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الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية

 خفـُض الحـدِّ األدَنــى للُمسـاهمِة الّشخصـيِة 
اِب الَمشاريـــِع إلــى 5 فـي الَمــائة ألصحــَ
مت خفض النسبة الدنيا للمساهمة الشخصية بالنسبة إلى الطلبة حاملي 

األفكار والشباب العاطل عن العمل، ذوي املشاريع ضمن جهاز الوكالة الوطنية 
لدعم وتنمية املقاوالتية »إناد« )أونساج سابقا(، إلى نسبة 5 يف املائة من الكلفة 

اإلجمالية لالستثمار عندما يقل االستثمار عن 10 ماليني )د.ج( أو يساويها.

غياٌب تاٌم ملشاريع الّتنميِة والّسكاُن يطالبون ببعثها

قريـــُة »ذراع لبيـض« بُبـرج بوعريِريـــج..  
منطقـــٌة َمحرومـــٌة تعـــاِني الُعــــزلَة!
حالة مزرية تلك التي يعيشها سكان قرية ذراع لبيض ببلدية الياشير ببرج 

بوعريريج، جراء الفقر والعَوز وكل ما حتمله املعاناة من معنى؛ مشاريع تنموية 
ال وجود لها على أرض الواقع، ومواطنون ضاقت بهم األرض مبا رحبت، بسبب ما 

أسموه بالتهميش غير املبرر املمارس ضّدهم.
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اعتبر وزير االتصال الناطق الرسمي 
باسم احلكومة، عمار بلحيمر، 

حتّول الشعارات من »جيش – شعب 
خاوة – خاوة« إلى »مدنية ما شي 
عسكرية« دليل على خطورة 

ما يحاك ضد اجلزائر من 
مؤامرات، مؤكدا أن »باب 

املرحلة االنتقالية ُمغلق، 
وال وجود خلالف 
بني الرئيس 
واجليش«.

وزيُر االتصال الّناطُق الّرسمي باسم احلكومة، عمار بلحيمر:

»بــاُب الَمرحـلِة االنتقـالّيِة ُمغلـٌق.. 
وال خـالَف بيـن الّرئيـِس والَجيــش«

منطــــقة  القبـــــائل..منطــــقة  القبـــــائل..
 بين َشرعّيـة التَّمثيـِل وقــّوة النُّفــوذ! بين َشرعّيـة التَّمثيـِل وقــّوة النُّفــوذ!

رشِح رغَم مقاطعِة »األفافاس« و»األرسيدي« عشراُت األحزاِب واألحراِر يسحُبوَن استماراِت التَّ 03-02

أ.   فـــــؤاد منصــــوري

ميقراطُي  االنتقــاُل الدِّ
ُتــــونس..  يف 

جاحــاُت وامَلطّبات  النَّ
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أقــــــــــــــــالم   
د. مصطفـــى كيــــحل

ــ
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واقــُع احلرّيِة يف ِظل 
ريعــِة الَوبائّيِة الذَّ
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- تيزي وزو: 24 حــزبا و19 قائــمة حـــّرة
 - بجايـــة: 22 حــــزبا و5 قوائـــم حـــّرة
- البويـرة: 31 حــزبا و40 قائـــمة حــّرة

- برج بوعرريج: 33 حزبا و63 قائمة حّرة
- بومـرداس: 32 حــزبا و30 قــائمة حـّرة

 جيـــجـــل: 31 حزبــــا و69 قـــائـمة حـــّرة
- تلمســــان:39 حــزبا و119 قائـمة حـــّرة
- تيبــــازة: 34 حـزبــا و71 قــائمة حــــّرة
 - العاصمة : 43 حزبـا و148 قائـمة حـّرة

: »َتصويُت شخٍص  أحمد بطاطاش 
واحٍد يف الواليِة َيكفي كي حتُصَد 

املقاِعد« التي صّوَت عليها كلَّ  القائمُة 

هنـاد: محمـد   
أمـــِر  فــرِض  »سياسُة 
يف  َمرفـــوضٌة  الواقـــِع 

الَوطــن« جهـاِت  ُمختلــِف 
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أسئلة للفهم..
 هل مقاطعة األفافاس واألرسيدي وحزب 
أقل تعني حتما مقاطعة منطقة  العّمال بدرجة 
القبائل؟ هل شرعية متثيل املنطقة عالمة مسجلة 
باسم هذين احلزبني أم أن احلزبني لهما قوة نفوذ 
جتعلهما قادرين على التأثير يف توجهات الناخب 
بعيدا عن احتكار شرعية التمثيل؟ ماذا عن تأثير 
مقاطعة هذه األحزاب خارج املنطقة؟ أليس من 
التي  والنشطاء  األحزاب  تلك  جتاهل  املجحف 
تتطلع للمشاركة خارج هياكل احلزبني التقليدين 
املواطنني  عزوف  إشكالية  أليست  كثيرة؟  وهي 
وال تخص  وطنية  االنتخابات  املشاركة يف  عن 

منطقة بعينها؟!
لوال  املوضوع  هذا  لنفتح  كنا  ما  الواقع،  يف 
األطراف  من  العديد  ساقتها  التي  التحذيرات 
متثيلية  تشريعية  انتخابات  إجراء  بخصوص 
دون املنطقة، خاصة وأن هذه التحذيرات قرنت 
واألرسيدي،  األفافاس  حزبي  من  كل  مبقاطعة 
املوضوع  هذا  يف  البحث  من  البد  كان  حيث 
لتبيان شكل وطبيعة اخلارطة السياسية املشكلة 
اجتماعية  بخصوصية  متتاز  التي  القبائل  ملنطقة 

جعلتها أكثر تنظيما وتهيكال.
األحزاب  عن  احلديث  وقبل  ميدانيا، 
منطقة  ماتزال  املنطقة،  يف  املتجذرة  السياسية 
القائم  القبائل حتافظ على تنظيمها االجتماعي 
على »تاجماعت«، التي تعتبر الهيكل التنظيمي 
للحياة االجتماعية وحتى السياسية، وميتاز هذا 
التنظيم بقوة تأطيره للمواطنني، حيث لعب دورا 
إيجابيا يف احلفاظ على متاسك واستقرار املنطقة 
إلى  إضافة  احمللية.  التنمية  يف  املساهمة  وأيضا 
هذا التنظيم املتجذر، استطاع حزب جبهة القوى 
االشتراكية، الذي أسسه وقاده الزعيم التاريخي 
له يف  آيت أحمد، حجز مكانة خاصة  حسني 
التي أضحت مع  اجلزائر  غرار كل  املنطقة على 
مرور الوقت معقال من معاقل احلزب، نظرا إلى 
وتطلعات  الذي يالمس مشاكل  الوطني  طابعه 
القائم  النظاَم  مبعارضته  فاألفافاس  اجلزائريني؛ 
من  النضال  رموز  من  رمزا  االستقالل ظل  منذ 
أجل املطالب الدميقراطية والعدالة واحلرية، وظل 
ينظر إليه كذلك إلى يومنا هذا رغم تآكل قاعدته 
الثقافة  أجل  التجمع من  تأسيس  منذ  الشعبية 
أتخذ  الذي  سعدي  سعيد  بقيادة  والدميقراطية 
من املطلب الثقايف أرضية لنضاله، وهو ما جعل 
نشاطه يكاد ينحصر يف املنطقة، رغم محاوالت 

انفتاحه مؤخرا على مناطق اجلزائر الواسعة.
كبيرة  إعالمية  دعاية  من  احلزبان  استفادة 
حول نفوذهما يف املنطقة لم تكن يوما عائقا أمام 
التحرير  جبهة  فحزب  هناك،  احلزبية  التعددية 
هناك،  الشعبية  بقاعدته  يحتفظ  ظل  الوطني 
وكان دائما ممثال يف املجالس املنتخبة، والشيء 
الدميقراطي  الوطني  التجمع  إلى  بالنسبة  نفسه 
الذي يحوز على متثيل، مثله مثل احلركة الشعبية 
األرسيدي  عن  املنشق  أسسها  التي  اجلزائرية 
الوزير األسبق، عمارة بن يونس. ويف املنطقة، 
التمثيل،  يف  نصيبها  اإلسالمية  لألحزاب  جند 
ومؤخرا تشير بعض املعطيات التي تبقى بحاجة 
إلى تدقيق إلى أن حركة رشاد وجدت طريقها 
إلى املنطقة، وإن كان يجهل مدى تأثيرها. كما 
جند العشرات من األحزاب تنشط يف املنطقة وإن 

اختلفت قوة نفوذها وتأثيرها يف الناخب. 

الميدان.. فسيفساء سياسية!
من  القبائل  منطقة  مشاركة  إلى  بالعودة 
يف  املقبلة،  التشريعية  االنتخابات  يف  عدمها 
سياق األجواء السياسية التي تطبع البلد حاليا، 
أن  يجب  املسألة  أن  املراقبني  من  الكثير  يعتقد 
الوطني،  وببعدها  الشامل،  إطارها  يف  تعالج 
كبيرا  عزوفا  الرسمية  األرقام  تسجل  حيث 
العقود  يف  االنتخابي  الفعل  عن  للمواطنني 
واالستفتاء  الرئاسيات  نتائج  ولعل  األخيرة، 
يف الدستور أو نتائج تشريعيات 2012 و2017، 
خير دليل. أما بالنسبة إلى االنتخابات املقبلة، 
غاية  يف  مسألتني  بني  يفرقون  املراقبني  فإن 

األهمية وهما: 
- شرعية متثيل الواليات يف البرملان القادم: 

وهي تتعلق بحصول املترشح على ثقة الناخبني 
القانوني  النصاب  على  واحلصول  منطقته  يف 
الذي ينص عليه قانون االنتخابات؛ وهنا، نشير 
إلى أن كّل أبناء املنطقة ممن تتوفر فيهم الشروط 
والياتهم  متثيل  بإمكانهم  والسياسية  القانونية 

بغض النظر على الغطاء احلزبي.
- قوة النفوذ يف الوالية: وهذا األمر متعلق 
بتأثير هذا احلزب أو ذاك يف الناخب وقدرته على 
التعبئة والتجنيد. وهنا، يبرز دور وقوة كل من 
األفافاس واألرسيدي وحزب العّمال وغيرها من 

األحزاب النشطة باملنطقة.
رئيس  قبل  من  املقدمة  األرقام  فحسب 
وتنظيم  ملراقبة  املستقلة  الوطنية  السلطة 
استمارات  سحب  فإن  شريف،  االنتخابات، 
الترشح يف كل من تيزي وزو وبجاية وبومرداس 
باقي  عن  يختلف  ال  والبويرة،  بوعرريج  وبرج 
الواليات رغم نفوذ األفافاس واألرسيدي وحزب 
الواليات، حيث جند يف بجاية  العمال يف هذه 
قوائم  و5  الترشح  استمارات  سحب  حزبا   22
حّرة، ويف تيزي وزو 24 حزبا مشاركا و19 قائمة 
قائمة  و40  حزبا   31 فنجد  بالبويرة،  أما  حّرة. 
 33 السلطة  فقد سجلت  بوعرريج  وببرج  حّرة، 
حزبا مشاركا و63 قائمة، وببومرداس 32 حزبا 
نالحظ  األرقام،  هذه  إلى  وبالنظر  قائمة.  و30 
األخرى،  الواليات  باقي  عن  تختلف  ال  أنها 
جيجل  يف  السلطة  تسجل  املثال  سبيل  فعلى 
وبتلمسان  حّرة،  قائمة  و69  حزبا   31 مشاركة 
فإن  بتيبازة،  أما  حّرة.  قائمة  و119  حزبا   39
سلطة شريف أحصت مشاركة 34 حزبا سياسيا 
الذي سجلت  الوقت  يف  هذا  حّرة.  قائمة  و71 
فيه السلطة املستقلة مشاركة 43 حزبا بالعاصمة 

و148 قائمة حّرة.
للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  تبني  األرقام  هذه 
أن إشكالية التمثيل لن تكون مطروحة، بالنظر 
املعنية  الواليات  أبناء  من  املترشحني  كون  إلى 
وليس من خارجها، لكن بشرط مشاركة املواطن 
لهؤالء  أصواته  ومنح  االنتخابية  العملية  يف 
مقاطعة  فإن  أخرى،  جهة  من  املترشحني. 
تأكيدا  ستكون   - حدثت  ما  إذا   - الناخبني 

لتجذر احلزبني يف معاقلهما وقوة نفوذهما.

االستنتاج
مقاطعة  على  التركيز  أن  سبق  مما  يبدو 
منطقة القبائل من عدمها طرح غير سليم إذا لم 
رؤية تقف عند حتليل اجلدوى من  يكن ضمن 
هذه  كانت  إذا  وما  برمتها،  االنتخابية  العملية 
وحتقق  سياسي  حل  إلى  ستؤدي  االنتخابات 
أنها  أم  والقانون  احلق  دولة  بناء  الناس يف  آمال 
مجرد عملية للحفاظ على الهيكل املؤسساتي.

مباشرة عقب إعالن حزب جبهة القوى االشتراكية، يف دورة مجلسها الوطني االستثنائية، عن مقاطعتها االنتخابات التشريعية املسبقة املزمع إجراؤها يف 12 جوان 2021، 
تعالت الكثير من أصوات الّساسة واحملللني حتّذر من خطر إجراء انتخابات تشريعية دون منطقة القبائل، خاصة وأن قرار األفافاس سبقه التخاذ قرار املقاطعة كل من 

التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية وحزب العّمال. هذه املخاوف دفعتنا إلى طرح أسئلة عميقة حول إشكالية متثيل املنطقة وشرعية هذا التمثيل يف البرملان القادم!

البويرةالبويرة

االنتخابــــات التشريعيــة بيــن طمــــوح االنتخابــــات التشريعيــة بيــن طمــــوح 
الّشبـــاب وعـــزوف المعارضـــــة!الّشبـــاب وعـــزوف المعارضـــــة!

رشِح  رغَم مقاطعِة األفافاس واألرسيدي عشراُت األحزاِب واألحراِر يسحُبوَن استماراِت التَّ

َمنطقُة الَقبائِل.. بين َشرعّيِة التَّمثيِل وقّوِة النُّفوِذ!

األيام،  هذه  البويرة،  والية  تعيش 
لالنتخابات  حتسبا  مكثفة  حتضيرات 
جوان   12 يوم  إجراؤها  املزمع  التشريعية 
مقر  يشهد  الصدد،  هذا  ويف   .2021
ملراقبة  الوطنية  للسلطة  الوالئية  املندوبية 
استمارات  سحب  عملية  االنتخابات 
االنتخابي،  لالستحقاق  حتسبا  الترشح 
حيث تشير آخر األرقام التي حتصلت عليها 
 31 سحب  إلى   « الوطن  أخبار   « جريدة 
حزبا و40 قائمة حرة استمارات الترشح.

نيتها  أبدت  التي  السلطة  أحزاب 

دماء  ضخ  على  تعزم  حيث  التغيير  يف 
عكس  االنتخابية،  قوائمها  يف  جديدة 
»األفافاس«  التقليدية كـ  املعارضة  أحزاب 
مقاطعتها  أعلنت  التي  و«األرسيدي« 
حديثنا  وعند   ،2021 جوان  انتخابات 
القوى  حزب  عن  املنتخبني  أحد  مع 
توفر  بعدم  احلزب  موقف  برر  االشتراكية 
نزيهة  انتخابات  إلجراء  املالئم  اجلو 
هذه  موقف  تصريحه،  حسب   - وشفافة 
األحزاب لم يلَق جتاوبا كبيرا بني مواطني 
األحزاب،  هذه  مناضلي  من  إال  الوالية 

الوالية عن  العديد من شباب  أكد  حيث 
اجلزائر  وبناء  للتغيير  والسعي  الترشح  نيته 

اجلديدة بأفكار إيجابية ومغايرة.
 كما تسعى جمعيات املجتمع املدني 
لتحسيس  احمللية  السلطات  مع  بالتعاون 
اجلهة الشرقية بضرورة االنتخاب، خاصة 
يف ظل بعض األصوات التي تنادي مبقاطعة 
االنتخابات مثلما صرح أحد نشطاء احلراك 
تعنيهم  ال  االنتخابات  هذه  إن  قال  الذي 

وال يعترفون بها - حسب تصريحاته.
يونس غماري

 رياض هويلي

- تيزي وزو: 24 حزبا و19 قائمة حّرة، 
 - بجاية: 22 حزبا و5 قوائم حّرة، 

- البويرة: 31 حزبا و40 قائمة حّرة، 

- برج بوعرريج: 33 حزبا و63 قائمة حّرة، 
- بومرداس: 32 حزبا و30 قائمة حّرة،

- جيجل: 31 حزبا و69 قائمة

 - تلمسان:39 حزبا و119 قائمة حّرة، 
- تيبازة: 34 حزبا و71 قائمة حّرة، 

 - العاصمة : 43 حزبا و148 قائمة حّرة. 

"األفافــــــــاس" 
 و"اآلرسيــــــدي" 
ال يــــــــــردان!

رغم احملاوالت املتكررة لالتصال 
بأحد قياداتهما، أو املكلفني 

باالتصال على مستوى حزبي 
جبهة القوى اإلشتراكية،  والتجمع 

من أجل الثقافة والدميقراطية 
طيلة نهار أمس السبت، إال أن 
مسؤولي هذين احلزبني فضال 
التزام الصمت وعدم الرد على 

الهاتف، وذلك مبجرد إبالغهما 
بأن "أخبار الوطن" بصدد إعداد 

ملف سياسي حول منطقة القبائل 
املقبلة  التشريعية  واالنتخابات 
املزمعة يف 12 جوان 2021، وذلك 
بعدما قررت هاتني التشكيلتني 

السياسيتني مقاطعة االستحقاق 
املقبل.وباءت كل محاوالتنا 
باالتصال باحلزبني، ملعرفة 

موقفهما بشأن املوضوع بالفشل.
أ.ب

برج بوعريريجبرج بوعريريج

الشارع ينقسم بين مؤيد للتشريعيات ومقاطع لهاالشارع ينقسم بين مؤيد للتشريعيات ومقاطع لها
التجمع  حزبي  من  كل  إعالن  مع 
جبهة  وكذا  والدميقراطية  الثقافة  أجل  من 
الصريحة  مقاطعتهما  االشتراكية  القوى 
املقبلة،  باالنتخابات  االعتراف  ورفضهما 
إلى  بوعريريج  برج  بوالية  الشارع  انقسم 
مؤيد لهذه االنتخابات التي اعتبروها فرصة 
البرملان،  مقاعد  إلى  يستحق  من  لوصول 
فيما كانت اجلهة األخرى معارضة لكل ما 
يصدر عن ما أسموها بالسلطة غير الشرعية 
أن  مؤكدين  به،  تقوم  مبا  اعتراف  ال  التي 
لـ«أرض األمازيغ شرف املقاطعة منذ عقود 
من الزمن، وليست املقاطعة وليدة اليوم ».

وحسب ما كشف عنه عبد اهلل حشيد 
لالنتخابات  املستقلة  السلطة  مندوب 
سحبت  مت  فقد  بوعريريج،  برج  بوالية 
أجل  من  التوقيع  استمارات  قائمة   101
جمع التوقيعات إلى حد الساعة بالوالية، 
تنتمي  قائمة   33 بني  القوائم  تتوزع  حيث 
إلى أحزاب سياسية و68 قائمة حرة، بينما 
ويتنافس  رسميا،  ملف  أي  إيداع  يتم  لم 

برج  بوالية  التشريعية  االنتخابات  هذه  يف 
بوعريريج املترشحون على 7 مقاعد برملانية.

نشطاء دائرة جعافرة: »أبناء 
حسين آيت حمد ال ينتخبون«

ينشطون  الذين  جعافرة  دائرة  نشطاء 
وحتى  الوالية  شمالي  الدائرة  من  بكل 
ببلدية البرج من خالل تنظيمهم للمسيرات 
مقاطعة  أن  أكدوا  جمعة،  كل  األسبوعية 
االنتخابات هو حق من حقوقهم كونهم ال 

يضرون بذلك أحدا. 
وأعرب ) م. ي( وهو مسّير أحد أكبر 
بوعريريج  برج  بوالية  احلراك  صفحات 
على  والقاطع  التام  رفضه  عن  واجلزائر 
مبهزلة  أسماه  ملا  القبائل  مناطق  كل  غرار 
مئات  أن  مؤكدا  املقبلة،  االنتخابات 
الذين يخرجون للشارع كل أسبوع  اآلالف 
هم الصوت احلقيقي للشعب املكلوم، الذي 
بالوعود  اخلالية  السنني  طيلة  ذرعا  ضاق 

الكاذبة التي ال وجود لها على الواقع.
الدكتور مختار قيسوس: »من 
الغريب أن تنادي بالديمقراطية 

وانت تمارس العنف« 
مختار  الدكتور  أكد  أخرى،  من جهة 
أعالي  من  ينحدر  جامعي  )أستاذ  قيسوس 
أعشابو  منطقة  بالتحديد  القبائل  جبال 
حتطيم  رفضه  الوالية(  شمالي  بجعافرة 
النظام  معارضة  بحجة  االقتراع  صناديق 

ورفض االنتخاب ''.
»حسب  قال:  الصدد،  هذا  ويف 
تنادي  أن  الغريب  من  فإنه  اخلاص  رأيي 
عمليات  خالل  من  بالعنف  بالدميقراطية 
األخير  يف  االقتراع،  صناديق  تخريب 
االنتخاب  أنت  ترفض  أن  هي  الدميقراطية 
وأنا احترمك وأن أؤيد أنا االنتخاب وأنت 

حتترمني ''.
صفاء كوثر بوعريسة
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 هل أنه مبقاطعة »اآلرسيدي« 
و »األفافاس« وبدرجة أقل حزب 

العمال للتشريعيات املقبلة، لن تكون 
هناك انتخابات يف منطقة القبائل، 

اعتبارا من أن معاقل هذه األحزاب 
شعبيا تتمثل يف هذه املنطقة؟

يف  املشاركة  املذكورين  احلزبني  رفض   
االنتخابات التشريعية املقبلة إمنا جاء من باب 
رفض منطقة القبائل سياسة األمر الواقع التي 
الرئيس  استقالة  مند  تنتهجها  السلطة  تظل 
املخلوع. وعليه، فقد بات أكيدا عدم مشاركة 
املذكورة وسيعمل  االنتخابات  املنطقة يف  هذه 
إجرائها  محاوالت  إجهاض  على  سكانها 
القبائل  ملنطقة  سبق  لقد  للتذكير،  هناك. 
انتخابيني  موعدين  يف  املشاركة  رفضت  أن 
على  واالستفتاء  الرئاسية  االنتخابات  وهما 

الدستور.
عريض  رفض  يوجد  أنه  نعلم  أن  ويجب 
لسياسة األمر الواقع يف مختلف جهات الوطن، 
لكنه ال يكتسي طابعا جغرافيا كما هو احلال 
يف منطقة القبائل، هذا أمر يجب أن ننتبه إليه 

جيدا بسبب العواقب التي قد تنجم عنه.

يف اعتقادكم ما هو وزن هذه األحزاب 
يف منطقة القبائل؟

معطيات  أمتلك  ال  احلال،  بطبيعة 
يف  احلزبني  تواجد  مدى  قياس  من  نني  متكِّ
السيما  هناك،  املتفاوت  وتأثيرهما  املنطقة 
نشاطه  وقوة  حزب  كل  يف  املنخرطني  عدد 
هذين  كون  ينفي  ال  ذلك  لكن  السياسي، 
املنطقة،  يف  بكثير  تواجدا  األكثر  احلزبني 
قياسا بباقي األحزاب الوطنية، على الرغم من 

األزمات التي تعرفها، من حني إلى آخر، على 
مستوى القيادة.

املعلومات التي بحوزتنا والتي أعلن 
عنها رئيس السلطة الوطنية ملراقبة 

االنتخابات تفيد بأن عشرات القوائم 
لألحزاب األخرى، غير هذه وقوائم 

حرة سيدخل بها أصحابها غمار 
تشريعيات 12 جوان املقبل يف كل من 
تيزي وزو، بجاية، بويرة، بومرداس، 

برج بوعريريج، سطيف..، ماذا يعني 
ذلك؟

هذا  مثل  يصدر  أن  الغريب  من  ليس   
باب  من  وذلك  املذكورة،  الهيئة  عن  الكالم 
مستوى  على  العام  الرأي  يف  للتأثير  السعي 
ومع  املشاركة.  لنداء  يستجيب  كي  املنطقة 
ذلك، تصريح الهيئة البد أن يكون فيه قسط 
لباقي  احلضور  بعض  هناك  مادام  الصحة  من 
األحزاب يف املنطقة القبائل، لكن هذا احلضور 
هناك   املعروفني  باحلزبني  مقارنة  باهتا  يبقى 
األمر الذي يشجع على عدم املشاركة. أضف 
إلى ذلك، هل ُتعتبر بعض من الواليات التي 
بومرداس،  مثل  القبائل  ملنطقة  تابعة  ذكرِتها 
البويرة، برج بوعريريج، سطيف؟ يف هذه احلالة 

تكون املنطقة أكبر مما نشير إليه عادة !

هل يختلف األمر بالنسبة 
لالنتخابات البرملانية مقارنة 

بالرئاسيات؟
 طبعا، األمر يختلف كثيرا، االنتخابات 
لذوي  واسعا  املجال  تفتح  واحمللية  التشريعية  

لترقية  للساعني  وكذا  السياسية  التطلعات 
لذلك،  واالقتصادي،  االجتماعي  وضعهم 
فقرار أي حزب عدم املشاركة فيها يكون شاقا، 

بل قد يتسبب له يف انشقاقات.
سألته: أسماء بوصبيع

معتم محمد احلسن مترشح عن قائمة اإلصالح 
الوطني ببجاية

» نسبة المشاركة في التشريعيات 
لــن تتــعدى 3 فــي المائــة«

اآلرسيدي«  مبقاطعة»  أنه  هل   
حزب  أقل  وبدرجة  و«األفافاس« 
العمال للتشريعيات املقبلة، لن تكون 
القبائل،  منطقة  يف  انتخابات  هناك 
األحزاب  هذه  معاقل  أن  من  اعتبارا 

شعبيا تتمثل يف هذه املنطقة؟
بنسبة  ولكن  انتخابات  هناك  ستكون   
ضئيلة جدا وال أستبعد مقاطعة شبه مطلقة، 
 2002 انتخابات  سيناريو  تكرار  يعني 
إلى  بالنظر  األخيرة،  الرئاسية  واالنتخابات 
رفض  فهناك  املنطقة  تعيشها  التي  الظروف 

واسع خليار االنتخابات.
يف اعتقادكم ما هو وزن هذه األحزاب 

يف منطقة القبائل؟
لالنتخابات  املقاطعة  األحزاب  وزن 

كـ«األفافاس«و »األرسيدي« وحزب العمال ليس كما كان يف السابق على اعتبار أن 
األحزاب  هذه  يتهم  إذ  مدة،  منذ  السياسي  النشاط  ممارسة  من  استقال  قد  الشعب 
باإلفالس وخدمة أجندة السلطة  وليس يف جعبتها ما تقدمه له فهناك حزب الدولة 
وحزب الشعب )بال غطاء سياسي( يعني أغلبية صامتة غير مسيسة وبالتالي األحزاب 

التقليدية يف املنطقة ليس لها تأثير كبير يف الوقت احلالي.
املعلومات التي بحوزتنا والتي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية 

ملراقبة االنتخابات تفيد بأن عددا من القوائم لألحزاب األخرى، 
وقوائم أخرى حرة ستدخل غمار تشريعيات 12 جوان املقبل يف بجاية، 

أليس كذلك؟
الرئاسية  باالنتخابات  مقارنة  البرملانية  لالنتخابات  بالنسبة  مختلف  األمر  نعم 
بوجود  علمهم  رغم  االقتراع  يوم  التصويت  يف  يرغبون  املواطنني  من  كبير  عدد  فهناك 
محاوالت لعرقلتهم،  كما يرتقب أن تشارك عدد من البلديات ولو بنسب متفاوتة  يف 

هذا االستحقاق على غرار ذراع القائد، بوخليفة، بلدية بجاية، وبني كسيلة.
هل تتوقعون مشاركة منطقة القبائل يف االنتخابات التشريعية املقبلة 

أم ال؟
نعم أعتقد أن منطقة القبائل ستشارك يف االنتخابات البرملانية املقبلة بنسبة تتراوح 

بني 2 و3 باملائة .
سأله : عبدالسالم.ق

اإلعالمي أحسن خالص لـ »أخبار الوطن«:

»األحزاب ملزمة بمسايرة الشارع«
علم  يف  واملختص  اإلعالمي  اعتبر 
أن »مشكلة  االجتماع، أحسن خالص، 
منطقة القبائل ال تكمن يف ثقل األحزاب 
يفرضه  الذي  للمنطق  خضوعها  يف  بل 
صارت  األحزاب  فإن  وبالتالي  الشارع، 
فقط  يتجه  ال  الذي  الشارع  مبسايرة  ملزمة 
منع  إلى  بل  االنتخابات  مقاطعة  إلى 

وقوعها أصال«.
تصريح  يف  خالص  أحسن  وأوضح 
أدلى به لـ«أخبار الوطن أن » منطقة القبائل 
يف حالة شبه قطيعة مع السلطة وإذا استمر 
الوضع على ما هو عليه ستتطور إلى قطيعة 
تكاد  املنطقة  فإن  وبالتالي  الدولة،  مع 
للحوار  محاولة  وأي  السياسة  عن  تفلت 

يتهم أصحابها بالتواطؤ مع السلطة«.
أن  مهمة  نقطة  إلى  محدثنا  ويشير 

وليد  القبائل  منطقة  يف  الشباب  موقف   «
سببها  كان  اجلرح  من  وحلظات  تراكمات 
القبائل عام  مبنطقة  الربيع األسود  أحداث 
من  بالرغم  يندمل  لم  اجلرح  وهذا   2001
اجلهود التي بذلتها الدولة يف اجتاه االعتراف 
بأن  عام  شعور  هناك  بل  باألمازيغية، 
التي  الدميقراطية  املطالب  رائدة يف  املنطقة 
ال تقبل التجزئة«.ويضيف املتحدث«طاملا 
لكن  التصويت  بعدم  تعبر  املنطقة  كانت 
املدة األخيرة هناك ظاهرة خطيرة وهي  يف 
احلركة  تستغله  قد  وهذا  التصويت،  منع 
السلطة  لم تسارع  إذا  االنفصالية لصاحلها 
وسطاء  طريق  عن  املجتمع  مع  حوار  لفتح 
انتهاء وذوي مصداقية يحذوهم الصبر على 

صعوبة املهمة«.
أسماء بوصبيع

أســتاذ العلوم السياســية بجامعة اجلزائر، محمد هناد لـ»أخبار الوطن«:

»سياسـة فـرض أمـر الواقـع مرفوضـة 
فــي مختلــف جهــات الوطــــن«

والية  مدن  معظم  يف  يوحي  شيء  ال 
له  هام حتضر  انتخابي  موعد  وجود  بجاية عن 
نطاق  وعلى  خافت  حوله  فالنقاش  احلكومة، 
اهتمامات شريحة  آخر  ميثل  فهو عموما  ضيق 
 « الفوط  »أوالش  فكلمة  املواطنني  من  واسعة 
إجماع  وهناك شبه  بينهم،  تداوال  األكثر  هي 
على عدم املشاركة يف هذه االنتخابات رغم أن 
بعض األحزاب السياسية وبعض القوائم احلرة 
قد سحبت استمارات الترشح، وقد بلغ عددها 
 « الوطن  أخبار   « به  تصريح خص  - حسب 
هشماوي عمار املنسق الوالئي للسلطة الوطنية 
املستقلة لتنظيم االنتخابات - 27 قائمة )22 
حزبا سياسيا و5 قوائم حرة ( يف الوقت الذي 
لم تقم فيه أي قائمة بإيداع ملف ترشحها مع 

تسجيل تأخر يف ضبط الوعاء االنتخابي.
أحزاب  ثالثة  أعلنت  املقابل،  ويف   

منطقة  يف  معتبرة  شعبية  قاعدة  لها  سياسية 
القبائل مقاطعتها هذا املوعد االنتخابي، وهي 
من  التجمع  االشتراكية،  القوى  جبهة  حزب 
يف  العمال  وحزب  والدميقراطية  الثقافة  أجل 
بدعوى  أخرى  أحزاب  التحاق  احتمال  انتظار 
واالجتماعية  السياسية  الظروف  مالئمة  عدم 
ناهيك  االنتخابي،  االستحقاق  هذا  لتنظيم 
بحزمة  األحزاب  هذه  اقتناع  عدم  عن 
التي أعدتها احلكومة، السيما ما  اإلجراءات 
الشفافية،  غياب  االنتخابات،  بقانون  تعلق 
الدعاية  يف  العمومية  الوسائل  استغالل 
بعدم  اإلعالم  وسائل  اتهام  وكذا  االنتخابية 

احلياد وخدمة أجندة السلطة.
عددهم،  قلة  ورغم  آخر،  سياق  ويف   
املشاركة يف  رغبتهم يف  املواطنني  بعض  أبدى 
عبداهلل  عمي  فهذا  االنتخابي؛  املوعد  هذا 

يقول » ماذا جنت منطقة القبائل من مقاطعة 
سوى  الشاغر  الكرسي  وسياسة  االنتخابات 
املزيد من التأخر واملعاناة ». أما رشيد فقال لنا: 
» أريد أن يكون لوالية بجاية ممثلني يف البرملان 
حتى ال نعطي الفرصة آلخرين لشغل مقاعدنا 
. وعن سؤال حول قدرة الراغبني يف املشاركة 
املقاطعون،  سيمارسه  الذي  الضغط  حتمل  يف 
إذا  ولكن  أعلم ذلك  أنا   « الشاب كرمي  أجابنا 
وجدت مركز االقتراع مفتوحا فسأدلي بصوتي 

بكل قناعة وال أبالي«.
احلميد  عبد  يقول  املقابلة،  اجلهة  ويف 
»نحن  عدمها:  من  املشاركة  بخصوص 
يف  نطالب  ولم  للسلطة  دميقراطيا  انتقاال  نريد 
لقد  باالنتخابات،  فيفري   16 منذ  مسيراتنا 

أخطأت السلطة يف تقدير املوقف«.
عبدالسالم.ق

بجاية

عبـــارة »أوالش الفــــوط« تعلــو.. وأحــزاب 
وقوائـــــم حــرة تدخــل السبـــــاق

بلعربي،   سمير  السياسي  الناشط  يعتقد 
يف  مشاركة  ستسجل  القبائل  »منطقة  أن 
يسمح  لن  النظام  ألن  القادمة  التشريعيات 

بغياب نواب من املنطقة يف البرملان القادم«.
لـ«أخبار  تصريح  يف  املتحدث  ذات  وقال 
الوطن«  أن »األحزاب التقليدية سواء أحزاب 

كان  باملنطقة،  تواجد  لها  املعارضة  أو  السلطة 
األحزاب  ملختلف  ينتمون  مناضلني  هناك 
و  اجلزائر.  يف  احلزبية  التعددية  بداية  منذ 
األحزاب  هذه  حتصلت   97 انتخابات  منذ  
على مقاعد يف االنتخابات البرملانية أو احمللية 
  ،»2002 سنة  جلية  بصفة  ذلك  حصل  و 

أنها ستشارك  »اعتقد  يقول  املتحدث  وأضاف 
لن  النظام  ألن  القادمة  التشريعيات  يف  أيضا 
البرملان  يف  املنطقة  من  نواب  بغياب  يسمح 
املشاركة  نسبة  تهم  فـ«ال  وبحسبه  القادم«، 

بقدرة أهمية فرز نواب للمنطقة«.
أسماء بوصبيع

 الناشط السياسي سمير بلعربي لـ »أخبار الوطن«:

»نسبة المشاركة ال تهم بقـدر أهمية فرز نواب للمنطقة«

 استاذ القانون الدستوري والبرملاني السابق، 
أحمد بطاطاش لـ»أخبار الوطن«

»تصويت شخص واحد في الوالية 
 يكفــي ألن تحصــد القائمــــة 

التي صوت عليها كل المقاعد«
والبرملاني  الدستوري  القانوني  اعتبر   
»منطقة  أن  بطاطاش،  أحمد  السابق 
22 فبراير  القبائل منخرطة كليا يف حراك 
ملسار  تام  رفض  هنالك  وبالتالي   ،2019
رئاسية  انتخابات  من  املنتهج  السلطة 
كل  أغلقت  حيث  دستوري،  واستفتاء 
مراكز االقتراع ويف بعض األحيان بالقوة«، 
منطقة  تقدمت يف  التي  »القوام  أن  مشيرا 
السلطة  على  محسوبة ألشخاص  القبائل 

مقابل حصولها على الكعكة«.
لـ«أخبار  تصريح  يف  بطاطاش  وقال 
األفافاس  قرر  لو  »حتى  أنه  الوطن« 
مترد  سيحدث  كان  املشاركة  واألرسيدي 

لقواعد هذين احلزبني على قياداتهم، فهذه 
القواعد جزء ال يتجزأ من احلراك«.

تقدمت  التي  القوائم  وبخصوص 
متثل  أنها    « البرملاني  قال  املنطقة  هذه  يف 
أحزاب وأشخاص محسوبني على السلطة 
يكفي  إذ  الكعكة،  من  حتما  وستستفيد 
لتقاسم  والية  كل  يف  واحد  مركز  فتح 
املقاعد املخصصة لها، فقانون االنتخابات 
فتصويت  مشاركة  نسبة  أي  يشترط  ال 
ألن  يكفي  الوالية  يف  واحد  شخص 
حتصد القائمة التي صوت عليها على كل 

املقاعد«.
أسماء بوصبيع

مع اقتراب فترة جمع التوقيعات، وصل 
عدد القوائم احلرة واألحزاب السياسية التي 
سحبت استمارات التوقيعات من املندوبية 
الوالئية للجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات 
بوالية سطيف قصد املشاركة يف االنتخابات 
 83 منها  قائمة   124 القادمة  التشريعية 
للتنافس  سياسيا  حزبا  و41  حّرة،  قائمة 

على 15 مقعدا.
املعطيات األولية، فقد ترشحت  وحسب 
األرندى،  على  احملسوبة  الشخصيات  عديد 
منهم عدة رؤساء البلديات يف قوائم حّرة هروبا 

على حسم  وتأثيره  احلزبي  الغطاء  مقصلة  من 
إلى  بالنسبة  ذاته  الشيء  كان  فيما  النتائج، 
اجلزائرية  الشعبية  واحلركة  »األفالن«  حزب 

وبأقل درجة حزب »تاج«. 

 مقاطعة »األفافـــاس« 
 و »األرسيــــدى« 
ال حدث في سطيف 

»األفافاس«  أحزاب  مقاطعة  تصنع  لم 
خاصة  سطيف،  يف  احلدث  و«األرسيدي« 

السابقة خاصة  الهزائم  بسبب  الوالية  شمالي 
يف االستحقاقات احمللية.

لـ«أخبار  األولية  املعلومات  وحسب 
املعروفة  والوجوه  األسماء  عديد  فإن  الوطن«، 
األحزاب  قوائم  يف  وجدت  اجلديدة  وحتى 
عددهم  بلغ  حيث  احلرة،  والقوائم  السياسية 
ومحامون  أطباء  منهم  األقل  على  اسما   25
ومنتخبون حاليون يف املجالس البلدية والوالئية 

وحتى ممثلي املجتمع املدني. 

عبد املالك قادري 

سطيف

25 شخصيــة معروفــة موجـودة بقوائـم حزبيـة وحّرة 
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عبد املالك قادري
أن  و  خاصــة  املوضــوع   حساســية  ورغــم 
القضيــة تتعلــق مبصيــر حيــاة أشــخاص، ألن 
مهنــة التحاليــل الطبيــة تكــون مــن طــرف دكاتــرة 
مختصــن يف املجــال و يحــوزون علــى اعتمــاد  
ــة،  و  ــوزارة املعني ــن ال ــة م ــل الطبي ــر التحالي مخب
 02 يف  املــؤرخ   18/11 القانــون  ينظمهــا   التــي 
 03 رقــم  التعليمــة  حســب  و    2018 جويليــة 
املؤرخــة هــذا الشــهر  و املتضمنــة إجــراء التحاليــل 
الطبيــة بالصيدليــات اخلاصــة، و التــي مت إرســالها 
ــن  ــات الوط ــر والي ــة عب ــة الصح ــى كل مديري إل
ــوزارة أن الكثيــر مــن  تبلغهــم بأنــه بلــغ مصالــح ال
الصيدليــات وبعــض الهيــاكل الصحيــة  اخلاصــة 
ــن  تخصــص فضــاء  ــات الوط ــف والي ــر مختل عب
مبحالتهــا و حتويلــه إلــى مخبــر إلجــراء العديــد مــن 
التحاليــل الطبيــة مبختلــف أنوعهــا، و هــذا ينعكس 
ــة  ــن صح ــة و ع ــذه املهن ــات ه ــن ممارس ــلبا ع س
ــاص  ــا اخل ــا قانونه ــة يديره ــض ألن كل مهن املري
ــى  ــب  عل ــذا يج ــا، له ــع بينهم ــن اجلم و ال ميك
مديريــات الصحــة بالقيــام بدوريــات مراقبــة لهــذه 
الصيدليــات و وضــع حــد لهــذه  التجــاوزات و 
املمارســات غيــر قانونيــة، و كل صيدلــي ال يلتــزم 
بهــذه التعليمــة فإنــه يتعــرض لعقوبــات إداريــة و 
عقوبــات قــد تصــل إلــى ســحب االعتمــاد و غلــق 

ــه. صيدليت
ملخابــر  اجلزائريــة  النقابــة  جهتهــا  مــن   
التحاليــل الطبيــة يف بيــان لهــا شــجعت هــذه 
اخلطــوة التــي قامــت بهــا الوصايــة مــن أجــل وضع 

ــل  ــة التحالي ــرعية ملهن ــر الش ــة غي ــد للممارس ح
ــة  ــن جه ــرت م ــي أث ــات و الت ــة يف الصيدلي الطبي
ــة  علــى مصداقيــة هــذه املهنــة، و مــن جهــة ثاني
التحايــل علــى املرضــى ألنهــم ال يســتفيدون مــن 
تعويضــات الضمــان االجتماعــي عنــد إجــراء 
ــات، ألن التعليمــة  ــد هــذه الصيدلي ــل عن التحالي
جــاءت حلمايــة املريــض و قطــع الطريــق علــى كل 
ــر  ــاذ تدابي ــار اتخ ــه، يف انتظ ــر بصحت ــن يتاج م
ــادات  أخــرى ضــد قاعــات العــالج و بعــض العي
الطبيــة التــي  تقــوم بهــذه التحاليــل أيضــا، ألنــه 
ــرض  ــا يع ــن كم ــى كل القوان ــداء صــارخ عل اعت
النقابــة  فــإن  لهــذا  و  للخطــر،  املرضــى  حيــاة 
ــع  ــو جمي ــة تدع ــل الطبي ــر التحالي ــة ملخاب اجلزائري
ــم   ــول نقابته ــاف ح ــى االلتف ــدة إل ــر املعتم املخاب

مــن أجــل الدفــاع عــن مهنتهــم و وضــع حــد 
للفوضــى التــي انتشــرت يف هــذا القطــاع.

النقابــة  رئيــس  ميــزي   عــالوة  أكــد   و   
عبــر  منشــورا  يف   التحاليــل  ملخابــر  اجلزائريــة 
املبــادرة  هاتــه  أن  للنقابــة  الرســمية  الصفحــة 
جــاءت بعــد ثمــرة مجهــودات النقابــة و شــكاويها 
ــة  ــة و صح ــب باملهن ــد للتالع ــع ح ــوزارة لوض لل

املريــض.
ــات  ــد الصيدلي ــد عدي ــل جت ــا وباملقاب ميداني
والهيــاكل الصحيــة اخلاصــة متعاقــدة مــع املخابــر 
اخلاصــة، فيمــا يخــص نــزع ونقــل العينــات 
ــض  ــع بع ــا يض ــو م ــة وه ــل الطبي ــل التحالي ألج
ــة  ــع النقاب ــر م ــدى آخ ــام حت ــة أم ــر اخلاص املخاب

والهيئــات الصحيــة .

تسجيل وجود صيدليات و قاعات عالج تقوم بالتحاليل دون ترخيص

وزارة الصحــة تتوعـد المخابـــر 
الطبيـــة »المزيفـــــة«

أمرت وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات مصاحلها بالتحرك وضبط أكثر لتنظيم مهنة املخابر الطبية  وهددت  
بغلق كل صيدلية  أو قاعة عالج أو عيادة طبية خاصة تقوم بالتحاليل الطبية دون حصولها على اعتماد يف هذا املجال أو 

تصريح مسبق  و هذا لوضع حد لهذه املمارسات غير الشرعية و غير قانونية ملهنة التحاليل الطبية يف الصيدليات وحتى يف 
قاعات العالج والعيادات الطبية  رغم أن دورها هو بيع األدوية فقط والفحص وتقدمي عالجات.

إنتاج أول  عداد كهربائي  ذكي بالعلمة وربط 150 ألف عائلة بالغاز

إعطـــاء إشــارة انجــــاز و تركيــب محطــات 
شحــن بطاريــات السيــارات الكهربائيــة

ــونلغاز«،  ــركة »س ــام لش ــر الع ــى املدي أعط
شــاهر بوخلــراص مــن العلمــة يف ســطيف إشــارة 
شــحن  أجهــزة  تركيــب  و  إلجنــاز  االنطــالق 
مبحطــات  الكهربائيــة  الســيارات  بطاريــات 
اخلدمــات حتضيــرا  لدخــول الســيارة الكهربائيــة 
إلــى اجلزائــر ســنة 2035  خــالل زيارتــه األخيــرة 
ــتراتيجية  ــذا الس ــذا تنفي ــطيف، و ه ــة س لوالي
ــن   ــا عاي ــال، كم ــذا املج ــطرة يف ه ــة املس الدول
إنتــاج  أول عــداد كهربائــي ذكــي مبؤسســة صنــع 
أجهــزة القيــاس » AMC » بالعلمــة، و أكــد 
ــان  ــر لضم ــره أكث ــى ضــرورة تطوي بوخلــراص عل

ــودة و ذكاء. ــر ج ــاج أكث إنت
أن  أكــد  القطــاع  عصرنــة  إطــار  يف  و    
أعــوان وكاالت الكهربــاء أصبحــوا يقومــون برفــع 
مؤشــرات العــدادات بجهــاز رفــع املؤشــر الذكــي« 
TSB«  و هــذا لضمــان دقــة املؤشــر و فاتــورة 
صحيحــة خاليــة مــن األخطــاء  و التقليــل مــن 
الشــكاوي يف هــذا الشــأن و ســرعة اخلدمــات، 
ــة.  و أكــد ذات املســؤول  ــت تقليدي ــا كان بعدم
أن  ديــون الشــركة بلغــت 148 مليــار دينــار 
الســنة  خــالل  كانــت  بعدمــا  جزائــري، 

ــري و هــذا بعــد  ــار جزائ ــار دين ــة 180 ملي املاضي
ــع  ــن يف دف ــن و املواطن ــض الصناعي ــاوب بع جت
ــراء  ــذت إج ــركة أخ ــركة، و أن الش ــوق الش حق
ــات  ــالل عملي ــاز خ ــاء و الغ ــع الكهرب ــدم قط بع
احلجــر الصحــي الســنة املاضيــة، لكــن سياســة 
ــار  ــع التي ــة قط ــا يف عملي ــة فيه ــركة ال رجع الش
ــم يدفــع  بعــد العمليــة التحسيســية لــكل مــن ل
ــن. ــة الصناعي ــاز خاص ــاء و الغ ــوق الكهرب حق

ــام   ــر الع ــد املدي ــة أك ــبة التغطي ــن نس  و ع
أن نســبة التغطيــة بالغــاز بلغــت  65 باملائــة 
ــة،  ــنة املاضي ــن الس ــرة م ــهر األخي ــالل األش خ
بعدمــا كانــت أقــل مــن 60 باملائــة و هــذا  بعــد 
جتســيد برامــج ربــط مناطــق الظــل بهــذه الطاقــة 
احليويــة  بعــد جتســيد مــا نســبته 75 باملائــة مــن 
هــذه املشــاريع املبرمجــة،  حيــث اســتفادت 
الســنة املاضيــة 150 ألــف أســرة مــن هــذه املــادة 
تنفيــذا لبرنامــج رئيــس اجلمهوريــة، و أن العمليــة 
متواصلــة هــذه الســنة للرفــع مــن نســبة التغطيــة 
و تنفيــذ باقــي البرامــج و ربــط باقــي مناطــق 
ــارة  ــام يف زي ــر الع ــد حــل  املدي ــذا و ق الظــل. ه
لواليــة ســطيف ملعاينــة بعــض مشــاريع قطاعــه، 

ــن زادة  ــاء بع ــد الكهرب ــة تولي ــرار محط ــى غ عل
ــز  ــيدها لتعزي ــي مت جتس ــات الت ــن ارن ــة ع ببلدي
الشــبكة الوطنيــة للكهربــاء و التــي تتوفــر علــى 
قــدرة إنتــاج بـــ 1.015 ميغــاواط قــدرت تكلفــة 
ــذا  ــنتيم و ه ــون س ــار  و 100 ملي ــا 8 ملي إجنازه
لتحســن قــدرة الطاقــة الكهربائيــة، حيــث أكــد 
أن املؤسســة تســعى لتحســن خدمــة الكهربــاء بـ 
17 ألــف ميغــاواط حتســبا ألي ارتفــاع  يف درجــة 
احلــرارة و أخــذ كل االحتياطــات و هــذا لقضــاء 
صيــف مريــح  مــن طــرف الســكان و املؤسســات 
االقتصاديــة  دون انقطاعــات كهربائيــة، و أن 
ــطول  ــث أس ــن حي ــك م ــتعدة لذل ــة مس املؤسس

ــع. ــاج أو شــبكة النقــل و التوزي اإلنت
و ببلديــة مزلــوق قــام الرئيــس املديــر العــام 
ملؤسســة »ســونلغاز«رفقة الوالــي بوضــع حيــز 
اخلدمــة لشــبكة الغــاز الطبيعــي لفائــدة 320 
عائلــة مبشــتة »اجلابيــات بتكلفــة تقــدر بـــ 7 
ــي  ــول الكهربائ ــروع احمل ــن مش ــا عاي ــار، كم ملي
ــد و  ــاج احلدي ــع إنت ــو واط و مصن 220/60 كيل

ــر. ــاوالد صاب ــة ب ــة الصناعي ــب و املنطق الصل
 عبد املالك قادري

أوصى اجلزائريني بالتآزر والتكافل

بلمهـــدي يدعــو المصليـــن 
إلــى االلتزام بالبروتوكـول 
الصحـــي فــي التراويــح

ــاف  ــة واألوق ــر الشــؤون الديني  دعــا وزي
ــة  ــن والي ــس، م ــدي، أول أم ــف بلمه يوس
ــوا  ــى أن »يواصل ــن إل ــوع املصل ــيلة جم املس
االلتــزام بالبروتوكــول الصحــي أثنــاء تأديتهــم 
ــل«. ــح يف شــهر رمضــان املقب صــالة التراوي

الســياق،  هــذا  يف  بلمهــدي  ونبــه 
األســاس  حجــر  بوضــع  قيامــه  خــالل 
إلنشــاء الزاويــة اجلديــدة ســيدي أحمــد بــن 
ــة عــن  ــة القاســمية ببلدي بلقاســم الرحماني
اخلضــراء إلــى عــدم االكتــراث لــدى بعــض 
ــن يزعجهــم  مــن وصفهــم بـ«املشوشــن الذي
النجــاح الباهــر الــذي حققتــه اجلزائــر يف 
مجــال محاربــة جائحــة كوفيــد19-، خاصــة 

عبــر املؤسســة املســجدية«.
اخلصــوص  هــذا  يف  الوزيــر  قــال  و 
»يف  للمصلــن:  كالمــه  موجهــا  كذلــك 
ــا  ــدول مجاله ــه ال ــت في ــذي أغلق ــت ال الوق
ــول  ــوا البروتوك ــم أن تطبق ــد منك ــا ،أري كلي
ــدون  ــن يري ــى الذي الصحــي وال تســتمعوا إل
ــع  ــاد الوض ــي إلفس ــول الصح ــر البروتوك كس
ــى  ــا باملناســبة إل ــالد«، داعي الصحــي يف الب
»ضــرورة التــآزر والتكافــل بــن أفــراد املجتمــع 

خــالل الشــهر الفضيــل«.
ــن  ــدور اجلزائري ــا أشــاد بلمهــدي ب كم
ــة  ــات الديني ــاء املؤسس ــم إنش ــال دع يف مج
ــه  ــام ب ــا ق ــرار م ــى غ ــا عل ــا الزواي ــن بينه م
ــة األرض  ــح قطع ــذي من ــنن ال ــد احملس أح
ــد  ــيدي أحم ــة س ــا زاوي ــتبنى عليه ــي س الت
ــة  ــمية ببلدي ــة القاس ــم الرحماني ــن بلقاس ب
 5 علــى  تتربــع  التــي  و  اخلضــراء  عــن 

هكتــارات.
بــن  أحمــد  الشــيخ  أصــول  وحــول 
الزاويــة  هــذه  حملــت  الــذي  بلقاســم 

الســاقية  مــن  ينحــدر  فهــو  اســمه، 
الصحراويــة  العربيــة  باجلمهوريــة  احلمــراء 

طيــة. ا لدميقر ا
و جتــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع زاويــة 
الرحمانيــة  بلقاســم  بــن  أحمــد  ســيدي 
 )5( خمســة  علــى  تتربــع  القاســمية 
هكتــارات و يتطلــب إجنازهــا 900 مليــون دج 
ــن  ــا م ــيتم جمعه ــي س ــات الت ــل التبرع متث
احملســنن و قــد صممــت لتضــم مســجدا 

بيداغوجيــة. ومرافــق 
و  الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  ويواصــل 
ــة املســيلة بتفقــد  ــى والي ــه إل ــاف زيارت األوق
لقطاعــه  تابعــة  مرافــق  عــدة  وتدشــن 
جبــل  و  بوســعادة  و  بلعايبــة  ببلديــات 

امللــح. وعــن  امســاعد 
ق.و

 الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية:

 خفـــض الحـــد األدنـى للمساهمــة الشخصيــة 
ألصحــاب المشاريــع إلــــى 5 بالمائــــة

للمســاهمة  الدنيــا  النســبة  خفــض  مت 
الشــخصية بالنســبة للطلبــة حاملــي األفــكار 
ــن العمــل، ذوي املشــاريع  والشــباب العاطــل ع
ــة  ــم وتنمي ــة لدع ــة الوطني ــاز الوكال ــن جه ضم
املقاوالتيــة »أنــاد« )أنســاج ســابقا(، إلــى نســبة 
5 باملائــة مــن الكلفــة اإلجماليــة لالســتثمار 
ــن دج أو  ــا يقــل االســتثمار عــن 10 مالي عندم

يســاويها.
تنفيــذي  مرســوم  مبوجــب  ذلــك  وتقــرر 
صــدر يف العــدد 25 مــن اجلريــدة الرســمية. 
ويتعلــق االمــر باملرســوم 125-21، الــذي وقعــه 
الوزيــر األول، عبــد العزيــز جــراد، يف 29 مــارس 
ــن  ــن 3 و 11 م ــم املادت ــدل ويتم ــي، ليع املاض
ــؤرخ يف 6  ــم 290-03 امل ــذي رق ــوم التنفي املرس

ســبتمبر 2003، احملــدد شــروط اإلعانــة املقدمــة 
للشــباب ذوي املشــاريع ومســتواها.وزيادة عــن 
ذلــك، حــدد املرســوم اجلديــد أيضــا »مبلــغ 
ــي  ــة حامل ــئ بالنســبة للطلب ــر املكاف القــرض غي
األفــكار والشــباب العاطــل عــن العمــل مــن 
ذوي املشــاريع بنســبة 25 باملائــة مــن الكلفــة 
اإلجماليــة لالســتثمار، عندمــا يقــل االســتثمار 

عــن 10 ماليــن دج أو يســاويها.
وحســب بيــان للــوزارة املنتدبــة لــدى الوزيــر 
ــذه  ــإن ه ــرة، ف ــات املصغ ــة باملؤسس األول املكلف
اقتصاديــة  »مقاربــة  ضمــن  تنــدرج  اخلطــوة 
جديــدة لدعــم ومرافقــة أصحــاب املشــاريع، 
وفــق تصــور جديــد يؤســس لرؤيــة اقتصاديــة 
ــر  ــى إقحــام اســتحداث وتطوي شــاملة تهــدف إل

املؤسســات املصغــرة يف قلــب السياســة العموميــة 
للدولة«.

ويأتــي ذلــك »مواصلــة لتعزيــز مســعى 
رئيــس اجلمهوريــة يف اعتمــاد مقاربــة اقتصاديــة 
اســتحداث  عمليــة   يف  وفعالــة  ناجعــة 
ــادي  ــردود االقتص ــاريع ذات امل ــاطات واملش النش
واملتنــوع عــن طريــق الوكالــة الوطنيــة لدعــم 
لإلجــراءات  واســتكماال  املقاوالتيــة  وتنميــة 
اجلديــدة املتخــذة يف هــذا الشــأن ومــن أجــل 
توفيــر الظــروف الالزمــة للمضــي قدمــا باملؤسســة 
ــا  ــة وظيفته ــا نحــو تأدي ــة مرافقته ــرة وترقي املصغ
االقتصاديــة احلقيقيــة التــي أنشــئت ألجلهــا«، 

يضيــف البيــان.
ق.و

وزير االتصال الناطق الرسمي باسم احلكومة، عمار بلحيمر:

»بـاب المرحلـة االنتقاليــة 
ُمغلــق.. وال خــالف بيــن 

الرئيـــس والجيــش«
اعتبــر وزيــر االتصــال الناطــق الرســمي 
بلحيمــر، حتــول  احلكومــة، عمــار  باســم 
الشــعارات مــن »جيــش – شــعب خــاوة 
ــة مــا شــي عســكرية«  ــى »مدني – خــاوة« إل
دليــل علــى خطــورة مــا يحــاك ضــد اجلزائــر 
ــة  ــاب املرحل ــددا أن »ب ــرات، مش ــن مؤام م
بــن  خــالف  وال  ُمغلــق..  االنتقاليــة 

الرئيــس واجليــش«.
وقــال بلحيمــر، يف حــوار مــع موقــع 
اخلطــورة  إّن  اللندنــي،  بوســت«  »عربــي 
ــار  ــة للمس ــة رافض ــات أجنبي ــا جه مصدره
ــاء املؤسســاتي والدســتوري  الدميقراطــي والبن

الــذي تنتهجــه اجلزائــر اجلديــدة.
الســياق  يف  بلحيمــر  حديثــه  وتابــع 
يعــرف  مــا  لتمريــر  يخططــون  ذاته:«هــم 
بــاب  ســتفتح  التــي  االنتقاليــة  باملرحلــة 
اخلــراب والدمــار الــذي تعانــي منــه دول 

شــقيقة«.
مختلــف  أّن  ذاتــه،  املســؤول  وأّكــد 
التجــارب التــي مــرت بهــا اجلزائــر أكــدت أنه 
ال أحــد يســتطيع زعزعــة العالقــة الصلبة بن 
اجليــش واألمــة، مؤكــدا أّن »ال خالفــات بن 
اجليــش ورئاســة اجلمهوريــة، حيــث أبــرزت 
مجلــة اجليــش يف عددهــا األخيــر االنســجام 

الكامــل بــن الرئيــس واجليــش«.
الناطــق  أعــرب  ذاتــه،  الصــدد  ويف 
قــرار  احتــرام  عــن  للحكومــة  الرســمي 
األحــزاب التــي أعلنــت رفضهــا املشــاركة يف 

قلتهــا. علــى  جــوان   12 تشــريعيات 
أن  علــى  ذاتــه،  املســؤول  وشــّدد 
التشــريعيات املقبلــة ســتحتكم ألول مــرة 
ــل  ــة بفض ــفافية املطلق ــة والش ــر النزاه ملعايي

اجلديــد. االنتخابــات  قانــون 

مواقف الجزائر ثابتة في 
نصرة القضايا العادلة

ــن  ــر ع ــّرج الوزي ــر ع ــد آخ ــى صعي عل
ــا  ــرة القضاي ــة إزاء نص ــر الثابت ــف اجلزائ مواق
العادلــة وواقــع التطبيــع بعــض الــدول العربية 
مــع الكيــان الصهيونــي الغاضــب، أيــن  أّكــد 

عمــار بلحيمــر، بــأّن موقــف اجلزائــر الرافــض 
للتطبيــع بـ«الســيادي« الــذي يعبــر عــن قناعة 
الشــعب اجلزائــري، مبــرزا أّنــه لــن يتأثــر مبــن 

اختــار التطبيــع أو مبــن يــرّوج لــه.
مــع  أجــراه  بلحيمــر يف حــوار  وقــال 
موقــع »عربــي بوســت« البريطانيــة، إّن »دعــم 
اجلزائــر للقضايــا العادلــة عبــر العالــم موقــف 
ثابــت ال ولــن يخضــع ألي ابتــزاز أو ضغــوط 

ــا«. ــا ومصدره ــت طبيعته ــا كان مهم
ــع  ــة، وبشــأن تطبي ويف ســياق ذات صل
أّكــد  الصهيونــي،  الكيــان  مــع  الربــاط 
بلحيمــر أّنــه »يجــب التذكيــر أن التطبيــع 
بــن املغــرب والكيــان قائــم منــذ ســنوات ومــا 
حــدث مجــرد إخــراج هــذه العالقــة للعلــن«.
واعتبــر بلحيمــر اتهــام املغــرب للجزائــر 
بدعــم الصحــراء الغربيــة ال حــدث، ألن 
مــع  ويتماشــى  ســيادي  اجلزائــر  موقــف 

الدوليــة. الشــرعية 
ــا  ــه، إّنن ــول يف الصــدد ذات وصــّرح بالق
ــة  ــن جبه ــر ب ــزاع الدائ ــًا يف الن ــنا طرف »لس
ال  وبالتالــي  املغربــي  واحملتــل  البوليســاريو 
ميكــن لنــا أن نختــار بــدل الصحراويــن احلــل 

ــه«. ــذي يريدون ال
عبداجلالل نويس
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أخبار الداخل

فيروز رحال
»حي  إلى  الوطن«  »أخبار  قادت  جولة  يف 
رفانة« أحد األحياء  املوجودة يف أطراف مدينة تبسة 
أين توجد العديد من النسوة يقمن بصناعة األواني 
األكل  حتى  و  الطهي  يف  تستعمل  التي  الطينية 
ويبعنها باجلملة للمحالت التجارية  ، أين كشفن 
قليلة  أيام  أكثر  بصفة  تنتعش  املهنة  هذه  أن  لنا 
العائالت  أن   إذ   ، فقط  الكرمي  الشهر  حلول  قبل 
إلى  بقوة  األخيرة  السنوات  عادت خالل  التبسية  
املوائد التقليدية بعد ركود طويل، حاملة معها عبق 
البيوت  ربات  حتاول  الذي  والستينات  اخلمسينات 
استذكاره خالل الشهر الفضيل، وبدوره كشف لنا 

هذا  أن  الفخارية  لألواني  محل  صاحب  »أحمد« 
النوع من األواني لقى إقباال معتبرا هذه األيام  كإرث 
النسوة  تقمن  حيث  جميل،  وتاريخي  حضاري 
العديد من األواني وأهمها »القدرة« لطهي  باقتناء 
»شوربة الفريك« املعروفة بها العائالت التبسية يف 
رمضان ، وحترص أيضا على شراء طاجني »الطني« 
لطهي  خبر الدار مبختلف أنواعه »الكسرة« كما يتم 
اقتناء  صحون  تقدمي مختلف األطباق الرمضانية .
ومن جهة أخرى، وحسب ما الحظناه يف  أسواق 
مبختلف  محالتها  تزينت  التي   ، الوالية  عاصمة 
التوابل الفواحة و التي ال تغيب عن املطبخ التبسي  
طيلة شهر رمضان،  فحسب ما حتدثت عنه  سيدة 
الوطن يف إحدى  أخبار  بها  التقت  السن  كبيرة يف 

احملالت ، فإن سبب  تزايد اإلقبال على التوابل يف 
املنتصف الثاني من شهر  شعبان، باعتبار أن  كل 
اقتناء  يفضل  و  غيره  دون  اخلاصة   توابله  له  طبق 
خاصة  نكهة  من  لها  ملا  حديثا  املطحونة  التوابل 
وأخرى   ، بالسمك  خاصة  توابل  فتوجد  جدا، 
ناهيك  بالدجاج،  خاصة  وأخرى  باللحم  خاصة 
التوابل التي تتميز بها أطباق عن أخرى على  عن 
غرار طاجني احللو، ويف ذات السياق كشفت سيدة 
أخرى أنها تفضل التوابل التونسية فمع حلول شهر 
رمضان كل سنة تقوم باقتناء التوابل التونسية، إال 
أنه يف ظل اجلائحة الصحية وغلق احلدود مع اجلارة 
وطحنها  احمللية  التوابل  لشراء  اضطرت  فقد  تونس 

يف البيت .

جيجل

مركـز الردم التقنـي يهدد صحة 
سكــان قريــة بنـي أحمــد

يشتكي سكان قرية بني أحمد ببلدية قاوس بجيجل من الروائح الكريهة املنبعثة من 
مركز الردم التقني للنفايات واملتواجد بالقرب من املنطقة ، يف احلدود الفاصلة بني بلديتي 

قاوس جيجل .
الروائح  من  درعا  ضاقوا  إنهم   الوطن«   بـ«أخبار  لقائهم  خالل  املنطقة  سكان  وقال 
الكريهة جدا خاصة يف فصل الليل ، حيث يقومون بتحريكها بحكم أن أغلب الشاحنات 
تقوم بتفريغ القمامة يف الليل ، حيث يصبح من اإلستحالة البقاء يف اخلارج نظرا لصعوبة 
التنفس بسبب شدة الروائح ، ناهيك عن احلشرات السامة والبعوض خاصة اآلن مع إرتفاع 
درجات احلرارة ، واملشكل يف األمر أنه تقريبا كل بلديات الوالية تقوم برمي قمامتها يف هذا 
املركز ، بسبب غلق العديد من املراكز يف مختلف البلديات األخرى بسبب الروائح الكريهة 
، على غرار املركز املتواجد مبنطقة الدكارة ببلدية أين قام املواطنون بغلقه بالقوة ، بعد أن 
الشأن نفسه  آذانا صاغية من املسؤولني ، وهو  ضاقت بهم كل السبل ولم تلق شكاويهم 
لسكان قرية بني أحمد ورغم الشكاوي املتكررة للبلدية ومصالح البيئة والكتابة للوالي ، إال 
أنه ال شيئ حدث ، بل أن األمور تتفاقم أكثر بسبب اإلكتظاظ الكبير الذي أصبح يعرفه 
هذا املركز ، دون احلديث عن تأثيراته السلبية الكبيرة على الثروة احليوانية والنباتية ، أين 
أتلفت العديد من أشجال الزيتون بطريقة غريبة وكأنك أشعلت النيران يف جدوعها ، إضافة 
إلى نفوق العديد من رؤوس املواشي هنالك ، وعليه يدق السكان ناقوس اخلطر طالبني من 
السلطات التحويل الفوري لهذا املركز والذي أصبح عبارة عن مفرغة عمومية عشوائية إلى 

مناطق بعيدة وغير آهلة بالسكان ألن الوضع أصبح فعال ال يطاق .
عب اهلل ابراهيم

عنابة

حجز أطنان من الفواكه الفاسدة 
فــي غــرف التبريـــد

التبريد من  الرقابة املختلطة بوالية عنابة خالل عملية تفتيش لغرف  متكنت مصالح 
حجز أطنان من الفواكه غير صاحلة االستهالك.

الفرق  املبرمجة ضمن  التدخالت  إطار  التجارة ففي  بيان مديرية  وحسب ما جاء يف 
و  التفاح  و  الليمون  من  طن   8 من  ألزيد  إتالف  و  نهائي  عملية سحب  متت   ، املختلطة 
للقوانني  طبقا  الردعية  القانونية  اإلجراءات  كافــــــة  اتخاذ  مت  حيث   ، الفاسد  البرتقال 
املخالفني. واجلدير  القضائية ضد  للمتابعة  إعداد ملف  املجال مع  املفعول يف هذا  السارية 
التجارة  ملديرية  التابعني  الغش  وقمع  الرقابة  أعوان  يكثف  رمضان  أن عشية حلول  بالذكر 
املواد  تخزين  ملراكز  التفتيش  عمليات  تكثيف  على  املعنية  املصالح  مختلف  مع  بالتنسيق 
والعلمة إلحباط  كالشرفة  بالوالية  البلديات  عبر مختلف  املوجودة  التبريد  الغذائية وغرف 
مدى  وملراقبة  الفضيل  الشهر  يف  الواسع  االستهالك  ذات  السلع  الحتكار  محاوالت  أي 

صالحيتها حلماية املستهلكني من التسممات الغدائية.
ف. سليم

أم البواقي 

ملثمون يقتحمون مسكًنا ويستولون 
على 2.5 مليارو مجوهرات 

البيضاء  عني  دائرة  بامن  الرابع  احلضري  باالمن  القضائية  الشرطة  عناصر  متكنت 
بالتنسيق مع عناصر الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية بعني البيضاء من فك لغز جرمية سرقة 

بالعنف و توقيف أربعة اشخاص مع استرجاع كل املسروقات .
مصالح  حيث تلقت  املاضي   األسبوع  بداية  الى  تاريخ  الى  القضية  حيثيات  تعود 
قيام   ، مفاده  بالغ  البيضاء  عني  دائرة  المن  الرابع  احلضري  باالمن  القضائية  الشرطة 
بعد  مسكن  داخل  من  فوالذيتني  خزانتني  على  باالستيالء  وملثمني  مجهولني  اشخاص 
باشرتها  التي  الفورية  التحقيقات  و  التحريات  املسكن،  صاحبة  على  بالعنف  االعتداء 
رجال الضبطية القضائية وباستغالل جميع املعلومات مكنت من حتديد هوية املشتبه فيهم 
العثور  التوصل إلى مكان إخفاء املسروقات والتي مت  و توقيفهم يف ظرف قياسي و من ثم 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  بعد  البواقي واسترجاعها  بأم  الورشات  ببلدية بريش  بأحد  عليها 
البيضاء  واملتمثلة  عني  محكمة  نيابة  مع  واملستمر  الدائم  وبالتنسيق  الالزمة  القانونية 
يف : خزانتني فوالذيتني بهما مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و األجنبية قدر مبجموعها 
مبايفوق 2.5 مليار دينار وكمية من املصوغات الذهبية ،إضافة الى استرجاع كل الوسائل 
واألدوات املستعملة يف العملية )مركبتني ،سيف من احلجم الكبير آالت كهربائية لقطع 

و ثقب املعادن ...(
مدفوني صونيا

 القبــض علــى المتهــــم
 بمحاولــة قتــل شاب 

أوقفت عناصر الشرطة باالمن احلضري الثالث  شخص يبلغ من العمر 19 سنة  تورط 
يف قضية محاولة القتل العمدي مع سبق االصرا والترصد  لشخص .

 توقيف املشتبه فيه جاءت على  إثر تلقي  مصالح الشرطة  بالغا  مفاده استقبال  قسم 
البواقي لشخص مصاب بحروح  خطيرة   بأم  الطبية  ملستشفى ابن سينا   االستعجاالت  
الفاعل  حتديد   هوية  مت  القضية   مالبسات  وكشف   حتقيقا   وبفتح  كيتور  ابيض   سالح 
وتوقيفه، حيث تبني ان الضحية  مت استدراحه  من طرف املشتبه فيه  إلى احد االماكن 
ومت االعتداء عليه  على مستوى الرقبة والوجه  واألذن  مت حتويل اجلاني لقسم الشرطة واجناز 

ملف جزائي ضده قدم مبوحبه أمام العدالة .
مدفوني صونيا

تشهد مختلف محالت األواني الفخارية  و التوابل  بأنحاء والية تبسة  إقباال  كبيرا  للمواطنني خاصة  منهم 
النساء، اللواتي تعودن على اقتنائها مبناسبة الشهر  الفضيل، نظرا لتقاليد املطبخ التبسي  الذي ال ميكن فيه 

دخول  شهر رمضان الكرمي  دون تغيير األواني املنزلية مبا فيها األواني الفخارية و الطينية ، دون أن ننسى مختلف 
أنواع  التوابل ذات العطور الفواحة  التي ألفها اجلزائريون بصفة عامة يف مطابخهم .

اصبح السوق الفوضوي مبنطقة جرمان ببلدية 
تعيق  سوداء  نقطة  عن  عبارة  سطيف،  يف  العلمة 
الفوضوي  السوق  هذا  البيئة،  تهدد  و  املرور  حركة 
الذي يف كل مرة حتاول اجلهات املعنية القضاء عليه 

لكن دون جدوى.
التي  الشاغرة  األرضية  غرس  و  حرث  فبعد 
حواف  وضع  و  سلعهم  عليها  يعرضون  التجار  كان 
على  التجار  ملنع   05 رقم  الوطني  فوالذية  للطريق 
مينع  لم  ذلك  لكن  املنطقة،  بهذه  سلعهم  عرض 
التجار من عرض سلعهم امنا زاد الوضع تأزما لعرض 
هؤالء التجار سلعهم على جزء من الطريق، و على 
طول يصل الى واحد كلم من جانبي الطريق، األمر 
الذي تسبب يف غلق الطريق الوطني رقم 05 بسبب 
التوقف العشوائي لبعض أصحاب املركبات الراغبني 
تتشكل  احيانا  حيث  املشتريات،  بعض  اقتناء  يف 
طوابير كبيرة من املركبات قد يصل طولها الى واحد 
كلم خاصة يومي االحد و الثالثاء حيث يكثر عدد 
التجار و املتسوقني الن ذلك يصادف السوق األسبوعي 
بكل من العلمة و تاجنانت، كما اصبح هذا السوق 
الفوضوي يهدد البيئة بسبب  تراكم مخلفات السع و 
مختلف النفايات، و رغم ان الكثير من هؤالء التجار 

استفادوا من محالت الرئيس ببلدية العلمة يف اطار 
القضاء على األسواق الفوضوية لكنهم لم يستغلونها 
مزاولة  يف  استمر  و  للغير  بتأجيرها  قام  من  منهم  و 
اقتراح قدمه بعض  رغم  و  بطريقة فوضوية،  نشاطة 
السابقة  لهؤالء  االنتخابية  العهدة  املنتخبني خالل 
التجار بالتنقل الى بلدية بئرالعرش و عرض سلعهم 
بالسوق األسبوعي الذي يقع مبحاذاة الطريق الوطني 

رقم 05 و يتوفر على مساحات شاسعة لركن سيارات 
الزبائن لكنهم فضوا ذلك و فضلوا تضييق الطريق و 
عرقلة حركة املرور. لتقبى معاناة اصحاب السيارات 
العابرين للطريق الوطني رقم 05 على مستوى منطقة 
على  للقضاء  جاد  تدخل  غاية  الى  مستمرة  جرمان 

هذا السوق الفوضى
ع املالك قادري

سطيف

السوق الفوضوي بجرمان يتحول إلى نقطة سوداء

جنح أمن دائرة الذرعان بالطارف من اإلطاحة 
بعصابة إجرامية خطيرة مختصة يف سرقة احملالت 

التجارية لبيع املجوهرات مبدينة الذرعان.
يستعمالن  شخصان  من  متكونة  العصابة 
مع  جلباب  نسائية  ثياب  يف  التنكر  أسلوب 
بيضاء  وباستعمال أسلحة  حملهم حلقائب نسائية 

باستحضار مركبة املعنيان يف العقد الثاني من العمر 
العملية  مكنت  الذرعان.أين  مدينة  من  ينحدران 
مصوغات  هي  و  املسروقة  األشياء  استرجاع  من 
من املعدن األصفر مع توقيف املشتبه فيهما. وبعد 
االنتهاء من التحقيق مع املوقوفني أجنز ضدهما ملف 
السرقة  أشرار  جمعية  تكوين  قضية  عن  قضائي 

من داخل محل جتاري لبيع املجوهرات حتت طائلة 
التهديد باالعتداء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة 
اجلهات  أمام  مبوجبه  قدما  مركبة  استحضار  و 
القضائية املختصة لدى محكمة الذرعان أين صدر 
ضدهما آمر إيداع احلبس املؤقت باملؤسسة العقابية.
ف سليم

الطارف

عصابة تتنكر في ثياب نسائية للسطو على محل مجوهرات

تزامنا و حلول الشهر الفضيل 

انتعاش تجارة األواني الفخارية والتوابل بتبسة
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أخبار الداخل

أمني حواش
والبالغ  املواشي  تربية  مشاريع  حاملي  وعبر 
وضعيتهم   عن  شاب   90 حوالي  عددهم 
عدم  بسبب  تشاؤمية  الوطن«بنظرة  ل«أخبار 
بقاء  و  السابقة  املديرة  لدى  اجلادة  اإلرادة  توفر 
احلالي  املدير  بالنسبة  عليه  ماهو  على  الوضع 
للنظر يف حل هذا امللف بتضافر جميع األطراف 
أي  استعداد  بوادر   أي  تظهر  لم  بحيث   املعنية 
منذ  مكانه  يراوح  الذي  امللف  هذا  لطي  جهة  
خاصة  وصفهم  حسب  اآلن  حلد     2018 سنة 
تفوق  التي  اإليجار  عقود  من  الكثير  انتهاء  مع 
القيمة  20 مليون سنتيم املخصومة من  قيمتها  
إلى  اضطروا  بحيث   املشاريع  اإلجمالية  املالية 

إعادة جتديدها حتى تتالئم مع  شروط االستفادة 
قد  التي  و   املبرمة  االتفاقية  يف  عليه  املنصوص 
تسقط حق االستفادة منهم إذا كان عقد  الكراء 
منتهي الصالحية   وهو األمر الذي دفع بهم إلى 
مضاعفة  مالية  خسائر  متكبدين بذلك  جتديده 
حتى قبل استالمهم النهائي للمشاريع كل هذه 
التي  الضبابية  استمرارية  مع  ساهمت  املتاهات 
هذه  من  نهائي  بشكل  استفادتهم  حول  حتوم 
الشباب  هؤالء  علي  الضرر  تفاقم  يف  املشاريع 
الذي أنهكته  البطال من جهة و البيروقراطية من 
جهة ثانية والتي قضت الى حد بعيد آمالهم يف 

تأسيس مشاريع خاصة.
ان  الشباب  احد  كشف  السياق  ذات  يف 

العوائق  احد  أيضا  هو  املمولني  بعض  متاطل 
الرئيسية التي حتول دون ترجمة مشاريع البعض 
تربية  مبهنة  اخلاصة  التجسيد  أرض  على  منهم  
األغلفة  بضعف  املمولون  يتعلل  أين  املواشي 
يواجهه شخصيا  ما  وهو  بنشاطهم  مقارنة  املالية 
باستبداله  له  السماح  يف  مطالباته  عديد  رغم 
من  ويتخلص  نشاطه  مباشرة  من  يتمكن  حتى 
أن  إال  سنوات  منذ  يالحقه  الذي  البطالة  شبح 

طلبه قوبل بالرفض حسب تصريحه.
املشاكل  بحلحلة  املعنيون  طالب  حيث 
لعملية  الطبيعي  السير  تعرقل  التي  العوائق  و 
الزمن  عليها  طال  التي  ملشاريعهم  استالهمهم 

دون اي جتسيد

ناشد أصحاب املشاريع املستفيدين من دعم الصندوق الوطني للتأمني عن البطالة« كناس« بسيدي 
بلعباس اخلاصة بتربية املواشي، الذين وطال عليهم الزمن يف انتظار انفراج وضعيتهم العالقة منذ 

أكثر من 4 سنوات نتيجة عدة مشاكل  مرتبطة بعوامل إدارية واخرى متعلقة بالتمويل .

عراقيل إدارية ومالية حالت دون جتسيد مشاريعهم 

حاملــو مشاريــع تربيـة المواشـي  
فــي سيـدي بلعباس يستنجــدون 

ببجاية

5 سنوات سجنا في حق إطارات 
من مديرية  الشباب والرياضة 
التصحيحية ببجاية  املنصرم وكيل اجلمهورية لدى احملكمة  التمس نهاية األسبوع 
للوالية  والرياضة  الشباب  مديرية  إطارات من   5 نافذ يف حق  5 سنوات سجن  عقوبة 

الذين وجهت لهم تهمة » حتويل أموال عمومية » و »استغالل املنصب » .
وخالل اجللسات قرر القاضي الذي سينطق باحلكم يف 19 أفريل اجلاري استدعاء 
عشرة شهود بينهم مديرين سابقني لديوان مؤسسات الشباب )أوداج ( ومفتشني لنفس 
القطاع إلفادة احملكمة بأقوالهم  وقد كان املتهم األول هو املدير السابق لديوان مؤسسات 
الشباب السيد »اخلير .ت »  ورئيس مصلحة نشاطات الشباب احلالي بوبكر .ل  وكذا 
ثالثة موظفني تابعني لدار الشباب مبلبو  وكذا رياض .ر واملديرة السابقة لدار الشباب 
بأوقاس التي رقيت إلى منصب مديرة دار الشباب بتيشي . وأمام القاضي نفى املعنيون 
بهذه القضية كل التهم املوجهة لهم خاصة » حتويل األموال العمومية » عبر سحبها من 
احلسابات فيما أكد الشهود  وجود جتاوزات يف تسيير مداخيل مؤسسات الشباب خاصة 
احلسابات  إلى غلق كل  الداعية  الوزارية  التعليمات  تطبيق  اإلستمرار يف عدم  يف ظل 
البريدية والبنكية  وقد أكد السيد بوعالم أوجحاني باعتباره شاهدا أن السيد »رياض 
.م » يجمع بني وظيفتني األولى كمدير ملخيم الشباب والثانية كرئيس جلمعية تنشط 
يف نفس املؤسسة واضاف قائال » عالوة على أجره كمسؤول أول عن املؤسسة فهو يتلقى 
منحة شهرية تقدر ب 90 ألف دج باعتباره رئيسا للجمعية السابقة وقد استفاد خالل 
السنوات األخيرة من مبلغ مالي يفوق مليار سنتيم كدعم من الصندوق الوالئي » ومن 
جهته أكد السيد منصور كابو املدير األسبق لديوان مؤسسات الشباب  بأن عائدات تأجير 
تسييرها  مت  قد  بأوقاس  الشباب حاريش محند  لدار  50 سريرا  بطاقة  اإلستقبال  جناح 
بطريقة مشكوك فيها استنادا إلستنتاجات مفتش الشباب والرياضة الذي حقق يف هذه 
القضية إذ مت العثور على ثغرة مالية تقدر ب 121مليون سنتيم  يف احلسابات املالية لهذه 
املؤسسة  ولإلشارة فإن  تفجير هذه القضية يعود إلى 2019 م عندما قام إطاران من ديوان 
مؤسسات الشباب )منصور.ك وخليفة.ش ( بتبليغ وكيل اجلمهورية ببجاية عبر رسالة 
تنديد أرسلت  نسخة منها إلى وزارة العدل تضمنت أدلة على وجود جتاوزات واستعمال 
النفوذ  تورط فيها مجموعة من إطارات مديرية الشباب والرياضة وهو األمر الذي جعل 
السلطات  القضائية تأمر خلية اإلبحاث التابعة للدرك الوطني ببجاية  بفتح حتقيق يف 
القضية وبعد 4 أشهر من اإلستماع للمعنيني والشهود استنتج احملققون حسب مصادر 

قريبة من امللف عدة قرائن تدل على تورط املتهمني.
عبد السالم.ق

غليزان

الشروع فـي استرجاع العقار 
غير المستغل بسيدي خطاب

باشرت مصالح والية غليزان عمليات استرجاع العقار الصناعي غير املستغل من 
الصناعية سيدي  باملنطقة  منها  تواجد  ما  العقارية خاصة  املضاربة  القضاء على  خالل 

خطاب التي تتربع على مساحة تفوق 500 هكتار .
 كشف والي الوالية عطا اهلل موالتي يف زيارة قادته للمنطقة الصناعية أّن مصاحله 
قامت بإلغاء 29 إستثمار على مستوى املنطقة ممّا سُيمكن من استرجاع العقار الصناعي 
غير مستغل من قبل هؤالء بعد تبليغهم و توزيعه على مستثمرين جدد أصحاب مشاريع 
واعدة ، ليضيف املسؤول األول بالوالية أّن اإلدارة كانت شبه غائبة خالل الفترة السابقة 
مهيأة  ستكون  الظروف  كل  »اليوم   ، اإلستثمارية  املشاريع  تقدم  تعطيل  يف  تسبب  مما 
الطرقات  لتهيئة  إضافة  الصعوبات  وتذليل  اإلدارية  املرافقة  املستثمرين من خالل  أمام 
و شبكات الصرف الصحي ، حيث مت تكليف مؤسسة من أجل إعداد مخطط جديد 
لتوطني املنطقة« ، ويف حديثه عن التوظيف ، إعتبر عطا اهلل موالتي أّن املنطقة ستستقطب 
خالل املستقبل القريب أكثر من 10 أالف منصب شغل مما يساهم يف القضاء على البطالة 
مبعدل كبير بإعتبار أّن التوسع الذي تشهده احلظيرة الصناعية سيجعل منها قطب صناعي 

وطني بإمتياز ينافس املنتوجات العاملية يف إفريقيا .
م.حبيب

البويرة

 سكــان إيمسـدورار يعيدون  
االعتبار لقريتهم المهجورة

يعكف سكان إميسدورار، بأعالي صهاريج )شمال شرق البويرة(، منذ عدة أسابيع 
املهجورة خالل  لقريتهم  االعتبار  إعادة  أجل  من  النطاق  واسعة  استكمال عملية  على 
إطارها  وتدهور  اإلرهاب  بسبب  الثالثة  األلفية  وبداية  غاية  إلى  التسعينات  سنوات 

املعيشي.
اجلبلية  القرية  دروب هذه  فشيئا على مستوى  احلياة تدب شيئا  وبالفعل، عادت 
التي لطاملا عرفت مباضيها الثوري املجيد، إذ أضحت أجواء احلركة والنشاط من السمات 
الذين  واألقارب  واجليران  األصدقاء  لقاءات  بفضل  اجلميل  اجلبلي  املوقع  لهذا  اليومية 
عادوا كلهم من أجل املساهمة يف هذا العمل الرامي إلى توسيع وإعادة اإلعتبار لدروب 

القرية الضيقة ولينابيعها املائية خاصة.
و«مت الشروع يف هذه العملية منذ عدة أسابيع«، حسبما أوضحه سليمان طالب، 
أحد سكان القرية لوكالة االنباء اجلزائرية ، الذي أكد أن »سكان إميسدورار قدموا من كل 

صوب من أجل مد يد العون بهدف حتسني اإلطار املعيشي للسكان«.
وساهم يف التجنيد لهذا العمل الشاب مجيد أغاد، الذي حشد همم عدة رجال من 
أهل القرية على غرار بانوح باعنو ونوري نور الدين وحدار عبد القادر وبوراي عمر، من 

أجل إجناز أشغال إعادة التهيئة.
ق.م

وشقق  جدران  بقايا  على  العثور  مؤخرا  مت 
فخارية وشبكة مائية، ذات قيمة أثرية وتاريخية، 
إلى  تعود  وهران  بجنوب  البرية  بلدية  بضواحي 

العصر الوسيط.
بقايا  املاضي اكتشاف  األسبوع  خالل  ومت 
جدران عبارة عن أطالل وشقق فخارية و شبكة 
موزعة على مساحة  أحواض.  مائية مشكلة من 

البرية  بلدية  مناطق  هكتارات باحدى  تقارب 4 
التابعة لدائرة وادي تليالت. 

ويعود هذا املوقع الذي اكتشفه مواطن يقطن 
بالبلدية املذكورة. إلى العصر الوسيط. كما أضاف 
ياسني بن عمر. الذي أشار إلى أن »املسح األثري 
الفترة  بدقة  بتحديد  سيسمح  االكتشاف  لهذا 
التي شيد فيه هذا املوقع. علما أن العصر الوسيط 

ممتد لعدة قرون«.
ومباشرة بعد اإلعالم عن هذه البقايا األثرية. 
مديرية  خبراء  طرف  من  املوقع  هذا  معاينة  مت 
الثقافة والفنون والديوان الوطني لتسيير واستغالل 
الدائرة  رئيس  لوهران بحضور  الثقافية  املمتلكات 
ورئيس بلدية البرية. التخاذ اإلجراءات الالزمة.

وهران
اكتشـاف بقايـا موقع أثري يعود إلى العصـر الوسيط 
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أخبار السر ايا

هديــة »موبيلــيس«

الزيـــــت الليبــــي بالجــــزائــر!

أشرف وزير 
الصيد البحري 

و املنتجات 
الصيدية، سيد 
حمد فروخي،  أ
بوالية عنابة، 

على افتتاح 
لقاء جهوي 

حول تطوير 
و ترقية قطب 

عالي  للصيد يف أ
البحار باملنطقة 

الشرقية ، من 
تنظيم مديرية الصيد البحري و املوارد الصيدية لوالية 

عنابة و بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصيد البحري 
و تربية املائيات. اللقاء كان فرصة للتشاور مع املهنيني 

الذين ينشطون يف مجال الصيد يف أعالي البحار باملنطقة 
الشرقية، و كذا حاملي املشاريع الراغبني يف االستثمار يف 
هذا املجال، مع استعراض التسهيالت و اآلليات املقترحة 

من طرف الوزارة ملرافقتهم و تشجيعهم.

حقق الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 
خالل السنة املالية 2020 نتيجة صافية 

بلغت 8ر1 مليار دج أي بزيادة تقدر ب 
50 باملائة مقارنة بـ2019، وذلك بالرغم 
من األزمة الصحية، حسبما أفادت به 

أمس، الشركة. واوضح الصندوق يف بيان 
له أن رقم أعماله خالل العام املاضي 

جتاوز 13 مليار دج مسجال بذلك نتائج 
ايجابية سمحت له باحلفاظ على 

هيمنته على سوق التأمينات الفالحية 
أين يستحوذ على حصة تقدر 80 باملائة 
من هذه السوق، وبتعزيز مكانته يف سوق 
التأمينات ضد األضرار، بنسبة 12 باملائة 

من رقم أعمال هذا القطاع.

مت تخصيص سيارة إسعاف مجهزة من قبل مؤسسة »موبيليس« إلى 
القطاع الصحي بوالية إن قزام، حسب بيان لوزارة الصحة.ويأتي 

ذلك، يف إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها وزير الصحة رفق  
وزير البريد إلى الوالية.وتندرج املبادرة ضمن السياسة الرشيدة 

فيما يخص استعمال املال العام وتوجيهه إلى املشاريع الهادفة 
بالنسبة للمواطنني.

أبدى أساتذة و نقابات قطاع 
التربية »تخوفا« من عدم إنهاء 

البرنامج املسطر من طرف الوزارة 
يف وقت أكدت فيه هذه األخيرة 

بأنها أعدت »أدلة منهجية ملرافقة 
األساتذة هذه السنة تزامنا 

مع الوضع الصحي االستثنائي 
الذي أحدثته جائحة كورونا. و 
اعتبر املكلف باإلعالم باملجلس 

الوطني املستقل ملستخدمي 
التدريس ثالثي األطوار-

ابتدائي- متوسط -ثانوي 
)كنابست(، مسعود بوديبة، أن 

املخطط االستثنائي املعتمد 
حاليا يف األطوار التعليمية الثالث 

بسبب الظرف الصحي الذي 
فرضته جائحة كورونا، »غير 

كفيل بإنهاء البرنامج الدراسي أو 
التقدم يف الدروس خالل الفصل 

الثاني، سيما وأن الوزارة قامت من 
خالل هذا املخطط االستثنائي 

بتقليص احلجم الساعي للحصة 

تنظم وزارة االنتقال الطاقوي والطاقات 
املتجددة، اليوم وغدا بالتعاون مع برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي باجلزائر ندوة حول 
االنتقال الطاقوي املستدام واملبتكر.أن 

هذه التظاهرة تندرج يف إطار أيام االبتكار 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حتت عنوان 

»أيام االبتكار 2021: نحو انتقال طاقوي 
مستدام ومبتكر« وسيحتضنها املركز الدولي 

للمؤمترات عبد اللطيف رحال. ويشارك 
يف هذا اللقاء العديد من الفاعلني من 

ممثلي مختلف الدوائر الوزارية والقطاع 
االقتصادي العام واخلاص والوكاالت 

الوطنية املتخصصة.

نــدوة حـــول 
االنتقـال الطاقـوي

إشاعــات  بنــــدرة السميــــد!
انتشرت، يف اليومني األخيرين بسكيكدة إشاعة مفادها عودة 

أزمة الندرة يف مادة السميد وانقطاعها من احملالت، وبعد ساعات 
فقط من ترويج هذه اإلشاعة والتي تناقلها املواطنون فيما 

بينهم وانتشرت بذلك كالنار يف الهشيم، كانت كافية لتحدث 
أزمة حقيقية وتقضي على كل أكياس السميد يف جميع بلديات 

الوالية.هذا وشهدت املطاحن السبعة والعديد من نقاط بيع 
أكياس السميد بسكيكدة طوابير طويلة وفوضى عارمة بطلها 

ضعاف النفوس ممن صدقوا هذه االشاعة، وخرجوا يف الساعات 
األولى من يوم أمس يف رحالت البحث عن السميد مشكلني 
بذلك طوابير طويلة أمام املطاحن ومحالت بيع السميد.

راجت على مواقع التواصل االجتماعي 
صور لزيت املائدة »املروة« الليبي، الذي 

يقتحم األسواق واحملالت اجلزائرية منذ 
أيام والبداية كانت من الواليات احلدودية. 

ترى، هل اضطرت اجلزائر اللجوء إلى السوق 
الليبية إليجاد حل ملشكلة ندرة املواد 

االستهالكية التي تعاني منها بالدنا أياما قبل 
شهر رمضان؟ بل أن طويلو اللسان يتساءلون 

كيف لبلد يعيش حربا منذ أزيد من عشر 
سنوات غير أنه باملقابل ال يعاني من أزمة يف 

الزيت وال السكر؟

رهــــان  فــــروخــي

نمـــو فـــي الصنــــدوق 
الوطنـي للتعـــاون الفالحـــي 

مخــــاوف األســــاتذة والنقــــابـات
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أخبار الداخل

عبداهلل مجبري

حسب بيان لنقابة العمال أن األستاذة التي 
تدرس السنة اخلامسة إبتدائي مت رشقها باحلجارة 
ممارسة  أثناء  الدراسية  املعتدون حجرتها  واقتحم 
ينبأ  مافياوي  مشهد  يف  البيداغوجية   مهامها 
الوالية احلدودية  التربوي يف هذه  القطاع  تسيب 
ولقد أدخلت احلادثة  األستاذة يف حالة من الفزع 
يعيشها  بدأ  التي  الأمن  حالة  بسبب  واخلوف 
املربني يف هذه املنطقة وأشار بيان السات أن هذا 

اإلعتداء راجع إلى غياب األمن يف هذا  املرفق 
الوضع ،و  إلى تسيب  أدي  الذي  األمر  التربوي 

دخول الغرباء العالقة لهم باملدرسة .
وقفة  املذكورة  املدرسة  هذه  أساتذة  ونظم 
آلت  التي  الكارثي  الوضع  بسبب  احتجاجية 
حياة  تهديد  حد  إلى  وصل  الذي  ،و  إليه 
االعتداءات  تتكررت  .لإلشارة  املربي  وسالمة 
باجي  ببرج  القاطنني  األساتذة  على   سكنات 
فترات  يف  والسرقة  للتخريب  وتعرضها  مختار 
.وهو  العطلة  أو  التدريس  أثناء  عنها  غيابهم 

األفعال  بهذه  التنديد  إلى  السات  نقابة  مادفع 
اإلجرامية وطالبت من السلطات احمللية والوالئية 
توفير احلماية  العاجل  التدخل  الوصية  واملديرية 
جانب  إلى  التربوية  املؤسسات  داخل  للمربني 
توفير السكنات الوظيفية وتوظيف حجاب لهذه 
املرافق التربوية وحذرت ذات النقابة وزارة التربية 
وإال  املطالب  هذه  جتاهل  من  احمللية  والسلطات 
هذه  مغادرة  إلى  األساتذة  من  العديد  سيضطر 

املنطقة بدون رجعة.

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

االغواط

تكوين 614 صياد لتنظيم مهنة الصيد
جمعيات  مع  بالتنسيق   2018 منذ  االغواط  بوالية  الغابات  محافظة  شرعت 
الصيادين يف تنظيم مهنة الصيد وإعادة االعتبار لها من خالل اطالق عمليات لتكوين 
الصيادين وتأطيرهم حيث مت يف هذا اإلطار تكوين 614 صياد منخرطني يف 18 جمعية 
والشروع يف منحهم رخص الصيد ،وتهدف العملية حملاربة الصيد العشوائي واحملافظة 
على التوازن البيئي وتربية الطرائد ،وتسعى احملافظة بالتنسيق مع اجلمعيات املهيكلة 

إلى كراء أماكن للصيد باملزارعة لتربية الطرائد وإنشاء مركز للتكاثر.
ع. نورين

بسكرة

 تدفق المياه القذرة يثير القلق
 في »سريانة« بسيدي عقبة

تدخل  بسكرة  يف  عقبة  سيدي  ببلدية  »سريانة«  بقرية  العائالت  عديد  تناشد 
يهدد  مما  سكناتهم  قرب  القذرة  املياه  تدفق  معضلة  من  لتخليصهم  املعنية  اجلهات 

الصحة العمومية بكارثة بيئية وصحية تهدد ساكني اجلهة.
وأبدى عدد من قاطني املنطقة تذمرا شديدا من جتاهل الوضعية رغم مرور أسابيع 
الذي  األمر  الصحي  الصرف  انسداد شبكة  الشارع جراء  القذرة يف  املياه  من تسرب 
الوضعية  املنازل، حيث أكد السكان أن  املياه داخل  املواطنني بسبب تدفق  أثار قلق 
أضحت ال تطاق يف اآلونة األخيرة رغم نداءاتهم إلى املصالح املعنية قصد التدخل 
لتسوية الوضعية التي تثير املخاوف على صحة السكان، مبدين تخوفهم الشديد من 

انتشار األوبئة واألمراض املتنقلة عبر املياه املتدفقة.
ويف سياق ذلك يأمل السكان التعجيل يف التدخل وإنهاء متاعبهم مع الوضعية 
يهدد  الذي  األمر  تفاقمها  من  ذاته  الوقت  يف  محذرين  مقبولة،  غير  اعتبروها  التي 
العائالت بشكل مباشر يف حالة بقاء األمور تراوح مكانها، كما أشاروا إلى  سالمة 
تخوفهم من تأثير الوضعية على مياه احلنفيات التي امتنعوا عن استغاللها يف الشرب 

بسبب املخاوف من تلوثها.
منصف بن مبارك

ورقلة

 تخصيص 20 ألف هكتار
 للزراعة الصناعية

خصصت مديرية الفالحة بوالية ورقلة مساحة فالحية إجمالية تفوق 20 ألف 
و  املجال  هذا  يف  الوطنية  القدرات  تعزيز  و  الصناعية  الزراعة  يف  الستغاللها  هكتار 

تخفيض فاتورة استيراد املواد الغذائية.
املستحدثة  الفالحية  احمليطات  تتوزع على عدد من  التي  املساحة  ووضعت هذه 
عبر إقليم الوالية، حتت تصرف ديوان تطوير الزراعة الصناعية يف األراضي الصحراوية 
الصناعية  الزراعة  وتطوير  ترقية  إلى  الرامية  الوطنية  السياسة  بتطبيق  املكلف 
االستراتيجية يف جنوب الوطن، من خالل استصالح األراضي الزراعية، كما أوضح 

مدير القطاع، هواري ساعد.
قطاع  أعدها  التي  الطريق  خارطة  تندرج ضمن  التي  العملية  هذه  من  ويتوخى 
حاملي  ومرافقة  الصناعية  الزراعة  يف  االستثمار  تطوير  الريفية،  والتنمية  الفالحة 

املشاريع يف مختلف مراحل جتسيد استثماراتهم، حسب توضيحات السيد ساعد.
كما تهدف أيضا إلى املساهمة يف تطوير الشعب الفالحية االستراتيجية، سيما 
زراعة احملاصيل الزراعية املوجهة الستخراج الزيت والسكر وغيرها من املواد الغذائية، 

بغية تخفيض قيمة فاتورة االستيراد، كما أوضح نفس املسؤول.
وينتظر أن يفتح االستثمار يف الزراعة الصناعية ذات القيمة االقتصادية العالية، 
آفاقا واعدة للصناعة التحويلية بفضل الفرص الكثيرة املتاحة بهذه الوالية من اجلنوب 
الشرقي للبالد التي تتوفر على مقومات هامة، سيما املياه اجلوفية واألراضي الزراعية 
الشاسعة القابلة لالستصالح والتي من شأنها أن تعطي دفعا قويا للنشاط الفالحي 
احتياجات  تغطية  يف  يساهم  مبا   ، خاصة  بصفة  التحويلية  والصناعة  عام،  بشكل 

السوق الوطنية من املواد الغذائية األساسية.

اختفاء  أيام،  منذ  متنراست،  والية  تشهد 
شبه كلي ملادة زيت املائدة، مقابل عروض جد 
محتشمة يف بعض احملالت التي تعرف إكتظاظ 
كبير للمواطنني للحصول على ولو قارورة واحدة 
بالكمية  بسرعة  تنتهي  التي  املادة  هذه  من 
شهر  وان  خاصة  املتزايد  والطلب  املعروضة 

رمضان دق األبواب
املائدة  زيت  من  لترات  عن  البحث  حتول 
املدعم إلى شبه رحلة شاقة عبر محالت وأسواق 
مدينة متنراست وبلدياتها املجاورة، حيث اختف 
التجارية  احملالت  أروقة  من  بالكامل  الزيت 
والفضاءات التجارية الكبرى،وقد وقفت »اخبار 
وسط  املقلقة  الوضعية  على  أمس،  الوطن«، 
هذه  السلطات،لتوفير  بتدخل  املواطنني  مطالب 
جولة  خالل  تنقلنا  وقد  املطلوبة   بالكمية  املادة 
بالوالية،  التجارية  الفضاءات  أكبر  إلى  ميدانية 
املواد  بيع  حملالت  ضخمة  مساحات  تضم 
الغذائية حيث وجدنا الرفوف اخلاصة بهذه املادة 
أيام  منذ  تعرض  كانت  التي  واملدعمة  املطلوبة 
بسعة 5 لترات،  لقارورة  مببلغ 650 دينار  فقط 
و120 دينار  بسعة 2 لتر،  لقارورة  و250 دينار 
عبر  عروشهاأين  خاوية  بسعة 1 لتر  لقارورة 
الفضاء  داخل  التقيناهم  الذي  املواطنون 

التجاري،عنإستيائهم عن ندرة هذه املادة املهمة 
إلعداد األطباق خاصة أطباق شهر رمضان وهم 
مطالبني  وندرتها  إختفائها  سبب  عن  يتساءلون 
التي  بالوعود  االلتزام  التجارة،  وزارة  مصالح 
وغيرها  الزيت،  مادة  بتوفير  نفسها  قطعتها على 
التجارة  معقولة.مصالح  بأسعار  املنتجات  من 
لوالية متنراست دعت املواطنني إلى عدم االنقياد 
وراء ما يروج حول ندرة الزيت. وسيكون متوفر 
خالل  وقفنا  املعظم  وقد  رمضان  شهر  خالل 

وتهقارت  الواد  قطع  بحي  جتاري  الزيارة،بفضاء 
على عدة مشاهد ملواطنني يقومون بشراء كميات 
دفع  مما  احلدود،  يتجاوز  الزيت،  من  كبيرة 
بالقائمني على هذا  الفضاء التجاري إلى فرض 
لتفادي  قارورتني  من  أكثر  منح  بعدم  إجراءات 
إلى  املواطنني  بعض  يلجأ  ذلك،  ورغم  الندرة، 
مبررين  الزيت،  على  للحصول  احليلة  استخدام 
ذلك بتواصل ارتفاع أسعاره خالل شهر رمضان.
أحمد كرزيكة

متنراست 

تواصــل انقطــاع زيـت المائــدة مـن المحــالت

اعتدى نهاية األسبوع املاضي  مجهولون على أستاذة تدرس يف املدرسة اإلبتدائية الشيخ 
أمود ببرج باجي مختار،ويف وضح النهار لغياب احلارس واإلدارة.

مجهولــون يعتـدون علــى أستــاذة مجهولــون يعتـدون علــى أستــاذة 
داخــل قاعـــة التدريـــــسداخــل قاعـــة التدريـــــس

برج باجي مختاربرج باجي مختار

اقترحت وزيرة البيئة،دليلة بوجمعة إجناز مشروع 
يف  يتمثل  أدرار  بوالية  نوعه،  من  األول  هو  منوذجي، 
»حل  كـ  الوالية  لصالح سكان  اصطناعية  بحيرة  إجناز 
املنطقة  بهذه  البيئية«  املشاكل  على  للقضاء  مستدام 
قراطبي  علي  الوزيرة،  مستشار  الصحراوية.كشف 
اقترحته   املشروع  ان  اجلزائرية   االنباء  لوكالة  تريح  يف 
البحيرة  إلنشاء  البيئة  يهدف  وزيرة  بوجمعة  دليلة 
للوالية  املياه  تصفية  محطة  مخرج  االصطناعية يف 
املائية. واملوارد  املالية  قطاعي  مع  بالتنسيق  وذلك 
ادرار  بوالية  املياه  تصفية  محطة  ان  املسؤول  واوضح 

استغالل  سيتم  انه  مبرزا  االجناز  طور  يف  حاليا  توجد 
خلق  بهدف  االصطناعية  البحيرة  مللء  املصفاة  املياه 
الساكنة.وأبرز  على صحة  حفاظا  متكامل  بيئي  نظام 
ادرار  مثل  صحراوية  منطقة  هذه البحيرة يف  إجناز  ان 
االطار  يف حتسني  اجتماعية تصب  أبعاد  له  سيكون 
املعيشي للمواطن وكذا أبعاد اقتصادية متمثلة يف ترقية 
السياحة البيئية على املستوى احمللي ناهيك عن األبعاد 
بالتنسيق  البيئي وذلك  الوسط  بحماية  البيئية املتعلقة 

القطاعي والتالحم احلكومي يف تبني أمناط التنمية .
ق.م

أدرار
مساع إلنجاز بحيرة اصطناعية للقضاء على المشاكل البيئية



جملة من املشاكل تلك التي يتخبط فيها سكان قرية ذراع لبيض املصنفة 
ضمن مناطق الظل ، يشتكي سكانها من غياب كل أساليب الراحة يف القرية 
املعزولة ، ناهيك عن النقائص التي أرهقتهم ووصفوها باألبدية األزلية التي ال 
نهاية لها ، ما جعل الشباب يغرقون يف االكتئاب والعصبية مهددين بالسفر يف 

رحلة الالعودة عبر قوارب املوت

 طرقات الموت
على رأس قائمة املشاكل بقرية ذراع لبيض ، اشتكى السكان من الطرق 
الفرعية التي كانت أول مطلب ملّح قابلونا به ، حالة كارثية حسب السكان 
والتي قالوا عنها أنها تشبه طريق النار وليس طريق احلياة والوجود ، طرق غير 
يرتادونها خوفا  مزّفتة جعلت أصحاب سيارات األجرة ال يحومون حولها وال 
من األعطاب ، فيما يختار آخرون عبور أغلب طرق القرية سيرا على األقدام ، 
وهو الوضع غير املنطقي الذي سرعان ما يتحول الى مخاطرة حقيقية بالنفس 
العالم  عن  نهائيا  القرية  وعزل  األمطار  هطول  مع  الشتاء  فصل  يف  واألرواح 
اخلارجي ، بينما يكون فصل الشتاء كابوسا حقيقيا ُمعاشا وذلك بسبب الغبار 

املتراكم يف كل حدب وصوب محوال القرية الّرعوية الى مناخ صحراوي .
أما ممثل أولياء التالميذ الذي التقينا به ، فأكد أن الطريق الصعبة أصبحت 
هاجسا حقيقيا لألولياء الذين يبعثون أبناءهم الى مؤسساتهم التربوية من أجل 
التمدرس خاصة الصغار منهم ، والتي كانت وستظل تشكل خطرا عليهم ما إن 
لم تتدخل السلطات يف أقرب اآلجال لتسوية الوضع ، أين أعرب باسم األولياء 
عن قلقه من خطورة سير املركبات وحتى الراجلني يف طريق مهترئة تكاد تنهار 
على حد وصفه مثلما تنهار اجلبال ، خاصة يف فصل الشتاء الذي تتحول فيه 
الى أوحال وبرك مائية ، وكثيرا ما شهدت طرقات قرية ذراع لبيض حوادث 
متعددة من بينها سقوط األطفال الصغار يف البرك املائية امللوثة أثناء املرور منها 
، ناهيك عن تعطل املركبات خاصة السيارات التي يجد أصحابها نفسهم يف 

ورطة أثناء السير وسط أكوام احلجارة .

 ال غاز وال كهرباء
وتذمر قاطني قرية ذراع لبيض من جملة النقائص التي جعلتهم يعيشون 
عصرا غير عصرهم احلالي ، فمن غير املعقول أن تعيش عائالت يف بلد البترول 
والغاز حسب سكان القرية يف بيوت ال نور فيها وال دفئ ، عشرات املساكن 
ال تزال تعَمد على الطرق البدائية يف املعيشة ، حيث يقوم البعض باالستعانة 
بقارورات غاز البوتان التي يستحيل احلصول عليها يف فصل الشتاء أثناء هطول 
األمطار وعزل الطريق املهترئ للمركبات ، بينما يضطر آخرون الى الرجوع نحو 
حياة البدائية من خالل التدفئة باحلطب مع الدخل املادي الضعيف الذي ال 
ميكنهم من االستفادة من قارورات غاز البوتان ال تلبي عادة حاجتهم من الطهي 
والتدفئة ، ناهيك عن الكهرباء التي تزور بيوتا وأخرى ال ، وهو السؤال املطروح 
الذي يتبادر الى املتضررين الذين أعربوا عن استغرابهم من إقصاءهم املفضوح 
دون سبب مقنع وحرمانهم لفترة طويلة من الكهرباء ، هذه األخيرة التي جعلت 

البعض منهم يستعينون بالشموع لإلضاءة وعدم البقاء يف الظلمة.

 إنارة منعدمة 
يبدو أن سياسة نصف مستفيد ونصف غير مستفيد ال تقتصر على الغاز 
وجودا  منها  البعض  تعرف  التي  القرية  أحياء  الى  متتد  بل   ، فقط  والكهرباء 
ناشد  أين   ، منها  محرومة  األحياء  بقية  بينما   ، العمومية  اإلنارة  ملصابيح 
السكان سلطات البلدية إصالح املصابيح املعطلة وإنارة األحياء التي تغرق يف 
الظالم الدامس خالل الليل الى غاية الصباح مشكلة خطرا على من يخرج ليال 

من بيته خوفا من حوادث السرقة ، وكذا احليوانات الضالة .

 شباب تائه
روتني قاتل لكل ما هو جميل  ، وطاقات شبابية ضخمة بقرية ذراع لبيض 
الشباب  يالزم  البطالة  شبح   ، معينا  وال  منقذا  لها  جتد  أن  دون  سدى  ُتهدر 
العديد منهم من خريجي اجلامعات واملعاهد  على اختالف اجلنسني رغم أن 
خريجة  سنة   22 العمر  من  البالغة   '' ب   . خولة   ''  ، مبختلفها  والتكوينات 

ليسانس يف اللغة االجنليزية ، أكدت ألخبار الوطن أن العمل بشهادتها هو أمر 
من سابع املستحيالت والذي جعلها ال تفكر باألساس فيه ، مبررة بذلك أن 
سكان قرية " ذراع لبيض '' غير معنيني باملشاريع التنموية وال باحلياة من أساسها 
، لذلك جلأت الى تعلم اخلياطة والتي بدورها لم جتد فيها دعما أيضا ما حرمها 
من فتح مشروع ورشة خياطة ، مشروع كان بإمكانها ـ حسب قولها ـ أن يفتح 
األبواب لنساء آخريات يف القرية يحلمن باالستقالل املادي ، فيما اختتمت 
قولها بأن العيش يف قرية ذراع لبيض هو دفن للطموح واملواهب ، وهو رأي أغلب 
شباب القرية احلاملني بالهجرة نحو الدول التي يطلقون عليها جنة اهلل يف األرض 
حتى وإن كانت الهجرة بطريقة غير شرعية ، لتبقى أهون من قرية ذراع لبيض .

 ال مرافق رياضية وال ترفيهية 
ومع غياب شبه كلي وتام لكل ما بإمكانه إخراج الشباب واألطفال من 
حتى  حياة  وال  فيه  متعة  ال  مرير  واقٍع  أمام  نفسها  الفئة  هذه  جتد   ، الروتني 
متواضعة وعادية ، ال وجود ملالعب الئقة من شأنها أن تضفي طعما للحياة 
 '' احلرقة   '' دوري يف  بشكل  يهددون  الذين  املكلومني  القرية  قلوب شباب  يف 
ألولياء  ملحا  مطلبا  كانت  التي  مطالعة  قاعات  وجود  عدم  الى  ،باالضافة 
التالميذ بالقرية الذين أكدوا أن حاجة أبناءهم من مجتازي امتحاني التعليم 
أكثر  رصيدهم  تثري  أن  بإمكانها  وكبيرة  ملحة  حاجة  هي  والثانوية  املتوسط 
وتساعدهم يف التحضير ، خاصة وأن عشرات العائالت من أصحاب الدخل 
الضعيف حتت املتوسط الذين ال يقدرون على حتمل تكاليف الدروس اخلصوصية 

باهضة الثمن ، أو حتى املعقولة .

محفوظ لعالوي رئيس بلدية الياشير:
 '' رصدنا أغلفة مالية ومشاريع مستقبلية قريًبا ''

من جهته وردا على انشغال سكان قرية ذراع لبيض خاصة مشكل الطريق 
، أكد محفوظ لعالوي رئيس بلدية الياشير أن الطريق الفرعي غير املهيأ كبقية 
املأخوذ بعني  الطريق  وهو  الياشير،  بلدية  قرى ومداشر  الفرعية مبختلف  الطرق 
مرفوقا  سنتيم  ماليير   07 بـ  قدر  مالي  لغالف  تخصيصنا  خالل  من  االعتبار 
القرية فأكد  أرقا قاطني  اللذان  والغاز  الكهرباء  أما عن مشكل  تقنية ،  ببطاقة 
رئيس البلدية أن املنازل غير املربوطة بالكهرباء وكذا الغاز سيستفيدون يف القريب 

من مشاريع إلنهاء أزمتهم وتوفير املاء والكهرباء لكل منزل بقرية ذراع لبيض .
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روبورتاج : صفا كوثر بوعريسة 

روبورتاج

حالة مزرية تلك التي يعيشها سكان  قرية ذراع لبيض بلدية الياشير ببرج بوعريريج ،جراء الفقر والعَوز وكل ما حتمله املعاناة  من معنى، مشاريع 
تنموية غائبة ال وجود لها على أرض الواقع ، ومواطنني ضاقت بهم األرض مبا رحبت، بسبب ما أسموه بالتهميش غير املبرر املمارس يف حقهم .

غياٌب تام  ملشاريع التنمية والسكان يطالبون ببعثها 

قريـة ذراع لبيض ببرج بوعريريـج.. 
منطقــة محرومة تعانــي العزلــة!
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تشمل الثنائي باولو ديباال وماورو إيكاردي

يوفنتــــوس وســـان جيرمـــان يوفنتــــوس وســـان جيرمـــان 
يتجهــان نحــو صفقـة تبادليـةيتجهــان نحــو صفقـة تبادليـة
أفاد تقرير صحفي إيطالي، وجود اتصاالت بني يوفنتوس وباريس سان جيرمان، 

بشأن عقد صفقة تبادلية محتملة يف الصيف.

ديلــو  »الغازيتــا  صحيفــة  وبحســب 
ــة  ــة التبادلي ــإن الصفق ــة، ف ســبورت« اإليطالي
احملتملــة تشــمل الثنائــي األرجنتينــي باولــو 

إيــكاردي. ومــاورو  ديبــاال، 
يوفنتــوس  مــع  ديبــاال  عقــد  وينتهــي 
الطرفــان  يتوصــل  ولــم   ،2022 صيــف  يف 
لصيغــة اتفــاق حتــى اآلن، وبالتالــي ســيحاول 
الصيــف،  هــذا  منــه  التخلــص  يوفنتــوس 

ــة أن  ــرت الصحيف ــه مجاًنا.وذك ــب رحيل لتجن
يوفنتــوس ســيلتقي مــع وانــدا نــارا، زوجــة 
ــى  ــرف عل ــن أجــل التع ــكاردي، م ــة إي ووكيل

البيانكونيــري. للعــب يف  شــروطه 
ــة  ــكاردي مــن األهــداف القدمي ــر إي ويعتب
ليوفنتــوس، وحتديــًدا منــذ أن كان العًبــا يف 
لدخولــه يف  يرحــل  أن  قبــل  ميــان،  إنتــر 

أزمــات مــع النــادي واجلماهيــر.

وأضافــت الصحيفــة، أن أولويــة يوفنتــوس 
حتــى اآلن هــي جتديــد عقــد ديبــاال، مشــيرة 
إلــى أن هنــاك اجتمــاع يف مــاي املقبــل حلســم 
هــذا امللــف. وختمــت: »موقــف يوفنتــوس 
مــن التأهــل لــدوري األبطــال املوســم املقبــل، 
مــن  الاعــب  بقــاء  يف  حاســًما  ســيكون 

ــه«. عدم
 القسم الرياضي

غوارديوال ال يمانع رحيل أغويروغوارديوال ال يمانع رحيل أغويرو
غوارديــوال،  بيــب  يتمنــى   
مــدرب مانشســتر ســيتي، امــس 
للهــداف  التوفيــق  الســبت، 
التاريخــي للنــادي ســيرجيو أغويــرو، 
ــام  ــاره االنضم ــال اختي ــى يف ح حت
بالــدوري  املنافســن  ألحــد 

املوســم. نهايــة  اإلجنليــزي، 
الــذي  أغويــرو،  وســيرحل 
ــاراة،  ــا يف 385 مب ســجل 257 هدًف
وفــاز بـــ4 ألقــاب للــدوري املمتــاز 
مــرة،  اإلجنليــزي  االحتــاد  وكأس 
فضــًا عــن 5 ألقــاب لــكأس رابطــة 
ــق  ــع ســيتي، عــن الفري ــن م احملترف
نهايــة  يف  عقــده  ينتهــي  عندمــا 

احلالــي. املوســم 
صحفيــة،  تقاريــر  وأشــارت 
ــة  ــن األندي ــد م ــام العدي ــى اهتم إل
باملهاجــم  واألجنبيــة  اإلجنليزيــة 
األرجنتينــي البالــغ عمــره 32 عاًمــا.
اإلســباني:  املــدرب  وقــال 
»كلنــا نتمنــى لــه التوفيــق. بالتأكيــد 
أمتنــى األفضــل لســيرجيو يف آخــر ســنوات مســيرته«. وأضــاف: »ســنكون ســعداء بقــراره 
واألفضــل لــه ولعائلتــه ومســيرته. مــا أفضلــه أنــا هــو مــا يفضلــه. مــا يفضلــه هــو ســيكون 

ــي«. املفضــل بالنســبة ل
وابتعــد أغويــرو عــن املشــاركة مــع ســيتي هــذا املوســم، حيــث خــاض 9 مباريــات يف 
الــدوري عقــب معاناتــه مــن اإلصابــة واملــرض. لكــن غوارديــوال عبــر عــن أمنياتــه بعــودة 

املهاجــم ألفضــل مســتوياته واملشــاركة فيمــا تبقــى مــن املوســم.
ــر ســريًعا بطريقــة  وتابــع: »كل شــيء ميكــن أن يحــدث. كل شــيء ميكــن أن يتغي
إيجابيــة أو ســلبية. اجلميــع يجــب أن يكــون مســتعًدا ونتمنــى أن يكــون ســيرجيو جاهــًزا 
يف أســرع وقــت«. وأردف: »ســيرجيو شــخص رائــع ومحبــوب ويتمتــع بصفــات ومهــارات 

خاصــة. أفهمــه وأدرك أنــه بحاجــة إلــى وقــت ليكــون يف أفضــل حــال«.
وختــم: »قلــت األســبوع املاضــي إن الطريقــة التــي يتــدرب بهــا وحتركاتــه يف مبــاراة 
ــه  ــتبداله. إن ــاقه ومت اس ــا يف س ــيء م ــعر بش ــدة. ش ــت جي ــة كان ــيتي الصعب ــتر س ليس

يتحســن«.
ق.ر

ريال مدريد يترك لفينيسيــوس ريال مدريد يترك لفينيسيــوس 
حريــة تحديــد مصيـــرهحريــة تحديــد مصيـــره

 كشــف تقريــر صحفــي إســباني، عــن موقــف ريــال مدريــد مــن التفريــط يف جنمــه 
البرازيلــي فينيســيوس جونيــور، لباريــس ســان جيرمــان.

ويســعى ريــال مدريــد للتعاقــد مــع الفرنســي كيليــان مبابــي، جنــم الفريق الباريســي، 
يف امليركاتــو الصيفــي املقبــل، وذلــك قبــل عــام مــن نهايــة عقــده يف حديقــة األمــراء.

ــه  ــه، لكن ــاء علي ــي واإلبق ــد مباب ــد عق ــان يف جتدي ــان جيرم ــس س ــب باري ويرغ
ــا. ــه مجاًن ــب رحيل ــد، لتجن ــه التجدي ــة رفض ــف، يف حال ــذا الصي ــه ه ــيضطر لبيع س
وتــرددت تقاريــر صحفيــة، حــول رغبــة ســان جيرمــان يف ضــم فينيســيوس ضمــن 

صفقــة انتقــال مبابــي لريــال مدريــد.
ــرة  ــض فك ــد يرف ــال مدري ــإن ري ــبانية، ف ــي«  اإلس ــي س ــة »أ ب ــب صحيف وبحس
التخلــي عــن فينيســيوس املوســم املقبــل، واالكتفــاء فقــط بتقــدمي عــرض مــادي لســان 

ــي. ــن أجــل ضــم مباب ــان م جيرم
ومــا عــزز مــن موقــف ريــال مدريــد هــو األداء الــذي قدمــه فينيســيوس أمــام ليفربــول، 
ــا وتســجيله هدفــن. وختمــت الصحيفــة، أن  يف ذهــاب ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروب
ريــال مدريــد تــرك حريــة االختيــار أمــام فينيســيوس، مــن أجــل حتديــد مســتقبله، ومــدى 

إمكانيــة الدخــول يف صفقــة مبابــي مــن عدمــه.
ق.ر

 برشلونــة يغلــق أبوابه نهائيا  برشلونــة يغلــق أبوابه نهائيا 
فـــــي وجــه بواتينــغ فـــــي وجــه بواتينــغ 

 كشــف تقريــر صحفــي إســباني، عــن موقــف برشــلونة مــن التعاقــد مــع األملانــي 
ــرن ميونــخ يف الصيــف املقبــل. جيــروم بواتينــغ، مدافــع باي

وأعلــن بايــرن ميونــخ رحيــل بواتينــغ عــن صفوفــه عقــب انتهــاء عقــده بنهايــة املوســم 
اجلــاري، وســط أنبــاء تفيــد بنيــة برشــلونة ضمــه مجانا.

وبحســب صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية، فــا توجــد نيــة لــدى برشــلونة 
يف التعاقــد مــع بواتينــغ.

وأضافــت الصحيفــة، أنــه بانضمــام إريــك غارســيا، قادًمــا مــن مانشســتر ســيتي، 
ــه،  ــرارد بيكي ــم جي ــن، ه ــز بتواجــد 6 العب ــذا املرك ــى يف ه ــد اكتف ــون برشــلونة ق يك
صامويــل أومتيتــي، كليمينــت لينغليــت، رونالــد أراوخــو، أوســكار مينغويــزا وغارســيا. 
وأشــارت الصحيفــة، إلــى أن الوجهــة األقــرب لبواتينــغ قــد تكــون البرمييرليــغ، وحتديــًدا 

توتنهــام.
ق.ر

إصابة عضلية تحرم آيندهوفـــن إصابة عضلية تحرم آيندهوفـــن 
مـــن نجمــه غوتيريــسمـــن نجمــه غوتيريــس

ــة  ــن، بإصاب ــي إس يف آيندهوف ــب ب ــس، الع ــك غوتيري ــيكي إري ــب املكس   أصي
ــدوري  ــة ال ــل وصاف ــذي يحت ــدي ال ــادي الهولن ــال الن ــه. وق ــران فريق ــة خــال م عضلي
الهولنــدي، يف بيــان اول أمــس، إن الاعــب املكســيكي »لــن يتواجــد يف قائمــة الفريــق 

ــو هــذا األحــد«. ملواجهــة فينل
 وأكــد مــدرب الفريــق، روجــر شــميدت، خــال مؤمتــر صحفــي: »ال ميكننــي حتديــد 

املــدة التــي ســيغيب عنهــا، ولكنــه بالتأكيــد لــن يتواجــد األحد«.
ولــم يــوّل املــدرب أهميــة كبيــرة لغيــاب العــب الوســط، قائــا: »بــدون جوتيريــس 

لدينــا 19 العبــا وجميعهــم يف أفضــل مســتوياتهم. جميعهــم ينتظــرون الفرصــة«.

املدرب السابق لتشيلسي، المبارد:

»تلقيت عروًضا مغرية للعودة إلى التدريب«»تلقيت عروًضا مغرية للعودة إلى التدريب«
 تلقــى فرانــك المبــارد، املــدرب الســابق 
ــودة  ــة للع ــروض املغري لتشيلســي، بعــض الع
ــي  ــادي اللندن ــن الن ــه م ــذ إقالت ــب من للتدري
ــه  ــال إن ــدرب ق يف جانفــي املاضــي، لكــن امل

ينتظــر الفرصــة املناســبة.
بريطانيــة،  إعــام  وســائل  وربطــت 
المبــارد، بتولــي تدريــب منتخــب إجنلتــرا 
ــا، وكريســتال بــاالس بالــدوري  حتــت 21 عاًم

األســكتلندي. وســيلتيك  املمتــاز، 
وقــال المبــارد، 42 عاًمــا: »أتيحــت لــي 
بعــض الفــرص يف األســابيع الســتة املاضيــة، 
أو الشــهرين املاضيــن، وكانــت مغريــة لكنهــا 
ــع »ال  ــي«. وتاب ــبة ل ــة واملناس ــت املائم ليس
ــه  ــد وظيفت ــد أن يفق ــخص يري ــد أي ش يوج
ــن  ــقها، لك ــي يعش ــة الت ــن اللعب ــد ع ويبتع
يف الوقــت ذاتــه عندمــا تعمــل يف هــذه املهنــة 

ــك«. ســيحدث ذل
المبــارد،  زوجــة  كريســتن  وأجنبــت 
ــي لهمــا الشــهر املاضــي،  ــع والثان ــه الراب طفل

ــه  ــابق إن ــي الس ــي كاونت ــدرب ديرب ــال م وق
يأمــل يف العــودة بســهولة للتدريــب.

الوقــت  كان  »لقــد  المبــارد  وقــال 
لــي لابتعــاد  بالنســبة  بالتأكيــد  املناســب 
ــل  ــف يف العم ــن ونص ــت عام ــد أن أمضي بع

أتيحــت  التــي  »الفــرص  املتواصــل«.وأمت 
ــي أفكــر يف  ــا لكن ــم تكــن مناســبة متام ــي ل ل
األمــر. يجــب أن يكــون شــيًئا أحــرص علــى 
ــبن«. ــكان املناس ــت وامل ــه يف الوق ــام ب القي

ق.ر

يورغن كلوب مدرب ليفربول:

»ال أشعــر بالقلق تجاه مستوى ساديو ماني«»ال أشعــر بالقلق تجاه مستوى ساديو ماني«
ــول،  ــدرب ليفرب ــوب م ــن كل ــال يورغ  ق
إنــه ال يشــعر بالقلــق جتــاه مســتوى ســاديو 
مــن  الكثيــر  تســجيله  عــدم  رغــم  مانــي، 
األهــداف هــذا املوســم، وال يعتقــد أن مشــكلة 
ــات  ــط املباري ــق بضغ ــنغالي تتعل ــم الس املهاج

بالســنوات القليلــة املاضيــة.
كان مانــي أحــد عناصــر ليفربــول البــارزة 
املوســم املاضــي عندمــا ســاهم يف فــوز الفريــق 
بلقــب البرمييرليــغ، لكنــه يعانــي الســتعادة 
هــذا األداء يف املوســم احلالــي، حيــث ســجل 
مبــاراة   39 يف  آخريــن   7 وصنــع  هدًفــا   12

ــابقات. ــة املس بكاف
قبــل  للصحفيــن  كلــوب  وأضــاف 
اســتضافة أســتون فيــا يف وقــت الحــق اليــوم 
»كلنــا يــدرك مــدى كفــاءة ســاديو. إنــه العــب 
رائــع، لكــن بالطبــع عــدد األهــداف التــي 

ســجلها ليــس جيــًدا حتــى اآلن«.
العــب  ذلــك،  يــدرك  »إنــه  وتابــع 
بعقليــة ســاديو، يريــد األداء بشــكل جيــد 

للغايــة. هــذا هــو املوقــف الــذي ميــر بــه حالًيــا 
ــذه  ــة ه ــرف طبيع ــم يع ــم يف العال وكل مهاج
ذلــك  أرى  لكنــي  قلًقــا  لســت  املواقــف. 

ــف«. ــذا املوق ــل ه ــى ح ــل عل ونعم
ونــوه »جــدول املباريــات يف آخــر 3 أعــوام 
بالنســبة للكثيــر مــن العبــي العالــم، صعــب 
للغايــة وبالنســبة لــه كذلــك، لكنــي ال أعتقــد 

أن هــذا هــو الســبب«.
يعانــي  ال  مانــي  أن  كلــوب  وأضــاف 
ــة، وأداء  ــة البدني ــق باللياق ــاكل تتعل ــن مش م
املهاجــم البالــغ عمــره 29 عاًمــا أمــام املرمــى، 

ــة. ــه الذهني ــى حالت ــر عل ــن أن يؤث ميك
وأوضــح »كلنــا بحاجــة للراحــة مــن فتــرة 
ــة،  ــكلة عام ــت مش ــا ليس ــرى لكنه ــى اخ إل
إنهــا مجــرد حالــة وموقــف. عندمــا ال تســجل 
لفتــرة، يبــدأ املهاجمــون يف التفكيــر يف املوقــف 

بشــكل صحيــح والعــودة مــن جديــد«.
ق.ر
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فإن  للفاف  الرسمي  املوقع  وحسب 
جلنة الترشيحات برئاسة عبد املجيد ياحي 
النتخابات  الوحيد  املترشح  ملف  قبلت 
الفاف«،   « القدم  لكرة  اجلزائري  االحتاد 
شرف الدين عمارة. وتضم  قائمة أعضاء 
الفاف  لرئاسة  للمترشح  الفيدرالي  املكتب 
مولدي  من  كل  عمارة  الدين  شرف 
رشيد،  قاسمي  عمار،  بهلول  عيساوي، 
بن حمزة  بشير،  منصوري  محمد،  غوتي 
رشيد،  أوكالي  حكيم،  مدان  ياسني، 

طويل جياللي، لغواطي نسيبة.
كل  فتضم  اإلحتياطية  القائمة  اما 
من مياني سليمان، شاشوة فضيلة، دواس 

محمد، خرشي أحمد، مباركي بغداد.
جلنة  رئيس  أوضح  جهته،  من 
املجيد  عبد  الفاف،  لرئاسة  الترشيحات 
ياحي، عن قبول ملف ترشح شرف الدين 

عمارة قائال
متنافسني  عدة  تواجد  أمتنى  »كنت 
القدم«.  لكرة  اجلزائري  االحتاد  لرئاسة 
وأضاف »الفاف هي جمعية رياضية، ويف 

حال سمحنا بترشح مسؤولي مؤسسات غير 
رياضية، علينا السماح للجميع بالترشح«. 
شرف  ضد  شيء  أي  لدي  »ليس  وتابع 
القوانني  تطبيق  أردت  لكن  الدين عمارة، 

املعمول بها حاليا«.
جلنة  يف  »األغلبية  أيضا  ليكشف 
الترشيحات وافقت، بإعتباره إستغل ثغرة 

ملفه«،  مرور  باب  له  فتحت  القانون  يف 
ضرورة  على  ينص  أصبح  »القانون  وأردف 
جمعيات  يف  خبرة،  سنوات   5 إمتالك 
وعمارة  رياضية،  ومؤسسات  رياضية 
له  يسمح  ما  وهو  األخير،  الشرط  ميتلك 

بالترشح«.
م.هشام

جلنة الترشيحات تقبل ملفه

شــــرف الديـــن المترشــح شــــرف الديـــن المترشــح 
الوحيــد لرئاســة »الفـاف«الوحيــد لرئاســة »الفـاف«

قرعة كأس الرابطة

الداربي يتجدد بين مولودية الداربي يتجدد بين مولودية 
الجزائــر وإتحــاد الجزائرالجزائــر وإتحــاد الجزائر

 جرت صبيحة امس السبت، عملية قرعة كأس الرابطة لهذا املوسم، 
الظروف  بسبب  اجلزائر  كأس  السيدة  مسابقة  من  عوضا  ستلعب  والتي 
ثمن  الدور  قرعة  ووضعت   ،19 كوفيد  جائحة  فرضتها  التي  الصحية 
النهائي من كأس الرابطة، مولودية اجلزائر وإحتاد اجلزائر وجها لوجه، يف 
داربي عاصمي مثير. ونتظر أن تنطلق املنافسة بداية من 20 أفريل اجلاري 

على النحو التالي:
الدور األول:الدور األول:

1 - أوملبي املدية - جمعية الشلف
2 -  نصر حسني داي - جمعية عني مليلة

3 - أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران
4 - جنم مڤرة - شباب قسنطينة

 دور الثمن نهائي: دور الثمن نهائي:
1 - شبيبة القبائل ضد الفائز من مواجهة النصرية وعني مليلة

2 - احتاد بلعباس الفائز من مواجهة أوملبي املدية وجمعية الشلف
3 - احتاد العاصمة – مولودية اجلزائر

4 - شباب بلوزداد - الفائز من مواجهة مڤرة وشباب قسنطينة
5 - شبيبة الساورة - شبيبة سكيكدة

6 - سريع غليزان - الفائز بني أهلي البرج و مولودية وهران.
7 - وفاق سطيف - وداد تلمسان

 8 - احتاد بسكرة - نادي بارادو
 م.هشام

 شبيبــة القبائــل تتعاقــد  شبيبــة القبائــل تتعاقــد 
مــــع غانــم وهــارونمــــع غانــم وهــارون

الالعب  مع  أمس،  اول  القبائل  شبيبة  فريق  رسمية  بصفة  تعاقد   
ثاني  الشاب  األمين  اجلناح  ويعتبر  غامن.  فؤاد  بلوزداد  شباب  من  املسرح 
الشتوي بعد ياسني  امليركاتو  القبائل يف هذا  املستقدمني يف فريق شبيبة 

مدان.
سنوات  لثالث  ميتد  عقد  على  أمضى  بجاية  شبيبة  مدرسة  خريج 
 24 العمر  من  البالغ  الالعب  توقيع  مراسيم  القبائلي.  الفريق  مع  كاملة 

سنة متت بحضور شريف مالل رغم تنحيته مؤخرا.
هارون  علي  املهاجم  مع  واألخضر  األصفر  الفريق  أيضا  وتعاقد  هذا 

قادما من إحتاد بلعباس بعقدا ميتد ملوسمني ونصف.
ق.ر

الناخب الوطني يجدد حياده

»أرفض أن يتم الزج باسمي »أرفض أن يتم الزج باسمي 
فــي انتخابــات الفـــاف«فــي انتخابــات الفـــاف«

حياده  جتديد  على  بلماضي  جمال  الوطني،  الفريق  ناخب  حرص 
لالحتاد  االنتخابية  العامة  باجلمعية  يتعلق  ما  وعدم حتيزه بخصوص كل 
اجلزائري لكرة القدم، املزمع عقدها يف 15 أفريل بالعاصمة، مضيفا أن كل 

اشراك من جانبه يف هذا الشأن ميكن أن يضر باملنتخب الوطني.
على  بيان  يف  أمس  اول  بلماضي،  جمال  الوطني  الناخب  ووضع   
املوقع الرسمي لإلحتاد اجلزائري النقاط على احلروف بخصوص زج اسمه 

يف انتخابات االحتاد اجلزائري لكرة القدم.
التي  السيئة  والظروف  األحداث  هذه  »كل  أن  بلماضي  وأوضح 
وقعت، واملرتبطة بانتخابات االحتاد اجلزائري لكرة القدم تقلقه« وأنه »ال 
يريد أن يتم زج اسمه يف أي قضية أو مشكلة، خارج إطار مهامه كمدرب 

للمنتخب األول«.
اسمه  رؤية  وال  طرف،  داعما ألي  يكون  أن  يريد  »ال  أنه  أكد  كما 
بتدريب  فقط   مرتبط  أنه  مؤكدا  شعبوية،  خلفيات  أو  ببرامج  مقرونا 

املنتخب الوطني األول ويف إطار رياضي محض«.
وكشف بلماضي عبر هذا البيان أن »األحداث والظروف السيئة التي 
وقعت، واملرتبطة بانتخابات االحتاد اجلزائري لكرة القدم، كان لها تأثير 
سلبي على مجريات التربص التحضيري األخير، الذي تخلله لقاءين أمام 
الفارط أمام  الفارط بلوساكا و29 مارس  25 مارس  كل من زامبيا بتاريخ 

بوتسوانا بالبليدة«.
وحسب نفس البيان فإن الناخب الوطني يرى أن التربص األخير قد 
وطني على  مهامه كناخب  مبمارسة  له  تسمح  لم  كارثية،  مر يف ظروف 
على  مقبول  غير  وهو  الالعبني،  على  كثيرا  أثر  األمر  وهذا  أكمل وجه، 
مستوى املنتخب«. وختم أن »هذه الوضعية تقلقه كثيرا، يف ظل املخاوف 

احملدقة باخلضر يف االستحقاقات املقبلة«. 
م.هشام

أكد أن املنافسة ستستأنف يوم 20 أفريل اجلاري، مدوار:

»سننهــــي كـــل المباريــات المتأخــرة »سننهــــي كـــل المباريــات المتأخــرة 
قبـــل انطـــالق مرحلـــة العـــــودة«قبـــل انطـــالق مرحلـــة العـــــودة«

لكرة  احملترفة  الرابطة  مسير  أكد   
كل  أن  مدوار،  الكرمي  عبد  القدم، 
انطالق  قبل  ستلعب  املتأخرة  املباريات 
مرحلة العودة قائال »املباريات املتأخرة لم 
بسبب  بل  البرمجة،  سوء  بسبب  تكن 
املنافسة  يف  األندية  من  العديد  مشاركة 
مساعدة  »حاولنا  وأضاف  اإلفريقية«. 
بعد  لكن  مبارياتهم،  بتأجيل  أنديتنا 
على  أجبرنا  املتأخرة،  املباريات  تراكم 
قصير«.وأردف  وقت  يف  مباريات  برمجة 
كل  إنهاء  على  مجبرين  »نحن  مدوار 
املقبلة،  األيام  خالل  املتأخرة  املباريات 
 20 يوم  البطولة  منافسة  ألجواء  لنعود 
متأخرة«.وختم  مباراة  أي  دون  أفريل 

الوضع  تفهم  األندية  مسؤولي كل  »على 
لكن  اجلميع،  ارضاء  ميكننا  ال  احلالي، 
بني  للمساوات  بوسعنا  ما  أقصى  نعمل 
اعتبر  أخر،  جانب  األندية«.من  كل 
عبد  القدم،  لكرة  احملترفة  الرابطة  مسير 
ستشهد  الرابطة  كأس  أن  مدوار،  الكرمي 
أدوارها. قوية، يف مختلف  مباريات جد 
وصرح مدوار، يف هذا اخلصوص »القرعة 
يف  قوية،  جد  مباريات  عن  أسفرت 
وأضاف  املنافسة«.  هذه  أدوار  مختلف 
»نتمنى أن تكون الفرجة والروح الرياضية 
كأس  »عادت  وتابع  الرابطة«.  كأس  يف 
أن  ونتمنى  طويل،  غياب  بعد  الرابطة 
تعود األمور إلى مجاريها مستقبال، للعودة 

إلى منافسة كأس اجلمهورية من جديد«.
م.هشام

أكد، االتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف" أمس السبت، أن شرف الدين عمارة هو المترشح الوحيد لرئاسة 
الفاف خلفا لخير الدين زطشي، وذلك بعد انقضاء اآلجال القانونية منتصف ليلة البارحة.

 مدرب حراس شباب بلوزداد، خالد ديكماش:

»التأهــل إلــى الـــدور ربـع نهائــــي »التأهــل إلــى الـــدور ربـع نهائــــي 
أعــاد االعتبــار لتشكيلــة البلوزدادية«أعــاد االعتبــار لتشكيلــة البلوزدادية«

بلوزداد  شباب  حراس  مدرب  ثمن   
الذي  التاريخي  التأهل  ديكماش،  خالد 
الربع  الدور  إلى  فريفه  أمس  اول  حففه 
إفريقيا  أبطال  رابطة  منافسة  من  نهائي 
على  الديار  خارج  فوزه  بعد  القدم  لكرة 
إفريقي  اجلنوب  داونز  صن  ماميلودي 

بنتيجة 2-0.    
إلى  التأهل  هذا  ديكماش  وأرجع 
»التحضيرات  أن  مشيرا  الالعبني  عزمية 
لهذا املوعد جرت يف ظروف جيدة«، وأن 
اجلانب  على  عمله  ركز  الفني  »الطاقم 
هذه  خلوض  الالعبني  وحفز  النفسي 
املواجهة  كنهائي قبل األوان دون انتظار 
والهالل  مازمبي  بي  تي  مباراة  نتيجة 

السوداني«.
»هذا  أن  أيضا  ديكيماش  وأضاف 
التأهل أعاد االعتبار لتشكيلة البلوزدادية 

يف  بها  سقط  التي  الثقيلة  الهزمية  بعد 
لقاء الذهاب. وبان هذا اإلجناز يؤكد مرة 

أخرى أن شباب بلوزداد فرق كبير«.
من جانب أخر أوضح مدرب حراس 
ساهم  التأهل  »هذا  أن  بلوزداد  شباب 
الثنائي  فقط  وليس  الالعبني  فيه جميع 
الدور  من  »بداية  وانه  وقاسمي«  سعيود 
عن  لعقيبة«  »أبناء  سيدافع  نهائي  الربع 
كامل حظوظهم لبلوغ الهدف املسطر«.   

كبيرا  إجنازا  بلوزداد  شباب  وحقق 
صن  ماميلودي  على  الديار  خارج  بفوزه 
بريتوريا،  مبدينة  إفريقي  اجلنوب  داونز 
واألخيرة  السادسة  اجلولة  حلساب 
أبطال  رابطة  من  الثانية(  )املجموعة 
تأهله  بذلك  مفتكا  القدم،  لكرة  إفريقيا 

للدور ربع النهائي للمسابقة.
أمير  من  كل  الشباب  هديف  وسجل 

سعيود يف الدقيقة 29 وأحمد قاسمي يف 
الدقيقة 45، ليصعد الفريق ألول مرة يف 
قارية  منافسة  أمجد  نهائي  لربع  تاريخه 

لألندية.
املجموعة،  لنفس  الثاني  اللقاء  ويف 
الهالل  على  مازمبي  بي  تي  تغلب 
السوداني بنتيجة 1-2، وهو الفوز األول 
للفريق الكونغولي يف مرحلة املجموعات.
اثر هذه اجلولة، يحتل شباب بلوزداد 
نقاط   9 برصيد  للمجموعة  الثاني  املركز 
 13 برصيد  داونز  صن  ماميلودي  خلف 
يف  األولى  هزميته  تلقى  والذي  نقطة 
تي  يأتي  بينما  املجموعات،  مرحلة 
الثالث  املركز  يف  الكونغولي  مازمبي  بي 
يف  السوداني  والهالل  نقاط   5 برصيد 

املركز الرابع واألخير برصيد 4 نقاط.
م.هشام



12
أخبار الثقافة

السنة 02  - العدد 460 -األحد 28 شعبان   1442  هـ  -  11  أفريل 2021م

املسرح،  أساتذة  غرار  على  الركح  صناع  من  احلضور  أجمع 
املخرجني، واملمثلني، أن حكيم دكار وفق يف إرجاع الربيع القسنطيني، 
عبر  أين  عاشه،  الذي  االنقطاع  قبل  عليها  كان  التي  املكانة  بنفس 
اجلميع عن فرحهم، وتشرفهم بحضور مهرجان بهذا املستوى الرفيع، يف 

ظل الركود الثقايف الذي تعيشه اجلزائر.
يف  دكار،  حكيم  قسنطينة  ملدينة  الثقافية  اللجنة  رئيس  وكشف 
عراقيل  يصادف  نبيل  مسعى  »كل  أن  الوطن«،  »أخبار  لـ  تصريحه 
وال  راسخة  كانت  والتظاهرة  ال  كيف  عليه،  للقائمني  تسبب صداعا 
تزال يف قلوب محبي املسرح، و العروض التي ُعرضت خالل أيام الربيع 
املسرحي القسنطيني، مت انتقاؤها حسب املواضيع والنصوص اجلزائرية 
لكتابنا الكبار، وكذلك املتفق عليه منذ الطبعة األولى التي كانت سنة 

1995، حيث يتم اختيار املسرحيات التي فازت باأللقاب«.
املسرحي،  الربيع  من  التاسعة  »الدورة  أن  بالقول  املتحدث  وعّرج 
لتظاهرة  عودة  متثل  للمسرح،  العاملي  اليوم  مع  تزامننًا  انطلقت  والتي 
شّكلت عند انطالقتها عام 1995، ملتقى للفنانني اجلزائريني، وتركت 

بصمة حسنة يف املشهد املسرحي«.
مؤسسها سليم  لروح  تخليدًا  تأتي  التاسعة  »الطبعة  فإن  وبحسبه 
مرابية، مدير مسرح قسنطينة اجلهوي الراحل، والذي أسس التظاهرة 
سنة  مجوبي  الدين  عز  املسرحي  اغتيال  بعد  السوداء،  العشرية  أيام 

».1995
لإلشارة، مت عرض 6 عروض مسرحية خالل أيام الربيع املسرحي، 
من مختلف املسارح اجلهوية على غرار مسرح قسنطينة، سوق أهراس، 
ويتعلق األمر بكل من مسرحية   وّزو، عنابة، مستغامن ووهران،  تيزي 
ومسرحية  اجلهوي«،  قسنطينة  »مسرح  من  نغواش  لشهيناز  »أرامل« 

»سكورا« لعلي جبارة من »مسرح سوق أهراس«.
تيزي  »مسرح  من  أحرحور«  »ريح  مسرحية  مشاركة  عرفت  كما 

و«رصيف  مستغامن«،  »مسرح  من  عبار  الدين  لعز  و«بكالوريا«  وّزو«، 
السّيدين«  خادم  و«أرلوكان  عنابة«،  »مسرح  من  جاوبش«  ما  النّوار 

لزياني شريف عياد من »مسرح وهران«.
ندوات مت  تنظيم  القسنطيني،  املسرحي  الربيع  أيام  كما مت خالل 
والتي مت  املسرحي،  العمل  تواجه  التي  فيها مناقشة عّدة إشكاليات، 
من خاللها مناقشة مسألة االقتباس، أين شدد املشاركون على ضرورة 
بقواعد  االلتزام  وكذا  املسرحية،  العروض  يف  االقتباس  مفهوم  حتديد 
الترجمة السليمة من النصوص األجنبية، كما طالب كبار أهل املسرح 
خالل هذه الندوات، بإدراج املسرح يف املنهج التعليمي، وكذا إنشاء 

مدارس تكوينية يف هذا املجال.

محمد رضوان بلعروسي

جنح املمثل ورئيس اللجنة الثقافية حكيم دكار، يف استعادة وهج أيام الربيع املسرحي، ملدينة قسنطينة يف طبعته 
التاسعة، حسب شهادة كل من حضر وعاش فعاليات الربيع املسرحي الذي كان من يوم 27 إلى يوم 3 أفريل اجلاري.

 حتت شعار »التكوين مهم لتحسني األداء اجلمعوي«

الجمعـــية الثقافيــة االجتماعيــة 
تنظــم يوما تكوينيــا بتمنراست

بعد توقيفهما يوم 27 مارس اجلاري

بن دودة تـرد االعتبار 
لـــ»طفــي الضــو« 
و »ذاكـرة كلثـــوم«

الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، برد االعتبار ملسرحيتي  أمرت وزيرة 
قامت  التي  الوزارية  اللجنة  تقرير  بعد  كلثوم«،  و«ذاكرة  الضو«  »طفي 
بالشلف، واملسرح  العرض، بدون سبب مقنع  توقيفهما من  إثر  بإرسالها، 

الوطني اجلزائري.
الثقافة  بدار  الضو«  »طفي  مسرحية  عرض  إعادة  قرار  أحدث  حيث 
الشلف ارتياحا لدى فناني املنطقة، كما نوه املخرج جمال هامل بقرار الوزيرة 
للفنانني ومناصرتها حلقوقهم  انتصارها  مليكة بن دودة، وحّي موقفها بعد 
يف عرض أعمالهم باملؤسسات الثقافية والفنية التابعة للقطاع، خاصة وأن 

املسئول املباشر حتجج بأوامر فوقية، أجبرته على هذا الفعل.
باملوازاة، أعاد املسرح الوطني اجلزائري برمجة مسرحية »ذاكرة كلثوم« 
مقدمتهم  ويف  الفنانني  حفيظة  أثار  ما  نفسها،  املناسبة  يف  توقفت  التي 
مخرجة العمل تونس آيت علي، التي احتجت مع فريق العمل أمام بناية 

»محي الدين بشطارزي«، مطالبًة باالعتذار.
من جهتها، نفت وزيرة الثقافة، األمرين، نفيًا قطعيًا، مؤكدًة رفضها 
املطلق التدخل لتوقيف عروض مسرحية، موضحة أنها كمسئولة أولى عن 
القطاع، لن تسمح مبنع أي مسرحي من تقدمي عمله بكل حرية، ولن تقبل 

باعتراض عمل الفنان.
محمد رضوان بلعروسي

يف دورته األولى

تتويج فيلم »كاين وال 
مكانش« بجائزة لجنة 
تحكيم مهرجان البحرين

توج الفيلم الروائي القصير »كاين وال مكانش« للمخرج اجلزائري قادة 
عبد اهلل بجائزة »جلنة حتكيم مهرجان البحرين السينمائي« يف دورته األولى 

ضمن فئة مسابقة األفالم الروائية القصيرة .
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  لألشخاص  احلقوق  يف  املساواة  وتشكل 
املوضوع الرئيسي لفيلم »كاين وال مكانش« الذي حتصل سابقا على جائزة 
لتيسمسيلت  القصير  الفيلم  أيام  مشاركته يف  متكامل خالل  أفضل عمل 
نوفمبر2018، وبعني الكبيرة يف سطيف مارس 2019 وكذا يف الطبعة الثانية 
للمهرجان الوطني للفيلم اجلامعي لوهران 2020 إلى جانب جائزة أحسن 

للمهرجان السينمائي الدولي للفيلم الروائي القصير باتنة 2021 .
شعار  أقيم حتت  الذي  السينمائي  البحرين  مهرجان  إدارة  أعلنت  وقد 
فيلم  فاز  حيث  مسابقته  فئات  يف  الفائزين  أسماء  عن  ألجلك«  »سينما 
»أغنية البجعة » للمخرج يزيد القادري من املغرب على جائزة أفضل فيلم 

روائي قصير.
بجائزة  لبنان  من  خروب  أبو  فرح  إخراج  السبع«  »القرى  فيلم  وتوج 
الفيلم  إلى  فعادت  التحريك  أفالم  جائزة  أما  الوثائقية،  األفالم  مسابقة 
توك«  توك  املصري  الفيلم  فاز  فيما  أحمد جابر  إخراج  »أزرار« من  األردني 

إخراج محمد خضير يف مسابقة أفالم املرأة.
وكان املهرجان الذي حمل يف طبعته األولى اسم الروائي والسيناريست 
واملنتج الراحل فريد رمضان قد تأجل أكثر من مرة بسبب احلالة الوبائية، و 
قد تلقى 450 فيلما من 18 دولة عربية اختار منها 92 فيلما للتنافس على 

جوائزه.
وتعود فكرة املهرجان إلى نادي البحرين للسينما الذي كان ينظم مسابقة 
لألفالم البحرينية القصيرة منذ عام 2017 قبل أن يقرر توسيع نطاق املنافسة 

وتبادل اخلبرات للمستوى اإلقليمي.
ق.ث

أحمد كرزيكة
واشرف على اليوم التكويني عليه الدكتور 
اجلامعي عي زايدي أستاذ جامعي من بجاية 
باقتراح  تدعم  نظرية  معلومات  فيه  قدم  أين  
جتسيد،  طرق  مجاالت  يف  جمعوية  مشاريع 
إلى  اجلمعوية  التظاهرات  مختلف  وتنظيم 
التسيير  تدعيم  آليات  عن  البحث  جانب 
وترقية  التشاركية  الدميقراطية  أو  التشاركي 

املواطنة يف أوساط الشباب.
وحسب ما أكده رئيس اجلمعية الثقافية 
االجتماعية لتفعيل املجتمع املدني بتمنراست 
السيد بن سبقاق محمود أن الهدف من وراء 
إلى  باألساس  يهدف  التكوينية  الدورة  تنظيم 
أن ما من شك يف أن املوارد البشرية تلعب دورا 
فعاال يف الرفع من اإلنتاجية واملردودية خاصة 
إذا كانت كافية كما وكيفا، مما يجعلها حتما 

تضطلع مبهامها على أحسن حال.
للموارد  الفعال  الدور  هذا  من  وانطالقا 
لزاما على اجلمعيات واملنظمات  البشرية كان 
باختالف أهدافها واستراتيجياتها والتي تسعى 
إنتاجية قصوى وتنافسية قوية من  إلى حتقيق 
استراتيجياتها،  وتفعيل  أهدافها  معانقة  أجل 
أن تعمل على تأهيل مواردها البشرية وحتفيزها 
انطالقا من حتديد طبيعة املتغيرات األساسية 
للمعرفة املتراكمة يف احلياة وحتليل دورة احلياة 

املعرفية فيها وعوامل كفايتها وفعاليتها.
وأضاف أن احلياة كل سنة أو شهر إن لم 
نقول كل يوم تشهد حتديات وتغيرات، لذلك 

كان البد من إيجاد الصيغ املناسبة واألساليب 
املتنوعة التي من شأنها أن تساعد على تنمية 
اجلمعوي،  بالنسيج  العاملة  البشرية  املوارد 
والرفع من كفاءتها إلى املستويات املطلوبة يف 

إطار بيئة املنافسة واإلنتاجية.
التحدي،  هذا  لرفع  أنه  املتحدث  وأشار 
وقت  أي  من  أكثر  مطالبة  اجلمعيات  فإن 
مضى باعتماد التكوين املستمر وسيلة غاية يف 
األهمية من أجل تطوير الكفاءات والرفع من 
له من  ما  املردودية، هذا عالوة على  مستوى 
التنظيمي  الهيكل  على  إيجابية  انعكاسات 
املتواصلة يف محيط  التحوالت  وفرصة ملواكبة 

اجلمعيات.
احلقل  بالتكوين يف  العناية  فإن  وبحسبه 

مردود  لتحسني  حتمية  ضرورة  اجلمعوي 
وجودتها  اجلمعيات  يف  الفاعلة  العناصر 
وتطعيمها بكفاءات أخرى تنحو بهذه العناصر 
العمل،  يف  واالحتراف  اخلبرة  من  مزيد  نحو 
لتحسني  اجلمعويني  الناشطني  قدرات  وتعزيز 
من  املنتظرة  اجلديدة  األدوار  للعب  أداءهم  
مجال  يف  أساسني  كفاعلني  املدني  املجتمع 
تعزيز  مجال  يف  احلقيقية  الشراكة  حتقيق 
املرافقة  من خالل  الراشد،  واحلكم  احلوكمة 
من قبل مؤسسات الدولة يف استحداث آليات 
مراحل  مختلف  يف  املدني  املجتمع  إلشراك 
صناعة القرار، خاصة وان هناك إرادة سياسية 
كبيرة من قبل السلطات العليا للبالد لضمان 
استحداث  من خالل  املدني  املجتمع  إشراك 

املرصد الوطني للمجتمع املدني .

بإجماع كبار صناع الركح واحلضور

حكيـم دكـار ينجـح في استعادة 
وهـج أيام الربيع القسنطينــي

 نظمت اجلمعية الثقافية االجتماعية لتفعيل املجتمع املدني تنظم يوم تكويني لفائدة فعاليات املجتمع 
املدني بتمنراست، حتت شعار »التكومي مهم لتحسني األداء اجلمعوي«، بدار الشباب هواري بومدين.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : المسيلة

دائرة : عين الملح
بلدية : عين الريش

-  إشهار تجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية
- طبقا ألحكام القانون رقم06-12 المورخ في 12جانفي2012 يتعلق 

بالجمعيات السيما المادة 18منة
لقد تم هذا اليوم 2021/04/08 تجديد جمعية ذات صبغة محلية 

المسماة : النادي الرياضي الهواة امل عين الريش لكرة القدم
المعتمدة تحت رقم 6 بتاريخ2021/04/08

الرئيس براهيم روان
المقر االجتماعي : الملعب البلدي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية الجلفة

دائرة حاسي بحبح
بلدية حاسي بحبح 

رقم: 14/2021
وصل إشعار بتجديد مكتب جمعية محلية

مبقتضى القانون رقم 12/06 املؤرخ يف 12 جانفي عام 2012 املتعلق باجلمعيات، وبناءا على 
محضر اجلمعية العامة املنعقد بتاريخ 10/01/2021 املتعلق بتجديد اجلمعية احمللية: مت هذا اليوم: 

04/04/2021 املصادقة على جتديد مكتب اجلمعية احمللية املسماة:
اجلمعية الدينية ملسجد زيد ابن ثابت بحاسي بحبح

املسجلة حتت رقم: 40 بتاريخ 14/09/2007
يرأسها السيد: لبيض خلضر

أعضاؤها:
حلول احلاج – نائب الرئيس // بقة مـحمد – األمني العام // قدقاد البشير – نائب األمني العام // 

تتة عبد الرحمان – أمني املال // ضيف مـحمد – نائب أمني املال
الكائن مقرها بـ: مسجد زيد ابن ثابت بحاسي بحبح

مدة مكتب اجلمعية: 03 سنوات قابلة للتجديد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية المسيلة

دائرة عين الحجل 
بلدية عين الحجل 
مكتب الجمعيات 

الرقم : 03/2021 
وصل اشهار خاص بتجديد جمعية محلية 

المسماة : الرابطة البلدية للرياضة للجميع والجوارية لبلدية عين 
الحجل 

المسجلة : بتاريخ 04/09/2016
رئيس الجمعية : بن عامر عمر / بلعموري المولود بتاريخ 

02/04/1970 عين الحجل والية المسيلة
مقرها : مكتبة البلدية بعين الحجل .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية : تمنراست 
دائرة : تمنراست
بلدية : تمنراست

مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية 
مكتب الجمعيات 

الرقم 2020/70 - 
وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية

مبقتضى القانون  رقم12-06 املورخ يف18 صفر عام 1433املوافق  لــ  12جانفي2012 املتعلق باجلمعيات 
 مت هذا اليوم 2020/03/11تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس   جمعية ذات طابع اجتماعي 

املسماة : اجلمعية الشبانية الثقافية خوميسة للخياطة و الطرز و الصناعة التقليدية و ترقية األنشطة 
السياحية حي الغربية بتمنراست

اجلمعية الشبانية الثقافية خوميسة للخياطة و الطرز و الصناعة التقليدية و ترقية األنشطة السياحية 
حي الغربية بتمنراست

الكائن مبقرها : حي تيهقارت 
يترأسها السيد )ة( : غالي نبو 

والية إيليزي
مديرية اإلدارة المحلية  
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مقدمة :
الفرد  جربها  التي  سوءا  احلكم  أنظمة  أقل  الدميقراطية  تعد 
املتعددة  مجاالتها  يف  العامة  شؤونهم  تدبير  يف  اجلماعات  و 

مما جعلها مبتغى تسعى له املجتمعات من خالل نضاالتها .
 جتتاز املجتمعات والدول يف مسارها نحو الدميقراطية مسارا 
االنتقالية،  العدالة  واإلجراءات؛  الترتيبات   من  معقدا 
واملصاحلة…  !  واملكاشفة  احلقيقة  جلان  التأسيسي،  املجلس 
التمشي  هذا  بهم  املنوط  بالفواعل  مرتبطة  املسار  هذا  ومدة 
)أحزاب، جمعيات، سلطة وإعالم.. (. وميكن لهذا املسار 
وتكريس  جتسيد  إلى  للوصول  عقدين  أو  عقدا  يستمر  أن 
الدميقراطية كنظام للحكم بصفة نهائية . كما ميكن أن يكون 
االلتزام  وعدم  االخالل  حال  يف  الفشل  املسار  هذا  نهاية 

مبحطاته املتفق عليها.
الدميقراطي  املغاربية مبخاض االنتقال  املنطقة  و متر تونس يف 
محققة جناحات يف مواقع   و اخفاقات يف مواقع أخرى . و 
بهذا الشأن نتساءل عن مسار االنتقال الدميقراطي يف   تونس 
: عن محطاته و أهم النجاحات و االخفاقات التي اكتنفت 

هذا املسار و القراءة املستقبلية املمكنة ملآله ؟ 
أوال : أهم احملطات و النجاحات يف مسار االنتقال 

الدميقراطي يف تونس :

محمد  احتجاج  بعد  يتبلور  تونس  يف  التحول  مسار  بدأ 
  2010 ديسمبر   17 يف  بوزيد  سيدي  مدينة  يف  البوعزيزي 
بعدما سلبت منه عربته التي كان يبيع عليها اخلضار و الفواكه 
و تلقيه صفعة من شرطية يف مدينته  ووفاته يف 4 جانفي 2011 
بعد حرقه لنفسه أمام مقر الوالية  تنديدا على املظلمة التي 
أطلق  ما  انطالق  احلادثة شرارة  مثلت هذه   . مورست ضده 
و تسارعت  بتونس  مناطق عديدة  إلى  الياسمني   ثورة  عليها 
األحداث بعد خروج الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
من تونس متوجها إلى السعودية يف 14 جانفي 2011 . هذا 
اخلروج الذي بقي ال يعرف تفاصيلة إال قلة من التونسيني و 

لم تعرف حقيقته لليوم .
بقيادة   2011 مارس   7 يف  وطنية  وحدة  حكومة  تشكلت 
أبرز  من  كان  و  الغنوشي  حملمد  خلفا  السبسي  قايد  الباجي 
مهامها حل احلزب الدستوري الدميقراطي احلزب احلاكم يف 
فترة بن علي و حل جهاز البوليس السياسي و أمن الدولة و 
استعادت تونس نوعا من التوازن يف ادارة شؤونها يف ظل هذه 
الذي  عملها  طريقة  أيضا  و  تشكيلتها  تنوع  بحكم  احلكومة 

غلب عليها التشاور و احلوار . 
بعدها تشهد تونس أول محطة يف مسار االنتقال الدميقراطي 
الوطني  املجلس  بانتخاب  حرة  انتخابات  بأول  مرتبطة 
التأسيسي يف 23 أكتوبر 2011 و الذي كانت مهمته األساسية 
اعداد الدستور . حتصلت حركة النهضة على املرتبة األولى 
ب 89 مقعدا من بني 217 مقعدا تاله  حزب املؤمتر من أجل 
من  الدميقراطي  التكتل  حزب   ، مقعدا   29 ب  اجلمهورية 
الدميقراطي  26 مقعدا ، احلزب  العمل و احلريات ب  أجل 

التقدمي ب 16 مقعدا ...
من  انتخابه  بعد  اجلمهورية  رئاسة  املرزوقي  منصف  يستلم 
اطار  يف   2011 ديسمبر   13 يف  التأسيسي  الوطني  املجلس 
حتالف و تسوية بني أكبر األحزاب املشكلة للمجلس الوطني 

التأسيسي .
يطلق  النهضة  حركة  بقيادة  حكومة  أول  بعدها   تنتخب  و 

بقيادة  النهضة  حزب  من  املشكلة  الترويكا  حكومة  عليها 
راشد الغنوشي  وحزب  التكتل الدميقراطي من أجل العمل و 
احلريات بقيادة مصطفى بن جعفر  و املؤمترمن أجل اجلمهورية 
بقيادة املنصف املرزوقي   بقيادة النهضوي حمادي اجلبالي يف 

24 ديسمبر 2011.
كان الغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري البارز يف اجلبهة 
اجلبالي  حكومة  بسقوط  التعجيل  على  األثر  كل  الشعبية  
من  حكومة  تشكيل  يف  الفاشلة  و  األخيرة   محاولته  بعد 
التقنوقراط لتحل محلها حكومة جديدة مارس 2013 برأس 
يشغل  كان  الذي  العريض  علي  يف  متمثل  جديد  نهضوي 
و هذا محاولة  اجلبالي   للداخلية يف حكومة حمادي  وزيرا 
من حزب النهضة استيعاب و احتواء األحداث التي خلفها 
االغتيال السياسي املزلزل للحياة السياسية التونسية  مبشاركة 
الوجوه  من  عدد  و  السابقة  احلكومة  يف  السابقني  احلزبني 
تشكيلة  يف  املشاركة  عن  األحزاب  بقية  امتناع  و  املستقلة  
هذه احلكومة . استمر عمل هذه احلكومة إلى غاية جانفي 
تستقيل حكومة  سياسي  التفاق  تطبيقا  كان  الذي  و   2014
العريض مبوجبه حللحلة األزمة السياسية املستفحلة ألشهر  يف 
تونس بانتخاب دستور للجمهورية و تنظيم انتخابات رئاسية  
و تشريعية  الحقة . و يف اطار تنفيذ هذا االتفاق السياسي 
االنتخابية  الهيئة  بتشكيل  التأسيسي  الوطني   املجلس  قام 
العليا لالشراف على االنتخابات و مت انتخاب  دستورجانفي  
2014  ليتولى بعدها  رئاسة احلكومة مهدي جمعة بتكليف 
من الرئيس املؤقت منصف املرزوقي   و الذي كان يشغل سابقا  
26 جانفي  بتاريخ   العريض  الصناعة يف حكومة علي  وزير 
2014  و التي تشكلت من شخصيات مستقلة عن االنتماء 

احلزبي مبا يف ذلك رئيس احلكومة   اجلديد .
املعدل  البرملاني  النظام  يكرس  اجلديد  التونسي  الدستور 
الذي يعتمد على التشاركية            و التوازن بني السلطات 
رئاسة   ، اجلمهورية  رئاسة   : احلكم   لنظام  املشكلة  الثالث 
احلكومة  و البرملان بعدما كان نظام احلكم رئاسيا بامتيازمنذ 

تأسيس الدولة التونسية احلديثة .
جنحت  حكومة املهدي جمعة  يف الوفاء بالوعود التي قطعتها 
فترات من  على نفسها و ال سيما حتسني احلالة األمنية بعد 
التردي و املساهمة يف تخفيف وطأة األزمة االجتماعية          و 
الظروف  التونسي و حتضير  املجتمع  بها  مر  التي  االقتصادية 
املواتية لتنظيم االنتخابات الرئاسية  و التشريعية يف تونس .

بعد  برملان  ألول  األولى  احلرة  التشريعية  االنتخابات  جرت 
املجلس الوطني التأسيسي يف 26 أكتوبر 2014 يف ظل دستور 
جانفي 2014 و  يف ظل حكومة مهدي جمعة و التي فاز بها 
الباجي  يترأسه  الذي  تونس  نداء  حزب  األولي  املرتبة  يف 
حصيلة  من  مقعدا   86 على  حتصل  الذي  و  السبسي  قايد 
217 متبوعا بحزب النهضة ب 69 مقعدا بعدما كان متحصال  

على املرتبة األولى  يف املجلس الوطني التأسيسي . 
فاز الباجي قايد السبسي يف أول انتخابات رئاسية حرة بتاريخ 
من  سنوات  خمس  من  رئاسية  لعهدة   2014 ديسمبر   31
جانفي  2014 إلى  جانفي 2019. و هي الفترة التي مت فيها 
جتاوز العديد من األزمات بفضل آلية التوافق بني أكبر حزبني 
و هما النداء و حركة تونس مجسدين يف رئيسيهما الباجي و 
الغنوشي و استمر الوضع بهذه الشاكلة إلى غاية وفاة الباجي 
قبل انهاء عهدته الرئاسية و ذلك بتاريخ 7 جويلية 2019 مما 
بها بعد دورين  فاز  رئاسية مسبقة  انتخابات  تنظيم  استدعى 

قيس سعيد بتاريخ 13 أكتوبر 2019.
الدور الثاني كان مقابلة بني قيس سعيد الذي ال ميلك آلية 
حزبية و يف مقابل ميلك تأييدا من هيئات شبانية و طالبية و 
التلفزيونية  للقناة  مالك  و  تونس  حزب  رئيس  القروي  نبيل 
نسمة  يف ظل برملان أنتخب سنة 2019 يشكل فسيفساء حزبية 
النحو  على  البرملانية  التشكيلة  على  حزب  أي  يهيمن  ال  و 
التالي : حركة النهضة 52 مقعدا ، قلب تونس 38 مقعدا 
، حزب التيار الدميقراطي 22 مقعدا ، ائتالف الكرامة  21 
مقعدا ،  احلزب الدستوري احلر 17  مقعدا ،حركة الشعب 
15 ، حتيا تونس 14 ... لعدد اجمالي 217 مقعدا برملانيا .

ثانيا : اكراهات االنتقال الدميقراطي يف تونس  :

  يشكل التحالف بني حركة النهضة ، قلب تونس و ائتالف 
الكرامة قوة ضاغطة داخل البرملان الذي يعني أن كل مصادقة 
على مشروع أو قانون  ال بد أن تضمن عدد 109 من املقاعد 
النيابية . مقابل وسادة برملانية تدعم الرئيس مشكلة من حركة 
الشعب  و حزب التيار الدميقراطي أساسا بحكم االلتقاء يف 

قيم الدفاع عن الفساد و القيم القومية العروبية ...
تفسره  حقيقيا  انسدادا  تونس  يف  احلكم  نظام  يشهد  و 
التجاذبات السياسية بني تشكيالت البرملان من جهة و رئاسة 
البرملان بقيادة النهضة متمثلة يف رئيسها الغنوشي مع الكتل 
املتحالفة معها من جهة أخرى اضافة إلى فشل البرملان يف تعيني 
أمام رئيس اجلمهورية  مما فتح املجال دستوربا  رئيس حكومة 
ليعني املشيشي بعد فشل جتربة  تعيني الفخفاخ بتهمة تضارب 
املصالح. املشيشي املتهم اليوم من طرف الرئاسة بأنه لم يكن 
قلب  و  النهضة  أحضان  يف  ارمتى  و  عينته  التي  للجهة  وفيا 
تونس كوسادة برملانية و حزام حزبي يدعم موقعه مما أدى إلى 
وضعية انسداد حقيقي بني الفواعل الرئيسية لنظام احلكم يف 

تونس  تسنمر مشاهد تأزمه إلى اليوم .
اخلالصة :

خالل  من  التونسية  التجربة  إليه  وصلت  الذي  االنسداد 
الصراع بني الفواعل املشكلة لنظام احلكم : رئاسة اجلمهورية 
، البرملان و رئاسة احلكومة مرده التجاذبات السياسية احلادة 

و التي مردها عوامل ذاتية أكثر منها موضوعية أي مصلحية 
التونسي و  التنموية للمجتمع  ضيقة ال تنصهر يف األهداف 
و  املطبات  من  العديد  تكتنفها  دميقراطي  انتقال  كأي جترب 
يف التجربة التونسية ما زاد من توترها هو األزمة االقتصادية 

اخلانقة التي تضيق احللول 
الوضع  زادت  التي  الوبائية  األزمة  اليها  أضف  البدائل  و 

تعقيدا.
من مصلحة  املنطقة املغاربية و العالم العربي  عموما أن تنجح 
التجربة التونسية يف معركة الدميقراطية و من العوامل التي 
التونسي      املجتمع  داخل  النخب  نوعية  هو  بنجاحها  ستدفع 
قدرة  أيضا  سابقة  ناجحة  لسياسات  نتيجة  تشكلت  التي  و 
طرف رابع يف املعادلة هو االحتاد التونسي للشغل الذي فصل 
اقتراح  و  ضغط  كقوة  يحاول  هو  و  عدة  أزمات  يف  تاريخيا 
حللحلة الوضع السياسي و االقتصادي يف تونس .أضف إلى 
ذلك مسألة الرهان اجليواستراتيجي الذي يعد أقل حضورا يف 

التجربة التونسية مقارنة مع دول أخرى .

االنتقـــال الديمقراطـــي فـــي تونـــس :
 النجـــــاحـــات  و المطــــــبات 

األستاذ فؤاد منصوري
جامعة عنابة

fouedmansouri07@gmail.com

La transition démocratique en Tunisie : 
les réussites et les échecs 
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واقـع الحريــة فــي ظــــل  
الذريعـــة الوبائيـــــة 

 و كلما استمر هذا الوضع إال و شعر الناس بضجر كبير بسبب 
من  الكثير  يف  يضطرهم  مما  حلرياتهم  فقدانهم  و  حياتهم  منط  تغير 
الغلق  أشكال  كل  و  الصحي  للحجر  رفضهم  عن  للتعبير  احلاالت 
العام و ما يرافقه من بروتوكوالت صحية  تشمل التفاصيل الدقيقة  
للحياة اليومية  ، حيث خرج الناس يف الكثير من املدن األوروبية 
يف حركات احتجاجية رافضني سياسات الغلق و احلجر و العزل ، 
انتهاكا ألهم حقوقهم و يف  و  بنمط حياتهم  اعتبروا ذلك مساسا  و 
مقدمة تلك احلقوق  حقهم يف احلرية التي تأسس عليها وجودهم و 
منط عيشهم منذ عقود طويلة ، و اتهموا احلكومات باستغالل الوباء 

لفرض مزيد من الغلق و التحكم يف حياتهم و مصادرة حرياتهم .
و  بحدود  تتعلق  أسئلة  طرح  يعاد  املعقد  الواقع  هذا  أمام  و     
مشروعية تدخل احلكومات يف املساس بأهم حق من حقوق الناس 
و هو احلق يف احلرية ، و مدى وجاهة حجة الذريعة الوبائية التي 
تستند إليها السلطات يف فرض إجراءات احلجر الصحي من أجل 
هل  و   ، البقاء   يف  احلق  حفظ  و  العمومية  الصحة  على  احلفاظ 
الذريعة الوبائية كافية و مقنعة إلخضاع الناس ملزيد من االكراهات 

و الضغوطات ؟ .
      إن فرض احلجر الصحي و إجبار املواطن على البقاء يف 
املنزل و ما يالزم ذلك من إجراءات يف زمن الوباء يشكل من منظور 
احلكومات الغربية  » سياسة احلياة » الناجعة و الالزمة لتقليص عدد 
أن  أي   ، الوباء  التحكم يف  و  اإلصابات  احلد من عدد  و  الوفيات 
احلجر الصحي هو املالذ املمكن من أجل حماية إمكانية احلياة التي 
بحوزتنا  ، خاصة مع غياب اللقاحات يف السنة األولى من الوباء 

، و عدم فعالية اللقاحات املقدمة إلى اليوم ، أو على األقل عدم 
رافق  ما  إلى  الوباء ، إضافة  تراجع  أثرها بشكل واضح على  ظهور 
تلك اللقاحات من حمالت إعالمية و سياسية ترفع من قيمة بعض 
اللقاحات و تطعن يف جناعة بعض اللقاحات األخرى ، و تتهمها بأنها 
تشكل خطرا حقيقيا على حياة الناس ، مما ساهم يف تردد البعض من 

املواطنني على اإلقبال على تلك اللقاحات .
و لكن مقابل هذه الرؤية ، هناك من ينظر إلى إجراءات احلجر 
الصحي على أنها سياسة يف » املراقبة و املعاقبة » و أن احلكومات 
إلى  للعودة  السانحة  الفرصة  الوبائية  الذريعة  يف  وجدت  الغربية 
سياساتها الشمولية التي تقوم على الهيمنة و فرض األمر الواقع ، 
تعارض  إذا  و   ، احلرية  يف  احلق  منطقيا  يسبق  البقاء  يف  احلق  الن 
احلق يف البقاء مع احلق يف احلرية فيجب التضحية باحلرية من أجل 
البقاء و ضرورة حماية حياة الناس من األخطار البيئية و الوبائية و 
الصناعية ...الخ. و لقد وجدت تلك احلكومات يف اخلوف املعولم 
من فيروس كورونا الذي سكن قلوب الناس السند الكايف و الوضع 
القيود على احلياة بشكل  املزيد من  املالئم يف االستمرار يف فرض 

عام .  
و  احلكومات  بني  املقايضة  من  بنوع  يتعلق  األمر  كأن  بدا  و   
الشعوب ، ففي مقابل حتقيق احلكومات » للمواطنة الصحية » إن 
صح التعبير ، فإنها تصادر حريات الناس ، و يصاحب ذلك استثمار 
إتباع سياسات  املعمم ، من خالل  الهلع  و سيكولوجيا  يف اخلوف 
التخويف و الترهيب باالعتماد على الصورة التي حتولت مع الثورة 
الرقمية إلى منط من أمناط الوجود و اختزانها للحقيقة أكثر من الواقع 
نفسه ، و كل ذلك بغية حتقيق املزيد من التقييد حلريات الناس و 

التحكم أكثر يف حياتهم .
و هذا ما جعل البعض يذهب إلى القول بأن تعظيم اخلوف من 
خطر فيروس كورونا ، و تصوير حلظة كورونا بأنها حلظة قيامية و أنها 
مؤذنة بنهاية احلياة ، هو باألساس إستراتيجية سلطوية إلعادة إنتاج 
وعي إنساني مرتبك و فاقد لزمام املبادرة و مستعد لالرمتاء يف أحضان 

األنظمة الشمولية طلبا للحماية من فتك فيروس كورونا بحياته . 
و لقد انتصر لفكرة كون احلكومات اتخذت من الذريعة الوبائية 
و يف   ، الشعوب حقوقهم  ملقايضة  فرصة  كورونا  املمثلة يف جائحة 
يف  احلق  هو  و  احلقوق  من  حق  أهم  مصادرة  املقايضة  تلك  مقدمة 
الغربي يحظى  الفكر  براديغم احلق يف  أن  الرغم من  احلرية ، على 
بأولوية األولويات ، فحقوق االنسان من املنظور احلداثي هي حقوق 
مسوغات  إلى  حتتاج  ال  هي  و   ، اإلنسانية  الطبيعة  تقتضيها  ذاتية 
خارجة عنها سواء من الطبيعة و قوانينها أو من اهلل و إرادته ، و من 
عاقل  بأنه كائن  االنسان  تعريف  فإن  اليوم  احلقوقية   منظور احلداثة 
أصبح تعريفا معيبا و ناقصا ، و من األجدر تعريف االنسان باحلق ، 
فاإلنسان هو كذلك من حيث كونه له حقوق ، طبعا و يف مقدمة 
تلك احلقوق احلق يف احلرية ، حرية امللكية و حرية الفكر و حرية 
املعتقد و حرية التنقل وحرية التعبير ..، أي هناك تالزم ذاتي بني 

االنسان و حقوق االنسان .
و  الغلق  و  العزل  إجراءات  أدانوا  الذين  املفكرين  بني  من  و 
احلجر الصحي التي اتخذتها احلكومات حتت ذريعة التصدي لوباء 
الفيلسوف  أطروحة  املثال  سبيل  على  نستحضر  أن  ميكن   ، كورونا 
االيطالي » جورجيو أغامبني » حيث سلك صاحب كتاب » حالة 
االستثناء ..االنسان احلرام » و كتاب :« املنبوذ : السلطة السياسية 
و احلياة العارية » يف مقاله الذي صدر يف فيفري 2020 يف صحيفة » 
املانيفستو » االيطالية بعنوان :« حالة استثناء أثارتها طوارئ بال دافع 
» مسلكا فوكويا يف مقاربة موضوع إجراءات الطوارئ التي اتبعتها 
احلكومات لوقف تفشي فيروس كورونا ، و رأى يف ذلك عودة إلى ما 
سماه » دولة االستثناء » على حساب » دولة القانون » و تساءل عن 
الغرض من خلق احلكومات باالعتماد على وسائل اإلعالم لهذا اجلو 
من الهلع و الذعر ، و الذي يتسبب يف إيجاد حالة استثنائية الغرض 
منها تقييد احلريات و احلجر على احلياة اليومية للناس و إيقاف احلياة 
يف مناطق جغرافية بأكملها ، فالسلطات بالنسبة له استنفذت مبرر 
مينح  يقول  كما  الوباء  فاختراع   ، استثنائية  تدابير  التخاذ  اإلرهاب 
احلكومات الذريعة املثالية لتعميم إجراءاتها التي تتجاوز كل احلدود 

، و االتكاء على الذريعة الوبائية لشرعنة دولة االستثناء .
 كما ميكن أن نشير أيضا إلى موقف املؤرخ  » نوح يوفال هراري 
 «  : كتابيه  » من خالل  التطور  نظرية   « يعمل على حتيني  الذي   «
موجز   : إلها  االنسان   «  : كتاب  و   « البشر  تاريخ  موجز   : العقال 
تاريخ املستقبل » إضافة إلى كتاب  : » واحد و عشرون درسا للقرن 
الواحد و العشرين » الذي صدر سنة 2018 ، و الذي حدد معالم 

السلطة بعد جائحة كورونا ، حيث ذهب يف مقال له بعنوان » العالم 
بعد كورونا » إلى أن اإلجراءات االستثنائية املقيدة حلريات الناس 
إلى  بأكملها  دول  تتحول  حيث   ، قاعدة  إلى  تتحول  و  ستستمر 
عندما  يحدث  فماذا   ، واسع  نطاق  على  اجتماعية  اختبار  خنازير 
يعمل اجلميع من بيوتهم و يتواصلون فقط عن بعد ؟ و ماذا يحدث 
؟  الرقمي  التدريس  إلى  بأكملها  و جامعات  مدارس  تنتقل  عندما 
املراقبة  بتشديد احلكومات إلجراءات   « يوفال هراري  نوح   « يبشر 
للناس ، و ستنتقل مما يسميه من املراقبة » فوق اجللد » إلى املراقبة 
من » حتت اجللد » ، ففي السنوات األخيرة قامت كل من احلكومات 
و الشركات باستخدام العديد من التقنيات لكي تتعقب و تراقب و 
تتالعب و تتحكم بالناس ، و لكن إن لم نكن حذرين فإن هذا الوباء 
قد يكون نقطة حتول يف تاريخ املراقبة ، ليس فقط كونها ستعجل من 
الطبيعي نشر أدوات مراقبة واسعة النطاق يف بلدان كانت تعارضها 
إلى اليوم ، لكن ألنها متثل حتوال رهيبا يف املراقبة من » فوق اجللد 
عندما   ، اللحظة  هذه  فحتى   .  « اجللد  » حتت  من  املراقبة  إلى   «
 ، ما  رابط  على  يضغط  و  ذكي  هاتف  شاشة  بلمس  أصبعك  يقوم 
مع  لكن   ، بالضبط  عليه  ضغطت  الذي  تعرف  أن  تريد  فاحلكومة 
أن  تريد  احلكومة  فاآلن   ، االهتمام  نطاق  فقد حتول  كورونا  فيروس 

تعرف درجة حرارتك ، و ضغط الدم حتت جلدك » .
فاحلكومات و بسبب كورونا ستطور تقنيات رقابة جديدة ملعرفة 
من يحتمل أنه يحمل الفيروس لعزله عن طريق الهواتف الذكية و 
غيرها من وسائل االتصال احلديثة ، و هذا كله يندرج يف إيديولوجية 
أن  يتوقع  و   ، التحكم  و  املراقبة  تكنولوجيات  إيديولوجية  جديدة 
كل  فيها حكومتها  ستلزم  قليلة  سنوات  غضون  الشمالية يف  كوريا 
مواطن بارتداء سوار بيومتري على مدار اليوم ، و إذا التقط السوار 
مثال عالمات و مؤشرات على الغضب و االمتعاض من جراء متابعة 
خطاب القائد العظيم ، فيكفي ذلك النتهاء أمره . وإذا قمنا مبجاراة 
مثل هكذا سيناريوهات فإن  مرحلة ما بعد كورونا ستشكل حتدي 
احلفاظ على  باسم  احلريات  و  االنسان  و حقوق  املواطنة  لقيم  كبير 

الصحة العمومية و االستعداد املسبق ألوبئة محتملة أو مفبركة .
مقابل  احلريات  مبصادرة  تقوم  السياسية  السلطة  أن  أخر  مبعنى   
توفير الصحة و الشفاء ، و لهذا السبب تراجعت احلكومات الغربية 
لها يف  التي حتمست  السياسة  و هي   « القطيع  مناعة   « عن سياسة 
 « البريطاني  الوزراء  رئيس  مع  احلال  هو  كما   ، الوباء  ظهور  بداية 
 « السابق  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس  و   « جونسون  بوليس 
أن  بالرغم من  السياسيني ،  الزعماء  ترامب » و غيرهما من  دونالد 
و   ، الليبرالي  النظام  لروح  األقرب  هي   « القطيع  مناعة   « سياسة 
القطيع  مناعة   « الزعامات عن سياسة  تلك  النهاية عدلت  لكن يف 
» و فضلت بدال عنها سياسة » احلجر التام » لفعالية احلجر املنزلي  
يف التقليل من نسبة اإلصابات و الوفيات ، و لتمكن السلطات يف 
التحكم يف الوضع العام أكثر . خاصة أن الدولة يف األوقات احلرجة 
تصبح حقيقة و يصبح وجودها يف حياتنا اليومية ضرورة حيوية ، و 
إذا تأخر هذا احلضور تتعرض إمكانياتنا للعيش إلى التدهور فورا ، و 
هي وحدها من يعطي الوجود و احلياة ضمانات للبقاء ، فهي وحدها 
من يحتكر العنف الشرعي حتى ال يسود قانون الغاب ، و هي التي 
و   ، اجلماعات  و  األفراد  بني  النزاعات  تفصل يف  و  القوانني  تشرع 
هي من ينظم الفضاء العام و يحمي املال العام ، و لذلك نستحضر 
أهمية وجود الدولة يف حياتنا بشكل كثيف يف األوقات التي تكثر 
فيها األخطار احملدقة بحياتنا كما هو احلال يف احلروب و املجاعات و 
األوبئة و الزالزل و الفيضانات ، ففي مثل هذه احلاالن تصبح حظوظ 
استمرارنا يف احلياة متوقفة على تدخل الدولة بعقلها و قدرتها على 
تنظيم احلياة و احلفاظ عليها من خالل فرض احلجر الصحي و منع 
حالة  إعالن  و  امليزانيات  تخصيص  و  املساعدات  توزيع  و  التجول 
الطوارئ و تدخل اجليش و غلق احلدود و غلق املدارس و اجلامعات 

و املساجد و شل احلياة العامة .
 و هكذا يبقى السجال مستمرا حول تعارض » احلق يف البقاء و   
الصحة و الشفاء  » مع » احلق يف احلرية » الن جائحة كورونا جعلت 
ضمان احلق يف البقاء متوقفا إلى حد كبير على  مصادرة جزء كبير 
من » احلق يف احلرية » ، ليس الن فيروس كورونا يكره احلريات و إمنا 
لكونه ينتشر أكثر كلما كان سقف حريات الناس مرتفعا من خالل 

التنقل و التالقي .

          مع عودة موجات فيروس 
كورونا و ارتفاع عدد اإلصابات 
و عدد الوفيات يف الكثير من 
دول العالم ، تعود حكومات  

تلك الدول إلى فرض إجراءات  
احلجر الصحي و الغلق العام أو 

اجلزئي من جديد على الساكنة 
، فيتم ضبط حركة دخول و 

خروج السكان و غلق الكثير من 
املرافق العمومية التي كانت جزءا 

ال يتجزأ من يوميات الناس 
و حتديد املجال املسموح به 

للتنقل و احلركة ، و فرض منط 
حياة قاس على الناس ميس 

بحرياتهم املختلفة .

الدكتور: مصطفى كيحل
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القناة  للتلفزيون اجلزائري، أحمد بن صبان، عن »قرب إطالق  العام  املدير  كشف 
الشبابية، التي ستعنى بالشباب والرياضة يف اجلزائر«، وأن انطالق »القناة البرملانية 

سيكون مباشرة عقب انتخاب تشكيلة البرملان اجلديد«.
وأفصح بن صبان، خالل نزوله ضيفا على منتدى احلوار، »عن تنظيم مسابقة خاصة 
للفيلم  وطني  مهرجان  إلى  باإلضافة  رمضان  شهر  بعد  والعربية  اجلزائرية  بالدراما 

الوثائقي، مبناسبة يوم الذاكرة املوافق للثامن من شهر ماي«.
صبان    بن  عاتب  الوطني،  بالفريق  املتعلقة  املباريات  حقوق  شراء  إشكالية  وعن 
لبث  دوالر  مليون  من  بأزيد  طالبت  التي  الوطني  املنتخب  مباريات  بث  مؤسسات 
مباراة اجلزائر وزامبيا، وقال إنه »سيرفع األمر للبرملان العربي واحتاد التلفزيون العربي«.
وعن شبكة برنامج شهر رمضان، قال مدير التلفزيون العمومي إنه »مخطئ من يتابع 
برامج رمضان بعيدا عن التلفزيون اجلزائري«، وقال إنه يف التلفزيون اجلزائري »نحن 
ال نبحث عن نسبة املشاهدة لكننا نبحث عن التميز ونروج لقيمة ثقافية تختزل هذا 

الوطن«.
واعتبر املتحدث أن »التلفزيون العمومي ال يسعى إلى أن يكون منافسا ألحد، وال 
العمل  تقود  التي  القاطرة  باعتباره  العمومي   للتلفزيون  منافسا  يكون  أن  ميلك  أحد 
بجميع  يرحب  و  الشركاء  كل  يدعم  »التلفزيون  أن  وأردف  اجلزائر«،  اإلبداعي يف 
التجارب  لكل  وهو سند حقيقي  الوطن  هذا  لإلبداع يف  الداعمة  اخلالقة  األفكار 

اإلعالمية الصادقة«.
منير بن دادي

يف  بالعلمة  االبتدائية  باحملكمة  التحقيق  قاضي  أمر       
بريد  قابض  بإيداع  املاضي،  األسبوع  نهاية  سطيف، 
أرصدة  من  أموال  اختالس  بتهمة  احلبس،  بئرالعرش 
مت  كما  القضية  هذه  يف  له  االستماع  مت  حيث  الزبائن، 
االستماع ألكثر من 20 ضحية ، باإلضافة إلى    املسؤول 

املدني لبريد اجلزائر.
حني  املاضي  الشهر  منتصف  إلى  تعود  القضية  وقائع 
حضرت جلنة تفتيش والئية إلى مكتب بريد بئر العرش، 
و تفاجؤوا بغياب قابض البريد، حيث مت االتصال به فتعذر 
مجيئه و بعد انتظاره ليوم كامل تبني فيما بعد أنه قام بغلق 
اللجنة،  هذه  لدى  شكوكا   أدخل  الذي  األمر  هاتفه، 
حيث قامت بإخطار املديرية الوالئية و الضبطية القضائية 
و وكيل اجلمهورية و مت غلق مكتب البريد من مساء األربعاء 

إلى صباح يوم السبت وسط حراسة أمنية.
و باشرت  اللجنة حتقيقاتها يف املكتب و تبني وجود دفاتر 
صندوق التوفير و االحتياط  باملكتب دون استالم أصحابها  
مدونة  مالية  مبالغ  على  حتتوي  أنها  كما  عنها،  وصوالت 

دون صبها يف حسابات و أرصدة الزبائن.
استقبال  اللجنة يف  السبت، شرعت  مساء  من  ابتداء  و   
بعض الزبائن الذين تهافتوا ليسألوا عن دفاترهم بعد أن ذاع 
اخلبر وسط سكان املدينة، و مت العثور على دفاترهم داخل 
البريد حيث مت تسليم أصحابها وصوال  من طرف اللجنة، 
عن معلومات الدفتر و املبلغ املوجود فيه و حتويل الدفاتر 
إلى التحقيق لعدم ضخ املبلغ يف رصيد الزبون، فيما  تفاجأ 
إيداعها   مت  التي  أموالهم  تسجيل  بعدم  آخرون  مواطنون 

لدى القابض   على غرار موظفة سلمت  لهم مبلغ يفوق 
60 مليون مرفوقا بالدفتر دون تسجيله على الدفتر و شاب 
آخر سلمه مبلغ يتجاوز 200 مليون سنتيم بالطريقة ذاتها،  
كما مت العثور على دفاتر أخرى عند القابض خارج البريد،  
30 سنة خدمة  أكثر من  الذي قضى  القابض  حيث كان 
فعلية بهذا البريد  يستلم املبالغ املالية من الزبائن و دفاترهم 
و بحجة أنه مشغول يطلب منهم العودة بعد يومني ، و يف 
كل مرة يقدم أعذارا للزبون ملدة قد تصل إلى سنة كاملة و 
بعد ضغط من الزبون يقوم بتسجيل املبلغ على الدفتر دون 
ضخه يف رصيد و حساب الزبون، و كشفت التحقيقات أن 
العديد من الضحايا مت اختالس أموالهم التي تتراوح بني 
50 مليون و 300 مليون سنتيم  عن كل زبون، كما أن بعض 
الزبائن سلموا دفاترهم و مبالغهم املالية إلى القابض لكنه 
لم ي قم بتسجيلها على الدفتر و بالتالي ليس لهم احلق يف 
املطالبة بهذه  األموال و يتحملون جزءا من املسؤولية لعدم 
تدوين أموالهم على الدفتر و استالم  يبان ضخ املبلغ يف 
استالم وصل عن  أو  اإليداع،  و ساعة  تاريخ  عند  رصيد 
معلومات الدفتر و قيمة املبلغ الذي مت إيداعه، أو استالم 
السنوية  الفوائد   تقييم  إلعادة  الدفتر  إيداع  عند  وصل  
يدور  و  القابض،  ضحية  يجعلهم  مما  البريد  مكتب  لدى 

احلديث عن ثغرة مالية  تفوق  مليار سنتيم.
ويف انتظار أي جديد يف القضية يبقى الشارع يف بئر العرش 

على وشك الصدمة  لهول الصدمة .
عبد املالك قادري

غرداية
حجــــز حجــــز 38833883 قـــرص  قـــرص 
مــن المؤثـــرات العقلــــيةمــن المؤثـــرات العقلــــية

نقاط  من  عدد  عبر  بغرداية  الوالئي  لألمن  التابعة  القضائية  الشرطة  حجزت 
املراقبة مبناطق حضرية كمية قدرها 3.883 قرصا من املؤثرات العقلية  ،  خالل 
األسبوع األول من شهر أبريل اجلاري، حسبما أفاد به بيان نشرته أمس السبت 

خلية االتصال والعالقات العامة بذات السلك األمني. 
وسمحت هذه العملية التي نفذت إثر حتريات قامت بها املصلحة األمنية ذاتها 
بإشراف النيابة العامة بغرداية يف إطار مكافحة املتاجرة وتهريب املؤثرات العقلية 
وغيرها من املنتجات الصيدالنية املصنفة بأنها »مهلوسة« بإلقاء القبض على 11 

شخصا.
ووضع املوقوفون رهن احلجز الستكمال التحقيق ، وسيتم تقدميهم أمام الهيئات 
واملتاجرة  وحيازة  أشرار  جمعية  تكوين  بـ«  متابعني  وهم  املتخصصة  القضائية 

باملخدرات ومبنتجات حساسة موجهة للبيع والتهريب »، وفق املصدر ذاته .
ق.م

، أحمد بن صبان يكشُف: لفزيون اجَلزائريِّ املديُر الَعام للتِّ

»القنــاُة الَبرلمـــانّية ستنطلـــُق 
عقَب َتشكيــِل الَبرلمــاِن الَجديـِد«

الَجزائـــــــُر ُتحصـي 03 وفيـــــــات 
بَفيـــروس »ُكــــــــــــــورونا« 

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس ، 127 إصابة 
جديدة بفيروس »كورونا« يف اجلزائر خالل الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 

03  وفيات.

 بالعودِة إلى َقضّية القاصِر 
»سعيد شتوان«، وما أوَرده 
الّنائُب العاُم من ُمعطياٍت 

تخصُّ املجموعَة الّتي ُألقَي 
القبُض عليها، وبغِض الّنظِر 

عن ظروِف وُمالبساِت ما 
جَرى، فإنَّ املسألَة ِبرّمِتها 

تبرُز ماَيلي:
- احلاجُة إلى أحزاٍب 

قوّيٍة؛ إْذ ال ميكُن ُمارسُة 
الّسياسِة دون َتنشئٍة 

سياسّيٍة وَتنظيٍم هيكليٍّ 
ُمحكٍم من شأِنه َوضُع 

املناِضل يف سياٍق أخالقيٍّ 
. وهَذا الّدوُر  والتزاٍم َقيميٍّ

هو من َصميِم العمِل 
؛ لذلَك، فكلُّ  احلزبيِّ

انِحراٍف قد َيشهدُه نشاُط 
الّشباِب َيعود باألساِس 

إلى انحصاِر دائرِة العمِل 
احِلزبيِّ والّتنظيميِّ بصفٍة 

عامٍة، وغياُب الّثقافِة 
ضالّيِة الّتي َتضبُط  النِّ

احلدوَد الَفاصلَة بني احلقِّ 
والباطِل.

- انِعداُم الّتأطيِر احلزبيِّ 
ليَس َمسؤولّيَة األحزاِب 

وحَدها؛ فامَلسؤوليُة األكبُر 
لطاُت  يف هذا َتتحّمُلها السُّ

الُعمومّيُة التي َدّجنت 
العمَل احِلزبي على مداِر 

ُعقوٍد من الّزمِن، من خالِل 
َتكريِس َثقافِة »الُكوطاِت« 

والّتزويِر والِغّش، ولِكن 
األخطَر َغلَقها امَلجاَل 

الّسياسَيّ واإلعالمَي أمام 
ياسي، رغم أن  أي السِّ الرَّ

هذه األحزاَب ُمعتمدٌة بقوِة 
الَقانوِن.

هذا الغلُق الّذي خلَق جيًشا 
ني  ِسياسًيا من االنِتهاِزيِّ
وامُلتسّلقنَي والّزاحفنَي 

على ُبطوِنهم، والّشحاتنَي 
على أبواِب ُمؤّسساِت 

يع، جعَل شباَب  َتوزيِع الرِّ
اجَلزائِر دون َتأطيٍر، بْل 

أوقَعه يف ِشباِك اجَلماعاِت 
ي ُتارُس ِسياسَة  التِّ

الَعدميِة،فهِذه اجلماعاُت 
ال َتتاُج إلى َتراخيَص 

للّنشاِط وال َقاعاٍت 
لالجِتماِع وال مقّراٍت، كلُّ ما 
َتتاُجه جهاَز هاتٍف َذكيٍّ 
وحساَب َفيسبوك أو قناًة 
عبر الُيوتوب الصطياِد 

شباٍب ُمنهاٍر َنفسّيا، ُمتعٍب 
ا. ا، َمقهوٍر ِسياسّيً اجتماعًيّ

وخالصُة اخلالصِة أّننا 
أصَبحنا أمام جيٍل َينشُط 

دون َتأطيٍر يتصّدُر 
املشهَد،ُمقابَل انسحاِب 

أحزاٍب لها َمرجعّياٌت وَبرامَج 
وأهداٌف. وهَنا ِقّمة اخَلطِر!

بلســان: ريــاض هــويلي

الَعــــودُة 
إلـى الِحـزب! 

اختلس أمواال من أرصدة الزبائن
إيـــداُع قـــابِض َبريــــِد بئــر إيـــداُع قـــابِض َبريــــِد بئــر 

العـــَرش بسطــيف الحبــــَسالعـــَرش بسطــيف الحبــــَس

سكيكدة
اإلطــاحُة  بعَصــابِة اإلطــاحُة  بعَصــابِة 

الَمواِشـي فـي عيـن قشــَرةالَمواِشـي فـي عيـن قشــَرة
نهاية األسبوع، مصالح األمن يف عني قشرة بسكيكدة، من تفكيك  متكنت، 
إسطبالت  من  املواشي    سرقة  يف  اختصوا  أشخاص   4 من  تتكون  عصابة 

املواطنني و هذا على مستوى اجلهة اجلنوبية للوالية.
تفاصيل القضية تعود إلى تلقي مصالح األمن املتخصصة سلسلة شكاوى من  
فالحي املنطقة إثر  سرقة عدد من رؤوس املواشي  . مصالح األمن حتركت 
واليتي  بني  احلدودية  مناطق  التحري خاصة يف  و  االستعالم  عنصر  بتكثيف 
من خالل  االستهداف  إلى  إسطبالتهم  تعرضت  و جيجل، حيث  سكيكدة 

سرقة قطعان األغنام بالتحديد التي يتم بيعها يف األسواق املجاورة.
نفعية  مركبة  عبر  يتنقلون  الذين  املتورطني  نشاط  مكان  إلى  التوصل  مت  وقد 
أعني  البعيدة عن  استهداف اإلسطبالت  يتم  بهم، حني  املشتبه  ملك ألحد 
غاية حدود  إلى  الشاحنة  بواسطة  األغنام  نقل  ليتم     املعزولة،  و  املواطنني 
واليتي سكيكدة و جيجل، على أن يتم استالمها من قبل مشتبه به آخر يقطن 
بوالية جيجل و الذي يتكفل هو و شريكه    ببيعها يف إحدى األسواق احمللية. 
يذكر أن    املوقوف   األول    كشف أثناء التحقيق عن   شريكه الذي مت توقيفه 
قبل  التحقيق  على   عرض  حيث  مجاورة  والية  إلى  االختصاص  متديد  بعد 

تقدميه  أمام النيابة املختصة.
جمال بوالديس  

جيجل

َمصـرُع  شاَبيـن فـي حــادِث َسيـــٍرَمصـرُع  شاَبيـن فـي حــادِث َسيـــٍر
منت  على  كانا  شابان  هلك 
دراجة نارية  إثر حادث مرور 
السبت  إلى  اجلمعة  ليلة  وقع 
االجتنابي  الطريق  مبقطع 
الثقيل  بالوزن  اخلاص 
لوالية  الغربي  باملدخل 
من  علم  ما  حسب  جيجل، 
باملديرية  الوقاية  مصلحة 

احمللية للحماية املدنية.
احمللي  الوقاية  مدير  وأوضح 
صالح  املدنية،  للحماية 
لـ  تصريح   يف  لعرج، 
)و.أ.ج(، أن عناصر احلماية 
املدنية قد تدخلوا  إثر حادث 
اصطدام بني دراجة نارية كان 
وشاحنة  شابان  متنها  على 
مبنطقة  الثقيل  الوزن  من 
مستوى   على  »طوالبية« 

الطريق االجتنابي اخلاص باالوزن الثقيل، و قد نقل الشابني يف حالة »حرجة« إلى مستشفى محمد 
الصديق بن يحيى.

األخيرة  أنفاسهما  لفظا  قد  سنة   26 العمر  من  يبلغان  اللذين  الشابني  أن  املتحدث  وأضاف 
باملستشفى.من جهتها، فتحت املصالح األمنية املتخصصة إقليميا حتقيقا لتحديد األسباب احلقيقية 
للوالية قد كان   الغربي  باملدخل  الثقيل  بالوزن  الطريق االجتنابي اخلاص  أن  لهذا احلادث.يذكر 

مسرحا لعدة حوادث مماثلة يف الفترة األخيرة.                                                     )ق.م(


