخلهــم يف أشــغال امللتقــى أكــد رؤســاء مؤسســات و تنظيمــات مهني
ــن  ــي م ــاط الت ــن النق ــد م ــن خــال العدي ــني م ــر التمه ــن عب ــام التكوي ــة نظ وجــوب مراجع

ــذا املجــال. ــة يف ه ــود الســلطات العمومي ــم جه ــات ودع ــع العقب شــأنها رف
و يف هــذا الصــدد أوصــى رئيــس نــادي مؤسســات و صناعيــي متيجــة بالنيابــة، رضا ســالم 
حشــاف بــإدراج زيــارات للتاميــذ الــى مؤسســات يف البرامــج التعليميــة و تنظيــم ملتقيــات 

مهنيــة ابتــداءا مــن الســنة الثالثــة ابتدائــي.
و يهــدف هــذا اإلجــراء حســب حشــاف إلــى »جعــل التلميــذ يكتشــف املهــن املوجــودة 

يف املؤسســات بغيــة توجيــه الشــباب نحــو التمهــني«.
ــر  ــة تغيي ــرة بغي ــة حتسيســية كبي ــرح حشــاف إطــاق »حمل و ملعاجلــة هــذه الظاهــرة اقت
ــهادة  ــال ش ــن خ ــاق م ــيع اآلف ــز و توس ــو التمي ــا نح ــا طريق ــي و جعله ــن املهن ــورة التكوي ص

ــي ســامي. تقن
و يعتبــر حشــاف هــذا املقتــرح اســتثمارا حقيقيا يف املوارد البشــرية ال ســيما للمؤسســات، 
كمــا شــدد علــى ضــرورة رفــع قيمــة املنحــة املقدمــة للممتهنــني مــن خــال مســاعدات مباشــرة 

حتــى يتوجــه الشــباب نحــو هــذا املجال.

التمهين استثمار لترقية الشباب
ــى  ــادوق إل ــاج ص ــادر ح ــد الق ــيدار، عب ــع كوس ــام ملجم ــني الع ــار األم ــه، أش ــن جهت م

ــغل. ــة الش ــة ترقي ــة لسياس ــة فعال ــل آلي ــه ميث ــني و ان ــة  التمه أهمي
و أكــد املســؤول يف معــرض حديثــه أن مجمــع كوســيدار يشــغل عبــر فروعــه العشــر )10( 

مــا يقــارب 40.000 عامــل و لديــه معاهــده ومراكــز التكويــن املهنــي اخلاصــة بــه.
ــم املهنيــني  ــن و التعلي ــة اإلطــار للتعــاون مــع وزارة التكوي و ذكــر حــاج صــادوق باالتفاقي
لتكييــف و تنظيــم التكويــن و التربصــات لصالــح الشــباب يف مهــن األشــغال العموميــة و البناء.
ــد رســمت اســتراتيجية شــاملة  ــام ملجمــع كوســيدار أن مؤسســته ق و أوضــح األمــني الع
ــون دج  ــه 250 ملي ــن حيــث خصصــت ل ــال البشــري و التكوي ــى رأس امل ــة مرتكــزة عل للتنمي
ــة  ــة اســتثمارا لترقي ــرا هــذه اآللي ــر التمهــني، معتب ــن عب ــون دج  للتكوي ســنويا منهــا 100 ملي

ــر املؤسســة«. الشــباب و ضــرورة لتطوي
و ذكــر حــاج صــادوق انــه بفضــل االتفاقيــات املوقعــة مــع قطــاع التكويــن املهني اســتقبلت 
شــركة كوســيدار اكثــر مــن 1700 شــاب يف مختلــف مواقعهــا خــال الثــاث ســنوات األخيــرة 
حيــث مت توظيــف معظمهــم.و ذات اإلطــار، أشــار ممثلــو مؤسســات خاصــة علــى غــرار مجمعات 
ــر  ــن عب ــاح التكوي ــرة يف جن ــؤولية كبي ــم مس ــني »له ــزان أن املصنع ــال بغلي ــة و تاي ــال باملدي بوف
ــر حظــا يف إيجــاد فرصــة  ــاروا هــذا النمــط »أكث ــن اخت ــن أن الشــباب الذي التمهــني«، معتبري

عمــل أو إنشــاء مؤسســاتهم اخلاصــة«.
ق.و

 وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد:

»النصوص التطبيقية لقانون الصحة في طور اإلعداد«
أكــد وزيــر الصحــة والســكان وإصــاح 
املستشــفيات عبــد الرحمــن بــن بوزيــد، أول 
ــة  أمــس، بوهــران أن إعــداد النصــوص التطبيقي
لقانــون الصحــة 18/11 جــار حاليــا، معترفــا 

ــة. ــذه العملي ــر ه بتأخ
وصــرح بــن بوزيــد خــال اجتمــاع مــع 
ــه  ــام زيارت ــي يف خت ــال الصح ــني يف املج العامل
ــداد  ــر يف إع ــاك تأخ ــع ، هن ــة : »يف الواق للوالي
النصــوص التطبيقيــة للقانــون 18/11، ولكــن 
العمليــة جاريــة وســنضمن اســتكمالها يف أســرع 

ــن«. ــت ممك وق
وأضــاف : »لعلمكــم، فــإن الوزيــر األول 

طلــب متريــر أقصــى مــا ميكــن مــن النصــوص 
التنفيذيــة لهــذا القانــون، لكــن األزمــة الصحيــة 
احلســن  الســير  عرقلــت   19 بكوفيــد  املتعلقــة 

للعمليــة«. وأردف يف هــذا الســياق قائــا  »مــن 
ــرض  ــن ع ــا م ــي، متكن ــص تطبيق ــل 105 ن أص
بعــض النصــوص علــى مجلــس احلكومة وســيتم 

ــا«. عــرض مــن 7 إلــى 9 نصــوص أخــرى قريًب
الوزيــر  تفقــد  الزيــارة،  هــذه  وخــال 
ــروع  ــا مش ــة منه ــة بالوالي ــآت صحي ــدة منش ع
اخلاصــة  األورام  وعيــادة  احلــروق  مستشــفى 
»األمــل« الواقعــة يف حــي ''إيســطو''، ومستشــفى 
عقــد  كمــا  »النجمــة«،  بحــي  ســرير   240
باملؤسســة  الصحــة  عمــال  مــع  اجتمــاع 

اجلامعيــة. االستشــفائية 
ق.م

وزير املالية، أمين بن عبد الرحمان:

»أحصينــا أزيــد مــن 1600 قضيــة تتعلــــق 
باستغــالل غيــر شرعــي للسجــالت التجاريـــة«

عبــد  بــن  أميــن  املاليــة،  وزيــر  أفصــح 
ــد  ــح الضرائــب أحصــت أزي الرحمــان أن »مصال
مــن 1600 قضيــة تتعلــق باســتغال الســجات 

التجاريــة بطريقــة غيــر شــرعية«.
رده  يف  الرحمــان،  عبــد  بــن  وأضــاف 
علــى أســئلة النــواب، خــال جلســة عامــة 
يف   50 »أن  اخلميــس،  يــوم  األّمــة  مبجلــس 
ــا  ــل فيه ــم تفص ــة ل ــا املرفوع ــن القضاي ــة م املائ
العدالــة بســبب عــدم حتديــد هويــة األشــخاص 
املتاعبــني«، مؤكــدا علــى أن »مراجعــة شــروط 
منــح القــروض العقاريــة وارد وفقــا ملــا هــو متــاح 

يف العديــد مــن الــدول«.
وقــال أن »شــروط منــح القــروض العقاريــة 
ميكــن حتســينها بســرعة معاجلــة امللفــات وأهميــة 

معاييــر التحليــل يف إدارة املخاطــر مثلمــا هــو 
ــه  ــا أن ــدول األخــرى«، مضيف ــه يف  ال معمــول ب
ــة  ــروض العقاري ــح الق ــع احلــد العمــري ملن »مت رف

إلــى 70 و75 ســنة يف البنــوك العموميــة«.
حتســني  »ضــرورة  علــى  الوزيــر  وشــدد 
ــي تســتحوذ  ــة الت ــوك العمومي املمارســات يف البن
مبــا  القــروض،  مــن ســوق  باملائــة   85 علــى 
ــل املســتقر والســلس للعمــاء«. ــن التموي يضم
ــاة  ــد وف ــروض عن ــديد الق ــوص تس وبخص
املكتتــب، أشــار بــن عبــد الرحمــان  أنــه »يتــم 
مــن خــال اشــتراكات املكتتــب املتوفــى يف 
ــد  ــارك، وأك ــرض املش ــة أو املقت ــني أو الورث التأم
انــه ال يتــم تفعيــل الرهــن العقــاري إال يف حالــة 

ــداد. ــدم الس ــاالت ع ــود احتم وج

مــن جهــة أخــرى، كشــف الوزيــر عــن 
»ارتفــاع حجــم القــروض العقاريــة املمنوحــة 
ــار  ــن 387 ملي ــى أواخــر 2019 م ــذ 2013 إل من

دج إلــى 672 مليــار دج« .
منير بن دادي

قصر املعارض:

 انطالق التظاهـرة التجارية 
»رمضــان فــي القصــر«

 انطلقــت ،أول أمــس، بقصــر املعــارض 
بالصنوبــر بالبحــري »صافكــس« بالعاصمــة، 
الثقــايف  و  التجــاري  احلــدث  فعاليــات 
»رمضــان يف القصــر« و التــي متتــد مــن 8 

ــل. ــاي املقب ــى 7 م ــل إل أفري
و أعطــى  وزيــر التجــارة، كمــال رزيــق، 
إشــارة انطــاق هــذه التظاهــرة التجاريــة التــي 
ــني  ــرف املواطن ــن ط ــرا م ــاال كبي ــت إقب عرف
ــذا الفضــاء  ــا أن ه ــا، موضح مبجــرد افتتاحه
مــن  مســاحة  عــن  عبــارة  هــو  التجــاري 
بــني عشــرات املســاحات التجاريــة التــي 
ــات الوطــن مــن أجــل  ســتفتح يف جميعوالي
ــرة  ــني مباش ــن املنتج ــتهلكني م ــب املس تقري
لاســتفادة مــن أســعار تفاضليــة و معقولــة.
و أضــاف ان هــذه املســاحة تضــم حاليــا 
ــف املنتوجــات  ــن 170 عارضــا ملختل ــد م ازي
يوجــد مــن بينهــم مؤسســات إنتاجيــة و 
بإمكانهــا  صافكــس  ان  مؤكــدا  حرفيــني 

ــني. ــن العارض ــر م ــدد اكب ــتيعاب ع اس
املســاحات  هــذه  ان  الوزيــر  أبــرز  و 
للتجــار  ســانحة  فرصــة  تعــد  التجاريــة 
ــال  ــم اعم ــق رق ــم و حتقي ــويق منتوجاته لتس
البيــع  خــال  مــن  الســيما  و  معتبــر 
الترويجــي و البيــع التخفيضــي حيــث عــرض 
التجــار مــواد غذائيــة و أجهــزة كهرومنزليــة و 
ــي و  منتجــات  ــس و منســوجات و اوان ماب
مــواد  علــى  عــاوة  حرفيــة،  و  تقليديــة 

غيرهــا. و  البســتنة  و  التغليــف 

و دعــا رزيــق يف هــذا االطــار التجــار 
املنتوجــات  بائعــي  الســيما  و  الشــباب 
ــب  ــة« و« قل ــرار »الزالبي ــى غ ــة عل الرمضاني
يف  ينخرطــوا  لكــي  »الشــاربات«  و  اللــوز« 
ــاحات  ــن مس ــتفادة م ــعى و االس ــذا املس ه
للبيــع الترويجــي يف صافكــس مقابــل إيجــار 
»بســيط«.كما دعــا الشــباب إلــى طلــب 
الســجل التجــاري »املتنقــل« لكــي يتمكنــوا 
مــن ممارســة نشــاطاتهم املختلفــة يف أي مــكان 
يريدونــه، مذكــرا أن أزيــد مــن 3000 شــاب 
ــوا  ــد حتصل ــن ق ــات الوط ــف والي ــن مختل م

ــجل. ــذا الس ــى  ه عل
توفيــر, علــى  أنــه مت  الوزيــر  أبــرز  و  
املواطنــني  لفائــدة  صافكــس،  مســتوى 
أماكــن واســعة لركــن ســياراتهم عــاوة علــى  
فضــاءات للعــب و الترفيــه  لألطفــال و كــذا 

للكبــار بأســعار منخفضــة.
ــتغال  ــن اس ــار م ــر التج ــذر الوزي و ح
الشــهر الفضيــل مــن اجــل ممارســة االحتــكار 
و املضاربــة، مؤكــدا  ان أعــوان وزارة التجــارة 
ــح األمــن ســيكونون لهــم باملرصــاد. ومصال

و  اخلضــر  أســعار  ارتفــاع  عــن  أمــا 
الفواكــه يف واليــات اجلنــوب اجلزائــري ، 
ــى  ــر عل ــاع اقتص ــذا االرتف ــر ان ه ــال الوزي ق
ــرا  ــمية« مذك ــر املوس ــه »غي ــر و الفواك اخلض
الــذي   اجلنــوب  دعــم  صنــدوق  بعمــل 
يتحمــل كل نفقــات نقــل هــذه املنتوجــات .
ق.و

وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي:

»إنشــاء الديــوان الوطنـي لألوقــاف والزكـــاة 
جـــاء لخلــق روافــد استثماريــة جديــدة«

واألوقــاف،  الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  أكــد   
يوســف بلمهــدي، أول أمــس، باجلزائــر العاصمــة، 
أن إنشــاء الديــوان الوطنــي لألوقــاف والــزكاة، جــاء 
يف ســياق »تطويــر أداء القطــاع« و »خلــق روافــد 

ــي. ــاد الوطن ــم االقتص ــدة« لدع ــتثمارية جدي اس
وعــاد الوزيــر بلمهــدي، علــى هامــش يــوم 
ــى«،  ــام و املرض ــوع ''الصي ــول موض ــي ح دراس
ــذي تضمــن  ــى مشــروع املرســوم التنفيــذي ال إل
إنشــاء الديــوان الوطني لألوقــاف والــزكاةـ بالقول 
»أن إنشــاء هــذا الديــوان ينــدرج يف ســياق تطويــر 
أداء القطــاع، وخلــق روافــد اســتثمارية جديــدة 
ــق  ــي، وحتقي ــاد الوطن ــل االقتص ــم مداخي لدع

ــا''. ــة ببادن التنمي

القيــام  ميكنهــا  ال  »اإلدارة  أن  وأضــاف 
مجــال  يف  والتجاريــة  االســتثمارية  بالعمليــات 
ــي  ــر، والت ــاآلالف يف اجلزائ ــد ب ــي تع ــاف الت األوق
تتشــكل مــن أراضــي فاحيــة وســكنات وعمــارات 
وســاحات وحضائــر، وكلهــا حتتــاج إلــى االســتثمار 
ــم  ــا ل ــو م ــا، وه ــتفادة منه ــة لاس ــغ تعاقدي وصي
ميكــن لــإدارة أن تقــوم بــه، وعليــه --كمــا ذكــر-
- جــاءت توجيهــات احلكومــة وتوجيهــات رئيــس 
اجلمهوريــة، عبــد املجيــد تبــون، الســتحداث هــذا 
الديــوان حتقيقــا لغايــة االســتثمار يف هــذا القطــاع«.
وعــن طبيعــة الديــوان، أوضــح الوزيــر أنــه 
»مؤسســة ذات طابــع جتــاري وصناعــي, ويعــد 
هيئــة مســتقلة لهــا ذمتهــا املاليــة، تســتطيع وضــع 

ــة  ــات جتاري ــة عاق ــوك وإقام ــاء البن ــود وإنش العق
واســتثمارية، وهــو مــا ســيمكن --حســبه-- مــن 
حتقيــق التنميــة يف بادنــا، التــي حتتــاج إلــى 
مداخيــل إضافيــة خــارج قطــاع احملروقــات، األمــر 

ــي«. ــاد الوطن ــع االقتص ــهم يف تنوي ــذي سيس ال
أن  اإلطــار،  نفــس  يف  بلمهــدي  قــال  و 
»إســهامات األمــاك الوقفيــة ومداخيــل الــزكاة 
متنوعــة  اقتصاديــة  حركيــة  تشــكل  أن  ميكــن 
وجتاريــة واســتثمارية, إلــى جانــب خلــق مناصــب 
عمــل، وهــو الهــدف الرئيســي مــن إنشــاء الديوان، 
الــذي ســيكون مــن مهامــه أيضــا إحصــاء األمــاك 

الوقفيــة باجلزائــر واســترجاعها«.
ق.و
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وكان كاّل من محـمد باشا وزير الصناعة 
عنابة،  والية  والي  برميي  الدين  جمال  رفقة 
قد  تنقلوا إلى املنطقة الصناعية ببلدية برحال 
مشروع  حول  تقني  لعرض  استمع  حيث 
القانونية  واالقتراحات  واإلجراءات  التوسعة 
أنه  اإلعالم  لوسائل  الوزير  وصرح  املمكنة. 
بصدد إصدار جملة من القرارات التي تسمح 
الصناعية  للمنطقة  التوسعة  مشروع  ببعث 
الذي  العقار  املستثمرين  أمام  ووضع  ببرحال 

واستثمارتهم  مشاريعهم  بتسجيد  لهم  يسمح 
خاصة وأن كل الظروف التقنية مواتية ومالئمة 
يف حني أن بعض العراقيل على غرار القانونية 
الالزمة  اإلجراءات  القرارات  اتخاذ  سيتم 

حتى ينطلق يف توسعة املنطقة الصناعية.
وزير  باشـا  محـمد  السياق  ذات  ويف 
املنتدب  الوزير  ضيافات  ونسيم  الصناعة 
لدى  الوزير األول املكلف باملؤسسات املصغرة 
بسيدي   ENSID مجمع  مبعاينة  قاما 
عمار التي سيتم استغالله كمقرات ألصحاب 

املؤسسات الناشئة.

برج بوعريريج 

حجز 120 كلغ من اللحوم البيضاء فاسدة 

لألمن  الوالئية  للمصلحة  التابعة  البيئة  وحماية  العمران  شرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
العمومي بأمن والية برج بوعريريج من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة كانت 

موجهة لالستهالك البشري .
وكانت ذات العناصر وإثر دوريات رقابية بشوارع وأحياء الوالية قد رصدت وجود نشاط 
نقل حلوم غير صاحلة لالستهالك ، أين مت حجز 120 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة و 60 
كلغ من الشحوم احليوانية كانت معبأة على منت مركبتني ، أين مت إتالفها على مستوى مركز 
الردم التقني بعد التأكد من عدم صالحيتها بناء على تقرير الطبيب البيطري، فيما مت اجناز 

ملف إجراءات قانونية ضد املخالفني .
صفاء كوثر بوعريسة 

تبسة

متوسطة جاللي عثمان ال تزال مغلقة
ال يزال أولياء التالميذ و الطاقم التربوي ملتوسطة جاللي عثمان ببلدية الشريعة والية 
إلى  متوسطة  العمل مبعية تالميذهم  املؤسسة و حتويل   تواصل  غلق  تبسة  يشتكون من 
مفدي زكرياء الكائن مقرها بحي طريق ثليجان، مطالبني بإيفاد جلنة  للتحقيق والبحث يف 

حلول جادة و مستعجلة خاصة  بعد تسجيل العديد من النقائص.
فحسب ما كشف عنه ممثلو احملتجني ، فإن مؤسسة جاللي عثمان تعرضت لتدهور يف 
هيكلها اخلارجي ما اضطر اجلهات املعنية لتوقيف الدراسة فيها ، وحتويل طاقمها التربوي 
مع التالميذ إلى متوسطة مفدي زكرياء ، أين أصبح العمل يف ظروف جد صعبة أثرت سلبا 
على الطاقم التربوية والتالميذ التي يزاولون  دراستهم فترة بفترة مع تالميذ متوسطة مفدي 
زكرياء، مما يفرض عليهم التنقل ملسافات مضاعفة للوصول لها نظرا  لبعد املؤسسة عن منازل 
أغلب التالميذ، مما يضطر بعض اآلباء إلحضار أبنائهم و بناتهم إلى املتوسطة يوميا، إضافة  
لتعرض التالميذ و األساتذة لعدة مضايقات متكررة خارج متوسطة مفدي زكريا من طرف 

مجموعة من الشباب الطائش .
و يناشد هؤالء اجلهات الوصية للعمل اجلاد على إيجاد البديل يف أسرع وقت، خاصة 
للدراسة  زكريا  مفدي  متوسطة  تالميذ  سيعود  كورونا،  فيروس  حالة  انتهاء  حالة  يف  وأنه 

بتوقيت كامل.
فيروز برحال 

تخصيص مليار ونصف  للعائالت 
المعوزة خالل رمضان

رصدت مصالح بلدية الونزة، 83 كلم شمال عاصمة الوالية تبسة، مبلغا ماليا هاما 
قدر بحوالي مليار و 500 مليون سنتيم  ُوجه أساسا ملساعدة حوالي  04 أالف  عائلة معوزة 
خالل شهر رمضان الكرمي، وهذا بعد االنتهاء من عملية إحصاء لكل العائالت التي  تتطلب 
مساعدتها والوقوف إلى جانبها، ومد يد املساعدة لها لقضاء شهر رمضان املعظم وصيامه يف 
ظروف مالئمة.فحسب ما علمته أخبار الوطن، فإن مصالح الوالية قد دّعمت هذه العملية 
التضامنية  مببلغ مالي  فاق 80 مليون سنيتم فيما سجلت ذات البلدية استفادتها من مبلغ 
احملتاجة  العائالت  من  املسجل  الكبير   العدد  لتغطية  سنيتم  مليون   880 فاق  آخر  مالي 
بالدائرة خالل الشهر الكرمي، خاصة وأن بلدية الونزة مثلها مثل باقي بلديات الوالية تعرف 
هذه األيام  إقباال كثيفا من قبل العائالت املعوزة التي لم تدرج أسماؤها يف قائمة املستفيدين 
من قفة رمضان، التي مت حتويلها  إلى مبلغ مالي ُقدر ب 10 آالف دينار جزائري، يرسل إلى 
املستفيدين يف حساباتهم أوعن طريق حواالت بريدية خالفا للسنوات املاضية التي كانت 
من  والتي  املالية،  باإلعانة  استبدالها  مت  أن  بعد  غذائية،  مواد  من  تتكون  قفة  لهم  تسلم 
املفترض أن تسلم ألصحابها قبل دخول الشهر الفضيل، بعد أن استدركت السلطات املعنية  
مشاكل التوزيع التي كانت تشهدها العملية، فضال عن تخفيف اإلجراءات اإلدارية التي 
كانت تصاحب التحضير لقفة رمضان. ومن جهتها تستعد العديد من اجلمعيات الفاعلة 
تبرعات  بواجبها  يف كل مناسبة  من خالل مساهمتهم يف جمع  للقيام  تبسة   يف  والية 
والتي  الفقيرة  و  املعوزة  للعائالت  مالية  أو  مواد غذائية مختلفة  إعانات  تقدمي  و  احملسنني 

حتتاج إلى مساعدات .
فيروز برحال 

جيجل  لوالية  املدني  املجتمع  تكتل   نظم 
اآلفات  ملكافحه  واليقظة  الوعي  بجمعية  ممثال 
الشباب  جيجلبدار  والية  مكتب  االجتماعية 
الشهيد »بوناب رشيد« بحي موسى مبدينة جيجل 
ملتقى محلي حول الصحة النفسية وتداعيات أزمة 
كوفيد 19 حتت عنوان » كورونا والوسواس القهري« 
بوحبل  امللتقى مبداخلة  لإلمام  بداية  وكانت 
عن   فيها   حتدث  تاسوست  مسجد  من   محـمد 
كانت  فيما   ، اإلسالمي«  املنظور  من  »الصحة 
دكتور  توفيق  بوخدوني  لألستاذ  الثانية  املداخلة 

االجتماع حول   علم  أستاذ يف  تاسوست  بجامعة 
الدكتور  أما    ، االجتماعي«  الوسط  يف  »الصحة 
فقد  النفس  علم  يف  مختص  عادل  بوطاجني 
وبالضبط  النفسية  الصحة  حول  مداخلته   كانت 

»الوسواس القهري« ،
وقد كانت مناقشات قيمة مع احلضور سيما 
وأن املوضوع مهم جدا والعديد من العائالت تعاني 
من حاالت الوسواس القهري الذي أثر سلبيا على 
خالل  املجتمع  فئات  مختلف  وحياة  سلوكات 
نفسية  عنه حاالت  والذي متخض  كورونا  جائحة 

بجلسات  القيام  منه  العديد  استدعى  جدا  سيئة 
إكلينيكية نفسية لتخطي هذه املرحلة ،  وقد حضر  
امللتقى السيد رشيد بوخنوفة مدير ديوان مؤسسات 
االتصال  التنشيط  مصلحة  رئيس  وكذا  الشباب 
األخصائية  بوعندل  وسميرة  اجلمعوية  واحلياة 
من  احلضور  من  والعديد   ، بالديوان  النفسانية 
بتدخالتهم  كثيرا  النقاش  أثروا  الذين  املواطنني 

وأسئلتهم القيمة .
عبداهلل.إ 

جيجل

 تداعيات »كورونا« وتأثيرها على الحالة النفسية في ملتقى جهوي

أمر وزير  الصناعة مـحمد باشا خالل زيارته األخيرة  التي قادته لوالية عنابة رفقة الوزير 
املنتدب لدى الوزير األول املكلف باملؤسسات املصغرة نسيم ضيافات بتقدمي ملف كامل عن مشروع 
توسعة للمنطقة الصناعية ببلدية برحال من أجل النظر يف اإلجراءات الواجب اتخاذها لتكون 

متنفسا اقتصاديا يضاف إلى السلسلة الصناعية واإلقتصادية بالوالية لتوفير مناصب شغل 
ودعم منظومة التنمية االقتصادية احمللية والوطنية.

إتفاقية   ، املاضي  األسبوع  نهاية  أبرمت 
شراكة بني  املركز اجلديد و جامعة صالح بوبنيدر-
يف  العلمي  البحث  تطوير  و  لدعم    ،3- قسنطينة 

مجال العلوم الصيدالنية 
التعليم  لوزير  زيارة  خالل  جرت   االتفاقية 
العالي و البحث العلمي » عبد الباقي بوزيان«  قادته 
مركز  تدشني  مراسم  هامش  على  قسنطينة  لوالية 
اإلدارية  باملقاطعة  الصيدالنية  العلوم  يف  األبحاث 
تطوير  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف  منجلي.  علي 
أوضحه  ما  الصيدالني، حسب  املجال  البحث يف 
عبد  الصيدالنية  العلوم  يف  األبحاث  مركز  مدير 
احلميد جكون، مضيفا أنه هنالك عقد شراكة ثاني 

وّقع بني ذات املركز ومركز البحث العلمي والتقني 
تشجيع  إلى  يهدف  بسكرة  بوالية  اجلافة  للمناطق 
يف  إنتاجها  يتم  التي  الطبية  النباتات  استغالل 
العلوم  البالد، مؤكدا أن مركز األبحاث يف  جنوب 
الصيدالنية لوالية قسنطينة،  الذي يعد األول على 
املستوى الوطني و الوحيد يف هذا التخصص، من 
مجال  يف  العلمي  البحث  إمكانات  يعزز  أن  شأنه 

تصنيع األدوية واملستحضرات الصيدالنية.
العام  األمني  سمري«   السعيد   « وأوضح 
لوزارة  التابعة  اجلديدة  املؤسسة  هذه  أن  للمركز، 
 12 تضم  التي  و  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
يف  متخصصا  باحثا   32 حاليا  به  يعمل  مخبرا 

تطلبت  قد  إداريا  مكتبا   20 و  املجاالت  مختلف 
تسخير غالف مالي يفوق 160 مليون دج إلجنازها، 
هو  اجلديد  الهيكل  لهذا  األساسية   املهام  أن  و 
البحث عن فرص للتبادل و الشراكة على املستويني 
الوطني والدولي مع مختلف القطاعات االقتصادية 
و  العلمي،  البحث  مجال  يف  الشركاء  مختلف  و 
تطوير األنشطة العلمية وبرامج اخلدمات و التكوين 
الدكتوراه  طور  يف  التكوين  مناصب  وفتح  املؤهل، 
تفرضها  التي  التحديات  ورفع  الدكتوراه  بعد  وما 
احتياجات الصحة العمومية، باإلضافة إلى تطوير 

صناعة األدوية يف اجلزائر.
أمينة بنية 

قسنطينة 

اتفاقية بين جامعة صالح بوبنيدر ومركز األبحاث في العلوم الصيدالنية

للشرطة  الوالئية  املصلحة  عناصر  متكن 
ثالثة  توقيف  من  ميلة  والية  بأمن  القضائية 

أشخاص وحجز سالح ناري تاريخي مبيلة .
ميلة  والية  أمن  ملصالح  بيان  وحسب 
الفرقة  عناصر  تلقي  إلى  تعود  القضية  تفاصيل 
لقطع  مشبوه  شخص  حيازة  مفادها  ملعلومات 
من  التأكد  و  التحريات  بعد  تاريخية،  أثرية 
 ، فيه  املشتبه  حتركات  وتتبع  الترصد  مت  املعلومة 

من  بالقرب  تواجده  حول  ملعلومات  استغالال 
فرضوة  بقرية  الثقيل  الوزن  طريق  الدوران  محور 
فيه  املشتبه  توقيف  مت  أين  مروان  سيدي  بلدية 
رفقة شخصني آخرين  30 سنة  العمر  البالغ من 
يبلغان من العمر 25 و35 سنة على متن مركبة 
سياحية ، بتفتيش األشخاص واملركبة مت العثور 
بإحكام  مخبأ  الصنع  تقليدي  ناري  على سالح 
كيس  داخل  مموه  السائق  مرافق  كرسي  حتت 

بالستيكي ملفوف بقطعة قماش، ليتم حتويلهم 
واملركبة إلى املقر ملباشرة التحقيق.اخلبرة املنجزة 
اجلهوي  باملخبر  احملجوز  الناري  السالح  على 
أن  بينت  بقسنطينة،  والتقنية  العلمية  للشرطة 
السالح من صنع بلجيكي منودج قدمي يعود إلى 

ما قبل سنة 1848 .
ياسني زويلخ

ميلة 

 توقيــف 3 أشخاص بحوزتهم  سالح ناري

سيكون متنفسا اقتصاديا لبعث   التنمية وتوفير مناصب الشغل

بعث مشروع توسعة المنطقة 
الصناعية برحال في عنابة قريًبا
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أخبار الداخل

 جمال بوالديس
وترتبط الواقعة أساسا بقضية مادة »الزيت« 
الذي سجل ندرة يف التموين على كامل التراب 
املذكورة،  بالبلدية  حدث  ما  أّن  إاّل  الوطني، 
عمار«،  جامع  »بن  البلدي  بامللعب  وبالتحديد 
لها  عالقة  ال  تاريخه  يف  سابقة  سّجل  الذي 

بالرياضة.
بالترخيص  بالنيابة،  البلدية  رئيس  وقام 
جلمعية إحتاد التجار، لبيع مادة الزيت ذات سعة 
5 لتر، يف امللعب البلدي مبدخل غرف املالبس.
عملية بيع الزيت، ألهبت صورها رواد مواقع 
»مهزلة«  إياها  معتبرين  االجتماعي،  التواصل 
سجلت  البلدي،كما  امللعب  بتاريخ  مساسا  و 
بكل  كارثي  وتنظيم  عارمة  فوضى  البيع  عملية 

املقاييس، أمام غياب أّي بروتوكول صحي تفاديا 
لتفشي فيروس كورونا.

رئيس بلدية القل بالنيابة 
رخص لنا و ال نتحمل 

مسؤولية التنظيم
اتصال  أكد يف  بالنيابة،  القل  بلدية  رئيس 
لتسخير  فعال  رخص  بأنه  الوطن«،  »أخبار  مع 
ملعب بن جامع عمار إلحدى اجلهات القانونية، 
قصد بيع الزيت، لكنه ال يتحمل التنظيم السيئ 
التواصل  رواد  تناقلها  التي  املهينة  الصور  تلك  و 

االجتماعي بقوة.
 و أضاف بأنه كان يأمل يف أن تتم عملية 

إطار  يف  و  بتنظيم  املواطنني  على  الزيت  توزيع 
حتمل  جدد  و  الصحي  للبروتوكول  االحترام 

املنظمون كل املسئولية يف تلك الصورة السيئة .
سنمنع  و  حتقيقا  »فتحنا   : سكيكدة  والي 

مثل هذه التراخيص«
والي والية سكيكدة، من جهته، و يف أول 
القضية  فتح حتقيق يف  أنه  أعلن عن  له  تصريح 
التواصل اإلجتماعي،  التي هزت مواقع  الواقعة 
خاصة و الفوضى العارمة التي صاحبت العملية 
موجها  التراخيص  هده  مثل  بوقف  فورا  أمر  و 
السلطات  طالب  و  بلدية،  رئيس  لى  ا  إعذار 
هذه  مثل  يف  مسئولياتها  كل  بتحمل  العمومية 
املواعيد و األزمات، و دعا باملناسبة أسرة املجتمع 
املدني إلى عدم التهويل و لعب دورها اإليجابي.

سّجلت أول 
أمس، بلدية القل 
بوالية سكيكدة، 

واقعة، أثارت 
حفيظة الرأي 

العام احمللي بكثيٍر 
من الدهشة 

والغرابة، 
معتبرين إياها 
مهزلة حقيقية.

والي سكيكدة مينع الترخيص ملثل هذه املبادرات

بلديــة القـــل ترخـــص لبيــــع 
الزيـــت بالملعـــب البلــدي

املاضي  من مدينة  األسبوع  بحر  انطلقت 
املساعدات   من  قافلة  قسنطينة  املعلقة  اجلسور 
صوب عاصمة احلماديني بجاية قصد املساهمة 
املتضررين  ومساعدة   إلغاثة  الوطني  اجلهد  يف 
املدينة  عاشتها  التي  األخيرة  الزالزل  من 

مواد  أدوية  غذائية   مواد  تضم  وهي  وضواحيها 
التنظيف أغطية ألبسة ، بطانيات وغيرها وهي 
شروع  انتظار  يف  خاصة  مراكز  يف  مخزنة  اآلن 
يف  اخليرية  واجلمعيات  األحمر  الهالل  هيئات 
توزيعها على مستحقيها تبعا لألولويات وقد عبر 

سكان بجاية عن شكرهم لهذه اللفتة اإلنسانية 
اجلزائري  الشعب  متاسك  على  تدل  والتي 

وتضامنه أيام احملن.
عبد السالم.ق

قافلة من المساعدات تنطلق من قسنطينة نحو بجاية

غليزان
شراكة جزائرية صينية رائدة 
الستصالح األراضي المالحة 

نّظمت محطة التجارب الفالحية باحلمادنة يوما توضيحًيا يف مجال البحث العلمي 
الزراعي حول »حتسني األراضي املاحلة باجلزائر« يف إطار التعاون اجلزائري الصيني.

من  ومجموعة  التخصص  يف  وطلبة  جامعيني  أساتذة  حضور  عرفت  املناسبة 
الفالحني، حيث عكف الفريق املختلط بني اخلبراء الصينيني والباحثني اجلزائريني يف 
ذات احملطة بعرض الشروحات حول املسار التقني لتجربة املشروع منذ بدايته يف 2018 
فعالية  املشروع ، إضافة إلبراز مدى  الثالث من  العام  لغاية  إليها  التي توصل  والنتائج 
التقنيات املستخدمة لتحسني األراضي املاحلة باحملطة ، من خالل انخفاض قيمة امللوحة 
 70 إلى  وصل  الذي  احلبوب  إنتاج  يف  جيد  مردود  على  احلصول  و  احملطة  أراضي  يف 
قنطار يف الهكتار ، هذا وقد أشار عبد احلميد قاسمي مدير محطة التجارب الفالحية 
باحلمادنة ، أّن مشروع الشراكة الصينية اجلزائرية الستصالح األراضي املاحلة هو ثمرة 
متتد  لفترة   2018 انطلق يف سنة  الذي  الصيني  و  اجلزائري  اجلانب  بني  التعاون  جهود 
لثالثة سنوات ، بحيث تهدف الشراكة الستصالح األراضي املاحلة إضافة لزيادة املردود 
الفالحي باملنطقة باعتبارها تتربع على مساحة تفوق 68 هكتار أغلبيتها أراضي ماحلة 
، ومن جهة أخرى ، اعتبر فالحي املنطقة التجربة مثيرة لالهتمام نتيجة املردود املرتفع 
لإلنتاج بفعل استخدام التقنيات احلديثة ليكشفوا عن تطلعاتهم من أجل نقل التقنيات 

خارج احملطة.
م.حبيب

الوالي يوقف رئيس بلدية غليزان
أصدر والي والية غليزان  نهاية األسبوع املاضي  قرارا يقضي بتوقيف رئيس بلدية 
غليزان على خلفية الكارثة البيئية التي عاشتها عاصمة الوالية غليزان خالل األسبوع 
و  للنفايات  واسع  تراكم  الرئيسية  الشوارع  و  األحياء  عديد  شهدت  حيث   . الفارط 
البلدية بالرغم من رصد مبلغ يفوق  األوساخ دون تسجيل أّي تدخل من قبل مصالح 
07 مليار دينار للنظافة العمومية ،لتتدخل بذلك املصالح الوالئية مع جتنيد كافة املصالح 
وتوفير 06 شاحنات لرفع القمامة ، عقب التذمر الواسع للمواطنني ، لإلشارة فإّن والي 
الوالية قّدم بيانا للرأي العام خالل اليومني الفارطني يوضح فيه حيثيات القضية و يتهم 
رئيس البلدية باإلهمال متوعدا باتخاذ اإلجراءات الالزمة.                       م.حبيب

تلمسان
طرقات المنصورة في وضع كارثي

طالب سكان عديد األحياء التابعة لبلدية منصورة بتلمسان على غرار حي400سكن 
تعبيد  و  تهيئة  إلعادة  احمللية  للسلطات  العاجل  من التدخل   غيرها  و  500سكن   ،
الطرقات  التي تشهد وضع كارثي. وعبر مرتدي هذه الطرقات  خالل لقائهم بـ«أخبار 
الوطن« عن تذمرهم من الوضعية الكارثية التي آلت إليها، إذ أن السلطات احمللية  قامت 
ببعض األشغال التي تسبق تزفيت الطرقات وتركتها يف وضعية يرثى لها و، لم تكمل 
املشروع ، األمر الذي أصبح يخلق اكتظاظا مروريا . كما أشار السكان منصورة إن إقليم 
هذه  جعل  الذي  األمر  اجلامعية   املؤسسات  عديد  و  اإلداري  احلي  به  يوجد  بلديتهم 
الوضعية تعرقل كثيرا مصالح املواطنني. و ننوه سكان حي بوهناق مبنصورة إلى التسربات 
املائية  يف العديد من املناطق أمام مرأى السلطات دون تدخل. كما ندد الطلبة املقيمني 
باحلي اجلامعي بلميمون  مـحمد من التسرب املائي و عدم تصريف مياه األمطار الذي 
يهدد حياتهم و يشكل خطرا على مقيمي و مستخدمي اإلقامة اجلامعية نتيجة محاذاته 
الشعبي  املجلس  راسلت  اإلقامة  ادراة  فإن  ،و حسبهم  الرئيسي  الكهرباء  العداد  ملركز 
البلدي و السلطات الوالئية لكن دون جدوى.                                    ع.بن خالد

مشروع جديد إلحياء وترقية 
المناطق الغابية

أطلقت املديرية الوالئية للغابات بوالية تلمسان، مشروًعا جديًدا، خاص بإحياء و 
ترقية املناطق الغابية، وإعادة غرس وتعويض الفالحني، على االراضي  التي التهمتها 
احلرائق  مؤخرا بعديد املناطق للوالية وخصوصا اجلهة الشمالية ، باإلضافة إلى مشروع 

خصص للحدود اجلنوبية و السهبية لوقف زحف الرمال وحمايتها من الترمل.
تخصيص  مت  احلرائق  مستها  التي  الغابية  املساحات  إحياء  إعادة  يخص  وفيما 
،أما  النباتي  العطاء  على  للحفاظ  الوالية  تراب  كامل  مستوى  على  ألف شجرة   300
عن تعويض الفالحني املتضررين من احلرائق التي إلتهمت مزارعهم و أشجارهم املثمرة 
زراعة  مواصلة  على  لتشجيعهم    شجرة مثمرة  قدر ب ب5000  مشروع  تخصيص  مت 
البلديات الشمالية  هذا النوع من األسجار بهذه املناطق ، حيث مست العملية عديد 
لتلمسان على غرار  بلدية بني وارسوس،فالوسن، أوالد ميمون،  ومرسى بن مهيدي.
كذا  و  الرمال  و زحف  الترمل  من  و حلمايتها  السهبية  و  اجلنوبية  املناطق  أما عن 
مليون  عملية غرس ب43  يتمثل يف  مشروع  املديرية  املراعي، خصصت  على  احملافظة 

شجرة من األشجار العلفية على مساحة300هكتار.
ع.بن خالد

املدية، على  والي  موس  جهيد  االسبوع  نهاية  اشرف  
التجهيزات  بأحدث  مجهزة  إسعاف  8سيارات  توزيع  عملية 
الطبية، على كاّل من املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية بقصر 
البخاري، شاللة العذاورة، وعني بوسيف، الستغاللها من قبل 
إطار  يف  اجلوارية،  الصحة  ومؤسسات  االستشفائية  املؤسسات 
والضمان  التضامن   صندوق  طرف  من  املمول  البرنامج  تنفيذ 

للجماعات احمللية.
املسجلة  لالحتياجات  استجابة  تأتي  التوزيع  عملية 
الذي  .األمر  الظل  مناطق  يف  السيما  الصحية  املؤسسات  يف 
خاصة  املعنية   البلديات  مواطني  متطلبات  تلبية  شأنه  من 
إلى  مستمرة  العملية  لتبقى  الراهن  الصحي  الظرف  ظل  يف 
مجال حماية  ويف  مت  كما  االحتياجات،  كافة  استكمال  حني 
برفع  خاصة  شاحنات  أربع  توزيع  اخلارجي.  واحمليط  البيئة 

النفايات  وذلك ببلدية املدية
تكريسا  تأتي  العملية  بأن  قال  تصريحه  يف  الوالية  والي 
واستمرارا  للساكنة  الصحي  التأمني  مجال  يف  الدولة  جلهود 

للجهود املبذولة للتكفل األمثل باملواطنني.
عمر. ب

املدية
3 بلديات تستفيد من 8 سيارات إسعاف

ب  واملقدرة  بجاية   والية  بلديات  شرعت  
على  بناءا  املاضي  األسبوع  خالل   ، بلدية   52
بالتكفل  املتعلق  الوالئي  الشعبي  املجلس  قرار 
استقبال  يف  األخيرة   الزالزل  من  باملتضررين 
وتقدمي  دراستها  أجل  من  املواطنني   ملفات 
مساعدات تتراوح ما بني 40 و70 مليون سنتيم، 
التي  السكنات  هذه  ترميم  بإعادة  لهم  ستسمح 

تعرضت لبعض التصدعات والتشققات.
فريق  أعده  الذي  األخير  التقرير  بعد   
املهندسني املختصني يف املراقبة التقنية للبنايات، 
غرار  على  مختلفة،  بألوان  تصنيفها  مت  والتي 

وسيستفيد   هذا  والبرتقالي  واألحمر  األخضر 
باللونني  بناياتهم  تصنيف  مت  الذين  املواطنون، 
التي  اإلعانات  هذه  من  والبرتقالي،  األخضر 
تتراوح ما بني 40 و70 مليون سنتيم، وفق التقرير 
سكناتهم  لترميم  املعنية  املصالح  ستقدمه  الذي 
أحمد  بجاية  والي  كان  حيث  تضررت،  التي 
معبد، قد أكد خالل عملية ترحيل 12 عائلة من 
بعض األحياء العتيقة واملتضررة  على غرار حي 
تامينجون، شارع اإلخوة العربي تواتي، وغيرها، 
املالية على  توزيع اإلعانات  الشروع يف  أنه سيتم 
األخضر  باللونني  بناياتهم  املصنفة  املتضررين 

االنتهاء  بعد  األيام،  هذه  خالل  والبرتقالي، 
من عملية اإلحصاء والدراسة التقنية، من أجل 
حتديد قيمة اإلعانة التي سيستفيدون منها، كما 
ال  البلديات،  مبختلق  العائالت  من  العديد  أن 
تزال تنتظر تقرير فريق املهندسني للمراقبة التقنية 
مستوى  على  ملفاتها  إيداع  أجل  من  للبنايات 
املواطنني  بعض  قام  الذي  الوقت  يف  البلديات، 
احتجاجية  بتنظيم حركة  ببلدية سيدي عيش، 

من أجل املطالبة بالشروع يف ترميم سكناتهم.
عبد السالم.ق

إعانات مالية للمتضررين من الزالزل 
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أخبار السر ايا

مبادرة »بريد الجزائــر«

المطلوب توزيع السكنات!

رقـــــــم قياســــــي!
أعلنت مؤسسة بريد اجلزائر، عن فتح بعض مكاتب البريد 

استثناء أمس اجلمعة 9 أفريل خالل الفترة الصباحية، وذلك 
حتسبا الستقبال شهر رمضان املعظم. وأوضح البيان أن املكاتب 
املعنية بالفتح هي »تلك التي تعرف توافدا كبيرا للزبائن على 

غرار املكاتب املوجودة باملدن الكبرى«. وأشار ذات املصدر إلى 
أن هذا اإلجراء يأتي »حتسبا الستقبال شهر رمضان الكرمي 

املوافق للسنة الهجرية 1442، أحله اهلل على كافة الشعب 
اجلزائر باليمن والبركات، واستجابة لإلقبال الواسع للزبائن 

على مكاتب البريد عشية حلول الشهر الكرمي.

راسلت اللجنة الوالئية 
ملديري املدارس االبتدائية 

ومساعديهم املنضوية حتت 
لواء اإلحتاد الوطني لعمال 

التربية و التكوين، مدير 
التربية لوالية غليزان من 

أجل إعادة ترتيب سير عملية 
املنحة املدرسية من خالل 
تداخل املهام و التعليمات 

الكتابية و الشفهية املوجهة ملديري االبتدائيات، خاصة 
تلك املتعلقة بإعداد البطاقة الرقمية لتسيير املنحة 

املدرسية من قبل وكالة »كناس« و »كاسنوس«، معتبرة أّن 
العملية املذكورة من اختصاص مصالح وزارة الداخلية و 

اجلماعات احمللية و التهيئة العمرانية، بحيث طالبت ذات 
اللجنة مدير التربية بالوالية للّتدخل و الفصل يف األمر 

من أجل حتّمل املسؤوليات، إضافة إلى سداء تعليمات 
واضحة و صريحة تخص عملية املنحة املدرسية وفقا 

ألحكام املادة 6 من املرسوم الوزاري.

طالب سكان بلدية سيدي لعجال شمال غرب عاصمة 
والية اجللفة، باإلفراج عن قائمة املستفيدين من 

السكنات االجتماعية حصة 176 وحدة، بعد انتظار 
دام ألزيد من 3 سنوات. واستاء الشباب احملتجون 
من عدم اإلعالن عن القائمة بالرغم من جاهزية 

السكنات لسنوات عدة، مؤكدين أن رئيس الدائرة ألقى 
مبسؤولية التوزيع للمجلس الشعبي البلدي، يف حني 
أن األخير أكد أن البلدية من مسؤوليتها توزيع قطع 
األراضي فقط التي أنهيت إجراءاتها وهي اآلن عند 

الوصاية منذ شهر فيفري املاضي.

يف سابقة هي األولى من نوعها 
سجلت بلدية الشريعة بوالية تبسة 
نفسها يف املناصب األولى وطنيا، من 

حيث عدد الناجحني يف مسابقة 
الدكتوراه يف مختلف التخصصات 

اجلامعية، حيث يفوق عدد الطلبة 
الناجحني لهذه السنة  50 طالبا، 

يف ذات الوقت الذي حقق فيه ابن  
والية تبسة«جنينة نورالدين« 

اجنازا غير مسبوق من خالل جناحه 
يف4 مسابقات للدكتوراه و هو احلد 

األقصى الذي تسمع به القوانني.

   طالب سكان قرية أوالد عبدة ببلدية عني 
احلجر ، الواقعة شمال والية البويرة، السلطات 

احمللية بربط قريتهم بشبكة األنترنيت 
لـ«اتصاالت اجلزائر« و شبكة الهاتف النقال 

للمتعامل »موبيليس«.  وبحسب السكان ، فإن 
القرية تضم كثافة سكانية كبيرة ، يعانون 
من غياب خدمة األنترنيت فهي منعدمة يف 

القرية رغم حاجة السكان إليها خاصة الطلبة 
اجلامعيني ، إضافة إلى النقص الكبير الذي 

تسجله شبكة املتعامل موبيليس بالقرية.

السكــان يطالبـــون باألنترنيــــــت

الزيارة مؤجلة بسبب »كورونا«
مت تأجيل زيارة كان من املقرر أن يقوم بها إلى اجلزائر، اليوم، رئيس الوزراء الفرنسي، 
جان كاستيكس، إلى أجل غير مسمى، يف خطوة مفاجئة عزتها باريس ألزمة »كورونا«.
وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي لوكالة االنباء الفرنسية إن »جائحة كوفيد19- ال 

تسمح بأن تكون هذه الوفود يف ظروف ُمرضية متاما«، مظيفا أن »اللجنة احلكومية 
الفرنسية-اجلزائرية، الهيئة التي كان من املفترض أن ُتعقد االجتماعات الثنائية يف 

إطارها، ُأرجئت بالتالي إلى موعد الحق يكون فيه السياق الصحي أكثر مالءمة«.

مديـــري االبتدائيـــات 
بغليـــزان يشتكـــون..!

الهاتف

األجوبة:

أزرار الهاتف
 فالسوق

ربطة العنق

 االستفهام

األوراق

 املواطن يف 
العنوان الكبير

01
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07
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أخبار الداخل

جمال أبو أشرف

لقائهم  خالل  السكان  ممثلو  وقال   
يف  والية  الطبي  التأطير  إن  الوطن«  بـ«أخبار 
من  املسطرة  األهداف  مع  مقارنة  املسيلة ضعيفا 
طرف الدولة يف سبيل تفعيل الصحة اجلوارية، 
إال أّن هذا احلديث بقي حبر على ورق، حيث 
تفتقد  البلديات  القرى  يف  من  العديد  تزال  ال 
أوقات  يف  تعميمها  منتظرا  لقاعات عالج  كان 

سابقة. 
اجلهات  يناشدون  السكان  يبقى  عشرات 
مستوى  على  الصحية  التغطية  بترقية  املسؤولة 
اجناز  عرفت  التي  تلك  خاصة  الريفية  املناطق 
مثل هذه القاعات وهذا من خالل فتح وتأطيرها 
على األقل تقدم فيها اإلسعافات األولية وأخذ 
احلقن، عوض التنقل وقطع عشرات الكيلومترات 

املريض.وخالل  نظر  يف  بسيط  هدف  أجل  من 
الوطن«  »أخبار  بها  قامت  التي  امليدانية  اجلولة 
إلى بعض املناطق أين وقفت على هياكل بدون 
للمفسدين  ووكرا  خرابا  أصبحت  روح  بل 
حتى  طالها  الذي  اإلهمال  ظل  يف  خاصة 
العالج بحي  قاعة  من  خرابا  بداية  أصبحت 
وبير  واملهيدات  ونوغة  ببلدية  والفواحت  املكمن 
الصغيرة  والدار  لبوراشد  إضافة  بتارمونت  احللو 
عبد  وأوالد  الضلعة  حمام  والدبيل  ببلدية 
طالبوا  اجلهات  حيث   ، هجرس  بسيدي  اهلل 
حيث  املطلب،  هذا  حتقيق  أجل  من  الوصية 
حسبهم لم تقم اجلماعات احمللية يف هذه املناطق 
الصحي،  القطاع  ترقية  يف  مشاريعها  بتوجيه 
من  البلديات  إجناز قاعات العالج يف  أّن  بحكم 
وجتهيزها  إجنازها  قانونا  املخولة  البلديات،  مهام 
جهة  الصحية. من  الدوائر  إلى  وتسليمها 

حالة  القاعات  يف  من  العديد  توجد  أخرى 
ثامر  ببلدية  قاعة عالج جبل  كارثية على غرار 
املعاريف  نتيجة تصدعات وتشققات وأصبحت 
أي  يف  للسقوط  وقابلة  لالستعمال  صاحلة  غير 
والسكان  الصحة  جلنة  زيارة  من  حلظة  بالرغم 
وإصالح املستشفيات  باملجلس الشعبي الوالئي  
رفقة مدير القطاع بالوالية والسلطات احمللية والتي 

أعدت تقريرا عن الوضعية الكارثية للقاعة .
من  العديد  يف  تساءلوا   سكان املنطقة 
ايجاد  الوصية  يف  اجلهات  متاطل  املرات  عن 
مالي  مبلغ  خالل  تخصيص  من  عاجل  حل 
لصيانتها .وبني حاالت الغلق التي تعرفها مثل 
هذه القاعات والوضعيات الكارثية يبقى املواطن 
وبخاصة يف مناطق الظل يقطع املسافات ألجل 

حقنة دواء .

إعــــــــــــالن 
 تبحث شبكة اخبار الوطن عن مراسلين جادين في الواليات 

التالية :
ورقلة ، بشار ، بجاية ، الجلفة، وهران، تيزي وزو، قسنطينة 

،سطيف ،غليزان، باتنة ، بسكرة، غرداية ، عين تموشنت ، معسكر 
.

-    شــــــروط التوظـــــيف 
•  خبرة على األقل سنتين 

•  اتقان  فنيات التحرير والكتابة الصحفية 
•  التحكم  الجيد في اللغة العربية

•  اتقان التصوير و المونتاج 

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

بشار
نقابة المحامين تحتج وتشل مجلس القضاء

الدفاع  هيئة  نقابه  نظمت 
وقفه  بشار  قضاء  مجلس  لدى 
قضاء  مجلس  أمام  احتجاجية 
من  جملة  مرددين  رافعني  بشار 
و  لإلهانة«  ال   « أبرزها  السعرات 
لإلهانة  رفضهم  عن  تعبيرا  ذلك 
خالل  زميلهم  لها  تعرض  التي 

إحدى اجللسات.
مندوب  تصريح  وحسب 
النقابة لـ«أخبار الوطن« بن موسى 

مـحمد و هو محامي لدى مجلس قضاء بشار » ان قاضية القسم االجتماعي قامت 
ودفعهم  حفيظتهم  أثار  الذي  األمر  وهو  اجللسات  إحدى  خالل  احملامني  احد  بطرد 
يخدم  ال  القرار  هذا  أن  اعتبر  كما  املنصرم،  مارس  شهر  مطلع  منذ  العمل  ملقاطعة 

مصلحة املواطن« .
مصطفى ياسر 

غرداية
فالحو منطقة التوزوز يستغيثون

أبدى فالحو منطقة التوزوز، و الذي يعد من أقدم التجمعات الفالحية يف والية 
غرداية، استياءهم من الوضع املزرى الذي آلت إليه أراضيهم الفالحية بسبب بسبب 

جفاف الكثير من اآلبار التقليدية .
 و قال ممثل الفالحي يف لقاء مع »أخبار الوطن«   بعد كل الشكاوي واملراسالت 
التي مت ايداعها لدى السلطات الوصية واملصالح الفالحية قامت الوصاية  بإجناز آبار 
ارتوازيوا استبشروا خيرا بها  لكن الفرحة لم يبلغوها ،فقد مت استخراج املاء كتجربة 
ثم غطت البئر إلى إشعار آخرمن بداية عام 2016 إلى تاريخ اليوم ، وكلما استفسروا 
وجدوا أجوبة واهية مرة قيد الدراسة لشبكة السقي و تارة قيد املناقصة ملكاتب الدراسة 
فتجدهم يف متناقضات ال جتد لها تفسير فأجوبتهم كلها شفوية ال يقدموا دليال كتابيا 

حتى تقارعهم .
»أخبار الوطن »عاينت املنطقة ونقلت معاناة الفالحني اليومية حيث ان الكثير 
منهم هجروا أراضيهم و منهم يحضر صهاريج املياه من منطقة الغابة لعله ينقد ما تبقى 
من مستثمراته التي كابدوا عناء إنشائها منذ بداية الثمانينات من القرن املاضي فال 
يستطيع االستغناء عنها مما زاد  هذه املشقة الطريق مهترئ وكارثي أقل ما يقال عنها 

منتهية الصالحية منذ أمد بعيد.
حاج قويدر عبد الرزاق 

برج باجي مختار
مطالب بانجاز مشاريع لتهيئة األحياء 
يشتكي عدد من املواطنني بوالية برج باجي مختار من انعدام التهيئة يف بعض 
املدينة  التي عرفت بعض األشغال وسط  باجي مختار وخصوصا  برج  أحياء مدينة 
حيث مازالت مخلفات بعض املشاريع إجناز شبكات املياه فيها تشكل عائقا أمام املارة 

وحرمت بعض أصحاب احملالت من العودة إلى نشاطهم بعد .
وأوضح السكان ألخبار الوطن أن هذه الوضعية مر عليها مايقارب أربعة أو خمسة 
أشهر قصد إجناز شبكة املياه الصاحلة للشرب يف أحد الشوارع   لكنها لم تقم بإجناز 
املشروع بل حفرت هذه احلفرة وتركتها  عرضة لألوساخ ومتنع مرور السيارات والعابرين 
عبر هذا الطريق ناهيك عن تسببها بإغالق عدة محالت يف هذا الشارع هذا وقد رغم 
مراسلة  ممثلي فعاليات املجتمع املدني للوالي املنتدب السابق السيد عز الدين حمادي 
وطرح املشكلة له حيث قام باالتصال مع مصالح مديرية املوارد املائية ليأمرهم بتكملة 
وإجناز املشروع الذي تركوه مجمدا منذ أربعة أشهر وهم بدورهم قالو أنهم سيتدخلون 
فورالتكملة عملهم  لكن ال حياة ملن تنادي .وأمام تناشد هذه الفعاليات الوالي اجلديد 
يف  السيارات  مرور  حركة  عرقلة  مت  هذه  بسببها   التي  القضية  هذه  يف  للنظر  للوالية 

الشوارع  ناهيك عن عدم استفادة  سكان  هذا احلي من  شبكة املياه الصاحلة.
عبداهلل مجبري

البحيرة ببلدية ونوغة  ناشد مواطنو منطقة 
الوالية  والي  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات 
أرقت  والتي  املرفوعة  ملطالبهم  بضرورة النظر 
ال  جلحيم  الوقت  مرور  مع  وحولتها  يومياتهم 

يطاق.
نسخة  على  نحوز  التي  الشكوى  وحسب 
البشير  جمعية  من  بكل  بتوقيع  واملذيلة  منها 
لقرية  واالزدهار  البناء  وجمعية  اإلبراهيمي 
السكان  طالب  فقد  الضلعة  حمام  يف  القطف 
تأتي  والتي  بانشغاالتهم  التكفل  بضرورة 

التي  وهي  مطالبهم  مقدمة  يف  الطريق  تهيئة 
القطف  وقرية  بونوغة  البحيرة  منطقة  بني  تربط 
تتعدى  ال  مسافة  على  الضلعة  حمام  ببلدية 
كما  الواحدة  اليد  أصابع  على  الكيلومترات 
بشبكة  املنطقتني  بربط  اجلمعيتني  طالبت 
اإلنارة  توفير  ضرورة  مع  للشرب  الصاحلة  املياه 
العمومية لتسهيل عملية التنقل وبخاصة على 
الشكوى  الشتاء وحسب  املتمدرسني يف فصل 
املوجهة للسيد والي الوالية فقد طالبوا بتوسعة 
تزايد  ظل  يف  خاصة  الريفية  الكهرباء  شبكة 

على  عالج  قاعة  مشروع  برمجة  مع  البناءات 
املجاورة  للعيادات  التنقل  عناء  تقيهم  األقل 
ألجل حقنة دواء كما طالب أصحاب الشكوى 
وضع  خالل  من  املدينة  بغاز  القريتني  بتزويد 
صهاريج غاز البروبان على غرار املناطق األخرى 
القادر  عبد  السيد  الوالية  والي  وأن  خاصة 
ضرورة  على  محطة  من  أكثر  يف  أكد  جالوي 
املنطقتني  أن  إال  الظل  مناطق  بسكان  التكفل 

لم  تسجل  كمنطقتي ظل.
جمال أبو أشر ف

املسيلة 
سكان قرية البحيرة يطالبون بمشاريع تنموية

ناشد سكان  مداشر وقرى املسيلة، السلطات احمللية ومديرية الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، بضرورة فتح قاعات العالج املغلقة منذ إجنازها خالل العشرية السوداء بهدف 

ترقية الصحة اجلوارية يف القرى.

قاعات عالج مغلقة وأخرى بحاجة قاعات عالج مغلقة وأخرى بحاجة 
إلى ترميم بقرى المسيلةإلى ترميم بقرى المسيلة

السكان يطالبون بفتحها لترقية الصحة اجلواريةالسكان يطالبون بفتحها لترقية الصحة اجلوارية

أحد  وهو  أدغا  قصر  سكان  يشتكي 
القريبة من عاصمة الوالية أدرار هذه  األحياء 
التزود باملياه الصاحلة  األيام من أزمة حادة يف 

للشرب .
عن  األحياء  هذه  سكان  وأعرب 
دخلت  التي  األزمة  هذه  طول  من  امتعاضهم 
احمللية  السلطات  تدخل  دون  الثاني  أسبوعها 
مراسالت  بعد  للمياه  للجزائرية  املؤسسة  وال 

عديدة.
سبب  األخيرة  هذه  أرجعت  وقد  هذا 
تأخر  إلى  يعود  األحياء  هذه  يف  املاء  انقطاع 
طرف  من  القصر  يف  اجلديدة  القناة  ربط 
مسطر  ماكان  عكس  باملشروع  املكلفة  املقاولة 
بسبب  وهذا  واحد  يوم  وهو  البرنامج  يف 
على  بيان  يف  لها  مشيرة  املقاول  أشغال  تأخر 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  صفحتها 

األحياء  مواطني  بشهادة  ميدانيا  حاضرة  إنها 
الفرقة  املعنية تعاني نفس املشكل من خالل 
من  كل  بأحياء  الربط  أشغال  يف  التقنية 
 100 حي  وكذا  مسكن    50 ،وحي  احلطابة 
مسكن إلى جانب أحياء أقاسم وبايزون وقصر 
التواصل  أداغا.مفندةمايتداول على صفحات 
إنهاء  بانتظار  وإنها  إشاعات  من  االجتماعي 
عودة  لضمان  املقاول  طرف  من  الربط  أشغال 
.وأمام  أداغا  بقصر  باملياه  املواطنني  تزويد 
من  املذكور  احلي  سكان  يناشد  الوضع  هذا 
السلطات الوالئية واملؤسسة الوصية  بالتدخل 
والضغط  الصهاريج  باملياه  وتزويدهم  العاجل 
املقاول من أجل   تسريع وتيرة األشغال  على 
يحرم  مازال  الذي  الربط   ملشروع  بالنسبة 

العائالت من التزود بهذه املادة احليوية.
عبد اهلل مجبري

أدرار

 سكان قصر أداغا محرومون من الماء



وتعاني هذه القرى من نقص واضح يف املرافق العمومية واحليوية، والتي 
وإن وجدت فإنها تبقى دون مستوى التطلعات.

قرى خارج مجال التغطية

إذ يشتكي هؤالء  من الوضعية املزرية التي حتيط بيومياتهم يف ظل غياب 
بإحدى  قريتهم  لربط  التدخل  املسؤولني احملليني  مطالبني  النقال  هاتف  شبكة 
من خالل  مشروعا  لهم  هذا  مطلبا  أصبحت  ,التي  النقال  الهاتف  شبكات 
طريق  عن  هاتفية  مكاملات  إجراء  من  متكينهم  بهدف  استقبال  أجهزة  وضع 
اخلارجي  العالم  وبني  بينهم  فيما  التواصل  أجل  من  األخرى،  الشبكات 

كونهم  يعانون من عدم وجود التغطية بسبب عدم وجود أي متعامل للهاتف
والسيد  تقمارت  قرية  ناشط جمعوي من  أ,مصطفى  السيد  حيث صرح 
اخلاه موسى ناشط جمعوي بقرية ترهنانت  أن احلاالت اخلطيرة كــ التسممات 
العقربية ولدغات العقارب يف فصل الصيف واالصابات املرضية املفاجئة وغيرها 
من األمور املستعجلة هي التي جعلتهم يتحركون من اجل املطالبة  بهذه الشبكة 
احليوية التي ال غنى عنها  يف زمن التقنية وعصر السرعة  ، خصوصا ما تعلق 
يف وقت الليل كون هذه املناطق تعاني العزلة والتهميش مثلها مثل باقي املناطق 

النائية  املجاورة لها  .

تدهور الطرقات يعزل السكان
الرابط ما بني والية  الطريق  القرى,من تردي وضعية  يطالب سكان هذه 
والتي  استفادت يف سنني خلت  والغربية  الشرقية  تقمارت  بقريتي  متنراست 
من مشروع تعبيد وتزفيت و املمتد على طول  35,30 كلم ,لكن اآلن شهد 
تدهور كبير نتيجة انتشار احلفر وتأكل الزفت يف جميع أجزاء الطريق ,حيث 

مما جعله  وال صيانته،  تعبيده  بإعادة  تقم  لم  املختصة  املصالح  أن  هؤالء  أكد 
غير صالح لالستعمال حسب شهادات هؤالء. وقد تسببت الوضعية املتردية 
التي يشهدها الطريق يف خلق عدة متاعب للمواطنني الذين تعرضت سياراتهم 
وشاحناتهم النفعية لإلصابة باألعطاب التي أرهقت كاهل أصحابها خصوصا 
عن  املواشي  فضال  وتربية  الفالحة  مثل  تقليدية،  مهنا  ميتهنون  أغلبيتهم  أن 
إلى  القاطنون بعني املكان  التي تسببت يف فرضها عليهم. وقد خلص  العزلة 
الذي  الطريق  هذا  حال  إلصالح  العاجل  بالتدخل  الوصية  اجلهات  مناشدة 

أصبح يشكل كابوسا فظيعا يف يومياتهم .
قرية ترهنانت بدون طريق : أعرب سكان قرية ترهنانت، عن استيائهم 
إذ  70 كلم  لقريتهم والواقعة على بعد  املؤدي  الطريق  الشديد من عدم تعبيد 
يعاني من االهتراء الشديد، وهو املشكل الذي نّغص حياتهم اليومية، وحّولها 

إلى جحيم
معاناتهم،  حدة  من  زاد  الطريق  اهتراء  فإّن  القرية،  سكان  وحسب 
السكان  على  يصعب  مما  واملطبات،  للحفر  كبيرا  انتشارا  يعرف  أصبح  حيث 
العبورخاصة عند سقوط األمطار يف الشتاء، التي تشل حركة مرورهم، السيما 
منهم أصحاب املركبات، الذين يجدون صعوبة يف التنقل. وشدد أهالي هذه 
القرية على ضرورة تدخل اجلهات املعنية باألمر من أجل رفع الغنب عنهم، بعد 
أن عّمر هذا الوضع طويال مبنطقتهم وأنهك كاهلهم، آملني أن تلبي السلطات 

احمللية مطلبهم املتمثل يف تخصيص مشروع لتعبيد وتزفيت الطريق.

خدمات صحية متدنية 

تدني مستوى اخلدمات الصحية وكذا النقص احلاد يف املواد الطبية أحد 
الطبي  للعتاد  العالج  قاعات  تفتقر  القرى، حيث  هذه  إنشغاالت سكان  أبرز 
الالزم واملتطلبات األساسية ألبسط عالج، كما أنها يف حاجة ألطباء,كما أنها 

بحاجة لسيارات إسعاف.
الوضعية هذه تضطر املواطن يف هذه القرى إلى التنقل حسب السكان على 
مسافة 30,35,80 كلم ذهابا وإيابا إلى مقر الوالية من أجل تلقي العالج عبر 
وفيات يف  هناك  تكون  ما  وعادة  كبير  مبلغ  ودفع  للخواص،  تابعة  نقل  سيارة 

الطريق خاصة للنساء احلوامل.

زيادة الطلب على السكن الريفي بهذه القرى والحصص 
الممنوحة غير كافية

القرى  الظل عبر ربوع هذه  القاطنني مبناطق  املواطنني  العديد من  يزال  ال 
يطالبون، اجلهات املعنية  لالستفادة من االعانات املالية يف إطار السكن الريفي، 
لوضع حدا ملعاناتهم يف العيش داخل ، مطالبني اجلهات املعنية بضرورة برمجة 
باقي  التي تستهوي هؤالء ويف غياب  السكنية  الصيغة  لهذه  حصص إضافية 
أكبر،  بشكل  القرى  يزداد  بهذه  الريفي  السكن  على  الطلب  األمناط  جعل 
تكفي إلجناز  ال  التي  املالية  اإلعانة  من  بالرغم  األخيرة  السنوات  يف  السيما 
سكن الئق مثلما جاء يف تصريحات الكثير منهم يف ظل غالء أسعار مواد البناء 
الشئ  اإلجناز،  القرى  وتكاليف  هذه  إلى  الوالية  مقر  نقلها من  تكلفة  وغالء 
أو االكتفاء باألشغال  إمتام سكناتهم  الذي صعب األمر على املستفيدين من 

الكبرى فقط ودخولها دون إمتامها.

فالحون يستنجدون 
يف  األول  املسؤول  خاصة  الوالئية،  السلطات  واملوالون  الفالحون  يطالب 
الوالية، بضرورة استفادتهم من الكهرباء الفالحية وكذا مشاريع جدران حماية 
وعود  أن   ،" الوطن  ل"أخبار  الفالحني  عن  ممثلون  ،وأكد  الفالحية  األراضي 

املسؤولني املتكررة الزمتهم لسنوات، ولم جتد طريقها إلى التنفيذ،
وأفاد هؤالء  بأن منطقتهم لم تنل حقها من حصص الدعم مبادتي القمح 
والشعيريف ظل إنتشار اجلفاف يف الوالية مما أدى إلى موت الكثير من املاشية 
إلى  الرامية  مطالبهم  القرى  هذه  وسكان  الفالحون  جدد  كما  اجلوع  بسبب 

إحداث نقلة نوعية يف مجال الفالحة وتربية باملنطقة.
ويتساءل سكان هذه القرى عن سبب عدم التفات السلطات احمللية لهذه 
القرية طوال السنوات املاضية، مؤّكدين أّن ساكنتها يف حاجة لرفع الغنب عنهم 
املعيشي  اإلطار  مستوى  من  للرفع  بها  والتكفل  انشغاالتهم،  إلى  واإللتفات 

للسكان.
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روبورتاج: أحمد كرزيكة

روبورتاج

يشتكي سكان قرى ترهنانت وتقمارت الشرقية والغربية  ،التابعة لدائرة  متنراست،واملصّنفة ضمن مناطق الظل باملنطقة، نقائص 
باجلملة يف مجال التنمية جعلتها تعيش حتت خط التهميش لسنوات طويلة، ولطاملا كانت خارج حسابات التنمية احمللية.

مطالب بإدراج مرافق حيوّية ورفع الغنب

سكـان القــرى الشماليـة بتمنراســت.. 
عقـــود مــن المعانـــــاة!
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جمعية عامة انتخابية تخلط أوراق عدة أطراف

رئاسة »الفاف«..حسابات السلطة وعيون»الفيفا«!رئاسة »الفاف«..حسابات السلطة وعيون»الفيفا«!
يبدو أن اجلمعية العامة االنتخابية لإلحتاد اجلزائري لكرة القدم واملقرر إجرائها يوم اخلميس 15 أفريل اجلاري، لن تكون عادية بسبب القبضة 

احلديدية التي نشبت بني اإلحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« ووزارة الشباب والرياضة التي رفضت االنصياع لتعليمات »الفيفا« والسماح لرئيس 
»الفاف« املنتهية عهدته خير الدين زطشي على مراجعة النظام األساسي لالحتاد اجلزائري قبل عقد اجلمعية العامة العادية واالنتخابية.

محمد هشام
ــه  ــاء مكتب ــي وأعض ــرات زطش ــم حتذي ورغ
خلطــورة هــذا القــرار ومــا ســيترتب عنــه مــن 
عقوبــات علــى اإلحتــاد اجلزائــري، خاصــة علــى 
املنتخــب الوطنــي واألنديــة املشــاركة يف منافســة 
رابطــة األبطــال وكأس »الــكاف« إال أن الوصايــة 
ــى  ــذ هــذه التعليمــات وأصــرت عل رفضــت تنفي
ــة االثنــن املاضــي  ــة العادي ــة العام عقــد اجلمعي
علــى  وباإلجمــاع  باملصادفــة  انتهــت  والتــي 
احلصيلتــن املاليــة واألدبيــة لســنة 2020، كمــا 
حــددت تاريــخ يــوم اخلميــس 15 أفريــل اجلــاري 

ــة. ــة االنتخابي ــة العام ــد اجلمعي لعق
بضبــط  فقــط  الوصايــة  تكتــف  ولــم 
التواريــخ، بــل فرضــت أيضــا مترشــحها أال وهــو 
شــرف الديــن عمــارة، الرئيــس املديــر العــام 

»مــادار«. وملجمــع  بلــوزداد  شــباب  لنــادي 

تاريخ تاريخ 1515 أفريل الجاري  أفريل الجاري 
 سيكون حاسما لمستقبل سيكون حاسما لمستقبل
 الكرة الجزائرية الكرة الجزائرية

وعليــه ســيكون تاريــخ يــوم اخلميــس 15 
ملســتقبل  بالنســبة  حاســم  اجلــاري،  أفريــل 
اإلحتــاد اجلزائــري لكــرة القــدم، وهــذا حتســبا 
للمرحلــة القادمــة التــي ســتكون جــد مهمــة 
مســتوى  علــى  الســيما  اجلزائريــة،  للكــرة 
املنتخــب الوطنــي الــذي تنتظــره اســتحقاقات 
مهمــة علــى غــرار تصفيــات كأس العالــم 2022 
ــة  ــن رحل ــا ع ــادم، فض ــوان الق ــن ج ــة م بداي
ــادم  ــي الق ــاري يف جانف ــه الق ــن تاج ــاع ع الدف

بالكاميــرون.
منــذ  توحــي  املؤشــرات  كل  كانــت  وإن 
خيــر  واليتــه،  املنتهيــة  الرئيــس  أن  البدايــة 
ــدة  ــدم الترشــح لعه ــرر ع ــد ق ــن زطشــي، ق الدي
ثانيــة، بعــد أن تولــي هــذا األخيــر زمــام رئاســة 
ــا للرئيــس  ــارس 2017 خلف ــوم 20 م ــة ي االحتادي
ــة  ــد هوي ــم تتضــح بع ــد راوراوة، ل الســابق محم
املترشــح الــذي ســيتولى قيــادة اإلحتــاد اجلزائــري 
لكــرة القــدم رغــم األســماء العديــدة التــي عبرت 
عــن إهتمامهــا  بهــذا املنصــب علــى غــرار عضــو 
ــة  ــة اجلزائري ــي الســابق لاحتادي ــب الفيدرال املكت
لكــرة القــدم عمــار بهلــول، الرئيــس الســابق 
لنــادي غالــي معســكر عومــر برحــال، باإلضافــة 
ــة  ــة احملترف ــة الوطني ــابق لرابط ــس الس ــى الرئي إل
محفــوظ قربــاج، ووليــد صــادي العضــو الســابق 
محمــد  عهــدة  خــال  الفيدرالــي  للمكتــب 
روراوة، كمــا أن الدولــي الســابق واملديــر الرياضــي 
احلالــي إلحتــاد العاصمــة عنتــر يحــي هــو األخــر 

ــذا املنصــب. ــه به ــن اهتمام ــر ع عب
ويبــدو أن منصــب رئاســة »الفــاف« أصبــح 
ــوزراء  ــم بعــض ال ــا فيه ــع مب ــاب اجلمي يســيل لع
ــد  ــاوي وعب ــدي عيس ــرار مول ــى غ ــابقن عل الس
ــوى  ــه ين ــه أن ــذي أســر ملقربي ــاوي ال ــرؤوف برن ال
دخــول معتــرك االنتخابــات. لكــن رد فعــل 
الوصايــة كان واضحــا ووقــع إختيارهــم علــى 
ومجمــع  بلــوزداد  لشــباب  احلالــي  الرئيــس 

»مــادرا« شــرف الديــن عمــارة.

شرف الدين عمارة يعلن شرف الدين عمارة يعلن 
رسميا ترشحه لرئاسة رسميا ترشحه لرئاسة 

»الفاف«»الفاف«
وكمــا كان مخطــط، أعلــن املديــر العــام 
ملجمــع »مــادار« املالــك لغالبيــة أســهم نــادي 
ــس  ــارة، رئي ــن عم ــرف الدي ــوزداد ش ــباب بل ش
نــادي شــباب بلــوزداد، امــس اجلمعــة، ترشــحه 
ــا  ــدم، خلف ــرة الق ــري لك ــاد اجلزائ ــة االحت لرئاس
خليــر الديــن زطشــي الــذي قــرر عــدم االســتمرار 

يف املنصــب.
وجــاء إعــان عمــارة الــذي يتولــى منصــب 
املديــر العــام ملجمــع »مــادار« املالــك لغالبيــة 
أســهم شــباب بلــوزداد.  قبــل إغــاق بــاب 
ــت  ــة. وقال ــوم اجلمع ــة ي ــف ليل ــح منتص الترش
ــد يف  ــح الوحي ــيكون املرش ــارة س ــادر أن عم مص

االنتخابــات املقــررة اخلميــس املقبــل.
وكشــف عمــارة أنــه لديــه برنامــج ثــري 
ــة العمــل يف  ــة ومواصل للنهــوض بالكــرة اجلزائري
املنتخــب واضــاف أنــه البــد مــن تغييــر املكتــب 

ــاد. ــير لاحت املس
كمــا أكــد عمــارة أن هدفــه توحيــد العائلــة 
عــن  اإلعــان  انتظــار  يف  اجلزائريــة  الكرويــة 
القائمــة الرســمية للمترشــحن واملتنافســن علــى 

ــم. ــي إبراهي ــر دال ــي يف قص ــة زطش خاف

ــر العــام  ــن عمــارة، املدي ــات شــرف الدي وب
الوقــت  األقــرب يف  بلــوزداد،  لنــادي شــباب 
ــس  ــي كرئي ــن زطش ــر الدي ــة خي ــن خلاف الراه
ــه  ــة وان ــدم، خاص ــرة الق ــري لك ــاد اجلزائ لاحت
ــة يف  ــراف الفاعل ــض األط ــل بع ــن قب ــوم م مدع
ــا يف  ــاع ايض ــى اإلجم ــة، ويلق ــة اجلزائري الرياض
الوســط الكــروي، بعــد التجربــة القصيــرة لــه 
يف مجــال التســيير علــى رأس نــادي شــباب 

بلــوزداد.
ــار  ــرر عم ــدة ق ــات اجلدي ــذه املعطي ــام ه وأم
الرئاســة  ســباق  مــن  لانســحاب  بهلــول، 
فســحا املجــال لعمــارة إليــداع ملــف ترشــحه 
ــب  ــن مكت ــم تكوي ــى أن يت ــمية، عل ــة رس بصف
ــماء  ــض األس ــى بع ــم حت ــي يض ــي توافق فدرال
مــن املكتبــن الســابقن للرئيســن محمــد روراوة 

ــي. ــن زطش ــر الدي وخي

زطشي يريد الفوز بعهدة زطشي يريد الفوز بعهدة 
ثانية عن طريق الوكالة  ثانية عن طريق الوكالة  
ورغــم أن الرئيــس املنتهيــة عهدتــه خيــر 
ــة،  ــدة ثاني ــن زطشــي، رفــض الترشــح لعه الدي
خاصــة بعــد أن أدرك أنــه غيــر مرغــوب فيــه 
علــى  وبأنــه محســوب  الســلطات  قبــل  مــن 
»العصابــة« فضــل املنــاورة ودخــول الســباق عــن 
طريــق الوكالــة، بواســطة ذراعيــه األميــن وعلبتــه 

ــول. ــار بهل ــوداء عم الس
ــابق  ــي الس ــب الفيدرال ــو املكت ــر عض ويعتب
عمــار  القــدم،  لكــرة  اجلزائريــة  لاحتاديــة 
ــة  ــة الهيئ ــحه لرئاس ــن ترش ــن أعل ــول اول م بهل
العامــة  جمعيتهــا  تعقــد  التــي  الفدراليــة، 
حيــث  اجلــاري،  افريــل   15 يــوم  االنتخابيــة 
فضــل عــدم االنتظــار وســارع لقطــع الطريــق 
ــة  ــل األغلبي ــه ميث ــة أن ــن، بحج ــى اإلنتهازي عل
الســاحقة التــي زكــت احلصيلــة املاليــة واألدبيــة 
لرئيــس املنتهيــة عهدتــه خيــر الديــن زطشــي 
ــه يف  ــانده لكن ــر مس ــن أكب ــه م ــدو أن ــذي يب ال

أخــر حلظــة تراجــع.
 وباإلضافــة الــى عمــار بهلــول، أعلنــت 
ــة  ــح لرئاس ــا يف الترش ــن نيته ــرى ع ــماء أخ أس
االحتاديــة، مــن بينهــا وليــد صــادي ومحمــد 
املــورو،  فيمــا لــم يســتبعد الاعــب الدولــي 
الســابق عنتــر يحــي إمكانيــة الترشــح. كمــا أن 
الرئيــس الســابق لغالــي معســكر يف الثمانينــات، 
ــن  ــح يعل ــي مترش ــر ثان ــال يعتب ــر برح ــن عوم ب

ــاف«. ــة »الف ــميا لرئاس ــحه رس ــن ترش ع

لجنة االنتخابات تحدد لجنة االنتخابات تحدد 
شروط الترشح ِلرئاسة شروط الترشح ِلرئاسة 

»الفاف«»الفاف«
ــي  ــماء الت ــن األس ــر م ــدد الكبي ــام الع وأم
متــا تداولهــا خلافــة زطشــي وبســبب أطمــاع كل 
طــرف حــددت جلنــة االنتخابــات التــي يرأســها 
رئيــس نــادي احتــاد الشــاوية عبــد املجيــد ياحــي، 
جملــة مــن الشــروط، يجــب أن تتوفــر يف كل 
ــاد  ــة اإلحت ــات رئاس ــح اِلنتخاب ــب يف الترش راغ
ــي أن يكــون عضــوا  ــدم، وه ــرة الق ــري لك اجلزائ
علــى  يحــوز  وأن  للفــاف  العامــة  اجلمعيــة  يف 
اجلنســية اجلزائريــة. وأن ال يقــل عمــره عــن 30 
ــة وأن ال  ــه املدني ــل حقوق ــع ِبكام ســنة وأن يتمت
ــن  ــد م ــة األم ــة طويل ــرض لِعقوب ــد تع ــون ق يك

ــاف«. ــل »الف قب
ــا ِبتســديد اشــتراكاته يف  كمــا يكــون ملتزم
»الفــاف«، وأن يحــوز مســتوى تعليميــا جامعيــا، 
ــي أو  ــاع العموم ــاميا يف القط ــا س ــد منصب أو تقل
ــا  ــا رياضي ــد شــغل منصب اخلــاص، وأن يكــون ق
ملــدة 5 أعــوام متتاليــة، ســواء علــى مســتوى 

ــة. ــد الرياضي ــة أو املعاه األندي
»الفــاف«  لوائــح  مــع  ِبالتكيــف  ويلتــزم 
املتطوعــن  الرياضيــن  املســؤولن  ويحتــرم 
ــة  ــة دائم ــم ِبصف ــر أن يقي ــن، ويف األخي املنتخب

ِباجلزائــر.

 اإلفصاح عن القائمة النهائية  اإلفصاح عن القائمة النهائية 
للمترشحين الثالثاء المقبلللمترشحين الثالثاء المقبل

ــاء  ــوم الثاث ــيحات ي ــة الترش ــرعت جلن وش
الفــارط يف عملهــا برئاســة عبــد املجيــد ياحــي، 
ــة  ــة لاحتادي ــة االنتخابي ــة العام ــبا للجمعي حتس
ــوم  ــررة ي ــاف«، املق ــدم »الف ــرة الق ــة لك اجلزائري

اخلميــس 15 أفريــل اجلــاري.
ومت حتديــد موعــد إيــداع ملفــات الترشــح 
ملنصــب رئيــس االحتاديــة اجلزائريــة لكــرة القــدم، 

مــن 6 إلــى 9 أفريــل اجلــاري منتصــف 
جلنــة  وتــدرس  وبعدهــا  الليــل. 
االنتخابــات ملفــات املترشــحن يف فترة 
ــد.  ــدا األح ــبت وغ ــذا الس ــن ه ــا ب م
ــن عــن قائمــة املتنافســن  ــى أن تعل عل
مســاء األحــد القــادم علــى الســاعة  
احلاديــة عشــر صباحــا، وبعدهــا  أي 
يف اليــوم املوالــي، يحــق لــكل َمــن 
ــى أن  ــدم ِبطعــن، عل ــه التق رفــض ملف
ــات عــن القائمــة  ــة االنتخاب ــن جلن تعل
ــاء  ــخ الثاث ــحن ِبتاري ــة للمترش النهائي

ــل. املقب
الـــ  اخلميــس  ِبتاريــخ  وجتــرى 
15 مــن أفريــل احلالــي انطاقــا مــن 
الســاعة العاشــرة صباحــا، اجلمعيــة 
ــي  ــاف«، الت ــة لـ«الف ــة االنتخابي العام
جديــد  رئيــس  تعيــن  عــن  تســفر 
لإلحتــاد اجلزائــري لكــرة القــدم، يخلــف 
خيــر الديــن زطشــي الــذي انتهــت 
واليتــه ولــن يترشــح لِعهــدة ثانيــة.

ورقة المنتخب الوطني ورقة المنتخب الوطني 
تستهوي الجميعتستهوي الجميع

ورقــة  أن  األمــر  يف  والغريــب 
الورقــة  أصبحــت  الوطنــي  املنتخــب 
املفضلــة لــكل املترشــحن الراغبــن يف 
رئاســة الفــاف، فــكل طــرف يتحجــج 
علــى  احلفــاظ  بضــرورة  ويتغنــى 
التــي حققهــا »اخلضــر«  مكتســبات 
الــذي ظفــر مؤخــرا بتأشــيرة التأهــل 
املقــرر   2020 إفريقيــا  امم  كأس  إلــى 
جانفــي  شــهر  بالكامــرون  إقامتهــا 
القــادم، باإلضافــة إلــى دخولــه معتــرك 
تصفيــات مونديــال قطــر 2022  بدايــة 

مــن شــهر جــوان القــادم.
الوطنــي  الناخــب  أن  ورغــم 
عــدة  يف  صــرح  بلماضــي  جمــال 
مناســبات أنــه لــن يدعــم أي مترشــح 
وهمــه الوحيــد هــو اســتقرار املنتخب، 
إال أن بعــض الطامعــن لهــذا املنصــب 
الورقــة  هــذه  علــى  اللعــب  فضلــوا 

جلمــع احلشــود وراء ترشــحهم.

رئيس جلنة الترشيحات، عبد املجيد ياحي:

"نحن ذاهبون إلى المجهول والوزارة "نحن ذاهبون إلى المجهول والوزارة 
أخطــأت لمــا تحــدت الفيـفا"أخطــأت لمــا تحــدت الفيـفا"

 انتقــد رئيــس جلنــة الترشــيحات النتخــاب رئيــس جديــد لاحتــاد 
اجلزائــري لكــرة القــدم، عبــد املجيــد ياحــي، قــرار وزارة الشــباب 
ــرور  ــى امل ــاف"، مصــرة عل ــن "الف ــف قوان ــي رفضــت تكيي والرياضــة الت

ــة. ــة انتخابي ــة عام ــى جمعي ــرة إل مباش
وحتــدث عبــد املجيــد ياحــي قائــا" لبينــا مطالــب الســلطات 
العموميــة باملــرور إلــى اجلمعيــة العامــة االنتخابيــة يف أقــل مــن 4 
ــوزارة  ــع ال ــم م ــم نتكل ــف "ل ــة"، ليضي ــة العادي ــة العام ــن اجلمعي ــام ع أي
الوصيــة، وحتدثنــا مطــوال يف الباطوهــات علــى ضــرورة تكييــف القوانــن 
لكنهــم لــم يســتمعوا لنــا، وذهبنــا للجمعيــة العامــة وعلــى اجلميــع حتّمــل 
ــق  ــر متعل ــوار ألن األم ــل واحل ــى التعق ــا نتمن ــاف "كن ــؤوليته"، وأض مس
باجلزائــر، املنتخــب الوطنــي علــى أعتــاب املشــاركة يف كأس إفريقيــا 

ــول". ــون للمجه ــن ذاهب ــال، نح ــات املوندي وتصفي
مــن جانــب أخــر أكــد ياحــي، أن الرئيــس اجلديــد لـ"الفــاف" لــن 

ــدم  ــبب ع ــوال، بس ــه مط ــاف ومكتب ــد للف ــس اجلدي ــاء الرئي ــن ببق ــا ال أؤم ــا" أن ــه قائ ــا يف منصب ــر طوي يعّم
تكييــف قوانــن الفــاف حســب مطالــب الفيفــا"، كمــا كشــف رئيــس جلنــة الترشــيحات أنــه قــد يتــم تأجيــل 
ــة  ــح لرئاس ــات الترش ــداع ملف ــة إي ــا "مهل ــح قائ ــدم أي مترش ــم يتق ــال ل ــة يف ح ــة االنتخابي ــة العام اجلمعي
الفــاف تنتهــي منتصــب ليلــة اليــوم اجلمعــة، ويف حــال عــدم تقــدم أي مترشــح ســيتم تأجيــل اجلمعيــة العامــة 

ــاف". ــة للف االنتخابي
 

عضو املكتب الفدرالي السابق، عمار بهلول: 

"هدفنا توحيد شمل عائلة "هدفنا توحيد شمل عائلة 
كرة القدم الجزائريــة"كرة القدم الجزائريــة"

ــي  ــباب الت ــن األس ــول ع ــار بهل ــي، عم ــب الفيدرال ــو املكت ــف عض  كش
ــا  ــول قائ ــرح بهل ــاف". وص ــة "الف ــباق رئاس ــن س ــحه م ــحب ترش ــه لس دفعت
ــاف  ــاف"، وأض ــة الف ــحي لرئاس ــابق ترش ــت س ــت يف وق ــي أعلن ــح أنن "صحي
"يف اليومــن األخيريــن فكــرت جيــدا وخــال اجلمعيــة العامــة التقيــت بشــرف 
ــه االحتــاد معــا،  ــذا اقترحــت علي ــه يف الترشــح، ل ــدى رغبت ــن عمــارة، وأب الدي
لفائــدة كــرة القــدم اجلزائريــة"، وأردف "عمــارة مســير جيــد، وهدفنــا مــن دعمــه، 
هــو توحيــد عائلــة كــرة القــدم اجلزائريــة، وتفــادي الشــقاق بــن أعضــاء اجلمعيــة 

ــن  ــاء م ــتضم أعض ــي س ــا والت ــتعمل معن ــي س ــة الت ــج واملجموع ــن البرنام ــا ع ــا "حتدثن ــار أيض ــة". وأش العام
مختلــف مناطــق الوطــن وبكفــاءات كبيرة".كمــا كشــف عضــو املكتــب الفدرالــي الســابق لاحتاديــة اجلزائريــة 
لكــرة القــدم، أن املصادقــة باألغلبيــة علــى احلصيلتــن املاليــة واألدبيــة حفزتنــي أكثــر للقيــام  بهــذه اخلطــوة".
م.هشام

خير الدين زطشي:

»أتمنــى أن يجلـب الرئيـــس الجديــد ومكتبــه »أتمنــى أن يجلـب الرئيـــس الجديــد ومكتبــه 
أفكــارا جديــدة تفيــد الكــرة الجزائريـــة«أفكــارا جديــدة تفيــد الكــرة الجزائريـــة«

خيــر  واليتــه،  املنتهيــة  الرئيــس  وجــه 
ــة  ــكل أعضــاء اجلمعي ــن زطشــي الشــكر ل الدي
علــى  باإلجمــاع  صادقــوا  اللذيــن  العامــة 

واألدبــي. املالــي  التقريريــن 
وصــرح يف هــذا الصــدد قائــا "أدينــا األمانة 
ــذ  ــا بــكل صــدق من ــى أحســن وجــه وعملن عل
أربعــة ســنوات مــع كل أعضــاء اجلمعيــة العامــة 
واملكتــب الفيدرالــي وقدمنــا األفضــل لكــرة 
القــدم اجلزائريــة" ليضيــف "احلمــد هلل مجهوداتنــا 
ــا  ــكأس أمم إفريقي ــا ب ــدى وتوجن ــب س ــم تذه ل
ــدة  ــاق ع ــارة انط ــا إش ــا أعطين يف 2019، كم

مشــاريع علــى غــرار مراكــز التكويــن وإعــادة 
ــر". ــن يف اجلزائ ــار لتكوي االعتب

كانــت  "عهدتــي  قائــا  أردف  كمــا 
تقــام أشــغال اجلمعيــة  إيجابيــة، وأمتنــى أن 
العامــة االنتخابيــة يف أحســن الظــروف ويتــم 
جديــد  فيدرالــي  ومكتــب  رئيــس  تعــن 
ــق  ــه بتحقي ــذي شــرعنا في ســيواصل العمــل ال

أخــرى". تتويجــات 
أن  زطشــي  كشــف  أخــر  جانــب  مــن 
ويجــب  الواجهــة  يعتبــر  الوطنــي  املنتخــب 
توفيــر لــه كل اإلمكانيــات وظــروف العمــل مــن 

ــتقام  ــي س ــم الت ــى كأس العال ــل إل ــل التأه أج
ــرا  ــا كبي ــك منتخب ــن منل ــر يف 2022، فنح بقط
يجــب احلفــاظ علــى مكتســباته وعلــى الناخــب 
الوطنــي جمــال بلماضــي وعلــى طاقمــه الفنــي 
وتوفيــر لــه كل اخلصوصيــات لتحقيــق املزيــد 
مــن النجاحــات"، ليضيــف ايضــا "يجــب أيضــا 
املراهنــة علــى سياســة التكويــن التــي تعتبــر 
ــب  ــى أن يجل ــة، وأمتن ــرة اجلزائري ــتقبل الك مس
ــد  ــدة تفي ــكار جدي ــه أف ــد ومكتب الرئيــس اجلدي

ــة". ــرة اجلزائري الك
م.هشام
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إلى  بحاجة  اجلزائر  مولودية  ستكون 
أمام  إلى تونس  تنقلها  نقطة واحدة خالل 
ربع  للدور  تأهلها  لضمان  التونسي  الترجي 
النهائي يف مسابقة رابطة األبطال اإلفريقية 
واألخيرة  السادسة  اجلولة  إجراء  مبناسبة 

ملرحلة املجموعات املقررة هذا السبت.
اجلزائر صاحب  مولودية  بإمكان  وكان 
تأهلها  حسم  نقاط   8 برصيد  ثانية  املرتبة 
لكن  املصري،  الزمالك  أمام  باجلزائر 
يبقى  حيث  أوراقها،  كل  أخلطت  الهزمية 
العاصميون مطالبني بافتكاك ورقة التأهل يف 

تونس.ولو أن املهمة تبدو مبدئيا يف متناول 
بعد  العائد  فريوي  سامي  املهاجم  زمالء 
استنفاذه للعقوبة، إال أن الترجي التونسي 
أمام  تييس  يف  اجلميع  دهشة  أمام  املنهزم 
كل  سيعمل   ،)2-1( السنغالي  تونغيث 
ثان قد  تعثر  تفادي  ما يف وسعه من أجل 

يفقده املرتبة األولى للمجموعة.
مدرب »العميد« عبد القادر عمراني، 
رأس  على  األخير  لقاءه  سيخوض  الذي 
سيكون  االنسحاب،  قبل  الفنية  العارضة 
املهاجم  وهم  العبني  خمسة  من  محروما 

بن  بالل  اجلناح  احلفيظ،  عبد  احلق  عبد 
ونبيل  لعمارة  نبيل  املدافعني  علجية، 
سعدو، الذي استأنف عملية إعادة التأهيل 
الوظيفي يوم الثالثاء الفارط، باإلضافة إلى 
وسط امليدان شمس الدين حراق املعاقب.
للمجموعة  الثاني  اللقاء  ويجري 
بالفوز،  املطالب  الزمالك،  بني  الرابعة 
وتونغيث السنغالي، حيث يتمنى الفريق 
للتأهل  تونس  يف  املولودية  هزمية  املصري 

للدور ربع النهائي.
م.هشام

اجلولة السادسة واألخيرة لرابطة أبطال إفريقيا

مولوديـة الجزائــر علـى بعـد مولوديـة الجزائــر علـى بعـد 
نقطـة واحدة من ربع النهائــينقطـة واحدة من ربع النهائــي

اجلولة الـ11 واألخيرة ملرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الثانية

تتويج مشتــرك بلقب مرحلة تتويج مشتــرك بلقب مرحلة 
الذهاب في المجموعات الثالثالذهاب في المجموعات الثالث

متيزت اجلولة الـ11 واألخيرة ملرحلة الذهاب من بطولة الرابطة الثانية لكرة 
القدم للمجموعات الثالث )شرق، وسط وغرب(، بصدارة مشتركة يف كل 
املجموعات، اي اقتسام »لقب« الذهاب الرمزي، اول أمس، وذلك قبل 10 

أيام فقط عن انطالق مرحلة اإلياب.
فاز كل من أمل األربعاء و مولودية بجاية بلقب  الوسط،  ويف مجموعة 
السابق  الرائد  بذلك  مزيحني  آخر جولة،  فوزهما يف  بفضل  الذهاب  مرحلة 
وداد بوفاريك املنهزم بثنائية نظيفة عند تنقله إلى اجلنوب ملواجهة شباب بني 

ثور )0-2(.
ومتكن فريق »الزرقا« من السيطرة على داربي مدينة الورود ضد اجلار احتاد 
البليدة بهدفني دون رد )0-2(. وانهى »االحتاد« اجلزء األول من البطولة يف 
ذيل الترتيب برصيد هزيل من النقاط )6 ن(، عكس شباب بني ثور الذي 

استفاق يف اجلوالت األخيرة وارتقى نحو املركز العاشر )11 ن(.
نقطة   22 برصيد  الصدارة  إلى  بوفنارة  املدرب حكيم  أشبال  عاد  وبهذا 
وذلك مبعية مولودية بجاية التي عادت بانتصار غال من ميدان أمل بوسعادة 
النتيجة اإليجابية ألبناء املدرب مراد كعروف  )0-1(، حيث سمحت هذه 

باختتام مرحلة الذهاب يف كرسي الريادة مع أمل األربعاء.
على  الستار  أسدل  التي  الغرب،  مجموعة  بطولة  عرفته  املصير  نفس 
مشهد مرحلة الذهاب من البطولة، بصدارة ثنائية لكل من مستقبل واد سلي 

وجمعية وهران.
عندما  الطليعة  كرسي  على  للمحافظة  فرصة  سلي  وادي  فريق  وأهدر 
نقطتني  )0-0(، مهدرا  تيموشنت  أمام شباب عني  دياره  بعقر  تعادل سلبا 
يف صراع املقدمة، ليقدم هدية للجمعية الوهرانية التي أطاحت خارج الديار 
بصفاء اخلميس )0-2(. بينما تبقى تشكيلة تيموشنت تراقب السباق يف 

املركز الثالث )23 ن(.
أما مؤخرة الترتيب فيقاسمها كل من أوملبي أرزيو واحتاد الرمشي مبجموع 

7 نقاط.
من  لكل  ثالثية  بصدارة  الذهاب  مرحلة  انتهت  الشرق،  مجموعة  ويف 
هالل شلغوم العيد، احتاد الشاوية و احتاد عنابة الذين اقتسموا اللقب الرمزي 

لبطل »الربيع«.
هالل  السابقني،  املتصدرين  بني  األخيرة  اجلولة  هذه  قمة  واختتمت 
شلغوم العيد واحتاد الشاوية على وقع النتيجة البيضاء )0-0(، وهذا ما سمح 
املهم ألبناء  الفوز  الطليعة، بفضل  بهما يف مركز  باللحاق  احتاد عنابة  لفريق 
مدينة »بونة«  من ملعب شباب اوالد جالل )0-1(، ما يضع الفرق الثالثة 
مناصفة يف املركز األول مبجموع 22 نقطة. أما يف آخر الركب، تتذيل مولودية 

باتنة رفقة شباب اوالد جالل جدول الترتيب العام برصيد 8 نقاط فقط.
ق.ر

تخص بطولة الرابطة األولى

الرابطة المحترفة تضبط تواريخ الرابطة المحترفة تضبط تواريخ 
المقابالت العشـرة المتأخــرةالمقابالت العشـرة المتأخــرة

أعلنت الرابطة احملترفة لكرة القدم، عن ضبط تواريخ ومواقيت املقابالت 
العشرة املتأخرة والتي تخص بطولة الرابطة األولى.

جرى ضبط البرنامج على النحو التالي:جرى ضبط البرنامج على النحو التالي:
-اخلميس 15 أفريل )اجلولة 17(

وفاق سطيف - شبيبة القبائل )22.30 سا(
-اجلمعة 16 أبريل )اجلولة 14(

جنم مقرة - شباب بلوزداد )16.00 سا(
شبيبة سكيكدة - مولودية اجلزائر )16.00سا(

-الثالثاء 20 أفريل )اجلولة 15(
أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد )22.30 سا(

-األحد 25 أفريل )اجلولتان 16 و18(.
شباب بلوزداد - شبيبة الساورة )16.00 سا(

أهلي برج بوعريريج - مولودية اجلزائر )22.30 سا(
احتاد بلعباس - شبيبة القبائل )22.30 سا(
شبيبة سكيكدة - وفاق سطيف )16.00سا(

-اجلمعة 30 أفريل )اجلولة 18(:
شباب بلوزداد - احتاد اجلزائر )16.00 سا(
مولودية اجلزائر - جنم مقرة )22.30 سا(

م.هشام

ثنائــي الترجــي اإليفـواري ويليـــام ثنائــي الترجــي اإليفـواري ويليـــام 
توجــي وبدران يعـــود أمام »العميد«توجــي وبدران يعـــود أمام »العميد«

أول  منذ  التونسي،  الترجي  شرع   
السبت،  هذا  ملباراة   اإلعداد  يف  أمس 
اجلزائر،  مولودية  بضيفه  ستجمعه  التي 
دور  من  األخيرة  اجلولة  حلساب 

املجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.
فريق  تشكيلة  تشهد  أن  وُيتوقع 
مثلما  التغييرات،  بعض  سويقة  باب 
تراوي،  مجدي  املساعد  املدرب  أكد 

مهددين  العبني   3 إعفاء  سيتم  حيث 
باإليقاف، يف حال حصولهم على بطاقة 
صفراء أخرى، يوم السبت، وهم  محمد 
الشعاللي،  وغيالن  رمضان،  بن  علي 
عن  سيتغيب  النقاز.كما  وحمدي 
اليعقوبي،  علي  محمد  املولودية،  مباراة 
بطاقات  ثالث  جلمعه  اإليقاف،  بسبب 
وإلياس  توغاي  أمني  ومحمد  صفراء، 

وسدريك جبو ألسباب صحية. الشتي 
يف املقابل، ستسجل التشكيلة عودة كل 
من، اإليفواري ويليام توجي، واجلزائري 
إعفاؤهما  مت  اللذين  بدران،  القادر  عبد 
من املشاركة يف لقاء األمس ضد األوملبي 
من  الـ23  اجلولة  حلساب  الباجي، 

الدوري التونسي، الستعادة األنفاس.
ق.ر

الرابطة  متصدر  سطيف،  وفاق  أعلن 
السابق  العبه  مع  تعاقده  احملترفة،  األول 
عبد املؤمن جابو واملدافع نصر الدين بلبنة.
موقع  على  صفحته  عبر  النادي،  وقال 
عاما(   34( جابو  استعاد  إنه  »فيسبوك«، 

من مولوديه اجلزائر، بينما وقع بلبنة لثالثة 
مواسم قادما من احتاد بلعباس.وجاء التعاقد 
مع بلبنة بسبب معاناة الظهير األيسر هواري 
فرحاني، من إصابة يف ركبته أنهت موسمه 
الشتوية  االنتقاالت  فترة  وتنتهي  مبكرا. 

ترتيب  سطيف  وفاق  األحد.ويتصدر  غدا 
 17 من  نقطة   36 برصيد  األولى  الرابطة 
مباراة، متقدما بفارق األهداف عن شبيبة 

الساورة الذي خاض 18 مباراة.
م.هشام

وفــاق سطيــف يستعيد جابــو ويضـم بلبنــة رسميـاوفــاق سطيــف يستعيد جابــو ويضـم بلبنــة رسميـا

لالحتاد  التابعة  االنضباط  جلنة  قررت 
األفريقي لكرة القدم )كاف(، معاقبة مليك 
رايح، العب فريق شبيبة القبائل، باإليقاف 
نهضة  مضيفه  أمام  طرده  عقب  مباراتني، 
بكأس  املاضي،  األحد  يوم  املغربي،  بركان 
عبر  القبائل،  شبيبة  الكونفدرالية.وذكر 

رايح  أن  »فيسبوك«،  على  الرسمي  حسابه 
سيغيب عن مباراة العودة أمام نهضة بركان 
اجلولة  املقبل، ضمن  األحد  يوم  لها  واملقرر 
املقررة  الكاميروني  القطن  ومباراة  الرابعة، 
يوم 21 أفريل اجلاري.ويحتل شبيبة القبائل 
 5 برصيد  الثانية  املجموعة  الثاني يف  املركز 

القطن  خلف  واحدة  نقطة  بفارق  نقاط، 
الكاميرون، فيما يحتل نهضة بركان حامل 
الثالث  املركز  املاضي،  املوسم  نسخة  لقب 
ستار  نابسا  يتذيل  بينما  نقاط،   4 برصيد 

الزامبي ترتيب املجموعة بنقطة واحدة.
م.هشام

عقب طرده أمام نهضة بركان املغربي

»الكـاف« تعاقــب مليــك رايـح، باإليقـاف مباراتين »الكـاف« تعاقــب مليــك رايـح، باإليقـاف مباراتين 

أعلن أمس نور الدين جناح، استقالته 
من قيادة الشركة احملترفة لشبيبة سكيكدة 
على  وهذا  األول  احملترف  لبطولة  املنتمي 
واجهة  التي  العديدة  املتاعب  خلفية 

اإلدارة اجلديدة.
رفض  على  قراره  تعليق  فضل  جناح 
تسليم  جمال  قيطاري  املستقبل  الرئيس 

صدمت  التي  اجلديدة  لإلدارة  املهام 
زاده  احملترف،  النادي  يعيشه  مرير  بواقع  
أسبوع   مند  لتدريبات  الالعبني  مقاطعة 
بعد متسكهم مبطالبهم املالية التي لم تقدر 
الوضعية  ظل  يف  تسويتها  احلالية  اإلدارة 

الصعبة التي مير بها الفريق إداريا وماليا.
الرئيس  حتميل  الشركة  رئيس  وجدد 

السابق كل املسؤولية يف الوضعية اخلطيرة 
بأنه  مؤكدا  النادي،  إليها  وصل  التي 
منحتها  التي  الضمانات  بعد  املهمة  قبل 
اإلمكانيات  كل  ضخ  قصد  له  السلطات 
مهمة  انها  رغم  الفريق  إلنقاذ  املالية 

إنتحارية كما قال.
جمال بوالديس

استقالــة نجـاح من رئاســة  الشركـة المحترفة لشبيبة استقالــة نجـاح من رئاســة  الشركـة المحترفة لشبيبة 
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زيدان يستقر على هجوم »امليرنغي«

»كالسيكــــو األرض« الــــ »كالسيكــــو األرض« الــــ 246246  
بيـن ريـال مدريـد وبرشلونـــة بيـن ريـال مدريـد وبرشلونـــة 
 بعد 119 عاًما، من خوض أول كالسيكو يف التاريخ بني ريال مدريد وبرشلونة، يستعد عشاق 

املرينغي والبلوغرانا، ملتابعة لقاء كالسيكو األرض رقم 246 يف جميع البطوالت.

ــا،  ــم البارس ــه الدائ ــال غرمي ــه الري ويواج
هــذا الســبت، علــى ملعــب »ألفريــدو دي 
ــة الـــ 30  ــات اجلول ــن منافس ــتيفانو«، ضم س

مــن بطولــة الــدوري اإلســباني.
ــاء  ــد يدخــان اللق ــال مدري ــلونة وري برش
النقــاط  حصــد  أعينهمــا  نصــب  ويضعــان 
الثــاث مــن أجــل مواصلــة مشــوارهما يف 
املنافســة علــى لقــب الليغــا يف موســم -2020
2021.ولــن يقتصــر صــراع كاســيكو األرض 
داخــل أرضيــة امللعــب فقــط، بــل يصــل إلــى 
و«ســانتياغو  نــو«  »كامــب  مكاتــب  أروقــة 

ــو«. برنابي
ــس  ــا رئي ــوان البورت ــن كل خ ــب م ويرغ
ــادي  ــس الن ــز، رئي ــو بيري ــلونة، وفلورنتين برش
وأرقامهمــا  ســجاتهما  توســيع  يف  امللكــي 
املتعلقــة بلقــاءات الكاســيكو، خاصــة أن 
الثنائــي شــهدا مواجهــات كثيــرة يف الســنوات 

املاضيــة.
ــا العــودة  وباحلديــث عــن برشــلونة، علين
البورتــا  تولــى  عندمــا   ،2003 العــام  إلــى 
مهمــة رئاســة البارســا، وأنهــى واليتــه األولــى 
رأس  علــى  اســتمر  أي   ،2010 العــام  يف 

مجلــس اإلدارة طيلــة 7 ســنوات.
وخــال هــذه الســنوات، خــاض برشــلونة 
ريــال  األرض ضــد  لقــاء يف كاســيكو   16
مدريــد، فــاز البارســا 8 يف مواجهــات، وخســر 
ــك  ــذا ميتل ــات، له ــادل 3 مباري ــرات، وتع 5 م
ــى  ــة مــن االنتصــارات عل ــه 50 باملائ يف جعبت

ــاء الكاســيكو. ــال يف لق الري
ــو  ــى فلورنتين ــر، تول ــب اآلخ ــى اجلان عل
مــرة يف  ريــال مدريــد ألول  رئاســة  بيريــز، 
ــام 2006،  ــى الع ــام 2000، واســتمر حت الع
ــام  ــد يف الع ــن جدي ــي م ــاد للكرس ــا ع وبعده
2009، ومنــذ تلــك اللحظــة يجلــس علــى 
ــق  ــادي امللكــي، وســط حتقي مقعــد رئاســة الن
الصعيديــن  علــى  اإلجنــازات  مــن  العديــد 

احمللــي واألوروبــي.
ولعــب الريــال يف عهــد بيريــز 52 لقــاء يف 
الكاســيكو ضــد برشــلونة، اســتطاع املرينغــي 
ــاراة  ــر 21 مب ــا خس ــاراة، بينم ــوز يف 16 مب الف

أمــام البارســا، وحســم التعــادل 15 لقــاء.
ــرة  ــد يف فت ــال مدري ــلونة وري ــب برش ولع
ــلونة  ــق برش ــاراة، وحق ــز 12 مب ــا وبيري البورت
ــا الفــوز يف 9 لقــاءات، بينمــا فــاز ريــال  البورت
ــز يف مباراتــن، وتعــادل الفريقــن  ــد بيري مدري

ــب »آس«. ــدة، بحس ــاراة واح يف مب
ــة  ــيكون مبثاب ــيكو س ــاء الكاس ــذا لق له
فــرص لزيــادة أرقــام البورتــا أو بيريــز، بــل 
رمبــا يكــون البورتــا هــو األكثــر رغبــة يف حتقيــق 
ــية  ــه الرئاس ــة فترت ــاء يف بداي ــذا اللق ــوز به الف

ــلونة. ــع برش ــة م الثاني
ــدان،  ــن زي ــن الدي ــي زي ــتقر الفرنس واس
مــدرب ريــال مدريــد، علــى هجــوم امليرنغــي يف 
مبــاراة برشــلونة، ووفًقــا لبرنامــج »الشــيرجنيتو« 
اإلســباني، فــإن زيــدان اســتقر علــى تشــكيلة 
ــي  ــيكو، والت ــد يف الكاس ــال مدري ــوم ري هج

زميــة  بــن  وكــرمي  أسينســيو  ماركــو  ســتضم 
ــور. ــيوس جوني وفينيس

أن  التقاريــر  مــن  العديــد  وزعمــت 
ريــال  جنــاح  هــازارد،  إيديــن  البلجيكــي 
ــيكو، إال  ــد يف الكاس ــز للتواج ــد، جاه مدري
أنــه ســيبدأ املبــاراة علــى مقاعــد البــدالء.
أهميــة  األرض،  ويكتســب كاســيكو 
مضاعفــة، بعــد اشــتعال الصــراع علــى لقــب 
صاحــب  مدريــد  أتلتيكــو  بتعثــر  الليغــا، 
الصــدارة أمــام إشــبيلية، وتقلــص الفــارق إلــى 

ــدة. ــة وحي نقط
ويحتــل برشــلونة، وصافــة الليغــا برصيــد 
65 نقطــة، متفوًقــا بنقطتــن عــن ريــال مدريــد 
ثالــث الترتيــب، ومتأخــًرا بنقطــة وحيــدة عــن 

أتلتيكــو مدريــد بعــد 29 جولــة.
جديــر بالذكــر أن االحتــاد اإلســباني أصدر 
ــه  ــد خال ــة، يؤك ــس اجلمع ــمًيا ام ــا رس بياًن
ــال  ــن ري ــيكو ب ــاراة الكاس ــم مب ــر حك تغيي
ــذا الســبت،  ــا، ه ــرر له ــد وبرشــلونة املق مدري
علــى ملعــب ألفريــدو دي ســتيفانو، يف اجلولــة 

ــا. ــن الليغ 30 م
القــدم  لكــرة  اإلســباني  االحتــاد  وكان 
أعلــن إســناد مبــاراة الكاســيكو للحكــم ماتيــو 
الهــوز، اول أمــس اخلميــس. ووفًقــا لبيــان 
االحتــاد اإلســباني فــإن الهــوز تعــرض إلصابــة 
عضليــة، ومت إســناد املهمــة للحكــم جيــل 

ــه. ــدال من ــو ب مانزان
القسم الرياضي

 العبــــو برشلونــــــة  العبــــو برشلونــــــة 
يتمسكون بــعودة نيمــاريتمسكون بــعودة نيمــار

العبــو  يتمســك   
برشــلونة، بحلــم التعاقــد 
مــع البرازيلــي نيمــار جنــم 
جيرمــان،  ســان  باريــس 
املقبــل.  الصيــف  خــال 
وينتهــي عقــد نيمــار مــع 
ســان جيرمــان يف صيــف 
2022، ولــم يعلــن النــادي 
جتديــد  عــن  الفرنســي، 
بشــكل  البرازيلــي  النجــم 

رســمي.
لصحيفــة  ووفًقــا 
»مونــدو ديبورتيفــو«، فــإن 
خلــع  غرفــة  يف  الاعبــن 
مابــس برشــلونة، يحلمــون 

نيمــار. بعــودة 
وأشــارت إلــى وجــود 

ــال  ــب دوري أبط ــر بلق ــق يف الظف ــرص الفري ــتعزز ف ــار، س ــودة نيم ــى أن ع ــاع عل إجم
ــو. ــب ن ــي يف كام ــم البرازيل ــوا النج ــن زامل ــن الذي ــل الاعب ــن قب ــيما م ــا، ال س أوروب
وأوضحــت الصحيفــة أن نيمــار قريــب مــن جتديــد عقــده مــع ســان جيرمــان حتــى 
ــدات  ــى تعاق ــار عل ــة نيم ــون صفق ــلونة يفضل ــي برش ــرت أن العب ــف 2026. وذك صي

ــدوم. ــو فينال ــاي وجورجيني ــة مــع ممفيــس ديب برشــلونة احملتمل
ــد عقــده، ســيعرضه باريــس  ــى جتدي ــم يوافــق عل ــت الصحيفــة إن نيمــار إذا ل وقال
ــي  ــان دميبل ــم بعثم ــس مهت ــت أن باري ــه. وأضاف ــن رحيل ــا م ــع، كــي يســتفيد مادًي للبي
وجريزمــان، إال أن األخيــر يرفــض أن يكــون ورقــة مســاومة يف أي صفقــة، كمــا أنــه ال 

ــه مــن مشــجعي مارســيليا. ــد اللعــب لباريــس، ألن يري
ق.ر

باكايوكــو يـعرض نفسـه باكايوكــو يـعرض نفسـه 
علــى ســان جيرمـــانعلــى ســان جيرمـــان

ذكــر تقريــر صحفــي، أن العــب تشيلســي، يبحــث عــن وجهــة جديــدة للرحيــل، 
خــال امليركاتــو الصيفــي املقبــل. وتنتهــي إعــارة الاعــب تيمــوي باكايوكــو مــع نابولــي 

يف الصيــف املقبــل، بينمــا ينتهــي عقــد الاعــب مــع تشيلســي يف صيــف 2022.
ــي ال يخطــط لشــراء عقــد باكايوكــو مــن  ــإن نابول ــو«، ف ــا ملوقــع »فــوت ميركات ووفًق

ــي. تشيلســي، وســيتخلى عــن الاعــب مبجــرد انتهــاء املوســم احلال
وأشــار إلــى أن ممثلــي باكايوكــو عرضــوا الاعــب علــى مســؤولي باريــس ســان 
ــح أن  ــل. وأوض ــف املقب ــن الصي ــة م ــراء«، بداي ــة األم ــد يف »حديق ــان، للتواج جيرم
ــام  ــد ع ــده ينتهــي بع ــر، ألن عق ــادي صغي ــل م باكايوكــو ســيرحل عــن تشيلســي مبقاب

ــط. فق
ــذ  ــم يتخ ــان، ل ــان جيرم ــي لس ــر الرياض ــاردو، املدي ــي أن ليون ــع الفرنس ــر املوق وذك

ــو. ــة باكايوك ــد بشــأن صفق ــرار بع الق
ق.ر

ميــــــالن يتواصـــــل ميــــــالن يتواصـــــل 
مــع لوكــاس فاسكيـــزمــع لوكــاس فاسكيـــز

ــر صحفــي إيطالــي، أمــس اجلمعــة، أن ميــان يســعى للحصــول علــى   أكــد تقري
ــد خــال الصيــف املقبــل. ــال مدري خدمــات أحــد الاعبــن املميزيــن يف صفــوف ري

ــا ملوقــع »كالتشــيو ميركاتــو«، فــإن ميــان يســتهدف بشــكل رئيســي التعاقــد  ووفًق
ــوكاس  ــؤولوه ل ــع مس ــك وض ــل، لذل ــي املقب ــو الصيف ــال امليركات ــن خ ــاح أمي ــع جن م

ــم. ــن أهدافه ــكيز ضم فاس
وينتهــي عقــد الاعــب اإلســباني مــع ريــال مدريــد يف الصيــف املقبــل. ولــم يوافــق 

فاســكيز علــى عــروض التجديــد مــع امليرنغــي حتــى اآلن.
وأشــار املوقــع اإليطالــي إلــى أن مســؤولي ميــان معجبــون بامللــف الشــخصي 
لفاســكيز، حيــث إنــه ســيأتي مجانــا، كمــا أنــه يعيــش فتــرة نضــوج كــروي مــع اقترابــه 

ــا. ــوغ 30 عاًم ــن بل م
وأوضــح أن باولــو مالدينــي، املديــر التقنــي مليــان، أجــرى بالفعــل أكثــر مــن اتصــال 

مــع ممثلــي الاعــب، لكــن األخيــر مينــح األولويــة للتجديــد مــع ريــال مدريــد.
وذكــر كالتشــيو ميركاتــو أن أزمــة جتديــد عقــد فاســكيز يف ريــال مدريد، تتعلــق بطلبه 
احلصــول علــى راتــب يزيــد علــى 5 مايــن أورو، ضمــن عقــد مدتــه 4 ســنوات. وقــال: 

»ميــان قــد يعــرض علــى فاســكيز 4 مايــن أورو كحــد أقصــى للراتــب الســنوي«.
ق.ر

هاالند يبتعــد عن إسبانياهاالند يبتعــد عن إسبانيا
كشــف تقريــر إســباني، امــس اجلمعــة، عــن تطــور جديــد بشــأن مســتقبل 
النرويجــي إيرلينــغ هاالنــد، مهاجــم بوروســيا دورمتونــد، خــال املوســم املقبــل. ويرتبــط 
ــد وبرشــلونة، وقطبــي  ــال مدري ــة، ومنهــا ري ــد مــن األندي ــى العدي ــد باالنتقــال إل هاالن

ــتر. ــة مانشس مدين
وحســب برنامــج »الشــيرجنيتو«، فــإن هاالنــد يقتــرب مــن االنتقــال لصفــوف 
ــال  مانشســتر ســيتي، بينمــا ســيوقع كيليــان مبابــي جنــم باريــس ســان جيرمــان مــع ري

ــل. ــف املقب ــد يف الصي مدري
ــن  ــل ع ــرب للرحي ــد أق ــس، إن هاالن ــس اخلمي ــت أم ــر إســبانية قال ــت تقاري وكان
دورمتونــد مــن أي وقــت مضــى، بســبب األزمــة املاليــة التــي يعيشــها النــادي األملانــي. 
ــد عقــدا اجتماعــن مــع مســؤولي  ــل الاعــب، ق ــوال وكي ــو راي ــد ومين ــد هاالن وكان وال

ــد وبرشــلونة، األســبوع املاضــي، يف إســبانيا. ــال مدري ري
ق.ر

بعد نهاية إعارته لفرانكفورت

يوفيتـش يؤكـد عودته إلــى ريال مدريـد يوفيتـش يؤكـد عودته إلــى ريال مدريـد 
ــه  ــش وجهت ــوكا يوفيت ــي ل ــم الصرب  حس
ــد  ــال مدري ــن ري ــه م ــاء إعارت ــور انته ــة ف املقبل
ــة  ــي بنهاي ــورت األملان ــت فرانكف ــى آينتراخ إل

ــي. ــم احلال املوس
الدولــي الصربــي غــادر النــادي امللكــي يف 
ــه الســابق  ــي املاضــي، لالتحــاق بفريق جانف
ــى فرصــة  ــدة 6 أشــهر، للحصــول عل ــاًرا مل مع

اللعــب بانتظــام.
وقــال صاحــب الـــ23 عاًمــا لصحيفــة 
مدريــد،  ريــال  يف  العــب  »أنــا  »بيلــد«: 
واجلميــع يعــرف ذلــك، وســأعود إلــى الفريــق 
ــى  ــة املوسم«.وأشــار املهاجــم الشــاب إل بنهاي
تفضيلــه العــودة إلــى فرانكفــورت مــن جديــد، 

ــة يف وضــع  ــن أندي ــا م ــه عروًض ــم امتاك رغ
أفضــل خــال فتــرة االنتقــاالت الشــتوية 
املاضيــة، العتقــاده بــأن الفريــق األملانــي 
لديــه مــا كان يحتــاج إليه.وأكــد يوفيتــش أنــه 
حريــص علــى مســاعدة فريقــه إلنهــاء املوســم 
يف مركــز أفضــل يســتحقه بعــد النتائــج التــي 

ــة املوســم. ــذ بداي ــا من حققه
ــادي  ــى الن ــم إل ــش انض ــر أن يوفيت يذك
مــن  قادًمــا   ،2019 صيــف  يف  امللكــي 
ــه  ــون أورو، لكن ــل 60 ملي ــورت مقاب فرانكف
لــم يســتطع تســجيل أكثــر مــن هدفــن علــى 

ــف. ــام ونص ــدار ع م
ق.ر
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إشهار

الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبيةإشهـــــار
والية المسيلة

دائرة بن سرور
بلدية بن سرور 

الرقم 2021/420

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

12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات
لقد تم  هذا اليوم : 31 مارس 2021 تأسيس الجمعية المحلية
المسماة : جمعية الحي الريفي صبع الحمير   بلدية بن سرور

 المعتمدة  تحت رقم  62 بتاريخ 31 مارس 2021
الرئيس: بن ثامر كمال  

المقر االجتماعي :مسكن السيد  بن ثامر كمال ببن سرور
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منها »ليام« و»مشاعر« يف جزئها الثانيمنها »ليام« و»مشاعر« يف جزئها الثاني

رمضــــــان رمضــــــان 20212021....
موســم درامـي متنــوع موســم درامـي متنــوع 
على القنـوات الجزائريةعلى القنـوات الجزائرية
سيشهد شهر رمضان الذي سيحل علينا بعد أيام إعماال درامية متنوعة يف مواضعيها ووجوه 

تعود اجلمهور على مشاهدتها ، على عكس املوسم املاضي من شهر الصيام، الذي عرف شحا 
كبيرا يف األعمال، رمبا اجلائحة منعت بعض املسلسالت من التواجد يف حقيبة رمضان 2020، 

لكن كانت فرصة من جهة أخرى للبروز باعمال أكثر يف موسم 2021، حيث سارعت شركات 
اإلنتاج إلى طرح الفيديوهات الترويجية لهذه األعمال والتي أثارت فضول اجلمهور.

على  العام،  هذا  الرمضاني  السباق  ويراهن 
منها  الدرامية،  املسلسالت  من  مجموعة 
»ميّا« ملخرجه محمد بلعيد ومسلسل »مشاعر« 
للمخرج  »النفق«  اجلوك،  محمد  للمخرج 
نصر  للمخرج  اللوح«  »بابور  سالمي،  بشير 
ام« الذي سيبث  الدين سهيلي، ومسلسل »ليَّ
نسيم  إخراج  األولى،  الرسمية  القناة  على 
قناة  على  سيبث  الذي  »املليونير«  بومعيزة، 
الذي يرتقب  البالد«  »النهار تيفي«، و«بنت 

بثه على »تلفزيون لينا«.

الجمهور على موعد مع الجزء الثاني لمسلسل 
»يّما« 

جديد  مبوسم  الدرامي  »ميّا2«  مسلسل  يعود 
قناة  على  سيبث  الذي  الشهر،  خالل 
أثار اجلدل  الذي  فاملسلسل  وان«،  »اجلزائرية 

والذي  النقائص،  الفارط بسبب بعض  العام 
أخرجه محمد بلعيد، يقوم بأدواره كل من: 
محمد  بلباي،  مليكة  آومي،  أحمد  سيد 
وسيعرف  وغيرهم،  فرميهدي  محمد  رغيس، 
بعض  به  أقر  مثلما  األحداث،  يف  تغييرات 
يتركوا  كي  عليه،  التعتيم  مفضلني  الفنانني 
شهر  بداية  مع  األحداث  يعيش  املشاهد 

رمضان.
وبعد غيابه العام الفارط، يعود طاقم مسلسل 
جزئه  يف  اجلوك  محمد  للمخرج  »مشاعر«  
وهو  تيفي«،  »الشروق  قناة  على  الثاني، 
باملفاجآت،  مليئا  سيكون  الذي  العمل 
غرار  على  اجلزائريني  املمثلني  نفس  وسيضم 
حسان كشاش وسارة لعالمة ونبيل عسلي…، 
يتميز  تونس، كما  آخرين من  إلى  باإلضافة 
واحلب،  بالتشويق  الغنية  بقصته  العام  هذا 

وأشياء أخرى لم تبرز يف اجلزء األول.

»بابور اللوح« يسلط الضوء على معاناة 
الشباب

املفروض  من  كانت  التي  املسلسالت  ومن 
رمضان،  لشهر  املاضي  باملوسم  تتواجد  أن 
مسلسل  ذلك،  من  منعت  اجلائحة  أن  إال 
أحداث  وتدور  اللوح«،  و»بابور  »النفق« 
سالمي،  بشير  للمخرج  »النفق«  مسلسل 
الذي سيبث على قناة »السادسة« يف إطار 
يف  الطالق  أزمة  حول  اجتماعي،  درامي 
بالعديد  عنه  ينتج  وما  اجلزائري،  املجتمع 
بهية  من  كل  فيه  يشارك  املتاعب،  من 
وأكرم  حيمر،  آمال  أرسالن،  راشدي، 

جغيم.
الذي  والتشويق  الضجة  من  الكثير  وبعد 
أعقبا  اللذين  اللوح«  »بابور  مسلسل  أثاره 
العام  عليه  العمل  يف  الشروع  عن  اإلعالن 
الفارط، وتوقفه هو األخر بسبب »كورونا«، 
نصر  أخرجه  الذي  املسلسل  أحداث  تدور 

املرير الذي يعيشه  الواقع  الدين سهيلي حول 
للهرب  يلجئ  والذي  اجلزائري،  الشباب 
والسفر بالطرق غير شرعية بحًثا عن مستقبل 
أفضل، لتنشأ العديد من القصص املأساوية، 
وسيعرف مشاركة كل من عبد القادر جريو، 
مصطفى  خساني،  محمد  سحيري،  يوسف 

لعريبي، مليكة بلباي، سهيلة معلم.

»ليَّام« قنبلة رمضان بعودة معالي الوزير 
إلى التمثيل

كما سيكون اجلمهور على موعد مع مسلسل 
الرسمية  القناة  على  سيبث  الذي  ام«  »ليَّ
ويعرف  بومعيزة،  نسيم  إخراج  األولى، 
ويوسف  مرسلي،  كنزة  من  كل  مشاركة 
من  الكثير  اعتبره  حيث  سحيري…، 
شاهدوا  أن  مبجرد  املوسم  قنبلة  املشاهدين 
بعد  خاصة  للمسلسل  الترويجي  اإلعالن 
التمثيل  إلى  سحيري  يوسف  الوزير  عوده 
وقد استحسن الكثير من الفنانني عودته إلى 
منبعه األصلي وإلى جمهوره الذي أعجب به 

يف مسلسل »أوالد احلالل«.
الذي  »املليونير«  مسلسل  سيعرف  حني  يف 
مت  والذي  تيفي«،  »النهار  قناة  على  سيبث 
مشاركة  املألوف،  عن  مغايرة  بطريقة  تصويره 
كل من بيونة، حسان كشاش، سارة لعالمة، 
سليمان،  عزة  عسلي،  نبيل  شيخ،  عادل 

دليلة مفتاحي، وغيرهم.
بثه  يرتقب  الذي  البالد«  »بنت  مسلسل  أما 
على »تلفزيون لينا«،  ويعرف مشاركة العديد 
من املواهب اجلديدة الشابة، وقد بدأ التسويق 
اجلزائرية  االنتاجات  أهم  كأحد  للعمل  بقوة 
يف  املشاهد  تستقطب  أن  ينتظر  التي  من 
الذي سيستمر  املسلسل  وهو  املقبل،  رمضان 
سيسير  حيث  الكرمي،  رمضان  بعد  حتى 
-حسب  التركية  الدرامية  األعمال  نهج  على 

منتجي العمل-.

إفضاءاتإفضاءات
جمال فوغالي

يف احلريِر مْن بياِض الياسمني، جرُح 
الذكرياِت يف الُيْتِم اجلريح

»ابن تومي يا رايْس البْطاْح
 اللي قصدْك ال بدَّ يرتاْح
اْح جيتْك يا البدْر الْوضَّ
 واْعساْك تفتْح لي عينيَّا

مهموْم واخلاطْر راهْ جاْح 
ابن تومي جيتْك بالنيَّة...«

مْن مدائح سيدي ابراهيم بن تومي
جى، والصدُر منِّي يرفُل يف الذكرى مَن  وأشتاُق السِمِك بونة، يف الغَسِق النديِّ مَن الدُّ

النجوى، اشتياَق امللِح للجراِح الفاغرة، والتي صادقُتها، والعهُد بيني وبينها قَسٌم شهيد، وال 
يريُد اجلرُح أبدًا أن يندمل، عشيقان نحن، النزُف الرحيُم يف النزِف اجلريح، وامُلِبُّ ال ميلُّ قطُّ 

مَن ألِم احلبيب...
أِي البعيد، وأنِت يف النَّوى الذي يف أناَي   ولْم أرِك منُذ الشوِق الذي يف احلنني وقْد متادى يف النَّ

والذي يف األنني، ينتبُذ األقاصي من شرِق الفؤاد...
أسميِك بهجتي الضاجَة باألهازيج، يعلو النشيج، وهذا النزيُف انخطايف، وقْد باعدْت بيني 

وبينِك، بونة، جائحُة الوباِء التَّاجي، وردة القتِل املباغت، وقْد رحَل الذين نحبُّهْم رحلوا، ولْم 
تبَق منهْم غيُر الذكرياِت األليمة، شوكها يدمي هذي اللغَة احلزينة...

ويِج منُذ  إني اآلَن يف العشِق وأنِت يف نبضي والوجيب، وأنِت وحدِك تاجي، واسُمِك عنَد التَّ
الدهشِة يف براءتها األولى، وأحملِك يف دمي، ويف الكرياِت احُلْمر، ويف احلوافِّ مَن اجللد، ويف 

... خالياَي الظامئاِت لتحنانك الذي يحنو عليَّ
وران... وهذا بابِك اللَُّدنيُّ )حلُّوا الباْب الشرڤي( فتحي يف الفتِح مْن بهجِة الدَّ

عاء، وقْد  وعنَد اليساِر من الّصْدِر مقاُم سيدي إبراهيم بن تومي، يف البياِض مَن الطهارِة والدُّ
دعا لِك ولي، متضرِّعًا خاشعًا:

هذي مدينُة السبعِة العاشقني، األلى يحرسوَن املدينَة العتيقَة مْن أعالي احمرار قْرميِدها يف 
الشروِق وعنَد الغروب...

وحتسبهْم رقودًا وهْم أيقاظ،ال تدخلوا بونَة، قال، إالَّ وأنتْم عاشقوَن لها، خفِّفوا الوطَء ما 
ى مْن خفِقها يف  أظنُّ أدميَها إالَّ مْن دماِء املبني، هاتيَك الِقباُب الدليُل إلى دمائهْم أو ما تبقَّ

القلوب...
َد الصدى يف األعالي من إيدوَغ الذي يحتويِك اخضراُرُه ويحتويني، وقْد تسامى بِك يف  وتردَّ

العناِق عنَد ازرقاِق السماء، ويف األمداِء من البحِر احلبيب، وهو يف الصدِر اصطخاُب األماني، 
درِة والنخلتني يف القلِب مْن قلِب الكوِر املجيد، فتحنو  فاخضارَّْت لُه أوراُق الفيكوِس والسِّ

الظالُل بِه على صهِد احلنايا...
فوُف إيقاُع املَدِد مَن األشواق، والناُر مْن ناري يف اشتعاِل البياض،  إني أدوُر عنَد احلضرة، والدُّ

واجلمُر اتِّقاُد األوار...
بابة: با، وتصدقني الصَّ بون، وهنا الصِّ وهذي طفولتي هنا، ويكذِّ

يمة« العبوَر منها إلى فرِح احلياة، والنبُض العصا، أُهشُّ بها على  وقِد اتخَذ القلُب ماَء »الَبجِّ
يمَة« جدي فعانقتني، واملاُء منها يجيُء مَن البحِر ليستكنَي النبُض  وحدتي، وقْد أحببُت »َبجِّ

العليُل إلى يقطنِي طهارتها والبهاء...
ِم الشهيِد الذي  مادِة واحلقِد املكنِي الذي استوطَن هاتيَك احلجارة، والدَّ وأعوُد بعَد أعواِم الرَّ

ماد، وغيَض ماؤها  بكى فاستبكى احلشا، ولْم أجْدها، وقد تطاوَل البنياُن فيها وامتدَّ يف الرَّ
واإلسمنُت املسلُح تعالى زبَر احلديد، والغباُر عالها واألتربة، لقْد وأدوا معها طفولتي، وكانْت 

ذبيحة...
جدي يا سيدي ابن تومي، يا املرداسي، يا صاحَب املدينة، وكاَن معَك سيدي الديواني 

تني وخانوا ملَح املكان، وغدروا مبلِح الكتابِة يف مندوِف الصدِق  والفوغالي، لقْد يتموا قلبي مرَّ
من احلبِر واملبرة...

اُه  وعن اليمنِي مني، يف الربوِة املتعاليِة يف االخضرار، عنَد سفحها شخَب دُم »بوحمرة« فغطَّ
النَّدى، متكبِّدًا يصرُخ اآلَن:

ِم«يف الكتابِة مْن كتابتي  افُة«مْن »أحالم أزمنِة الدَّ إنَّ املكاَن لنا ولْن يكوَن أبدًا لغيرنا، و«اجلرَّ
الشاهدة...

و«اللة خروفة« مْن بونَة هنا يف التاريِخ قائمة يف املدى من مائها العذِب الفرات، شجُر الزيتوِن 
يف النوِن مَن النوِر الذي يف املدِد من املِْشكاة، عطُر الزهوِر والشذا منُه املُنى، والنَّدى يف بياِض 
الياسمني، جرُح الذكرياِت يف دِمها اجلليل، شدُو العصافير تبني أعشاشها لفرِح الفراِخ للربيِع 

الذي قْد يجيء، حفيُف الفراشاِت يف هشاشِة النبِض عنَد الصعوِد إليها يف الصباحاِت الندية، 
نلعُب الغميضَة والبصيرُة مفتوحٌة على الذي سيأتي مَن األحالم، أكانْت أضغاثها يف غيمٍة 

حبلى وكاَن خراُجها كاذبًا والطلُق كاَن ُغثاء؟
اقصة، دعاُء جدي عنَد كلِّ صباح، هذي القبلُة  اجلرُي وأترابي يف املرِح البريِء مْن ظاللها الرَّ

ا بني اخلافقنْي، مدرستي األولى يف  ها دّسً احلنوُن أمَْلا يزاُل الوجيُب العاشُق يحنو عليها ويُدسُّ
بياضها واالحمراِر مَن »السيبوس« الذي يف نهر املبة، والبحُر يستلقي موجُه املوسيقى عنَد 

ساحتها الرَّحيمة، األناشيُد معراُج البراءِة إلى شآبيِب السماء، الشهداُء املعروفوَن واملنسيُّوَن 
اأُللى أسماؤهْم يف رفرفِة العلِم تخفُق يف القلِب اجلريح، وقْد غادروا للشهادة، وأخذوا دمهْم 

الشهيَد ورحلوا ولْم يجيئوا ولْم يعودوا...
أيعوُد الشهداُء يا جدي،

وأنَت يف البهاِء مْن »سيدي بوحديد«؟
فيبكي جدي، وال يجيب، كأنَّي أراُه ألوِل مرٍة يبكي، وأنا ألوُذ إلى صدرِه الصاهِد فتحترُق 

بني بدمهْم يف دمعِه الشاحب... اجلوانح، فأراهْم مخضَّ
يُتها يف األبديَِّة مَن النبض فيمتلىُء  غاِف مَن الفرح النَّمير، وقْد سمَّ وهنا احلبيبُة التي يف الشِّ

مِويُّ وشٌم ملوٌن يف احلنايا، محفوٌر يف اللوِح املفوِظ من ْصدري،  الفؤاُد بعشقها، هذا اسمها السَّ
، يف الشتاِء يدثُِّرني فيغرُِّد القلُب أشواَقُه واحلرائق، ويف  ماَنى يف هجرتيِْه منِّي إليَّ طائُر السُّ

الصيِف يحنو على وجعي فأنسى حزني الذي يجرُح النبَض اليتيم...
وليَس لي سواها يف البدِء مْن عشقي لها ويف املنتهى من حنيني إليها، ويعترُف احلنني...

َمويِّ يف املِو سلطان، ويشهُد اليقني... وليس للصلصاِل على اسمها السَّ
بان،  ِم منِّي ويف الذاكرة، تستفتيان أْو تكذِّ فبأيِّ آالِء بونَة/أنثاَي/احلبيبِة املقيمِة يف عرِش الدَّ

سيَّان، والتاريُخ مْن بونَة يف احلياِة حيٌّ ال ميوت...

صـــــارة بوعيـــــاد
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أقالم

الفاعل الملتزم وأسئلة االنتماء 
في التجربة الحزبية الجزائرية

ولطاملا اعتبرت احلزب أداة من أدوات السياسة 
تنظيرا وممارسة بنص التعريف أنه »منظمة تهدف 
فيها«،  املشاركة  أو  السلطة  إلى  الوصول  إلى 
ال  »مسخا«  أصبح  الصفة  تلك  عنه  انتفت  وإن 
عالقة له مبمارسة السياسة، والواقع السياسي يف 
اجلزائر يحدثنا عن إشكاليات خطيرة يف األداء 
تأتي  ألنها  رثا  وجتعله  الواقع  هذا  ترهن  احلزبي 
التأقلم  عالقات  جوهر  متثل  قيم  مجموعة  على 

بني املواطن والوطن به.

إيديولوجية ما بعد االستقالل .. 
نقطة البداية:

السياسي  اإلغالق  أن  حقيقة  من  نفر  لن 
غداة  الدولة«  »مؤسس  عقيدة  به  جادت  الذي 
على  سلبا  وأّثر  خاطئا  خيارا  كان  االستقالل 
مستقبل »العطاء السياسي« جليل االستقالل ومن 
حلقه، فلم يكن اجليل أبلها بل كان متشبعا بقيم 
جعلته  بثورة  عهد  وحداثة  حتررية  وثقافة  وطنية 
منفتحا على جتارب سياسية ألصدقاء وخصوم، 
وعرف  ناجزه  عندما  »العدو«  واقع  على  فاطّلع 
عامل  إلى  إضافة  ناصره،  ملا  »الصديق«  واقع 
»اختالف طبيعي« يف القيم واملعتقدات الثقافية 
التي  النخبة  أفراد  بني  حتى  السياسية  واآلراء 
مع تسجيل عدم  وقادتها،  ورعتها  الثورة  أطلقت 
وقيمة  نوفمبر«  »بيان  مرجعية  حول  اختالفهم 
وبوتقة  الثورة  حامية  باعتبارها  التحرير«  »جبهة 
انصهار كل جهود بناء )الدولة اجلزائرية(. وكان 
»جبهة  ومؤسسي  الثورة  قادة  من  عدد  إقدام 
تأسيس كيانات سياسية  الوطني« على  التحرير 
أخرى غداة االستقالل مباشرة دليال على وجود 
ذلك االختالف: )حزب بوضياف وحزب آيت 

أحمد(.
الثورة  إبان  الواحد  احلزب  فرض  كان  لقد 
واجبا وضرورة أملتهما طبيعة مرحلة لم تكن تقبل 
وتوزيع األدوار لسابق أخطاء  التشتت واالنقسام 
مماثلة عطلت قيام الثورة، فلما اجتمع األمر على 
الثوري  احلراك  وجامع جنح  واحد  سياسي  كيان 
واسترد الشعب استقالله، لكن استمرار فرضه 
كخيار حاضن للبيئة اإليديولوجية اجلديدة أتى 
بنتائج سلبية على صعيد املمارسة، وأنتج نخبة 
سياسية أحادية النظرة وتصور قاصر وغير منفتحة 
على االختالف وتنوع اآلراء، فكان أداؤها باهتا 

وأفقها محدود غير ذي أثر.

 الحزب بعد االنفتاح .. 
كيان بال روح:

1989 وبداية  غداة تعديل الدستور يف سنة 
مرحلة االنفتاح السياسي والتعددية احلزبية كان 
إنشاء األحزاب كغيث ينهمر، وبحلول محليات 

احلزبية  اخلريطة  كانت   1991 وتشريعيات   1990
مختلف  حزبا   60 من  أكثر  حتصي  اجلزائر  يف 
وكثير  العرقيات  وحتى  والتوجهات  األحجام 
ضعف  إلى  داللية  إشارة  أعطى  مجهري،  منها 
باملوعد االنتخابي فقط،  البناء احلزبي وارتباطه 
منظور  أو  طموح  سياسي  مشروع  أي  غياب  يف 
قيمي يؤسس إلعادة بناء املجتمع ويكّون املواطن 
يف  الوقوع  من  الدولة  هيكل  ويحّصن  سياسيا 
بركب  للحاق  قدما  به  والسير  الرجعية  »براثن« 

التطور.
بعض  على  بالضرورة  الكالم  هذا  ينطبق  ال 
األحزاب التي شكلت صورة حقيقية عن العمل 
حيال  متزنة  رؤية  ولها  الدولة  إطار  يف  احلزبي 
قضايا الشأن العام، وحتصي يف صفوفها كفاءات 
وواقعية،  طموحة  وبرامج  وأقالما  ونخبا  مكّونة 
لكن غوغائية باقي األحزاب وعدم كفاءة القانون 
السياسية  الساحة  أيامها جعل  املّعد على عجل 
تتشبع بعدد مهول من أحزاب »متردية ونطيحة« 
بإفالسها ورعونتها  العام وأضاعت  أفسدت اجلو 
للدولة  السياسي  الواقع  لترميم  سانحة  فرصا 

أطرتها بعض تلك األحزاب »اجليدة نسبيا«.

الفساد والتفتيت وغياب ثقافة 
 االلتزام الحزبي ... معاول
 هدم أخرى للبنى الحزبية:

يف  احلزبية  التجربة  تخبط  من  سنوات  بعد 
الصدع  لرأب  كثيرة  محاوالت  ظل  ويف  اجلزائر 
بقيت  سكتها  إلى  القاطرة  إلعادة  نية  وحسن 
دار لقمان على حالها، والسبب أن بعض خطط 
مع  تتماهى  لم  بحتة  تنظيرية  كانت  اإلصالح 
الواقع، وبعضها غلبت عليها البساطة يف الطرح 
أخرى  عوامل  ظهرت  كما  عرجاء،  فولدت 
التحديث  بوصلة  إضاعة  يف  أيضا  ساهمت 
مللمة  صعب  غائرا  شرخا  التجربة  يف  وأحدثت 

جراحه.

أوال / فيروسات )التكاثر والتناسل( 
و)االنقسام والتفتيت(:

املجتمع  يف  امللتزم  الفاعل  كان  عندما 
بدائل  مجموعة  إيجاد  إلى  يتّطلع  السياسي 
)القدر  يفاجئه  وبرنامج  ومنهج  برؤية  مختلفة 
السياسي( بـ )تنّبت( كيان من كيان يحمل ذات 
رحم  من   )RND( »والدة«  مثل  التوجه، 
التيار الوطني الذي ميثله )FLN(، و)تناسل( 
أحزاب ذات توجه إسالمي من رحم بعضها يف 
ظل إدعاء كل منها أنها متثل »النظرية اإلسالمية« 
)حماس،  واحد:  اإلسالم  أن  مع  السياسة  يف 
أخرى  وأحزاب  األمة...(.  النهضة،  اإلنقاذ، 
نفسها  عّرضت  أنها  أو  التفتيت(  )فيروس  طالها 

النهضة«  »حركة  مثل  بجهل،  أم  بعلم  عليه 
تفتت  ثم  اإلصالح«  »حركة  إلى  جتزأت  التي 
و«حركة  والتنمية«،  العدالة  »جبهة  وأخرجت 
فانقسمت  القاعدة  عن  تشذ  لم  السلم«  مجتمع 
يف  التغيير«  »جبهة  بخروج  )االنتماء(  بضغط 
»التوجه«  بدافع  مجددا  انقسمت  ثم   ،2012

بتأسيس )حركة البناء( سنة 2014.

 ثانيا / التمكين للفساد 
وتراخي ظاهرة االنتماء وموت 

االلتزام الحزبي:
التجربة  فساد  يف  ساهمت  أخرى  أسباب 
نظر  ظل  يف  منها  الفاسد  واملال  الفساد  كتمكن 
األصوات  وشراء  بيع  ملفات  من  لكثير  القضاء 
البسيط  املواطن  واكتشاف  القوائم،  وترتيب 
ملصطلح )التمثيل باإلكراه( ألنه ال يعرف مصير 
يقابل  بات  الذي  »البرود«  ظاهرة  وبروز  صوته، 
إليه،  ينتمي  الذي  احلزبي  الصف  املناضل  به 
األنا  وغلبة  لديه  السياسي  التكوين  لضعف 
ما  ومقدار  املصلحة  على  واتكاءه  تفكيره  على 
لديه  أضعف  الذي  األمر  مكاسب،  من  يجنيه 
يف  مساهم  أيضا  واحلزب  باالنتماء،  الشعور 
لديه  ملموس  منهج  لغياب  الظواهر  هذه  بروز 
إلى  ينتقل  ألنه  األعضاء(،  )تنسيب  مسألة  يف 
املناضلني  »مراودة«  يف  القصوى  السرعات 
ورصهم يف صفوفه بدون مراعاة لعاملي )الكفاءة( 
دراسة  استراتيجية يف  أّي  ميلك  وال  و)القدرة(، 
طلبات االنضمام ألن هّمه الوحيد تعبئة القوائم 

وتضخيم احلظيرة فحسب.
التنمية  مؤسسات  من  واحد  احلزب  وألن 
النظام  أوصال  يف  درجتها  عن  ومعّبر  السياسية 
إصابته  فإن  مكوناته،  أحد  بوصفه  السياسي 
تلك  إدارة  يف  دوره  أضعف  األمراض  بتلك 
التنشئة  عملية  يف  كفاءته  من  وحّد  التنمية 
االلتزام  معيار  على  أّثر  مما  أيضا،  السياسية 
قوته،  أسباب  أهم  من  واحدا  بوصفه  احلزبي 
يف  املناضل  بها  التزم  التي  املواقف  تغيير  فبات 
التنظيمية حلزبه سمة جديدة من سمات  األطر 
املنتسبني مراعاة لظريف »املصلحة« و«املكسب«، 
املتخذة  احلزب  بقرارات  االلتزام  عدم  وأصبح 
داخل أطره التنظيمية مؤشرا ينبئ بتهاوي صورة 
انشقاق  حالة  تكن  فلم  فيه،  والهيبة  الصرامة 
األولى،  لإلستوزار  باألمس  مسعودي(  )خليدة 
رغم  املنصب  ذات  »جعبوب«  قبول  يكون  ولن 
قرار حزبه املعارض هو األخير، وبينهما كثير من 
مناذج فيها عدم التزام )أعمدة قيادية( و)مناضلني 
أو  الرافضة  أو  الداعمة  أحزابهم  بخط  بسطاء( 
املقاطعة ملختلف الفعاليات السياسية واملناسبات 

االنتخابية يف الدولة.

لطالما اعتقدت أن 
الظاهرة السياسية 
في ِحّل من التغير 
والتبّدل إذا نجت 
من مقصلة التمثيل 
واصطناع المواقف 

وإيالء االهتمام للشأن 
الخاص دون العام، 

وكنت أظن على طول 
الخط أن السياسة هي 
ُكَل ال يتجزأ ووحدة 

متماثلة في كل 
مجتمع ودولة، مهمتها 
الرئيسة تدبير الحكم 

وتسيير الموارد 
المتاحة ووظيفتها 
األساسية خدمة 

المواطن واالهتمام 
بتأمين درجة عالية 
من »الرفاهية« 

له، وغايتها األسمى 
ضمان بقاء الدولة 
واستمرارية وجودها 
في إطارها المحلي 
واإلقليمي والدولي.

د. جيدور حاج بشير
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بعد أن شهد شهر رمضان الكرمي العام املاضي 
للظفر  املواطنني  طرف  من  الطوابير  يف  تدافعا 
بشار  والية  سكان  أبدى  سميد«  بـ«كيس 
تخوفهم من تكرار هذا السيناريو هذه السنة مع 

مادة زيت املائدة. 
لقائهم  لدى  املواطنني،  من  العديد  عبر  قد  و 
بعد  الشديد  استيائهم  عن  الوطن«،  بـ«أخبار 
مادة  يف  ندرة  بشار  والية  محالت  سجلت  أن 
زيت املائدة وباألخص دلو الزيت سعة 5 لتر، 
هذا األمر أدخل سكان والية بشار يف رحالت 
مكوكية بحثا عن دلو زيت بسعة 5 لتر، خاصة 
القاطنون يف املناطق النائية والبعيدة عن مركز 

الوالية.
أصحاب احملالت، من جهتهم، أرجعوا السبب 
اللوم على  ألقوا  اجلملة  وجتار  اجلملة  إلى جتار 
نقاط البيع باملصانع، وأصبح الكل يوجه أصابع 
االتهام إلى الطرف اآلخر. ووسط هذه احللقة 
املفرغة التي وجد املواطن البشاري نفسه فيها 
أصبح يتساءل عن مكان وجود الزيت، فيما جلأ 
خاصة  قوائم  ضمن  أنفسهم  لتسجيل  آخرون 
عند أصحاب احملالت ليتركوا لهم زيت املائدة 

يف أول فرصة يصل فيها إلى احملالت.
مصطفى ياسر

اجلمعة،  أمس  أول  اهتزت،صباح 
شرشار  عني  ببلدية  الكبير  الوادي  قرية 
راح  بشعة  جرمية  وقع  على  بسكيكدة 

ضحيتها شاب يبلغ من العمر 31 سنة.
وحسب ما توفر من معلومات، فإن األمر 
تلقى  الذي  ب(،  )ي.  بضحية  يتعلق 
جسده  عن  رأسه  وفصل  ضربات  عدة 
بواسطة ساطور. أما عن تفاصيل اجلرمية، 
بعدما  اليوم  صباح  اكتشافها  مت  فقد 
مفصولة  الضحية  جثة  على  العثور  مت 
أفراد  قبل  من  املنزل  فناء  يف  الرأس 

مصالح  إلخبار  سارعوا  العائلة،الذين 
الدرك الوطني التي قامت بتوقيف األب 
اضطرابات  من  يعاني  الذي  به  املشتبه 
الضحية من  نقل جثة  مت  بينما  نفسية،  
إلى  بعزابة  املدنية  احلماية  أعوان  طرف 
محمد  مبستشفى  اجلثة  حفظ  مصلحة 
الدرك  مصالح  فتحت  فيما  دندان،  
الوطني حتقيقا يف احلادث بعدما مت حجز 

أداة اجلرمية. 
جمال بوالديس

اإلجرام  قمع  فرقة  أمس،  أول  أوقفت، 
ذوي  من  شخصا  سكيكدة  والية  بأمن 
 24 العمر  من  يبلغ  القضائية  السوابق 
سنة، عن قضية »تهريب مواد صيدالنية 
الشبيهة  واملمارسة  أجنبي  منشأ  ذات 

ملهن الصحة ». 
فرقة  تلقي  إلى  تعود  القضية  حيثيات 
نشاط  حول  معلومات  اإلجرام  قمع 
بترويج  يقوم  األشخاص  ألحد  مشبوه 
املؤثرات العقلية يف أوساط شباب مبدينة 
سكيكدة، حيث مت تكليف فوج أمني من 

عناصر الفرقة ملراقبة وترصد حتركاته. 

و بعد إمتام إجراءات التحقيق، أجنز ضد 
املشتبه فيه ملف قضائي حيث مت تقدميه 
محكمة  لدى  املتخصصة  النيابة  أمام 

سكيكدة، التي أمر بإيداعه احلبس.

الدرك  مصالح  أمس،  أول  فتحت، 
الوطني ببلدية الفيض يف بسكرة حتقيقا 
بعد العثور على جثة رجل عمره 64 سنة 

مشنوقا مبسكنه.
أفراد  أحد  وجده  الضحية  أن  وعلم 
بحبل  الرقبة  مستوى  على  معلقا  العائلة 
ليتم  »الرويجل«،  بقرية  املنزل  داخل 

الذين  الوطني  الدرك  مصالح  تبليغ 
إلى  حتويلها  قبل  اجلثة  ملعاينة  تنقلوا 
تشريحها  قصد  الوادي  زريبة  مستشفى 

وحتديد مالبسات الوفاة.
لإلشارة، فإن الضحية توفيت زوجته قبل 

نحو أسبوعني فقط.
منصف بن مبارك

بسكرة،  يف  بلوطاية  أمس  أول  احتج، 
املوجهة  األرضية  القطع  من  مستفيدون 
على  احلصول  بتأخر  منددين  للبناء 
والترقب  االنتظار  حالة  وإنهاء  أراضيهم 

التي تؤرقهم منذ سنوات.
من  الشديد  تذمرهم  احملتجون  وأبدى 
التجزئات  ملف  الوضعية حول  غموض 
يف  توزيعها  يف  يأملون  التي  العقارية 
وضعيتهم  أن  مؤكدين  اآلجال،  أقرب 

بسبب  مقلقة  أضحت  االجتماعية 
العقارية  احلصص  تسليم  عملية  تأخر 
للمستفيدين البالغ عددهم 400 مستفيد 
بالبلدية، حيث أشاروا إلى معاناتهم من 
أزمة السكن داخل سكنات ضيقة تأوي 
مبرور  قلقهم  ضاعف  مما  عائالت  عدة 
األشهر بسبب بقاء ملف القطع األرضية 
القرعة  عملية  إجراء  رغم  حاله  على 

للمستفيدين الصائفة املاضية.

البيطري  املفتش  لعماري  بن  رشيد  أكد 
بباتنة،  أول أمس، إصابة 124 عنزة و15 

بقرة باحلمى املالطية بهذه الوالية.
وأوضح املسؤول نفسه لـ )و.أ.ج( أن هذه 
اإلصابات مت تسجيلها منذ بداية جانفي 
اخلميس،  أمس  أول  غاية  املنصرم إلى 
بؤرة   32 عبر  املاعز  إلى  بالنسبة  وتتوزع 
بالدشرة البيضاء ودشرة رادجو وإينركب 
وبؤرة  عنزة   115 بإجمالي  آريس  ببلدية 
ببلدية  8 عنزات  فيها  أصيبت  واحدة 

واحدة  عنزة  فيها  أصيبت  وبؤرة  الشمرة 
مبروانة، فيما مت تسجيل إصابة 15 بقرة يف 

بؤرة واحدة ببلدية املعذر. 
أن  للوالية  البيطري  املفتش  وأضاف 
عبر  أخذت  »قد  املتخصصة  املصالح 
 11 بـ  بقرة   152 من  الوالية عينات 
مستثمرة و222 عينة أخرى فيما يخص 
إخضاعها  ومت  35 مستثمرة  من  املاعز 

للتحاليل املخبرية.
)ق.م(

شخصني  ببجاية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  أفراد  أوقف 
ينشطان ضمن جماعة أشرار، تتكون من 4 أشخاص، فيما ال يزال 
شخصان آخران يف حالة فرار. هذه اجلماعة متخصصة يف السرقة 

على مستوى املنطقة السياحية قورايا.
عملية التوقيف جاءت إثر تقدم أحد املواطنني من أجل التبليغ عن 
اخلاص  اليد  حقيبة  وسرقة  زجاجها،   حتطيم  إلى  سيارته  تعرض 
السياحية  املنطقة  مستوى  على  الغداء  وجبة  تناوله  أثناء  بزوجته 

قورايا.
القضائية  اجلهات  إلى  إرساله  ومت  القضية  يف  ملف  أجنز   وقد 

املتخصصة، فيما قدم أفراد الشبكة اإلجرامية أمام العدالة.
عبدالسالم.ق

أفاد بيان للجزائرية للمياه وحدة املدية بأن عملية توزيع املاء الصالح 
سيعرف  اسردون  مدينة  بسد  التزويد  نظام  من  انطالقا  للشرب 

تذبذبا.
بوسيف،أوالد  بوغزول،عني  بلديات  التذبذب  هذا  وسيمس 
معرف، الكاف خلضر، شاللة العذاورة، الشنيقل، تفراوت وعني 
قصير، وذلك بسبب توقف سلسلة البيرين نظرا لألشغال املبرمجة 
ابتداء من اليوم،  اخلاصة بإعادة جتديد جزء من قناة اجلر التابعة 
منشآت  لتهيئة  الوطنية  املؤسسة  إجراءها  تتولى  النظام،  لهذا 

الري والتي ستدوم 3 أيام. 
عمر بكيري

حجز  من  سطيف  والية  أمن  مصالح   متكنت 
املؤثرات  من  قرصا  و60  املخدرات  من  كيلوغرام 
مع  مدينة سطيف،  وسط  »يحياوي«  بحي  العقلية 

توقيف مروج آخر مسبوق قضائيا. 
الضبطية القضائية وبعد استكمالها كل اإلجراءات 
القانونية الالزمة، أجنزت ملفا جزائيا ضد املتورط 
عن تهمة حيازة املخدرات )كيف معالج ومؤثرات 
عقلية( قصد االجتار بها، أحيل مبوجبه أمام اجلهات 

القضائية املتخصصة للبت فيه.
ع. املالك قادر

بشار

نــدرُة زيــِت الَمـــائــدة ُتثيــــر 
مخــــاوَف الُمواِطنيـــــــن

الَجزائـــــــُر ُتحصـي 04 
وفيـــــــات بَفيـــروس 
»ُكــــــــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس ، 135 إصابة جديدة 

بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 
ساعة، فيمـــا سجلــت 04  وفيات.

  َتتجلى يومًيا ُمؤشراٌت 
قويٌة على أّننا نعيُش 

أزمَة أخالٍق وقيٍم ُتنبئ 
بانحالٍل قريٍب للُمجتمع 
الّذي استكاَن إلى الّظلِم 
بجميِع أشكاِله؛ و َفقدت 
ُنخبته الّرغبَة والقدرَة 
على الّتغييِر؛  فترَكت 

احلبَل على الغارِب 
للَمسطولنَي والّتافهنَي 
والّشواَذ ليقوُدوا األمَة 

ويحّرُكوا الّدهماَء والهمَج 
والّرعاَع والغوغاَء؛
   فيقُف الّدكتوُر 

والّصحفُي واجلامعُي أمام 
احملكمِة تضامًنا مع أرذِل 

القوِم،  ويهتُفون ضّد 
الّظلِم واحُلقرة؛ أيُّ عاٍر 
بلغْتُه الّنخبُة يف هذا 

الوطِن؟! وهل بعَد هذا 
العاِر عاٌر؟!

   لسُت مدافًعا عن 
سلطِة مارَست كلَّ أشكاِل 

لم واحُلقرِة على  الظُّ
ني وَدفعتُهم  اجَلزائريِّ

إلى الّثورِة ضّد األوضاِع؛ 
فخرَج الّناُس إلى الّشارِع 
واقتلُعوا جذوَر الفساِد؛ 
لكّنِني ال أقبُل لنفِسي 
وال لغيِري أن يصَل بهم 
األمُر إلى حدِّ االنصياِع 

ألطُروحاِت »الزطاجلية« 
والّتافهنَي. إّن الّتغييَر 

أخالٌق والذي يقوُم به 
قدوٌة لألجياِل؛ فكيَف 
يكوُن الّتافُه والّذي ال 

أخالَق له قدوًة؟  وحَتى 
انتِهي صاَر لزاًما عليَّ أن 
م للقاِرئ وأقتبَس له  أقدِّ
هذا »القدوُة هي عبارٌة 

عن الشخِص واملثِل 
األعلى الّذي ُيقتدى 
به والّنموذُج املثاليُّ 
يف تصّرفاِته وأفعاِله 

وسلوِكه، بحيث ُيطابق 
قوُله عمَله وُيصّدُقه، 

ويكوُن القدوُة بالّنسبة 
ألتباِعه مثااًل ساميًا 
وراقيًا، فيعملوَن على 

َتقليِده وتطبيِق َنهجه 
واحلذِو َحذَوه، وينبُع 

تقليُدهم إّياه من اإلرادِة 
والقّناعة الّشخصّية 

للمقتِدي، ال بالّضغط 
اخلارجيِّ أو اإللزاِم من 

جهِة الُقدوة بذلك، 
والهدُف من اتباِع الُقدوة 

قُي ألعلى ُمستوى  الرُّ
من األخالِق والّتعامل 

والعلِم.«

بلســان: عبد العزيز تويقر 

القـــــُدَوة..!
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..وأب يقتل ابنه ويفصل رأسه عن جسده بعزابة

..والعثور على شيخ مشنوقا مبنزله يف الفيض

 سكيكدة
توقيـــُف شخــٍص وحجـُز توقيـــُف شخــٍص وحجـُز 400400  
َكبســـولٍة »بريغــاباليــــن«َكبســـولٍة »بريغــاباليــــن«

بسكرة
ُمستفيــدوَن مــن أراِضــي البنــاِء ُمستفيــدوَن مــن أراِضــي البنــاِء 

يحتّجـــوَن في لـوطـــاَيةيحتّجـــوَن في لـوطـــاَية

 باتنة
 إصـــابُة  إصـــابُة 124124 عنـــــزًة و عنـــــزًة و1515  

بقـــرًة بالُحمـــى الَمـــالطّيةبقـــرًة بالُحمـــى الَمـــالطّية

بجاية
توقيـف لصـوص بمنطقـة توقيـف لصـوص بمنطقـة 

قـورايا  السيــــاحيةقـورايا  السيــــاحية

تيسمسيلت
88 بلديــــاٍت  تشهــــُد  تذبـُذًبـــا  بلديــــاٍت  تشهــــُد  تذبـُذًبـــا 

فـي تــوزيـــِع الِميـــــاهفـي تــوزيـــِع الِميـــــاه

سطيف
توقيـُف  أخطــِر توقيـُف  أخطــِر 
رات راتُمـرّوِج  للُمخـدِّ ُمـرّوِج  للُمخـدِّ

ميلة 
توقيــُف توقيــُف 33 أشخــاٍص  أشخــاٍص 
وحجـــُز وحجـــُز 8888 قطــعًة  قطــعًة 
نقـــدّيًة أثــــِرّيًةنقـــدّيًة أثــــِرّيًة

توقيُف 3 أشخاٍص وحجُز 88 قطعًة نقدّيًة أثِرّيًة
متكن عناصر فرقة البحث والتحري بأمن والية ميلة 
ميلة،  أول أمس، من توقيف 3 أشخاص وحجز 

88 قطعة نقدية أثرية.
اخلبرة التي أجنزتها مديرية الثقافة لوالية ميلة على 
احملجوزات بينت أن القطع النقدية األثرية من مادة 
النحاس وأنها تكتسي أهمية تاريخية وأثرية تعود 

للفترة النوميدية.
تقدمي  مت  القانونية،  اإلجراءات  استكمال  بعد 

املشتبه فيهم أمام نيابة محكمة شلغوم العيد.
ياسني زويلخ

تلمسان
حجُز ما يقارُب حجُز ما يقارُب 66 كلغ  كلغ 

من الكيِف الُمعالجمن الكيِف الُمعالج
االجتار  ملكافحة  اجلهوية  املصلحة  عناصر  متكنت 
غير الشرعي باملخدرات بتلمسان من حجز كمية 
معتبرة من املخدرات،  واإلطاحة بشبكة إجرامية 

تنشط يف جتارة وترويج الكيف املعالج.
  بعد استكمال إجراءات التحقيق التي قامت بها 
قضائي  إجراء  إجناز  مت  ذاتها،  النظامية  املصلحة 
وكيل  أمام  مبوجبه  قدموا  فيهم  املشتبه  ضد 

اجلمهورية املتخصص إقليميا.
ع.بن خالد


