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د.عمر صايف

وِفرنـسا.. اجلزائـُر 
امَلريـــرة! احلكــايُة 

14

أقــــــــــــــــالم   

02
إسقاط العشرات من األسماء يف قوائم التشريعيات يف انتظار نتائج الطعونإسقاط العشرات من األسماء يف قوائم التشريعيات يف انتظار نتائج الطعون

09

تعيش مختلف قرى و أحياء بلدية تيغاليمات التابعة إداريا لدائرة تالغ، 
و التي تقع على بعد  أكثر من 50 كلم  جنوبي والية سيدي بلعباس، من 

ركود رهيب من الناحية التنموية على جميع األصعدة و القطاعات، واقع 
ألقى بظالله على سكان البلدية وجعلهم يف معاناة يومية.

03

ركود تنموي  وعائالت تعيش حياة ضنكا

ُقـــرى و أحيــــاُء تيغاليمـــــات ُقـــرى و أحيــــاُء تيغاليمـــــات 
بسيــِدي بسيــِدي بلعبــاس ..الــواقع الُمــّر!بلعبــاس ..الــواقع الُمــّر!

حجــــُز ومصـــــادرُة 
5272 مليــاَر َسنتيـٍم 
في إطار ُمكافـحِة الَفساد

15د.عزالدين معزة
كــرى 39 الغتيــــاِل  الذِّ

بلوماِسـي امُلّنك  امُلجاهــد الِدّ
محمــد الصديــق بن يحيــى

05

06

تبسة
العطـــش يخــــرج 

سكــان عـــّدة مناطــق 
إلـــى الشــــارع

وهران
إحـــالة  13 وكيـــال 
بســوق الجمـلة للخضـر 
والفواكـه علــى العـدالة 

02
الّسفــارُة األمريكــّيُة 

تشكـــُر الجزائـــَر

وزارة العدل تكشف

متكنت اجلهات القضائية اجلزائية عبر التراب الوطني 
من حجز ومصادرة العديد من األمالك املنقولة والعقارية 
املوجودة على التراب الوطني.وحسب بيان لوزارة العدل 

الصادر أمس، فإن العملية تأتي يف إطار مكافحة الفساد، حيث   
مت على خلفية ذلك حجز ومصادرة 5272 مليار سنتيم، منها 

3939 مليار سنتيم صدرت بشأنها أحكام باملصادرة.

 أعربت سفارة الواليات 
املتحدة يف اجلزائر، أمس ، 

عن امتنان بالدها لوزير 
اخلارجية اجلزائري 

األسبق محمد صديق 
بن يحيى وزمالئه 

الدبلوماسيني، ملا بذلوه 
من جهود أدت إلى إطالق 

سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا 
كانوا محتجزين يف إيران.

المـــاَدة 200.. ُمعضــلة الَمــال!

أعربت عن امتنان بالدها ملمد صديق 
بن يحيى يف ذكرى رحيله

رخيــــلة: عــــــامـــر 
حزبيــٌة  "قيــــاداٌت 

أبنـــاَءها  ثــــت  ورَّ
بتواطــــِؤ  ـَها  وأقاربــ
َرقابــــــّية" جهــــــاٍت 

مقـــري:  الــرزاق  عبــد 
تقـُف  ظلــــٍم  "حــاالُت 

املـــــادُة  وراءهــــــا 
قانــــوِن  مـــن   200

االنتخـــابــــــاِت"
قتــــــال:  منيــــر 

 200 "املــــــــــــادُة   
احلقــــَل  ُف  ستنــــظِّ
مــــــن  السيـــاســيَّ 
الفـــــاســِد" املــــاِل 



02
الحدث
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وزارة العدل تكشف:

حجز ومصادرة 5272 مليـار سنتيم 
فــي إطــار مكافحــة الفســـاد

هو  ما  إجمالي  بلغ  األورو  لعملة  وبالنسبة 
و900  مليون  قيمة  القضاء  يد  حتت  موضوع 
ألف أورو، منها 678 ألف أورو متت مصادرتها.
وبالنسبة للدوالر األمريكي وضع حتت يد القضاء 
213 مليون دوالر، منها 198 مليون دوالر موضوع 
مصادرة.كما مت حجز عمالت أخرى مببالغ مالية 

إما  شكل  تأخذ  املذكورة  املبالغ  أن  علما  أقل، 
سيولة أو مبالغ موضوعة يف احلسابات البنكية.

وبالنسبة لألموال املنقولة األخرى، أضاف 
 4766 القضاء  يد  حتت  وضع  مت  أنه  البيان، 
سفن  و6  مصادرتها  متت   4689، منها  مركبة 

كلها موضوع مصادرة.

وأوضح ذات املصدر بالنسبة للعقارات فقد 
ُوضعت 301 قطعة أرضية عادية وفالحية حتت 
يد القضاء منها 214 متت مصادرتها، كما كشف 
 119 القضاء  يد  وضع حتت  مت   أنه  ذاته،  البيان 

مسكنا و27 محال جتاريا.
أمينة.ش

 متكنت اجلهات القضائية اجلزائية عبر التراب الوطني من حجز ومصادرة العديد من األمالك املنقولة والعقارية 
املتواجدة على التراب الوطني. وحسب بيان لوزارة العدل، الصادر امس فإن العملية تأتي يف إطار مكافحة الفساد، 

اين  مت على خلفية ذلك حجز ومصادرة 5272 مليار سنتيم، منها 3939 مليار سنتيم صدرت بشأنها أحكام باملصادرة.

حزب اإلصالح الوطني:

470 مترشـح يخوضــون 
الحملـــة االنتخابيــــة

أن  العاصمة،  باجلزائر  أمس،  غويني،  فياللي  الوطني،  االصالح  رئيس حركة  أكد   
حزبه سيشارك يف تشريعيات يونيو القادم ب470 مترشح سيخضون احلملة االنتخابية حتت 

شعار »اجلزائر اجلديدة، نبنيها جميعا و نحميها معا«.
اإلصالح  حركة  أن  الوطني،  للمكتب  العادية  الدورة  انعقاد  مبناسبة  غويني،  وأوضح 
»ستشارك رسميا يف االستحقاقات التشريعية املقبلة ب470 مترشح موزعني عبر 43 والية 
شعار  حتت  االنتخابية  احلملة  غمار  سيخوضون  بفرنسا«،  اجلالية  وسط  قائمة  إلى  إضافة 

»اجلزائر اجلديدة، نبنيها جميعا و نحميها معا«.
وأضاف أن احلركة قد اجتازت مرحلة جمع التوقيعات »باقتدار« على الرغم من »الظروف 
الصعبة« التي واجهت مناضلي احلزب خاصة عند التصديق عليها، بينما تأكد للحزب أن 
إقبال املواطنني على منح توقيعاتهم »دحض« األفكار التي تقول باستقالة املواطن من العملية 

االنتخابية.
ق.و

 بهدف حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمرضي

بن بوزيـد يتخــذ إجراءات 
صارمـة بتوقــرت وورقلة
 قام  وزير الصحة و السكان و إصالح املستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد ، 

أمس، بزيارة عمل و تفقد لوالية تقرت.
واتخذ الوزير جملة من اإلجراءات الهامة و الصارمة بناءا على ما كشفته نتائج العملية 
التفتيشية حول أسباب تأخر تدشني مستشفى 320 سرير بذات الوالية التي قام بها وفد هام 
من اإلدارة املركزية يترأسه املفتش العام ويضم كال من مدير العام للمصالح الصحية وإصالح 

املستشفيات ومدير الدراسات والتخطيط.
ورقلة، حيث سيستمع لعرض حول  بوالية  ليحل  امليدانية  زيارته  الوزير  و واصل  هذا 
واقع القطاع يف الوالية ليعاين بعدها أرضية إجناز مشروع املستشفى اجلامعي كما يلتقي بعدها 
املطروحة  االنشغاالت  إلى  لالستماع  املدني  املجتمع  و مسؤولي   الصحة  قطاع  مبستخدمي 
على املستوى احمللي ، كما تضمن جدول الزيارة الوقوف على وضعية املؤسسة املتخصصة يف 

األمراض العقلية بحي احلدب ببلدية الرويسات.
 وتأتي هذه الزيارة يف إطار مساعي وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات الرامية 
إلى حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمرضي، سيما ما تعلق منها بإصالح املستشفيات وذلك 
من خالل حتسني أداء املؤسسات الصحية احلالية و إجناز مؤسسات صحية جديدة خاصة على 
مستوى املناطق التي تعرف نقصا فيها وهو ما سيجنب املواطنني مشقة التنقل إلى الواليات 

املجاورة بهدف احلصول على العالج.
نبيلة معروف

وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي:

»إرهاب الطرقـات فعـل فينا 
ما لـم يفعلــه بنــا الوباء«

الدينية  الشؤون  وزير  صرح   
واألوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، 
أرواح  على  أتت  املرور  حوادث  بأن 

أكثر من التي هلكها الوباء.
وقال بلمهدي، خالل مشاركته 
يف يوم دراسي حول العنف املروري يف 
شهر رمضان، أسبابه وطرق عالجه، 
بنا  يفعله  لم  ما  الطرق  فينا  “فعلت 
مرعبة”،  األخيرة  األرقام  الوباء، 
مبثابة  الطريق  يف  العنف  أن  مضيفًا 
وأحيانا  الناس،  يقتل  الذي  الوباء 

بسلوك فيه رعونة وبدون مسؤولية.
كما أضاف الوزير، “كم فجعنا 
طاوالت  على  نكون جالسني  عندما 
يف  أحدهم  بوفاة  ونسمع  اإلفطار 
أو  أهلنا  أحد  وكان  مرور،  حادث 

أصدقائنا”.
محمد رضوان بلعروسي

سكيكدة

 اإلطاحــة بشبكــة وطنيـة 
للمتاجرة بالمؤثرات العقلية

والية  بأمن  القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة  اجلنائية  الفرقة  متكنت،أمس،   
أربــــــــــعة  توقيف  و  امتداد وطني  ذات  إجرامية خطيرة  تفكيك شبكة  بسكيكدة، من 
بريغابلني  30 سنة مع حجز كمية معتبرة من دواء  و   26 تتراوح أعمارهم مابني  أشخاص 

ذو خصائص مؤثر عقلي واملقدرة بأكثر من 5500 كبسولة 300 ملغ ذات منشأ أجنبي .
حيثيات القضية تعود إلى عملية بحث وحتري باشرتها الفرقة اجلنائية ، بعد رصدها 
لنشاط مشبوه لعناصر هذه الشبكة ، مكنت من تشخيصهم وتوقيفهم تباعا مع حجز أكثر من 
5500 كبسولة من دواء بريغابلني 300 ملغ ذات منشأ أجنبي، والتي كانت مخبأة بإحكام 
قضائي  ملف  فيهم  املشتبه  ضد  أجنز  التحقيق  إجراءات  إمتام  ،بعد  سياحية  مركبة  داخل 
مصادرها  جتاري  لغرض  مركبة  بإستعمال  مواد صيدالنية  بضاعة   ونقل  حيازة   « موضوعه 
التهريب يف إطار جماعة إجرامية منظمة، ممارسة مهنة الصحة دون ترخيص واملتاجرة مبواد 
أين صدر يف  لدى محكمة سكيكدة  املختصة  النيابة  أمام  تقدميهم  مبوجبه  مت   « صيدالنية 

حقهم أمر إيداع.
جمال بوالديس

 أعربت عن امتنان بالدها حملمد صديق بن يحيى

السفــارة األمريكيــة تشكــر الجزائـــر
يف  املتحدة  الواليات  سفارة  أعربت    
اجلزائر، أمس ، عن امتنان بالدها لوزير اخلارجية 
يحيى  بن  صديق  محمد  األسبق  اجلزائري 
أدت  من جهود  بذلوه  ملا  الدبلوماسيني،  وزمالئه 
كانوا  أمريكيا  دبلوماسيا   52 سراح  اطالق  الى 

محتجزين يف إيران.
وكتبت سفارة الواليات املتحدة يف اجلزائر، 
و«تويتر«،  »فايسبوك«  على  لها  منشور  يف 
يحيى  لنب  األبد  إلى  ممتنة  أمريكا  »ستبقى 
لتوسطهم  اجلزائريني،  الدبلوماسيني  وزمالئه 
دبلوماسيا  وخمسون  االثنني  سراح  إطالق  يف 
أمريكيا، الذين كانوا قد احتجزوا كرهائن، ملدة 
السفارة  متظاهرون  اقتحم  أن  بعد  يوما،   444

األمريكية يف طهران«.
ووصفت السفارة يف منشورها، ذكرى رحيل 
محمد صديق بن يحيى، بـ »املأساوية«، مردفة 
املأساوية  للوفاة  السنوية  الذكرى  اليوم  »يصادف 
لوزير اخلارجية اجلزائري محمد صديق بن يحيى 
سنة 1982،  عندما أسقطت طائرته، بينما كان 
اإليرانية  للحرب  سلمي  حل  إيجاد  على  يعمل 

ملتقطة  تذكارية،  صورة  نشرت  العراقية«.كما 
باألبيض  بي،   أي  ليبشيتز  ميشيل  قبل  من 
بن  الراحل  األسبق  اخلارجية  لوزير  واألسود، 
وزير  نائب  يصافح  وهو  اليمني(،  )إلى  يحيى 
كريستوفر,  وارن  األسبق  األمريكي  اخلارجية 
يناير   19 ذات  اجلزائرية،  اخلارجية  وزارة  يف 
1981،  عقب توقيع اتفاق إطالق سراح الرهائن 
األمريكيني يف إيران.وجدير بالذكر أن محمد بن 
طائرة،  حادث  يف  اغتيال  محاولة  من  جنا  يحيى 
وتويف يف  مبالي،  باماكو،  1981، يف  ماي   30 يف 
3 ماي 1982،  يف حادث تفجير طائرة على بعد 
وتركيا،  العراق  الفاصلة بني  50 كم من احلدود 
حيث كان يف مهمة دبلوماسية حلل اخلالف بني 

العراق وايران.
االمريكي،  الدبلوماسي  أن  إلى  يشار 
رسالة  مؤخرا،  وجه،  قد  كان  ليمبرت،  جون 
مبناسبة  وشعبها،  اجلزائر  إلى  وعرفان  شكر 
الرهائن  حترير  عملية  عن  سنة  أربعني  مرور 
والذين   إيران،  يف  الدبلوماسيني  االمريكيني 

كان واحدا منهم.

وقال جون ليمبرت، يف تسجيل مصور عنونه 
»أريد  »فايسبوك«:  على  وبثه  اجلزائر«،  »شكرا 
عملهم  على  اجلزائر  وشعب  حكومة  أشكر  أن 
اإلنساني والدبلوماسي يف ذلك الوقت، وكواحد 
قدمها  التي  اخلدمة  أبدا  أنسى  لن  الرهائن  من 
زمالءنا الدبلوماسيني اجلزائريني على غرار السفير 
الراحل رضا مالك يف واشنطن والسفير عبد الكرمي 

غريب بطهران » .
أنسى  أن  ميكنني  »ال  قائال:  واستطرد 
طائرات  وطواقم  طهران،  يف  اجلزائريني  األطباء 
إيران،  من  نقلتنا  التي  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
الساعة  على  به  حظينا  الذي  احلار  واالستقبال 
الثالثة صباحا يف يوم بارد من شهر يناير يف مطار 

هواري بومدين« .
»وبعد  بأنه  االمريكي  الدبلوماسي  وذكر 
العمل  شرف  له  كان  ذلك  من  سنوات  خمس 
كسكرتير أول يف السفارة االمريكية يف اجلزائر«، 
والضيافة  اللطف  وعائلتي  أنا  ننسى  »لن  مضيفا 

التي ملسناها من الشعب اجلزائري ».
ق.و

وزير العمل الهاشمي جعبوب يكشف:

إدمـــاج 68 ألــف شخـــص مــن جهـــاز 
المساعــدة علــى االدمــاج المهنــــي

والضمان  والتشغيل  العمل  وزير  كشف 
االجتماعي، الهاشمي جعبوب، أمس، باجلزائر 
العاصمة، عن إدماج 68 ألف شخص من جهاز 
الشغل  عالم  يف  املهني،  اإلدماج  على  املساعدة 
على املستوى الوطني من بني أزيد من 300 ألف 

شاب معني بهذه العملية.
أمواج  على  ضيفا  نزوله  خالل  الوزير  وقال 
اإلذاعة الوطنية، انه »مت حلد اليوم إدماج 68 ألف 
املهني  اإلدماج  على  املساعدة  شخص من جهاز 
بني  من  الوطني،  املستوى  على  الشغل  عالم  يف 

أزيد من 300 ألف شخص«.
وأشار جعبوب إلى استحداث مناصب شغل 
خالل السنة اجلارية، على غرار »استحداث 30 
ألف منصب بقطاع التعليم وكذا 30 ألف منصب 

شغل بقطاع الداخلية و اجلماعات احمللية«.
تندرج  اإلدماج  عملية  أن  باملناسبة،  وذكر 
 19-336 رقم  التنفيذي  املرسوم  »تطبيق  إطار  يف 
بجهاز  املتعلق   ،2019 ديسمبر   08 يف  املؤرخ 
عدد  يبلغ  حيث  املهني،  اإلدماج  على  املساعدة 
املعنيني بهذه العملية أزيد من 300 ألف شابا كان 

 ,2020  ,2019 سنوات  خالل  إدماجهم  مقررا 
مواصلة  على  الوزير  أكد  ذلك،  ».وإزاء   2021
وفق  اإلدماج  عملية  »متابعة  إلى  الرامية  اجلهود 
مقاربة جديدة ترتكز على التنسيق مع القطاعات 
املالية«، معربا  العملية، سيما وزارة  املعنية بهذه 
ألف شخص يف   200 إدماج  بلوغ  أمله يف«  عن 

نهاية السنة اجلارية«.
عمل،  مناصب  استحداث  وبخصوص، 
الوزير بأن »املقاربة اجلديدة يف هذا املجال  أوضح 
تتمحور حول تشجيع الشباب نحو عالم املقاوالتية 
يف  السيما  ومتوسطة،  صغيرة  مؤسسات  وإنشاء 
البشري،  بالعنصر  العمومية  اإلدارات  تشبع  ظل 
حيث يوجد حاليا أزيد من 2 مليون عامل باإلدارة 
العمومية«.وشدد الوزير على ضرورة »حترير الفعل 
حترير  وكذا  اخلانقة  البيروقراطية  من  االستثماري 
»واصفا  أنواعه  بكل  االقتصادي  العقار  قضية 
عرقلة أي مشروع استثماري مبثابة »خيانة وطنية«
مئات  »بوجود  الصدد،  هذا  يف  واستدل 
وطلبات  االقتصادي  العقار  وطلبات  امللفات 
بالنسبة  األمر  ونفس  معطلة  البنكية  القروض 

ملئات امللفات املستوفية للشروط التي ال تزال هي 
االخرى معطلة« ،حسب قوله .

وفيما يتعلق بإنشاء املدونة اجلزائرية للمهن 
الهامة  الوثيقة  »هذه  أن  أبرز جعبوب  والوظائف، 
العامة  األمانة  مستوى  على  حاليا  تتواجد  جدا 
توضيح  يف  »ستساهم  بأنها  »موضحا  للحكومة 

الرؤية وتساعد يف قضية حتديد رواتب العمال«.
مصاحله  بأن  الوزير  قال  آخر،  جانب  من 
مهام  مراجعة  مسألة  يف  اجلدي  التفكير  »بصدد 
بالشق اإلجراءات  تعلق  العمل سيما ما  مفتشية 
كانوا  سواء  املخالفني  املستخدمني  إزاء  العقابية 
املخالفني  ردع  بهدف  وذلك  أجانب  أو  جزائريني 
احترام  وعدم  العمال  تأمني  بعدم  تعلق  ما  سيما 
بنود االتفاقيات اجلماعية«.وفيما يتعلق بتشجيع 
العمل النقابي، جدد الوزير التأكيد على أن »أبواب 
التي تستويف  املنظمات  أمام  تبقى مفتوحة  الوزارة 
الشروط القانونية«، مشيرا إلى أن »مراجعة القانون 
يناقشه  قانون  أول  سيكون  النقابي  باحلق  املتعلق 

املجلس الشعبي الوطني القادم«.
ق.و
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من  كبير  عدد  إقصاء  املتوفرة  املعطيات  أثبتت 
املناضلني يف األحزاب السياسية من القوائم االنتخابية 
املقبلة  التشريعية  لالنتخابات  الترشح  من  وحرمانهم 
إلى ما أطلق عليه  12 جوان ألسباب تعود  واملقررة يف 
من  عدد  أقدم  حيث  السياسي«،  »التوريث  ظاهرة 
من  البرملان  بوابة  إلى  العودة  على  احلزبية  القيادات 
خالل ترشيح أبنائهم وأقربائهم، وهناك من مت إسقاطهم 
بناء على السوابق القضائية أو التأثير على االختيار احلر 

للناخبني وكذلك شبهة املال الفاسد.
غرار  على  أحزاب  عدة  الرفض  قرارات  وشملت 
الدميقراطي  الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير  جبهة 
الوطن،  واليات  من  عدد  يف  السلم  مجتمع  وحركة 
يف  نواب  منهم  ومعروفة  ثقيلة  أسماء  وأسقطت 
العهدة التشريعية السابقة، وكذلك أعضاء يف املكتب 
السياسي لألفالن وقيادات بارزة، باإلضافة إلى رجال 
أعمال ترشحوا يف حركة البناء وجبهة املستقبل، عقب 
عملية التحقيقات األمنية التي أشرفت عليها اجلهات 

األمنية الثالثة.
من  كبيرا  عددا  طال  الذي  اإلقصاء  هذا  ويأتي 
القوائم عبر الواليات حتت طائلة املادة 200 من القانون 
يكون  »أال  أن  تنص على  والتي  لالنتخابات  العضوي 

بأوساط   بصلته  العامة  أوساط  لدى  معروفا  املتسابق 
أو  مباشرة  بطريقة  وتأثيره  املشبوهة  واألعمال  املال 
للناخبني وحسن سير  احلر  االختيار  على  مباشرة  غير 
التي  املادة  اعتبر  البعض  أن  االنتخابية«.غير  العملية 
بأنها  لالنتخابات،  اجلديد  العضوي  القانون  بها  جاء 
الكثيرين  سيقصي  وتطبيقها  واضحة  وغير  فضفاضة 
من سباق التشريعيات، وإجحاف يف حقهم، كما أنه 
ليس من املمكن أن نقيس حسن السيرة والسلوك دون 
معايير واضحة، كما ميكنها أيضًا أن تكون سببا إلقصاء 
مترشحني نزهاء، غير أن البعض اآلخر اعتبرها جتسيدا 
للقطيعة من النظام السابق، الذي عرفت مرحلته قضايا 
فساد طبعت املشهدين السياسي واالقتصادي، تكريسا 

لنظام انتخابي ينتج أغلبية برملانية »نزيهة«.
حق  القانونية  املادة  تعطي  ذلك،  جانب  إلى 
الطعن على قرار رفض املنسق الوالئي ملندوبية السلطة 
املختصة  اإلدارية  احملكمة  أمام  لالنتخابات،  الوطنية 
إقليميا خالل 3 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه لتفصل فيه 
يف أجل يومني، فعلى أي أساس يتم إقصاء هذا العدد 
من األسماء املترشحة للتشريعيات املقبلة؟ وملاذا تريد 
بعض القيادات العودة إلى البرملان من بوابة »التوريث 
السياسي«، وعلى أي أساس قانوني مت إسقاط املعنيني؟

تطرح عملية الزبر التي طالت عشرات األسماء يف القوائم اخلاصة باملترشحني لتشريعيات 12 جوان املقبل، جدال واسعا يف الساحة السياسية، بني من يرى أن ما مت اإلقدام عليه من طرف 
اللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات ضروريا، لقطع دابر »الشكارة« والتوريث السياسي يف البرملان املقبل، جند هناك من يخالف الرأي، ويعتقد أن إسقاط الكثير من القوائم حتت 

ذريعة املادة 200 من قانون االنتخابات، أمر مجحف كثيرا، وفيه ظلم لكون املادة فضفاضة وغير قابلة للقياس، رغم أنه اليزال متسع من الوقت أمام املترشحني للطعن أمام اجلهات القضائية.

اخلبير يف القانون الدستوري، الدكتور عامر رخيلة لـ»أخبار الوطن«:اخلبير يف القانون الدستوري، الدكتور عامر رخيلة لـ»أخبار الوطن«:

»قيــادات حزبيــة أورثـت أبناءهــا »قيــادات حزبيــة أورثـت أبناءهــا 
وأقاربهـا بتواطـؤ جهـات رقابيــة«وأقاربهـا بتواطـؤ جهـات رقابيــة«

إسقاط العشرات من األسماء يف قوائم التشريعيات يف انتظار نتائج الطعون

المــــادة 200 ..معضلـــة المــــال!

 »أخبار الوطن«: هناك الكثير من 
القيادات احلزبية رشحت أبناءها 

وأقاربها لتشريعيات 12 جوان 
 املقبل، أليس ذلك نوع 

من التوريث؟
 عامر رخيلة: هو توريث سياسي بعينه، 
والظاهرة ليست جديدة حتى وإن أخذت يف 
ومرد   ، مفضوحا  شكال   2021 تشريعيات 
إلى  السياسية  األحزاب  حتول  إلى  ذلك 
واألصهار  األبناء  جتمع  اُسرية  مجموعات 
يف  األحزاب  متثيل  الحتكار  واألقارب 
االنتخابات الشعبية والتي تستغل بعد إعالن 
النتائج لالستحواذ على  املصالح اإلدارية يف 
مختلف القطاعات توظيفا وتقلد مهام محلية 
ووطنية ووالئية ، باستغالل املوقع االنتخابي 
مبا  املؤسسات  مختلف  يف  مناصب  ملقايضة 
ميلكه املنتخب من صالحيات يف منح القطع 
رخص  وتقدمي  االستثمار  أو  للبناء  األرضية 
نشاط ومنح مشاريع تنموية، وبذلك تشكلت 
لوبيات مصلحية عائلية وعشائرية ملتفة على 
ثروات البلدية أو الوالية وحتى على املستوى 
هذه  استشراء  على  ساعد  ومما  الوطني، 
الظاهرة تواطؤ   اجلهات الرقابية وتورط بعضها 
لهذه  األمنية  القانونية وحتى  احلماية  بتأمني 
جهة  ومن  جهة.  من  املصلحية،  اجلماعات 
السلوكات  لهذه  القانوني  الردع  عدم  ثانية،  
وتواطؤ املواطنني تارة بوضع أنفسهم يف خدمة 

هذه الشلل وتارة أخرى مباركتها بالسكوت.
أبناء  اليوم  أن جند  ولذلك،  فال عجب 
وأحفاد وزوجات وأقارب العديد من املسؤولني 
القانون دون ترشحهم  الذين حال  واملنتخبني 
ومستقلة  حزبية  قوائم  إعداد  على  يقدمون 

وهم  وأقاربهم  أبنائهم  من  أساسا  تتشكل 
ميلكون حظوظا كبيرة لكونهم مستحوذين على 
اإلدارات احمللية، ولهم نفوذ سلطوي ومالي يف 
معظم املؤسسات، وبالتالي فهو ارث سياسي 
مواجهته  السهل  من  ليس  ومالي  اجتماعي 
لدى  ووعي  سياسية  إرادة  هناك  تكن  لم  إن 

الناخبني وإدراك ملا هو عليه احلال.
ملاذا جلأ هؤالء إلى هذه 

الطريقة، هل لإلفالت من 
مقص اإلقصاء، مبا أن الكثيرين 

منهم قد كبح القانون اجلديد 
لالنتخابات طموحهم السياسي 

لسبب أو آلخر؟
أن  بجب  ذاك  أو  املترشح  هذا  إقصاء 
يكون بقرار مسبب بعيدا عن التقارير املفتقرة 
إال،  ليس  الشبهة  على  مبنية  أو  للمصداقية 
فموانع الترشح معروفة ومنصوص عليها قانونا 
الترشيحات  دراسة  تتولى  التي  اللجنة  وعلى 
والبت فيها أال يتسم عملها بالنزاهة فحسب، 

أهل  من  يكونوا  أن  ألعضائها   البد  بل 
التجربة ولهم دراية عملية بقانون االنتخابات 
للتصدي  السياسية  الشجاعة  لهم  تكون  وأن 
إلبعاد  لها  عرضة  يكونون  التي   لإلمالءات 

هذا واملوافقة على ذاك.

هناك الكثير من املترشحني 
رفضت ملفاتهم بسبب ما أطلق 

عليه بـ »شبهة املال الفاسد«، 
على أي أساس يتم ذلك؟

تتم  التي  التجاوزات  حصر  ميكننا 
يلي:  فيما  امللفات  دراسة  طرف جلان  من 
له  مترشح  إبعاد  يتم  ما  كثيرا   ، أوال 
شخص  لفائدة  الناخبني  لدى  مصداقية 
أو أشخاص آخرين لهم صلة ما باللجنة،  
سبب  ما،   جهة  من  توصية  محل  هو  أو 
فالن  تزكية  يف  املال  بتوظيف  متعلق   آخر 
وفالن، أضف إلى األسباب األخرى عدم 
التدقيق يف امللفات، السيما السيرة الذاتية 
للمترشحني، دون أن ننسى احملاباة والقبلية 
واالنتماء اإليديولوجي التي مازالت معايير 
أو  هذا  إليها إلقصاء  استنادا  يتم  ما  كثيرا 

ذاك حتت غطاء آخر كذريعة قانونية.
اإلدارية  للمحاكم  إن  قوله  ميكن  وما 
مسؤولية فاصلة يف إنصاف املترشحني الذين 
الترشيحات،  جلنة  قرار  يف  أمامها  يطعنون 
ومن شأن هذه اجلهة القضائية  - متى اتسم 
مبا  التزام  من  أعضاؤها  إليه  يحتكم  مبا  عملها 
كل  إزالة   - وضمائرهم  القانون  عليهم  ميليه 
جتاوز من جلنة الدراسة وإنصاف لكل مترشح 

متظلم تأييدا أو رفضا لقرار جلنة الدراسة.
سألته: أسماء بوصبيع

منير بن دادي

رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري لـ»أخبار الوطن«:رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري لـ»أخبار الوطن«:

»حاالت ظلم تقف وراءها المادة 200 من قانون االنتخابات«
عبد  السلم،  مجتمع  حركة  رئيس  أكد 
السياسية  التهم  »وضع  أن  مقري،  الرزاق 
من  لالنتخابات  املترشحة  الشخصيات  أمام 
مع  سابقة  حسابات  له  محلي  مسؤول  طرف 
املترشحني هو أمر خطير، وسيعكر من األجواء 

االنتخابية املقبلة«.  
وأشار مقري لـ«أخبار الوطن« على هامش 
منتدى »احلوار« أمس اإلثنني، إلى أن »هناك 
من   200 املادة  وراءها  تقف  ظلم  حاالت 
املجلس  عليها  التي حتفظ  االنتخابات،  قانون 
الدستوري كونها غير قابلة للقياس  - حسبه«.
ميكن  كيف  احلركة  رئيس  وتساءل 
العدالة وال حكم  له قضية يف  لشخص ليس 

االرتباط  أو  بالفساد  تتهمه  أن  تهمته   يثبت 
بأطراف لها شبهة باملال الفاسد، واعتبره ظلم 
السياسي زورا  أمام مساره  له  للشخص وحرج 

وبشكل باطل وهو أمر غير منطقي مطلقًا«.
لم  »احلركة  أن  إلى  املتحدث   وأشار 
تسجل حاالت كثيرة لعملية الزبر من قوائمها 
أو  قوانني  على  مبنية  فساد،  تهم  بسبب 
عدالة، غير أن املتحدث لم ينِف وجود بعض 

التجاوزات التي طالت قوائم احلركة«.
وقال مقري إن »هذه االتهامات السياسية 
أنه  وأضاف  األحوال«،  بكل  مقبولة  غير 
الهيئة  من طرف  احلاالت  هذه  دراسة  »سيتم 
املشرفة على االنتخابات على مستوى احلزب، 

الطعون  طريق  عن  نعاجلها  أن  نستطع  لم  وإن 
سنتحدث عنها بكل صراحة ووضوح«.

منير بن دادي

 يرى الناشط السياسي سمير بن لعربي، خالل 
حديثه مع »أخبار الوطن«، أن هناك الكثير من القيادات 
احلزبية رشحت أبناءها وأقاربها يف تشريعيات 12 جوان 
املقبل، وذلك من أجل إبقاء االستفادة من االمتيازات 

املادية وشبكة العالقات التي يضمنها البرملان«.
هذا   « بلعربي  سمير  السياسي  الناشط  وقال 
السياسية  األحزاب  تاريخ  يف  باجلديد  ليس  األمر 
عشرات  شهدنا  وقد  واحمللية،  التشريعية  واالنتخابات 
املرة  هذه  لكن  السابقة،  االستحقاقات  يف  احلاالت 
الفوز  له  سبق  من  ترشح  من  اجلديد  املانع  ظل  يف 
األحزاب  رؤساء  من  كثير  عمد  مرتني،  نيابي  مبقعد  
اقاربهم من  و  أبنائهم  بترشح  للدفع  السابقني  والنواب 
و  املادية  االمتيازات  من  االستفادة  على  اإلبقاء  أجل 
قرب  البقاء  و  البرملان  يضمنها  التي  العالقات  شبكه 

دوائر السلطة«.
وبخصوص منع ترشح من له عالقة باملال الفاسد 
يسمح  مبا  كبيرا  قانونيا  فراغا  أن«هناك  بلعربي  يرى 
لم يحدد  الذي  بالقانون  التالعب  الوطنية من  للسلطة 

كيف ومتى و آليات و صور االستفادة  من املال الفاسد 
أو القرب من دوائر العصابة القدمية«.

لذلك، يؤكد الناشط السياسي بالقول: »سنشهد 
إلى االبتزاز و  البعض  جتاوزات يف املوضوع و رمبا يلجأ 

هنا يفتح مجال آخر للتالعب بالقوائم«.
أسماء بوصبيع

الناشط السياسي سمير بن لعربي لـ»أخبار الوطن«:الناشط السياسي سمير بن لعربي لـ»أخبار الوطن«:

»التوريــث السياسـي ظاهـرة »التوريــث السياسـي ظاهـرة 
قديمـة للبقـاء فـي السلطـة«قديمـة للبقـاء فـي السلطـة«

منير  الدكتور  القانونية  العلوم  يف  الباحث   يرى 
املتعلق  العضوي  القانون  من   200 »املادة   أن  قتال  
لكل  وشارحة  جامعة  جاءت  االنتخابات  بنظام 
يف  تتوفر  أن  يجب  التي  واألحكام،  القانونية  الشروط 
وغير  فضفاضة  مادة  أإنها  يقال  ما  عكس  املترشح، 
قابلة للقياس«، مشيرا إلى أن املادة »ستمكن من تنقية 
الفاسد وتعويضهم  املال  احلقل السياسي من أصحاب 

بأشخاص نزهاء« .
واألستاذ  القانونية  العلوم  يف  الباحث  وأوضح 
من  الكثير     « أن  قتال  منير  الدكتور  اجلزائر  بجامعة 
املترشحني رفضت ملفاتهم لعدة أسباب وشروط ذكرت 
يف املادة 200، والتي تتحدث عن شروط قبول ملفات 
املترشحني للتشريعيات املقبلة، وذلك مع شروع السلطة 
امللفات،  دراسة  يف  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية 
التشريعية  العديد من املترشحني لالنتخابات  وإسقاط 
املرتقبة يف 12 جوان املقبل، وهو ما نصت عليه الفقرة 
تنقية  من  ستمكن  التي   200 املادة  من  السابعة 
الفاسد وتعويضهم  املال  احلقل السياسي من أصحاب 
بأشخاص نزهاء«. وأكد رجل القانون  أن »العديد من 
التي  والشروط  القانونية  املعايير  يستوفوا  لم  املترشحني 
باخلدمة  األمر  ويتعلق   ، 200 املادة  يف  املشرع  ذكرها 
الوطنية فأغلب املترشحني يف كافة األحزاب السياسية 
ال يحوزون على وثيقة أداء بطاقة اخلدمة الوطنية بعنوان 
اإلعفاء وليس بعنوان التأجيل أو اإلرجاع، أضف إليها 
املالية  الوضعية  املترشحني  بتسوية  متعلق  آخر  معيار 

واجلبائية والقانونية«.

ويف معرض سؤالنا عن حتول األحزاب السياسية 
إلى مجموعات أسرية جتمع األبناء واألصهار واألقارب 
الحتكار متثيل األحزاب يف االنتخابات الشعبية، قال 
مباشر  واستفزاز  البالد  مبستقبل  فاضحة  »متاجرة  إنها 
األحزاب  القيادات  »أغلب  أن  إلى  مشيرا  للشعب«، 
أنفسهم  فرض  ويحاولون  وأقرباءهم،  أبناءهم  رشحوا 
يف املشهد السياسي عبر املال الفاسد ودعم السلطة يف 

وقت سابق«.
للمترشحني  بالنسبة  الطعن  وبخصوص عمليات 
للمترشح  »ميكن  إنه  الباحث  قال  إقصاؤهم،  مت  الذين 
إقليميا  املختصة  القضائية  السلطات  إلى  اللجوء 
إذا  للمحكمة اإلدارية الطعن قضائيا يف قرار الرفض، 

ما اعتقد بأنه تعرض للظلم ولإلجحاف«.
أسماء بوصبيع

الباحث يف العلوم القانونية، الدكتور منير قتال لـ»أخبار الوطن«:الباحث يف العلوم القانونية، الدكتور منير قتال لـ»أخبار الوطن«:

»المـادة »المـادة 200200 ستنقــي الحقـل  ستنقــي الحقـل 
السياسـي مـن المـال الفاسـد«السياسـي مـن المـال الفاسـد«
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أدرار

العشــرات فــي مسيــرة حاشـدة 
يطالبــون برفـع الحجـر المنزلي

وكانــت الــوزارة األولــى كانــت قــد أعلنــت 
ــي  ــر الصح ــد احلج ــن  متدي ــاعة ع ــل 48 س قب
مبااليقــل عــن 19 واليــة ويف مقدمتهــا واليــة 
أدرار ملــدة 21 يومــا، حتــى خــرج العشــرات مــن 
ــة أدرار  ــة والي ــتوى عاصم ــى مس ــاكنة  عل الس
ــع  ــة برف ــرار واملطالب ــذا الق ــى ه ــاج عل لالحتج
ــت  ــد جاب ــم 01 ، وق ــة رق ــن  الوالي ــر ع احلج
املســيرة التــي شــارك فيهــا العديــد مــن ســكان 
األحيــاء  بعــض الشــوراع الرئيســية وصــوال إلــى 
ســاحة الشــهداء أومبايســمى »البــالص« التــي 

ــرا . ــا كبي ــهدت جتمع ش

هــذا وقــد عبــرت بعــض الصفحــات علــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي عقــب صــدور 
ــذا  ــن ه ــا م ــن امتعاضه ــي ع ــر املنزل ــرار احلج ق
اإلجــراء خصوصــا  يف هــذه األيــام األخيــرة مــن 
ــدر  ــة الق ــا بليل ــى به ــي يحتف ــان الت ــهر رمض ش
ــة  ــك الليل ــاجد يف تل ــم املس ــهد معظ ــث تش حي
نشــاطا مكثفــا بقــراء ة القــرآن كامــال مــن خــالل 
إمامــة املصلــن وتنــاوب القــراء علــى قرأتــه إلــى 
ــراء  ــالت لش ــن العائ ــد م ــروج العدي ــب خ جان
أحيانــا   ميتــد  الــذي   الليــل  العيــد يف  لــوازم 
ــاض  ــذا  النخف ــه  وه ــى ســاعات متأخــرة من إل

درجــة احلــرارة. وأبــدت عــدة أطــراف يف قصــور 
ــرار  ــى ق ــتغرابها عل ــل واس ــا ب ــدم رضاه أدرار ع
الــوزارة األولــى علــى إرجــاع الواليــة ضمــن  
احلجــر  بتمديــد  املعنيــة   الواليــات  قائمــة 
ــذي  ــر ال ــن الكبي ــد التحس ــي بع ــي اجلزئ املنزل
عرفــه الوضــع الصحــي بعاصمــة تــوات وتراجــع 
مســتوى اإلصابــات بالفيــروس التاجــي إلــى 
الصفــر تقريبــا منــذ عــدة شــهور يف الوقــت الــذي 
لــم تــدرج الواليتــن اجلديدتــن تيميمــون وبــرج 

ــرا. ــا مؤخ ــا عنه ــي انبثقت ــار الالئ ــي مخت باج
عبداهلل مجبري

خرج العشرات من الشبان ليلة أمس الى شوارع مدينة أدرار يف مسيرة حاشدة طالبوا من خاللها برفع احلجر 
الصحي  على والية أدرار، منددين بإرجاع هذه األخيرة إلى  قائمة الواليات التي أدرجت يف  احلجر من قبل 

الوزارة األولى السيما بعد حتسن  الوضع الصحي بها وتراجع مستوى اإلصابات بفيروس »كورونا« على مستواها .

مجلس األمة:

 نحـو »تعزيـز« الممارسـة الديمقراطيـة 
فـــي مجـــــال اإلعــــالم

من أجل فتح مجال التبادل والتعاون وتطويرها

 اتفاقيــة بيـن مركـز البحــث 
 في اللغة والثقافة األمازيغيــة 
و المحافظة السامية لألمازيغية

مت أمــس، باجلزائــر العاصمــة، إمضــاء اتفاقيــة بــن مركــز البحــث يف اللغــة والثقافــة 
ــد« إطــار  ــى »حتدي ــة، تهــدف إل ــة واحملافظــة الســامية لألمازيغي ــة بجاي ــة بوالي األمازيغي

الشــراكة مــا بــن قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واحملافظــة.
ــة  ــر« اللغ ــة ب«تطوي ــة ذات الصل ــث املختلف ــاالت البح ــة مج ــن االتفاقي وتتضم
األمازيغيــة و«تعزيــز« املكاســب اجلديــدة التــي حققتهــا األمازيغيــة ك«عنصــر مــن عناصــر 
الهويــة الوطنيــة اجلزائريــة« والعمــل علــى »ترقيتهــا وتطويرهــا« بــكل تنوعاتهــا اللســانية 

املســتعملة عبــر كافــة التــراب الوطنــي.
ومت التوقيــع علــى االتفاقيــة مــن طــرف األمــن العــام للمحافظــة الســامية 
ــة  ــة األمازيغي ــة والثقاف ــر البحــث يف اللغ ــة، ســي الهاشــمي عصــاد, ومدي لألمازيغي
ــث  ــي والبح ــم العال ــر التعلي ــراف وزي ــت إش ــات، حت ــى جت ــة، مصطف ــة بجاي بوالي

ــان. ــن زي ــي ب ــد الباق ــي، عب العلم
وباملناســبة، أكــد وزيــر التعليــم العالــي أن قطاعــه »انتهــج، ضمــن اســتراتيجيته يف 
التكويــن والبحــث، سياســة انفتــاح اجلامعــة علــى محيطهــا االقتصــادي واالجتماعــي 
املباشــر«، مشــيرا إلــى أن هــذه االســتراتيجية »بــدأت تتجســد يف تكريــس مفهــوم 
البيداغوجيــة  البرامــج  يف  امليدانــي  التكويــن  إلدراج  أساســي  كمرتكــز  الشــراكة، 
واملقاربــات التكوينيــة، حتــى تتمكــن مــن تهيئــة الطالــب املتخــرج مــن الولــوج مباشــرة 

ــكار«. ــغل واالبت ــم الش ــدة يف عال ــدون أي عق وب
كمــا جتســدت هــذه االســتراتيجية -حســب بــن زيــان- يف »إبــرام عقــود شــراكة مــع 
الفاعلــن يف املجــال االقتصــادي واالجتماعــي«، الفتــا إلــى أن هــذه السياســة »أعطــت 
ــة  ــذ جويلي ــا من ــن اجلامعــة ومحيطه ــوع« ب ــر« و »تتن ــدأت الشــراكات »تتكاث أكلهــا« وب
ــات  ــد االتفاقي ــا عدي ــاف إليه ــاون تض ــراكة وتع ــار ش ــة إط ــت 16 اتفاقي 2020، إذ بلغ

الثنائيــة بــن اجلامعــة اجلزائريــة ومراكــز البحــث.
وأضــاف أن عالقــات الشــراكة هــذه شــملت أيضــا مؤسســات عامــة وخاصــة 
عديــدة، مؤكــدا يف ذات الوقــت أن قطــاع التعليــم العالــي »يعمــل علــى تشــجيع تكاثــر 
هــذه الشــراكات وتطورهــا، انطالقــا مــن قناعتــه بضــرورة ممارســة بحــث علمــي تطبيقــي 

ــة الشــاملة«. موجــه نحــو التنمي
وبالنســبة ملركــز البحــث يف اللغــة والثقافــة األمازيغيــة فإنــه ســيعمل يف إطــار هــذه 
الشــراكة -كمــا ورد يف كلمــة الوزيــر- علــى »فتــح« مجــال التبــادل والتعــاون مــع احملافظــة 
الســامية لألمازيغيــة، وفقــا لإلمكانيــات املتوفــرة لــدى الطرفــن ولإلجــراءات التنظيميــة 

ســارية املفعــول.
ــود  ــيد« بن ــى »جتس ــهر« عل ــى »الس ــز إل ــذا املرك ــر ه ــان مدي ــا بوزي ــبة، دع  وباملناس
ــايف  ــي والثق ــث العلم ــة البح ــة« يف تنمي ــاهمة الفعال ــالل »املس ــن خ ــة م ــذه االتفاقي ه
ــال  ــامية يف مج ــة الس ــاطات احملافظ ــر« نش ــى »تأطي ــل« عل ــة و«العم ــق باألمازيغي املتعل
ــة يف  ــة املتخصص ــدورات التكويني ــات وال ــر« الورش ــة و«تأطي ــة املتخصص ــان العلمي اللج

ــة. ــة األمازيغي اللغ
كمــا دعــا إلــى إنشــاء جلنــة مشــتركة تتكفــل بـ«حتديــد املجــاالت والنشــاطات ذات 
ــا »اســتعداد« قطاعــه لتقــدمي إســهاماته  االهتمــام املشــترك ومتابعتهــا وتقييمهــا«، مبدي
ووضــع قدراتــه وخبراتــه حتــت تصــرف احملافظــة والتكفــل باالحتياجــات املعبــر عنهــا مــن 

يف مجــال املــوارد البشــرية.
وأكــد األمــن العــام للمحافظــة الســامية لألمازيغيــة مــن جهتــه بــأن البحــث العلمي 
ــة  ــة األمازيغي ــروج باللغ ــة للخ ــه احملافظ ــن« علي ــذي »تراه ــي« ال ــوم األساس ــر »املق يعتب
ــى مجــال  ــق« إل ــداول اللســاني الضي ــاق »املشــافهة والت ــن نط ــخ م »املتجــذرة« يف التاري
ــي  ــة وبالتال ــة الوطني ــي والتربي ــن املهن ــي والتكوي ــم العال ــى بالتعلي ــع« يعن »أوســع وجام
ــن والتأليــف والتنقيــب  ــة والتدوي ــة والكتاب ــة اللغوي ــي بإشــكاليات التهيئ التكفــل الفعل
املعــريف واملنهجــي الــذي ســيكرس إنتــاج املصطلحــات واملفاهيــم يف علــوم اللغــة ومختلــف 

املجــاالت العلميــة.
واعتبــر املتحــدث بــأن هــذا الرهــان »يتجســد« اليــوم مــن خــالل املســاهمة ألول مركز 
وطنــي للبحــث يف اللغــة والثقافــة األمازيغيــة الــذي نشــأ حديثــا ليكمــل --كمــا قــال-- 
ــة املتواجــدة يف جامعــات  ــة األمازيغي خطــوات ســابقة جتســدت يف أقســام اللغــة والثقاف
تيــزي وزو وبجايــة والبويــرة و باتنــة وتامنغســت, يضــاف إليــه الصــرح املؤسســاتي اخلــاص 

بتكويــن أســاتذة التعليــم االبتدائــي باملدرســة العليــا لألســاتذة ببوزريعــة.
ــي«  ــاوب »اإليجاب ــوة« التج ــن ب«ق ــاء ليثم ــذا اللق ــة ه ــاد فرص ــوت عص ــم يف ول
و«املســؤول« مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي التــي تولــي عنايــة »مميــزة« لــكل 
ــة  مــا يصــب يف ترجمــة نصــوص أحــكام الدســتور وتنفيــذ توجيهــات رئيــس اجلمهوري

ــة يف هــذا القطــاع »احملــوري«. ــة اللغــة األمازيغي ــى »تكريــس« مكان ــة إل الرامي
ــرات  ــاح التظاه ــة« إلجن ــة »املضاف ــبه- القيم ــة ستقدم-حس ــذه االتفاقي ــا أن ه كم
ــر العلمــي حتــت  ــى غــرار املؤمت ــة املدرجــة يف البرنامــج الرســمي لســنة 2021  عل العلمي
ــة  ــافات األثري ــى باالكتش ــذي يعن ــرية«، ال ــر للبش ــد اآلخ ــر... امله ــوان: »اجلزائ عن
ــر  ــادم ومؤمت ــر الق ــة نوفمب ــة ســطيف، بداي ــش بوالي ــرة بعــن بوشــريط وعــن حن األخي
علمــي آخــر مــن شــأنه حتديــد املناطــق اجلغرافيــة الناطقــة باألمازيغيــة مبختلــف تنوعاتهــا 
اللســانية باجلزائــر وبالتالــي »متكنيننــا بطريقــة مضبوطــة مــن إعــداد مخطــط علمي شــامل 

ــا«. ــة ميداني يترجــم ترســيم األمازيغي
ــخ 1  ــئ بتاري ــة، أنش ــة ببجاي ــة األمازيغي ــة والثقاف ــث يف اللغ ــز البح ــر أن مرك يذك
ــة  ــم 95 لســنة 2017 وهــو مؤسســة عمومي ــذي رق ــارس 2017  مبقتضــى مرســوم تنفي م
ذات طابــع علمــي وتكنولوجــي مهمتــه إجنــاز برامــج البحــث العلمــي يف مختلــف مياديــن 

اللغــة والثقافــة األمازيغيــة.
ق.و

أكــد مجلــس األمــة، أمــس اإلثنــن، بــأن 
ــز  ــة« نحــو »تعزي ــر تتوجــه ب«خطــى ثابت اجلزائ
مجــال  يف  الدميقراطيــة،  للممارســة  أكبــر« 
ــه  ــاد ب ــا أف ــر، حســب م ــة التعبي اإلعــالم وحري

ــس. ــان للمجل بي
وأوضــح  ذات املصــدر أن مكتــب املجلــس 
ــذي اجتمــع برئاســة رئيــس مجلــس األمــة،  ال
باليــوم  االحتفــال  مبناســبة  قوجيــل،  صالــح 
العاملــي حلريــة الصحافــة، »يســجل باعتــزاز 
كبيــر، توجــه اجلزائــر بقيــادة رئيــس اجلمهورية، 
ــز  ــة نحــو تعزي ــون، بخطــى ثابت ــد تب ــد املجي عب
ــال  ــة يف مج ــة احلق ــة الدميقراطي ــر للممارس أكب

اإلعــالم وحريــة التعبيــر وحقــوق الصحفيــن 
ــق  ــن نس ــر ضم ــي ح ــالم مهن ــن يف إع واملواطن
قــد  البنــاء«.و  الســجال  ومنطــق  التعدديــة 
جتلــى ذلــك -يضيــف البيــان- يف »األحــكام 
ــر  ــا دســتور 2020، عب ــذي تضمنه ــر ال والتدابي
ــر أفضــل الســبل وأحســن الشــروط ضمــن  توفي
ــة  ــة مهن ــادئ ملمارس ــاخ ه ــة ومن ــة دميقراطي بيئ
الصحافــة باعتبارهــا ركنــا ركينــا وحصنــا منيعــا 
ــم  ــران، ويت ــارة والعم ــم احلض ــا دعائ ــد عليه تش
ــا  ــاض الوطــن«، حاث ــذود عــن حي بواســطتها ال
الصحافيــات والصحافيــن علــى »احملافظــة علــى 
ــة  ــة الصحاف ــال حري ــن يف مج ــبات الوط مكتس

التــي  واألعــراف  والتقاليــد  يتعــارض  ال  مبــا 
ــة أخــرى  تصــون هــذا احلــق املقدس«.مــن جه
توجــه مكتــب املجلــس، مبناســبة االحتفــال 
باليــوم العاملــي حلريــة الصحافــة والــذي يتزامــن 
والثالــث مايــو مــن كل ســنة، ب«تهانيــه احلــارة 
إلــى نســاء ورجــال الصحافــة واإلعــالم، مكتوبــة 
كانــت أو مســموعة أو مرئيــة أو إلكترونيــة«، 
ــاح, و  ــق والنج ــن التأل ــد م ــم »املزي ــا له متمني
ــهداء  ــى أرواح ش ــالل عل ــوع وإج ــا بخش مترحم
الواجــب الوطنــي وجائحــة فيــروس كورونــا مــن 

ــة«. ــلطة الرابع ــاء الس ــال ونس رج
ق.و

باتنة:

 إعــادة فتــح مركــز إعـــادة التربيـــة 
إنــاث بعــد 6 سنــوات مــن الغلـــق

ــة  ــادة التربي ــز إع ــح مرك ــددا فت ــد مج  أعي
إنــاث الكائــن مبدينــة باتنــة بعــد 6 ســنوات مــن 
الغلــق بســبب أشــغال إعــادة التهيئــة حســب مــا 
ــاط  ــر النش ــن مدي ــس، االثن ــده لـــ«وأج« أم أك
ــن  ــا محمــد األم ــن محلي االجتماعــي والتضام

ــة . رحايلي
وخضــع املرفــق طيلــة هــذه الفتــرة وفــق 
ــة  ــة كامل ــة وصيان ــادة تهيئ املصــدر ألشــغال إع
قــدم  بفعــل  اهتــرأت  التــي  أجزائــه  لــكل 
املركــز الــذي يعــود تاريــخ بنائــه إلــى بدايــة 
ــتفاد  ــي اس ــة الت ــت العملي ــات.و مكن الثمانين
ــر وجــه  ــن تغيي ــة م ــردف رحايلي ــز ي ــا املرك منه
األخيــرة  الســنوات  تدهــور يف  الــذي  املبنــى 

لــه مــن  وجعلــه الئقــا الســتقبال احملــوالت 
ــداث  ــي األح ــرف قاض ــن ط ــرات م ــة القاص فئ

والتكفــل بهــن يف ظــروف حســنة .
حتويــل  املركــز  غلــق  فتــرة  وشــهدت 
الفتيــات اللواتــي كــن بــه يضيــف مديــر النشــاط 
ــات  ــز الوالي ــى مراك ــن إل ــي والتضام االجتماع

وتبســة. كقســنطينة  املجــاورة 
طاقــة  تصــل  الــذي  املركــز  ويعانــي 
ــى  اســتيعابه القصــوى حســب ذات املســؤول إل
60 فتــاة مــن بعــض النقــص يف الطاقــم التربــوي 
ــا بالغــا  ــة تتطلــب اهتمام الســيما وأن هــذه الفئ

والتعامــل معهــا لــه خصوصياتــه .
ــة تبــذل إدارة هــذا املركــز  و حســب رحايلي

التابــع لقطــاع التضامــن الوطنــي و األســرة و 
ــاط  ــة النش ــه مديري ــرف علي ــرأة وتش ــا امل قضاي
مــن  كبيــرة  جهــودا  والتضامــن  االجتماعــي 
أجــل خلــق أجــواء مالئمــة للفتيــات احملــوالت 
ــة ومتكينهــن مــن بعــض  ــق العدال ــه عــن طري ل
ــة وكــذا التكفــل بهــن مــن  التربصــات التكويني
ــن  ــمح بإدماجه ــة تس ــي بطريق ــف النواح مختل

ــد . ــن جدي ــع م ــل املجتم داخ
ويعــد مركــز إعــادة التربيــة إنــاث مــن 
ــة  ــن ملديري ــا تابع ــزا متخصص ــي 14 مرك إجمال
ــة  ــة باتن ــن بوالي ــي والتضام ــاط االجتماع النش

موزعــن علــى عديــد البلديــات.
ق.و

بومرداس:

نحــو تسويــق زهــاء 4 آالف طــن مــن البطاطــس المخزنـــة
جتــري حاليــا التحضيرات،علــى قــدم وســاق، مــن 
أجــل الشــروع يف اســتخراج مــن املخــازن وطــرح يف األســواق 
املوســمية  بعــد  مــا  البطاطــس  4 أالف طــن مــن  زهــاء 
املخزنــة، املوجهــة لالســتهالك، لتفــادي النــدرة مــع اقتــراب 
موعــد عيــد الفطــر، حســبما أفــاد بــه، أمــس، مديــر املصالــح 

ــرداس. ــة بوم ــة بوالي الفالحي
ــة،  ــن البطاطــس املخزن ــة م ــذه الكمي وســيتم تســويق ه
اســتنادا إلــى نفــس املصــدر، بســعر ال يتجــاوز 40 دج للكلــغ 
التــي اســتحدثتها مديريــة  الواحــد يف األســواق املفتوحــة 

ــة شــهر رمضــان اجلــاري. ــع بداي ــة م ــر الوالي التجــارة عب
املبرمجــة، حســب مديــر  التســويق  وتضــاف عمليــة 
القطــاع، إلــى ثالثــة عمليــات أخــرى مت تنفيذهــا منــذ بدايــة 
الشــهر الفضيــل، حيــث مت مــن خاللهــا اســتخراج مــن املخــازن 
وتســويق مــا يزيــد عــن 10.700 طــن مــن البطاطــس مــا بعــد 
املوســمية مــن أصــل أزيــد مــن 14.000 طــن مــن هــذا املنتــوج 
املخــزن بالواليــة لــدى ســتة متعاونــن خــواص مــع القطــاع.

ومــن جهــة أخــرى، ذكــر املديــر املركــزي املكلــف بضبــط 
ــد  ــيد محم ــة الس ــوزارة الفالح ــه ب ــي وتنميت ــاج الفالح اإلنت

ــن  ــداء م ــه مت، ابت ــابق لـــ"وأج"، بأن ــح س ــروب، يف تصري خ
تاريــخ 15 مــارس املاضــي، اســتخراج وتســويق بشــكل منظــم 
ــل  ــن أص ــس م ــن البطاط ــن م ــاء 20.000 ط ــي لزه وتدريج
ــوق  ــات الس ــع طلب ــيا م ــا، متاش ــة وطني ــن مخزن 50.000 ط
واألســعار املتداولــة بغايــة تفــادي النــدرة واحلفــاظ علــى القــدرة 
الشــرائية.ومن أجــل ضمــان منتــج البطاطــس ) موســمي مبكر 
وموســمي ومــا بعــد املوســمي( برســم طــول املوســم الفالحــي 
اجلــاري 2021/ 2022، يترقــب ذات املصــدر غــرس مســاحة 
ال تقــل عــن 130.000 هكتــار عبــر كل واليــات الوطــن 

ــون قنطــار. ــاج ال يقــل عــن 50 ملي ــق إنت وحتقي
ــد ذات  ــاع، يؤك ــدم القط ــورة، يق ــداف املذك ــوغ األه ولبل
ــن خــالل  ــة للمنتجــن م املســؤول، كل التســهيالت الضروري
ــن  ــاول املنتج ــع يف متن ــة ووض ــة التقني ــي واملرافق ــم املال الدع

ــة. ــذور واألدوي ــف الب مختل
ــتهالك  ــة لالس ــس املوجه ــعار البطاط ــى أن أس ــار إل ويش
املتداولــة حاليــا عبــر أســواق واليــة بومــرداس متذبذبــة مــا بــن 

ــة. 70 و 80 دج حســب النوعيــة عنــد بائعــي التجزئ
ق.و
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فيروز رحال

تزامنا  و  بوادرها   ظهرت   حادة  أزمة  هي 
بداية  ارتفاع درجات احلرارة بفعل اقتراب موسم 
الصيف ، وشهر رمضان الفضيل مما جعل معاناة 
الوالية تتضاعف، فمن  أزمة  التذبذب  سكان 
وأهم  أكثر  يف  التام  شبه  غياب  الندرة  ثم  إلى 
وهو   ، املجاالت  مختلف  يف  استهالكية  مادة 
بعدة  املواطنني  من  بالعديد  دفع  الذي  األمر 
مطلع  احتجاجية  حركات  لتنظيم  بلديات 
املاء  غياب  على  احتجاج  اجلاري  األسبوع 
باديس  ابن  حي  سكان  أقدم  حيث  الشروب، 
على  الطريق  غلق  على  الشريعة  ببلدية   2 و   1
فيما  شهد حي   ، تبسة«  »طريق  مستوى حي 
اجلرف بعاصمة الوالية احتجاج آخر أٌقدم خالله 
السكان لغلق الطريق كليا طيلة ساعات طويلة، 
وهو مثال حي على العديد من األحياء بعاصمة 
الوالية والتي غاب عنها املاء الشروب  منذ شهر 
 ، املرجة«  و«حي  ليمام«  »ذراع  حي  غرار  على 

وهو نفس األشكال بأحياء بلدية الكويف .
املواطنني  بعض  تصريحات  حسب  و 
حترك  لم  احمللية  السلطات  فإن  الوطن،  ألخبار 
اجلائحة  فيها  تواصلت  التي  الفترة  طيلة  ساكنا 
الصحية  والتي تعتبر جد حساسة وحتتاج لتوفير 
الوقاية من  أكثر من أي وقت مضى قصد  املياه 
التمون  أنهم  مؤكدين   ،  19 كوفيد  وباء  انتشار  
بهذه املادة احليوية يكون يف حالته الطبيبعية  بني 
10 و15 يوما وهناك أحياء أخرى  تصلها املياه مرة 

لفترة زمنية محدودة جدا  و  الشهر   واحدة يف 
ال تكفي مللء خزاناتهم وكل هذا يف منتصف 
نومهم،  من  حتى  السكان  يحرم  أين  الليل 
لكن مؤخرا ومنذ  قرابة شهرين  لم تصلهم وال 
آخرون  مواطنون  وأضاف  ،  هذا  واحدة  قطرة 
احمليطة  الريفية  واملناطق  مقدم  بئر  بلدية  أن 
بها تتمون بصعوبة من بئر وحيدة يف »هنشير 
اجلراد« ما أدى إلى تواصل األزمة اخلانقة التي 
العديد من مواطني والية تبسة على  وضعت 
الفقيرة  العائالت  منهم  السكني خاصة  حافة 
ومحدودة الدخل أين ال تقوى على التزود باملاء 

عبر الصهاريج غالية الثم
االحتجاجات  هذه  وتأتي  مجموعة 
حوالي  منذ  املائية  املوارد  وزير  تدشني  عقب 
وجلة  بسد  املياه  وضخ  التصفية  حملطة  يوم   15
 08 لتزويد  اخلدمة  حيز  وضعها  و   مالق 
بئر  بوخضرة،  العوينات،  الونزة،   ( بلديات 
ذهب، مرسط و املريج بحوالي 175 ألف نسمة 
 72 الدير  »بحوالي  وبوحلاف  تبسة  بلدية  و 
سد  من  انطالقا  الشروب  باملاء  نسمة«(  ألف 
مليون   155 سعته  تتجاوز  الذي  مالق،  وجلة 
متر مكعب ويخزن حاليا بني 80 - 90 مليون 

متر مكعب ويتزود باملياه عن طريق ضخ فائض 
املياه من سدود مجاورة ضمن برنامج التحويالت 
من  وهوما  األمطار  تساقط  خالل  ومن  الكبرى 
على  والقضاء  املائي  املورد  توفر  ضمان  شأنه 

مشكل نقص التموين.
األزمة،  هذه  من  اخلروج  أمل  انتظار  ويف 

بتبسة  الظل  مناطق  من  العديد  أيضا   تبقى 
تعاني هي األخرى  يف ظل غياب أهم أساسيات 
الصاحلة  املياه  رأسها  وعلى  الكرمي  العيش 
التي  املشاريع  عديد  من  فبالرغم  للشرب، 
انطلقت أو أجنزت للقضاء على املشكل، غير أن 
الواقع يكشف عن معاناة حقيقية يعيشها سكان 
هاته املناطق بسبب غياب املياه عن حنفياتهم.

ام البواقي
وفاة امرأة إثر سقوطها داخل بئر  

بدوار قرعة
اثر سقوطها ببئر بدوار  63 سنة  حتفها  العمر  ليلة أول أمس سيدة  تبلغ من  لقيت 

قرعة يف والية ام البواقي.
الوحدة  بدعم  مدعومة  كرشة  عني  الثانوية  للوحدة  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
63  بدوار قرعة سعيدة  عني  الرئيسية ووحدة عني فكرون  الجل سقوط إمراة) ز ش،( 
كرشة ، وقد كانت الضحية متوفية يف عني املكان ، حيث مت إنتشالها من طرف  غطاسي  

احلماية املدنية ونقلها على منت سيارة إسعاف إلى مستشفى  عني كرشة .
مدفوني صونيا

سطيف
نجاح تجربة زراعة نبات السلجم 

النتاج زيت المائدة 
سجلت  مصالح الفالحة جناح أول جتربة لزراعة نبات  السلجم الزيتي ''الكولزا'' ببلدية 

عني أزال جنوب سطيف مبزرعة »عاشوري«علي.
أولى  كتجربة  هكتار   80 منها  غرس  مت  حيث   حديثة  جتربة  السلجم   زراعة   وتعد 
مساحات  زراعة  و  تعميمها  يتم  ان  على  السنة  هذه  جناحها  مدى  ملعرفة  بوالية سطيف  
الذي  النبات   هذا  ألن  هذا  و  البالد  على  الصعبة  بالعلمة  مداخيل  من  توفره  ملا  أكبر، 
تستخلص منه مادة  زيت املائدة و الصوجا ،  و الذي يتم استيرادهما  كل سنة بالعملة 
الصعبة،  حيث انتشرت هذه السنة  زراعة هذه املادة يف  عدة واليات من الوطن  كتجربة 
أولى على مساحة 3500 هكتار، خاصة باملناطق الشمالية املعتمدة على املساحات املطرية 
وميارس عليها السقي التكميلي،  وحسب معلومات من قطاع  الفالحة بسطيف  فانه سيتم 
بعدها  ليتم  و   ، الزيتية  للمادة  ومحولني  احلبوب  تعاونيات  عبر  احملصول  التحضير حلصاد 
مؤسسات  من طرف  املادة  هذه  من محصول  الغذائية  الزيوت  إنتاج  الفعلي يف  االنطالق 
الصناعة التحويلية، و من املنتظر توسيع املساحات املزروعة املوسم القادم لتبلغ أزيد من 20 
ألف هكتار و هذا لتوفير مادة زيت املائدة لالستهالك البشري و مادة الصوجا  لالستهالك 
احليواني، و التي كان يتم استيرادهما بالعملة الصعبة  من دول أوروبا خاصة  فرنسا إضافة 

للواليات املتحدة األمريكية، أين تنتشر زراعته بشكل واسع جدا .
عبد املالك قادري

حجز 1300 قرصا مهلوسا 

متكنت مصالح أمن والية سطيف خالل عملية نوعية من شل نشاط شخصني خطرين 
ينحدران من اجلهة اجلنوبية .

 العملية سمحت بحجز ما يناهز الـ 800 قرصا من املؤثرات العقلية مع مصادرة مركبة 
يرجح  دج   16500 حجز  جانب  إلى  الترويج،  عمليات  لتسهيل  تستغل  كانت  سياحية 
أن تكون من عائدات  عمليات الترويج، كما متكنت مصالح أمن دائرة صالح باي خالل 
عملية نوعية من شل نشاط شخص خطير يحترف ترويج املؤثرات العقلية جنوب عاصمة 
الوالية، العملية سمحت بحجز 600 قرصا من املؤثرات العقلية أجنبية الصنع، إلى جانب 

مبلغ مالي ناهز الـ 8000 دج يرجح أن يكون من عائدات الترويج.
مصالح الشرطة احالت املتهمني على اجلهات القضائية فور استكمال كل االجراءات 

القانونية?
عبد املالك قادري

عنابة
تسخير 830 تــاجر لضمان 
المداومة يــومي عيد الفـطـر

أعلنت مديرية التجارة لوالية عنابة أمس عن تسخير 830 تاجر للمداومة يومي عيد 
مبختلف  املواطنون  يحتاجها  التي  االستهالكية  املواد  توفير  ضمان  أجل  من  املبارك  الفطر 

بلديات الوالية. 
تسخير  بعنابة عن  التجارة  مديرية  عنه  الذي كشفت  املداومة  برنامج  حيث تضمن 
ببيع  اخلــاصة  التجارية  واحملالت  واملخابز  الغذائية  املواد  بيع  اخلاصة  التجارية  احملالت 
للعمل  وامللبنات  املطاحن  واملقصبات، ووحدات اإلنتاج على غرار  اخلــضروالفــواكـــه، 
يومي العيـــد من أجــل توفير املواد االستهالكية التي يحتاجها املواطن وعدم إحــداث 
عبر  املنشورة  املداومة  جدول  يف  أسمائهم  الواردة  التجار  إلتزام  ضرورة  تذبذب،مع  بهما 
باإلضافة  شهر  ملدة  اإلداري  بالغلق  املخالفني  يعاقب  أيــن  البرنامج  باحترام  البلديات، 
إلى املتابعة القضائية،حيث مت تسخير 315تاجر للمداومة يومي العيد بعنابة، و 143تاجر 
بدائرة  و16تاحر  برحال،  بدائرة  تاجر  و148   ، احلجار  بدائرة  تاجر  و141   ، البوني  بدائرة 
العدد  املديرية  ذات  أخــرى جندت  جهة  من  الباردة،  عني  بدائرة  تاجر  و67  شطايبي، 
الكايف من أعوان التجارة للمراقبة امليدانية للمحالت التجارية والوحدات اإلنتاجية املعنية 
بالعمل يومي العيد، و الوقوف على مدى إحترامهم لبرنامج املداومة وردع املخالفني منهم 
وتطبيق عليهم القانون، ويف سياق ذي صلة نشرت مديرية التجارة قائمة التجار املعنيني عبر 

صفحتها الرسمية وعلى اللوحات اإلشهارية مبقرات بلديات الوالية .
ف. سليم

ال تزال العديد من بلديات والية  تبسة تعيش على وقع أزمة عطش حادة خلفت حالة 
من االستياء الشديد لدى املواطنني، ما دفع  بهم   لالحتجاج وغلق مختلف الطرقات 

الوطنية نظرا لتهاون السلطات احمللية يف ايجاد حل سريع ألزمة متواصلة مع اجلائحة 
الصحية  على الرغم من تدشني محطة التصفية بسد وجلة مالق لتموين 8 بلديات.

وإصالح  والسكان  الصحة  مديرة  كشفت 
املستشفيات لوالية ميلة سميرة دكاري جلريدة » 
أخبار الوطن« بأن  احلالة الوبائية بالوالية شهدت 
بفيروس  االصابات  عدد  يف  محسوسا  ارتفاعا 

كرونا خالل األيام القليلة املاضية .
حيث أكدت جلريدة » أخبار الوطن » قائلة 
من  العديد  على  احلاالت  هذه  توزعت  »لقد    :
اآلونة  يف  متسارع  بشكل  الوالية  مستشفيات 
األخيرة وهذا مايدعو إلى القلق وتوخذي احليطة 

واحلذر «.
الصحة  قطاع  على  املسؤولة  حذرت  قد   و 
مبيلة من التراخي الكبير للمواطنني الذين تخلوا 
ضد  الوقائية  اإلجراءات  عن  تام  شبه  بشكل 
ملحوظا  تزايدا  يشهد  الذي   ، كورونا  فيروس 
و     ، املسؤولة  ذات   تصريح  حسب  بالوالية 
الصحي  بالبروتوكول  االلتزام  إلى ضرورة  دعت  
املوجة  السالالت اجلديدة ، و محاصرة  ملواجهة 
الثالثة التي تعد أخطر، و ذلك مبزيد من اليقظة 

و االنضباط .

وعن عملية اللقاح فقد صرحت السيدة » 
سميرة دكاري » ألخبار الوطن قائلة : » سجلنا  
اللقاح ،  للمواطنني على  إقبال ضعيف جدا  
حيث تلقى مايقارب  2000 شخص جلرعات 
اللقاح حلد الساعة ، ولم يتم تسجيل أي حالة 

تلقو  اللذين  من   19 كوفيد  بفيروس  إصابة 
اللقاح «.ولإلشارة فقد شهدت والية ميلة عودة  
احلمالت التحسيسية التوعوية وسط شوارع املدن 

الكبرى.
ياسني زويلخ

مديرة الصحة لوالية ميلة لـ » أخبار الوطن« :
»ارتفاع محسوس في عدد االصابات بفيروس كرونا مؤخرا«

رغم تدشني محطة التصفية بسد وجلة مالق لتموين 8 بلديات

العطش يخرج سكان مناطق عديدة
 في تبسة إلى الشارع
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لبنى فتاتي 

العملية  متت  التي  العملية  هذه  وتندرج 
.يف  االمن  و  الفالحية  املصالح  مع  بالتنسيق 
إطار مراقبة  نشاط الوكالء و وضع حّد لظاهرة 
الوكالء  بعض  فيها  متادى  التي  االحتكار 

االنتهازيني الذين فرضوا قانونهم.
حجز  عن  العملية  أسفرت  حيث 
مت  ،كما  البطاطا  مادة  من  إعتباري  ألطنان 
بالسوق  املعتمدين  للوكالء  انذارات  توجيه 
املركزي مع فرض غرامات لالنتهازيني بسبب 

املمارسات التجارية غير القانونية.
حالة  انه  يف  التجارة  مصالح  اكدت  و 
عودة الوكالء للنشاط العشوائي  سيتم سحب 
العمليات  هذه  .وستستمر  منهم  الرخصة 

التفتيشية الى غاية الشهر الفضيل للوقوف على 
التوجيهات  و  التعليمات  الوكالء  تنفيذ  مدى 
من  العقالني  للتموين  بها  التقيد  يتم  التي 
احملاصيل  ملختلف  الوفرة  و  االسعار  حيث 

الزراعية التي يتم متوين السوق بها يوميا.
املنتجات  مختلف  أسعار  تعرف  حيث 
وهران،  بوالية  وفواكه  خضر  من  الغذائية 
ارتفاعا كبيرا منذ بداية رمضان ؛ خاصة منها 
إعداد  يف  قاعدة  تشكل  التي  اخلضر  بعض 
أسعارها  بلغت  كالبطاطا  التي  رمضان،  مائدة 

عبر اسواق التجزئة ما بني 80 و90 دج  .
اجلملة  بسوق  البطاطا  سعرها  بلغ  فيما 
التي  الكميات  65 و70 دينار،وقدرت  ما بني 
متول السوق بأزيد من 240 طن، وهي كميات 

املادة  بهذه  لوهران  احمللية  السوق  لتغطية  كافية 
األساسية، وتعتبر والية مستغامن املمول الوحيد 
لوهران حاليا، وذلك يف انتظار جني محاصيل 
كل من واليات واد سوف ومعسكر وافلو، كما 
أوضح بعض التجار غياب منتوج هذه املناطق 
الكميات  جعل  مما  األسعار،  رفع  يف  ساهم 
تستنفذ عن اخرها بسوق اجلملة  وهذا نتيجة 

الرتفاع حجم الطلب.
الكرمة  ببلدية  اجلملة  سوق  ويعتبر 
مبختلف  املمونني  الفالحني  لعشرات  وجهة 
مختلف  من  القادمني  والفواكه  اخلضر  أنواع 
الواليات باجلهة الغربية واجلنوب الغربي على 
غرار واد سوف التي متون منتجاتها سوق اخلضر 

والفواكه.

 شّنت مديرية التجارة بوالية وهران حملة تفتيش و مراقبة مست 23 وكيل معتمد بسوق 
اجلملة للخضر والفواكه بالكرمة. متكنت خاللها من إحالة  13 وكيل خضر على العدالة 

بسبب الغش و االحتكار يف اسعار البطاطا.

بسبب الغش واملضاربة يف أسعار البطاطا

إحالة  13 وكيال بسوق الجملة للخضر 
والفواكه بوهران على العدالة

بجاية

»البنك متاح للجميع« في أبواب 
مفتوحة ببنك الفالحة والتنمية 

لإلستغالل  احمللية  الوكالة  تنظم 
لبنك الفالحة والتنمية الريفية ببجاية 
شعار  حتت  مفتوحة  أبوابا  األيام  هذه 
من  جتوب   « للجميع  متاح  »البنك 
خاللها  مختلف بلديات ودوائر الوالية 
املنتجات  مبختلف  للتعريف  وذلك 
اإلطالع  من  املواطنني  ومتكني  البنكية 
جميع  من  واإلستفادة  قرب  عن 

اخلدمات املصرفية .
إطار  يف  املبادرة  هذه  وتدخل 
إليه  دعت  الذي  املالي  الشمول  شهر 
ويف  بالعاصمة  للبنك  العامة  املديرية 
هذا السياق قام بنك الفالحة والتنمية 

للجمهور مبختلف مكوناته من فالحني ، جتار ، جمعيات  أبوابه  بفتح  بخراطة  الريفية 
من  والقادمني  للبنك  احملليني  املسؤولني  أين عكف  مستثمرين   ، مقاولني   ، ، حرفيني 
عاصمة الوالية  على التعريف مبختلف نشاطات البنك وخدماته املصرفية سيما يف شقه 
املتعلق بتمويل مختلف املشاريع وهي العملية التي ال تتعدى تكوين ملف إداري  يحوي 
املالية التي يتطلبها فضال عن قدرة صاحب  على نوعية املشروع وآجال تنفيذه والقيمة 
وعن  العقار  توفر  مبدى  صلة  لها  أخرى  وشروط  الشخصية  املساهمة  دفع  على  املشروع 
السلطات ألهمية  إدراك  »أمام  قائال   « »سهيل  الشاب  يقول  املبادرات  هذه  مثل  أهمية 
اإلستثمار وحاجة الشباب إلى متويل مشاريعهم كان ال بد للمؤسسات البنكية أن تقترب 
من املعنيني لتجيبهم عن كل تساؤالتهم واستفساراتهم وعن درجة استعداد البنوك لتقدمي 
يد املساعدة وأنا شخصيا جئت ألستفسر عن شروط احلصول على متويل مشروع له صلة 
بالفالحة وأمتنى أن أجد إجابة عن عدة تساؤالت تدور يف ذهني »  »ومن جهة أخرى 
التوضيحات  كل  له  قدمت  وقد  بناء سكنات   ملشروع  متويل  عن  يبحث  مقاول  وجدنا 
املتعلقة بالتمويل ومن جهته صرح مسؤول مصلحة  الزبائن بالبنك »نورالدين.س » معلقا 
على هذه األبواب املفتوحة » رغم أن أبواب البنك مفتوحة كل أيام السنة واملسؤولني على 
تؤكد على حرص  املبادرات  مثل هذه  أن  إال  املمكنة  التوضيحات  لتقدمي كل  استعداد 
لتبسيط  إجراءات احلصول  زبائنه ومتعامليه يف محاولة  أكثر من  البنك على اإلقتراب 

على خدماته املتنوعة بهدف تنشيط احلياة اإلقتصادية«.
عبد السالم.ق

البويرة

270 مليار سنتيم للتكفل بمناطق الظل 
خصصت والية البويرة غالفا ماليا قدر ب 270 مليار سنتيم للتكفل 523 مشروع 

عبر مناطق الظل بعنوان املرحلة الثانية.
حيث ذكر والي الوالية السيد » لكحل عياط عبد السالم » يف تصريح صحفي ، 
عن تخصيص مصالح والية البويرة مبلغ 270 مليار سنتيم ، للتكفل باملشاريع التنموية 
املتمثلة يف الغاز الطبيعي ، الكهرباء الريفية ، املاء الشروب ، تهيئة الطرقات و الصرف 
الصحي عبر 541 منطقة ظل على مستوى الوالية ، من جهة أخرى أكد الوالي أن مصالح 
الوالية عملت على توصيات الدورة األخيرة للمجلس الشعبي الوالئي يف إعادة تصنيف 
بعض القرى النائية كمناطق ظل ، كما مت للشروع يف اإلجراءات اإلدارية حتسبا لإلنطالق 

يف جتسيد املشاريع.
كما أكد املسؤول األول عن الوالية ، يف نفس السياق ، عزمه رفقة الطاقم التنفيذي 
للوالية ، بذل املزيد من اجلهود ، إلمتام املشاريع يف وقتها احملدد ، و محاولة تسجيل املزيد 
طوال   ، عاشوه  الذي  احلرمان  و  الغنب  عليهم  لرفع  املناطق  هذه  لساكنة   ، املشاريع  من 

السنني املاضية.
يونس غماري

البيض

كارثة إيكولوجية تهدد سكان 
القصر الغربي 

الصرف  قنوات  انعدام  من  الشيخ  سيدي  باألبيض  الغربي  القصر  اشتكى سكان 
البنايات اجلديدة،  أين تكثر  الغربية للحي  الصحي بأجزاء كبيرة باحلي خاصة باجلهة 

االمر الذي بات يهدد بحدوث كارثة ايكولوجيو باملنطقة  . 
تتدهور  للحي  احلالية  الوضعية  الغربي،  احلي  من سكان  وحسب سماحي خلضر 
من يوم ألخر بسبب تعطل برامج التهيئة و غياب املراقبة و املتابعة من السلطات احمللية 
أنه  إال  املاضي  القرن  من  اخلمسينات  إلى سنوات  تشييده  يعود  و  قدمي  احلي  أن  فرغم 
سكان  بعض  يضطر  الوضعية  هاته  أمام  و   . احملليني  املسؤولني  إهتمام  عن  بعيدا  بقي 
نفس  هو  و  القذرة  املياه  من  الردم   مطامير  استخدام  الى  بأطرافه  الواقعني  احلي خاصة 
الوضع  الذي يعرفه املسلخ البلدي الواقع باحلي و الذي مت غلقه منذ قرابة السنة بسبب 
عدم ربطه بقنوات الصرف الصحي حيث كانت تصرف مياهه املستعملة خارج شبكة 
الصرف الصحي ما أدى إلى تدهور احمليط البيئي مبحيطه ما أثر على السكان بعد إنتشار 
احلشرات و الروائح الكريهة . الوضعية احلالية دفعت بالسكان إلى تنظيم عديد الوقفات 
يتخبط  التي  للمشاكل  بإيجاد حل  للمطالبه  الدائرة  و  البلدية  مقري  امام  اإلحتجاجية 
فيها احلي الذي يحصي إكثر من إلفي نسمة . نشير إلى إن رئيس دائرة األبيض سيدي 
الشيخ قدر طول شبكة الصرف الصحي الالزمة لتغطية املشاكل و ابنقاط التي يتخلط 

فيها بأربعة كلم ِ .
نور الدين رحماني

احلضري  لألمن  الشرطة  متكنت  مصالح 
شبكة  تفكيك  ،من  وهران  والية  11   بأمن 
تورط عناصرها يف قضية سرقة مركبة  إجرامية 
يف حالة توقف بتوافر ظرف الليل و التعداد ، أين 
أسفرت العملية عن توقيف 04  أشخاص  من 
تتراوح أعمارهم مابني23و28 سن  امرأة  بينهم 

من بينهم مسبوقني قضائيا .
التي  الشكوى  بعد  جاءت  هذه  العملية 

مفادها  والتي  املصالح  الضحية   لذات  أودعها 
حالة  يف  كونغو  رونو  نوع  من  مركبته  سرقة 
توقف ،أين باشرت ذات املصالح حترياتها،وبعد 
العامة  للمديرية  املراقبة  بكاميرا  االستعانة 
لألمن الوطني ،مّت حتديد هوية املتورط الرئيسي 
حتقيق  وفتح  املصلحة  إلى  حتويله  وتوقيفه  ليتم 

يف القضية .
املعمقة   وتكثيفا  للتحريات  مواصلة 

كافة  اإلجراءات  إستيفاء  لألبحاث  وبعد 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  من  القانونية 
حتديد  من  املصالح  ذات  متكنت  فالوسن  ، 
وتوقيفهم  اإلجرامية  الشبكة  أفراد  باقي  هوية 
محل  املركبة  واسترجاع  اآلخر  تلو  الواحد 
أفراد  ضد  قضائي  إجراء  حترير  ليتم  السرقة، 

الشبكة  سيحالون  مبوجبه أمام العدالة.
فتاتي لبنى

وهران 

تفكيك شبكة  إجرامية واسترجاع مركبة محل سرقة

الوطني  لإلحتاد  الوالئي  املكتب  نظم 
بسيدي  اجلزائريني  اإلعالميني  و  للصحفيني 
بلعباس يوم دراسي حول » مصداقية املعلومة 
الكورونا«مبناسبة  زمن  يف  املغلوطة  االخبار  و 
 03 العاملي حلرية الصحافة املصادف ل  اليوم 
الثقافة كاتب  بدار  وذلك  ماي من كل سنة 

ياسني
شهد  الذي  الدراسي  اليوم  تطرق  حيث 
حضور والي والية سيدي بلعباس   من خالل 
قبل  من  قدمت  التي  العديدة   املداخالت 
باالضافة  املدنية  احلماية  و  الشرطة  مصالح 
االخبار  اشكالية  الى  جامعيني  اساتذة  الى 

املغلوطة اثناء االزمات باعتبارها نقطة محورية 
التي  الشائعات  و محاربة  االزمات  تسيير  يف 
تشهد فيها موجهة انتشار االخبار الكاذبة او 
املغلوطة رواجا واسعا خاصة من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي التي تعد البيئة املناسبة 
ملثل هذه املمارسات يف ظل االستعمال الكبير 
يف  واعتمادهم  للمواطنني  االنترنت  لشبكة 
املواقع  شبكات  من  االخبار  على  احلصول 
بحوالي  وطنيا  قدرت  بنسبة  االجتماعي 
على  الكبير  خطرها   ينعكس  ما  باملئة    56
يتزعزع  الذي  العام  النظام  وبالتالي  املجتمع 

نتيجة التداول الواسع لها .

سبل  الى  الدراسي  اليوم  تطرق  كما 
االخبار  هذه  مثل  انتشار  من  احلد  و  محاربة 
اثر سلبي كبير على حياة  لها  الذي  املغلوطة 
كيفية  الى  باالضافة  املجتمعات   و  االفراد 

التحكم يف نشر املعلومة الصحيحة.

تكرميي  فيديو  تقدمي  مت  السياق  ذات  يف 
الذي  عودة  بن  فقيه  الراحل  الصحفي  حلياة 
سنوات  لعدة  الثالثة  االذاعية  بالقناة  عمل 
مرض  بعد   2018 سنة  املنية  وافته  الذي  و 

عضال .
حواش.أ

سيدي بلعباس 

األخبار المغلوطة في زمن »كورونا« ..محور يوم دراسي
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أخبار السر ايا

لجنـــة الميكانيــــك

رزيـــق يمثـــل الجزائـــــــر

وكالة لجودة التكوين
مت أمس، مبقر وزارة الصناعة تنصيب أول جلنة للحوار والتشاور مع 
اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، خصصت لفرع امليكانيك.وجرى 
تنصيب اللجنة بحضور وزير الصناعة، محمد باشا، واألمني العام 

لالحتاد العام للعمال اجلزائريني، سليم لعباطشة. وكذا ممثلني عن 
فدرالية امليكانيك واإللكترونيك التابعة لالحتاد، رؤساء املجمعات 

العمومية الناشطة يف مجالي امليكانيك واإللكترونيك. وستكون هذه 
اللجنة متبوعة بإنشاء جلان أخرى يف فروع النسيج، مواد البناء 

والصناعات الغذائية.

شارك وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، يف 
أشغال االجتماع اخلامس ملجلس وزراء منطقة 
التبادل التجاري احلر اإلفريقية.و مت خالل 
هذا االجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر 

املرئي عن بعد، دراسة تقرير االجتماع السابع 
للجنة كبار املسؤولني املكلفني بالتجارة 

للمنطقة القارية، والذي مت عقده يف الفترة 
املمتدة بني 29 أفريل و2 ماي 2021. كما 

خصص االجتماع ملتابعة تنفيذ اإلجراءات 
املتعلقة مبعاجلة الصعوبات التي تواجه 

املبادالت التجارية اخلاصة من خالل تطبيق 
قوائم العروض التعريفية لتجارة السلع، 
ومتابعة املسائل العالقة يف قواعد املنشأ.

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد 
الباقي بن زيان، أن التحديات العاملية ومختلف 

األخطار توجب علينا وضع شراكة وعصرنة التكوين 
اجلامعي. وأضاف الوزير، أن اإلستراتيجية التي 

تبناها القطاع تتمحور حول حتسني جودة التكوين 
وانفتاح اجلامعة على احمليط الوطني والدولي، معلنا 
عن إنشاء وكالة وطنية جلودة التكوين، وتخصيص 

ميزانية معتبرة لكل خطة عمل.

كشفت األمطار املتساقطة ليلة أمس الكثير من عيوب 
مشاريع قنوات الصرف الصحي بعدة أحياء باملسيلة 

وبلدياتها اجلنوبية واجلنوبية الغربية، حيث غمرت 
مياه األمطار الطرقات الرئيسة باملدينة ، ويعود ذلك 

باألساس النسداد البالوعات بسبب عدم تنظيفها حتسبا 
لهكذا ظروف. وما إن بدأت األمطار يف التهاطل حتى 

كشفت عن »رداءة« بعض البنى التحتية واإلهمال الذي 
يصيب عمليات الصيانة، وهو ما ترك املواطنني يصّبون 

جام غضبهم على املسؤولني الذين لطاملا انتهجوا سياسة 
البريكوالج يف مثل هكذا مشاريع التي لم تخضع للمقاييس 

املعمول بها .كما كشفت ايضا هشاشة وسوء التنفيذ 
لتزفيت بعض الشوارع التي لم ميض على تعبيدها اشهر !

األمطـار تكشـــف »البريكـــوالج«!

شبـح بـن غبريـط يالحـق دزيـري!
قامت نقابة اإلحتاد الوطني لعمال التربية والتكوين التي يقودها صادق دزيري 

بإيداع إشعار باإلضراب لدى أمانة وزارة التربية الوطنية وهي احلركة االحتجاجية 
املرتقبة أيام 9و 10 و11 من الشهر اجلاري إلى هنا يبدو األمر عاديا غير أن ما هو غير 
عادي هو حتديد هوية  املرسل إليه إذ أخطأت النقابة يف ذلك  فبدل أن تكتب إلى 

السيد وزير التربية الوطنية مت كتابة إلى السيدة وزيرة التربية الوطنية وكأن  شبح 
الوزيرة السابقة السيدة نورية بن غبريت ال زال يالحق النقابي املخضرم دزيري 

الذي كانت له معها عدة لقاءات تفاوضية دون أية نتيجة تذكر!

أعلنت مؤسسة »سونلغاز« وحدة تلمسان عن حصول بعض 
التذبذبات بالتموين يف الكهرباء يومي 04 و 05 ماي 2021. وحسب 
بيان للمؤسسة، فإن سبب التذبذب أعمال صيانة وربط زبائن جدد 
بالطاقة الكهربائية التي تقوم بها شركة سونلغاز. وأضافت املؤسسة، 

أنه من احملتمل حدوث تذبذبات من الساعة الثامنة صباحا إلى 
الرابعة مساء، وتشمل املناطق التالية: يوم االثنني 04 ماي، مقاطعة 
تلمسان، على مستوى حي 2600 سكن عدل جتزئة رقم 03، رقم 04 

و رقم 05 بحي يغمراسن بن زيان.

تذبـذب فــي الكهربـاء

رسالـــة بـــن حبيلــــــس 
أكدت رئيسة الهالل األحمر اجلزائري، 

سعيدة بن حبيلس، أمس، باجلزار 
العاصمة أن املجتمع املدني مدعو الى عدم 

االنحياز ألي حزب ولكن يتعني عليه أن 
يكون همزة وصل بني مختلف فئات الشعب 

والسلطات العمومية لنقل انشغاالته. 
وخالل تدخلها على أمواج القناة اإلذاعية 
الثالثة قالت بن حبيلس أن الدور األساسي 

للمجتمع املدني يتمثل يف أن »يكون 
ضميرا ألصحاب القرار والسياسات وصدى 
حقيقي لكل انشغاالت املجتمع«، مضيفة 
أن املجتمع املدني »ميثل همزة وصل بني 
كل منظمة تعبر عن انشغاالت مختلف 

طبقات الشعب والسلطات«.

تتلقى زهاء 40 متربصة مبركز التكوين املهني والتمهني ببلدية 
سيدي عكاشة )50 كلم شمال الشلف( تكوينا يف تخصص خياطة 

شباك الصيد يف بادرة تعد األولى من نوعها، للحفاظ على هذه 
املهنة وتشجيع املرأة املاكثة بالبيت على اإلنتاج، حسبما أستفيد 

اليوم االثنني لدى مديرية التكوين والتعليم املهنيني. و كشف 
رئيس مصلحة التكوين املتواصل والشراكة، عبد القادر بن حسان، 
عن »شروع مركز التكوين املهني والتمهني ببلدية سيدي عكاشة يف 

تكوين ألول مرة فوج نسوي متخصص يف خياطة وترميم شباك 
الصيد، وهذا يف إطار اتفاقية مع مديرية الصيد البحري واملوارد 

الصيدية وكذا غرفة الصيد البحري«.

أول فـــوج نســـــوي
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أخبار الداخل

أحمد كرزيكة

ادلس وتاظروك  بلديتي  أهالي     وبحسب 
الطريق  هذا  يجتازون  الذين  املسافرين  خاصة 
الطريق  فإن  متنراست،  والية  مقر  إلى  للذهاب 
هذه  قاطني  تنقل  يف  أساسيا  محورا  تعّد 
للبلديتني،  الوحيد  املنفذ  باعتباره  البلديتني 
للوالية وكذا التنقل من هذه األخيرة إلى والية 
جانت كما أنه يستغل صيفا من قبل الفالحني 
الزراعية  محاصيلهم  فساد  يشتكون  الذين 
بسبب املطبات يف هذا الطريق . إضافة إلى أنه 

مسار يومي حلافالت نقل املسافرين
املركبات وخاصة  حيث يشتكي أصحاب 
انعدام  ظل  يف  املشكل  هذا  من  احلافالت، 
األشغال  مديرية  طرف  من  اهتمام  أدنى 
وجهها  أدارت  التي  متنراست  لوالية  العمومية 
قليلة  بنسبة  ولو  للحد  التدخل  حتاول  أن  دون 
الطريق وحولت  رواد  أرهقت  التي  املشاكل  من 
حياتهم إلى جحيم. والتي اكتفت بإجناز بعض 

جدران ربط األودية.
السائقني  بعض  تصريحات  خالل  ومن 
الذين التقتهم يومية أخبار الوطن   الذين أكدوا 
إلى سنني  تعود  فيها  يتخبطون  التي  املعاناة  أن 
السلطات  مناشدة  إلى  بهؤالء  أدى  مما  طوال، 
من  بسيط  جزء  ولو  حل  أجل  من  املختصة 
أهم  بني  ومن  تفاقما،  زادت  التي  املشاكل 
التي  الطرقات  اهتراء  أرقتهم هي  التي  املشاكل 
لنا  اكد  حيث  حلافالتهم  أعطال  تسبب  باتت 
قد  واحلفر  املطبات  هذه  أن  ل.الشيخ  السائق 
سببت له هذا العام تعطل احلافلة ملدة أيام أين 
قام بجلب قطعة غيار للحافلة من والية غرداية 
قدر ثمنها بـ50 ألف دينارجزائري وهذا املشكل 
على   ، والناقلني  املركبات  أصحاب  يصادف 
الزفت  طبقات  اهتراء  هو  والسبب  السواء  حد 
التي تغطيه وظهور حفر عميقة جدا على وجه 

اخلصوص
الى  يعود  االهتراء  أن سبب  ويرجع هؤالء 
يوميا  متر  التي  الثقيل  الوزن  ذات  الشاحنات 

الذي  االمر  الدورية   الصيانة  وعدم  باملنطقة 
كارثية  حالة  يعرف  الطريق  جعل  يف  تسبب 
حتّول  حيث   ، به  احلفر  وكثرة  اهترائه  بسبب 
باحلفر مبختلف  مملوءة  ترابية  أرضية  إلى  الطريق 
حوادث   عدة  حدوث  يف  تسبب  ما  األحجام، 
وذلك بفعل محاولة السائقني احلفر املتواجدة به 
يسيرون  الذي  االجتاه  يخرجون عن  يجعلهم  مما 
عن  يترتب  ما  بكل  املعاكس  االجتاه  إلى  فيه 
ذلك من حوادث خطيرة، ناهيك عن احلوادث 
املفاجئة  الفرملة  عن  تنجم  التي  األخرى 
للحركة  ونظرا  وعليه   ، املركبات  ألصحاب 
السنة  ايام  طيلة  الطريق  يشهدها  التي  اليومية 
املعنية  السلطات  يطالب مستعملوا هذا االخير 
من اجل التدخل الفوري لوضع حد لهذا ملشكل 
الذي يعاني منه جل رواد الطريق و العمل على 
على  املوجودة  للقرى  واملناطق  االعتبار  إعادة 
الطرق  تزفيت  على  والعمل  الطريق  هذا  مدار 

وإصالح األعطاب.

اليزي

حمالت تطهير وتعقيم واسعة  
لمجابهة »كورونا«

عرفت حمالت التعقيم والتطهير 
مبختلف  امس  يوم  انطلقت  التي 
واسعة  مشاركة  اليزي  والية  بلديات 
املتطوعني  املواطنني  من  النطاق 
التصدي  لهدف  فاعلة  وجمعيات 
وعلى  املتتالية  موجاتها  يف  للجائحة 
اثر االرتفاع الكبير يف عدد االصابات 

املسجلة على املستوى الوطني .
الشيخ  الشهيد  ساحة  وشهدت 
امود بن املختار مبقر الوالية االنطالقة 
الرسمية التي اشرفت عليها السلطات 
احمللية ومبشاركة عدة قطاعات عمومية 

عن  فضال  االسالمية  والكشافة  تيقظه  جمعية  غرار  على  املدني  املجتمع  وفعاليات 
االجهزة االمنية من الشرطة والدرك واجلمارك وكذا احلماية املدنية .

اخبار  ل  تصريح  ابركان جمعي يف  الرائد  بالنيابة  املدنية  احلماية  مدير  اكد  وكما 
االرتفاع  بعد  جاء  للوالية  الستة  البلديات  عبر  التعقيم  عمليات  استئناف  انا  الوطن 
الكبير لألرقام فيما يخص االصابات بفايروس كورونا على املستوى الوطني مضيفا ان 
قطاع احلماية املدنية سخر كافة االمكانيات ووسائل احلماية املدنية فضال عن عمليات 
التحسيس املستمرة على مستوى مختلف احياء بلديات اليزي مضيفا يف ذات الصدد 
انه مت تسطير برنامج مكثف وبالتعاون مع هيئات فاعلة لغرض التقليل من خطورة الوباء 
مراد خ  املدني  املجتمع  لترقية  امل  رئيس جمعية بصمة  اوضح  ومن جهتها   . الفتاك 
ألخبار الوطن ان املشاركة واالنخراط الواسع للمختلف اجلمعيات يف عمليات التعقيم 
بالوالية بعد تسجيل تراخي  املواطنني  التحسيس عبر جموع  ثقافة  جاءت لهدف نشر 
كبير خاصة عبر االسواق واحملالت العمومية بالوالية والساحات العمومية مؤكدا ان اعادة 
احياء ثقافة الوعي لدى املواطن باملنطقة مسؤولية اجلميع خاصة بعد ظهور سالالت تعد 
اكثر خطورة حسب املختصني يف املجال مضيفا ان عمليات التحسيس بخطورته اضحت 

واجب ومسؤولية اجلميع اكثر من اي وقت مضى من اجل ضمان سالمة اجلميع .
براهيم مالك

بشار

 السهرات الفنية قبلة العائالت 
في رمضان

النسوية  الزفانات  فرقة  احيت 
سهرة  زيغم  حفيظة  الفنانة  بقيادة 
الثقايف  للمركز  املقابلة  بالساحة  فنية 
مبدينة القنادسة  السهرة كانت ضمن 
اجلمعية  طرف  من  املسطر  البرنامج 
املوسيقية  الفنون  و  للنجوم  الوالئية 
على  دائما  دأبت  التي  و  والسياحية 
لفائدة  الرمضانية  السهرات  احياء 
النساء  خاصة  و  البشارية  العائالت 

العائالت من جهتها استحسنت هته  اليومي   الروتني  الترويح عنهن و كسر  من أجل 
حيث  احملكم  التنظيم  و  للمنطقة  احمللي  بالطابع  توسمت   التي  الرمضانية  السهرات 
صرحت عائلة بن دخيس خالل لقائها بعد نهاية السهرة ألخبار الوطن انها حتضر يوميا 
من أجل االستمتاع بالسهرات الرمضانية خاصة و انها مبرمجة يف الهواء الطلق  يف حني 
قالت عائلة شريفي ان مثل هته األجواء متتع  العائالت و تنسينا شقاء العمل يف البيوت 
و اجلميل يف هذا أن االغاني من طابع املنطقة يستطيع سماعها الكبير و الصغير  وتويف 
تصريح لرئيس جمعية النجوم و الفنون املوسيقية و السياحة السيد بن الشيخ عيسى قال 
الوالية تكاد تنعدم فيها فضاءات  البشارية يف حاجة ملتنفس خاصة وأن  العائالت  أن 
التسلية والترفيه و املساحات اخلضراء و أضاف قائال ان هته السهرات من شانها دعم 
متعطشا  أصبح  الذي  للجمهور  تقدميهم  و  الفنية  الساحة  إبرازهم يف  و  احملليني  الفنانني 

للطبوع احمللية .
مصطفى ياسر

يشهد الطريق الرابط بني بلدية عني أمقل وبلدية أدلس  حالة اهتراء وتدهور 
كبيرين خاصة يف النقاط املعروفة »بــ اهنسا وملدن وإفرغ وتورق وبعض يف منطقة 

إيبتنون حيث أصبح هذا الطريق غير صالح  للسير بسبب كثرة احلفر والتصدعات، 
وانتشار الرمل على مستوى بعض أجزائه.

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

للضمان  الوطني  الصندوق  وضع 
االجتماعي لغير األجراء حيز اخلدمة خدمات 
رقمية جديدة و هذا يف إطار تخفيف إجراءات 
دون  االنخراط  تسهيل  و  األداء  على  احلصول 
مت  كما  الصندوق  هياكل  الى  التنقل  عناء 
تخفيف  يخص  فيما  جديدة  تسهيالت  إدراج 

اإلجراءات اإلدارية .
 و قال املدير الوالئي بوشوارب عمار لـ«أخبار 
هو  اإلستراتيجية  هذه  من  الهدف  ان  الوطن« 
دفع  و  اإلدارية  البيروقراطية  سبل  كل  محاربة 
سيرورة  إلى  الصندوق  و  املؤمن  بني  العالقة 
التكفل  ضمان  قصد  اخلدمات  يف  التشاركية 
األمثل بكافة االنشغاالت العالقة ، و يف صورة 
أخرى لتخفيف التنقالت و اإلجراءات املعمول 
بها مت وضع فضاء ضمانكم الذي هو عبارة عن 
أرضية رقمية توفر للمؤمن االجتماعي اخلدمات 
عن بعد ممثلة يف طلب االنتساب و كذا التصريح 
طلب  و  االشتراكات  دفع  و  االشتراك  بوعاء 

الوثائق ،.
اجلديدة  اإلستراتيجية  إتباع  خالل  من  و 
و  خدماتيا  املواطن  من  اإلدارة  تقريب  قصد 
إستراتيجية  إتباع  مت  انشغاالته  رفع  يف  التسريع 
أهمها  اإلعفاءات  من  جملة  وضع  و  جديدة 
من  نسخة  تقدمي  من  األجراء  غير  إعفاء 
املؤمن  ميالد  شهادة  تقدمي  أو  التجاري  السجل 
عدم  شهادة  أو  احلقوق  ذوي  أو  اجتماعيا  له 
اخلدمات  من  لالستفادة   CNAS االنتساب 
 ، CASNOS العينية على مستوى صندوق

ميزة أخرى شملتها اإلعفاءات متثلت يف إعفاء 
املراقبة  ملراكز  التنقل  من  اجتماعيا  لهم  املؤمن 
على  للحصول  االجتماعي  للضمان  الطبية 
لشروط  اخلاضعة  األدوية  بخصوص  طبي  رأي 
الصندوق ، إعفاء أصحاب العيادات اخلاصة و 
الصيدليات التي ترغب يف التعاقد مع الصندوق 
الصندوق  اشتراكات  استيفاء  تقدمي شهادة  من 
التجاري ، كما مت إعفاء  أو نسخة من السجل 
شهادة  تقدمي  من  األجراء  غير  و  الشهداء  أبناء 
ابن شهيد لالستفادة من معاش أو منحة تقاعد 
التقاعد  منحة  أو  معاش  من  االستفادة  كذا  و 

املباشر لغير األجراء .
كما صرح عن سعي مصاحله باجتهاد تام 

لفك كل االنشغاالت العالقة و كذا دفع عملية 
أو  املشترك  تطلع  مستوى  إلى  اخلدمات  حتسني 
املواطن ، كما أضاف إلى أن مصاحله على قدم 
و ساق مع مختلف املصالح احمللية التابعة لوزارة 
التنسيق  قصد  االجتماعي  الضمان  و  العمل 
لتسهيل  الداخلية  املصالح  األمثل بني مختلف 
العملية و جتنيب املواطن أو املشترك حاالت عدم 
 ، أحيانا  يحصل  الذي  الفهم  سوء  و  التنسيق 
إضافة إلى ذلك وضح أن أبواب مديريته تبقى 
مفتوحة لكل انشغال أو استفسار متعلق بكيفية 
شرح أو تبسيط هذه اإلستراتيجية التي تصب 

يف صالح املواطن بالدرجة األولى .
حاج قويدر عبد الرزاق  

غرداية

خدمات رقمية لتحسين الخدمة العمومية للعمال غير األجراء

بسبب غياب أشغال الصيانةبسبب غياب أشغال الصيانة

 الطريق الرابط بين بلديتي عين أمقل  الطريق الرابط بين بلديتي عين أمقل 
وأدلس في وضع كارثيوأدلس في وضع كارثي



 قرية عين شافية ..ال مرافق للحياة 
شافية  عني  قرية  وضعية  عن  احلديث  حني 
يف  يلوح  تيغاليمات  لبلدية  التابعة  القرى  احدى 
املرافق  النعدام  املتجسد  و  احلقيقي  املعنى  االفق 
التي يحتاجها اي مواطن ملواصلة و مزاولة  البسيطة 
حياته اليومية بداية بغياب  املرافق الصحية املتمثل 
ازيد من  منذ  ابوابها  اوصدت  التي  العالج  قاعة  يف 
سنتني مع نقل جميع املستلزمات بدون تبرير حارمة 
بذلك اجلهات املختصة سكان املنطقة من هذا املرفق 
الصحي اجلد هام و الضروري  ومحملة اياهم ثقال و 
مشقة يومية عبرالتنقل الى البلدية او الدائرة  لتلقي 
العالج و إجراء املتابعات و الفحوصات الطبية  والتي 
تبقى اهم اخلدمات املطلوبة و الزامية توفيرها  داخل 
القرية ورفع هذه املشقة واالجهاد اليومي امللقى على 

كاهل السكان البسطاء .

الطريق البلدي في وضع كارثي
الطريق  مستعملي  فئة  وخاصة  املتحدثون  عبر  
اخبار  ل  االجرة   وسيارات  احلافالت  سائقي  من 
الوطن "عن سوء حالة املسلك الرابط بني بلدية عني 
شافية و البلدية األم الكارثية و التي تصعب عليهم 
مزاولة نشاطهم نظير نسبة  االهتراء التي وصل إليها 
نتيجة عدم تكفل املصالح البلدية به رغم كونه طريق 
املمتد  حيث   اليومية  السكان  تنقالت  يف  أساسي 
على طول 10 كلمترات والذي اليزال مطلب تعبيده 
سنوات  منذ  االساسية  املطالب  بني  من  تهيئته  و 
طويلة نظرا الى منطق العزلة التي فرضتها حالة هذه 
الطريق  من والى القرية والتي ترسخ معاناة املواطنني 
الوالئية  الطريق  هذه  استعمال  الى  يظطرون  الذين 
الستخراج  الدائرة  و  البلدية  املصالح  إلى  للوصول 

مختلف الوثائق االدارية بعدما باتت ملحقة القرية 
 جدران بدون خدمات و خارجة عن اخلدمة .

الوحيد  الريفي  السكن  حي  سكان  تطرق  وقد 
احلالة  و  الراكدة  التنمية  واقع  مشكلة  الى  بالقرية 
املعتمة التي يشهدها احلي  يف ظل عدم استفادتهم 

من أي  مشاريع تخص الغاز الطبيعي و شبكة قنوات 
تبقى  التي  ملنازلهم  استالمهم  منذ  الصحي  الصرف 
خناقا  فرص  ما  باجلملة  نقائص  عدة  من  تعاني 
بات  حيث  اليومية   حياتهم  على  السنة  أيام  طيلة 
الصرف  بشبكة  احلي  تزويد  يف  يصب  السكان  هم 
الصحي بشكل عاجل نظرا الى الضرر الكبير الذي 
جسديا  سواء  احلي  سكان  على  امللف  هذا  يسببه 
ونفسيا باالضافة الى العمل على تخصيص مشروع 
يتجرع  والذي  الطبيعي  الغاز  بشبكة  املنازل  لربط 
بسببه السكان مشقة كبيرة حسب احد السكان يف 
فصل الشتاء الذي يتزامن مع برودة الطقس املعروفة 
قارورات  اسعار  ارتفاع  و  جهة  من  محليا   بقساوتها 
غاز البوتان التي يستعملونها يف الطبخ و التدفئة من 
جهة ثانية ما يحتم عليهم اقتناء قارورتي او اكثر  يف 
اجلهات  تدخل  تستوجب  باتت  وضعية  األسبوع 
الضرر  تخفيف  على  والعمل  كالمه  الوصية حسب 
املاديا و اجلسديا على السكان الذين ينتظرون بفارغ 

الصبر حتقيق مطلبهم املتعلق بالغاز الطبيعي .

قرية الرملية وعود تناهز العقدين من 
الزمن

الوعود  بنار  اكتواو  أيضا  هم  الرملية  قرية  سكان 
ترى  ولم  تتحق  لم  التي  املتعاقبة  الشعبية  املجالس 
نور التجسيد  و املشاريع التنموية التي لم جتسد طيلة 
ربع قرن من الزمن يقول ممثل املجتمع املدني بالقرية 
ان القرية تعيش أزمة حادة من ناحية انعدام ابسط 
البناء  متوفرة  الغير  املدرسة  من  بداية  الضروريات 
املدارس  الى  التنقل  عناء  يتحملون  الذين  القرية 
يومي  بشكل  النقل  طرق  شتى  باستخدام  املجاورة 
معرضني انفسهم الى أخطار متعددة نظرا الى صغر 
سنهم وكذا خطورة املسلك الذي يعبرونه سيرا على 
عائالتهم  من  كثير  دفع  ما  الوقت   معظم  االقدام 
مخافة  االسباب  لهذه  الدراسة  مزاولة  عن  لفصلهم 
بحياتهم   واضاف  تودي  قد  حوادث  الى  تعرضهم 
عديد  كون  الى  تعدى  األمر  ان  املتحدث  نفس  
الصرف  العائالت محرومة من شبكة مياه  و  املنازل 
مشكلة  يعد  الذي   2021 سنة  يف  ونحن  الصحي 

محورية وجب معاجلتها كونه حقيقة سلبية يعيشها 
اهالي املنطقة منذ سنوات.

شبكة  انعدام  مشكلة  الى  أيضا  تطرق  كما 
من  املنطقة  سكان  جميع  حترم  التي  االتصال 
التكنولوجيا و تقنيات التواصل احلالية والتي صارت 
بصفة  الفرد  حياة  يف  ضرورية  و  الزمة  من  اكثر 
املتمدرسني  و  الطلبة  صفوف  يف  السيما  كبيرة  
االنترنت  شبكة  على  كبير  بشكل  يعتمدون  الذين 
املراسالت  و  املتكررة   النداءات  ورغم  انه  موضحا 
املتعددة الرامية الى دفع السلطات احمللية الى تدارك 
التي من  االتصال   النقص يف مجال خدمات  هذا  
ومتكني  الراكدة   احمللية  التنمية  وقع  تخفيف  شانها 
الشباب من االستفادة من تقنيات التواصل احلديثة 
مت  ومن  االنترنت  شبكة  اعمدة  تنصيب  طريق  عن 
بقي  الوضع  ان  اال  البصرية   بالياف  القرية  توصيل 
على حاله و لم تسجل البلدية أي جديد بخصوص 
املنطقة  شباب  املنوال  هذا  على  ليبقى  املوضوع  هذا 

يصارعون العزلة املفروضة عليهم يف زمن التواصل .

رحلة البحث عن مقومات العيش الكريم
اخبار  ل  كالمهم  تيغاليمات  بلدية  فتح سكان 
الكرمي  العيش  مقومات  عن  نبحث  بجملة  الوطن 
مع  حياتهم  من  الكبيرة  احلصة  اخذت  فاملعاناة   "
استمرارية التدهور التنموي الذي القى بظالله على 
سكان   من  الساحقة  لالغلبية  املعيشي  املستوى 
البلدية مع انعدام املرافق الصحية التي باتت مطلبهم 
منذ زمن دون اي اعتبار من طرف املسؤولني ناهيك 
حصة  تخصيص  صار  التي  السكن  مشكلة  عن 
لفائدة  الريفية  او  منها  االجتماعية  سواء  سكنية 
مواطني بلدية تيغاليمات ضربا من املستحيل وعمل 
يصعب حتقيقه حيث اكد "صويلحات محمد أمني " 
عضو االحتاد العام للمجتمع املدني ان ملف السكنات 
غائب عن سكان املنطقة منذ حوالي 15 سنة كاملة 
الى  الذي وصل  امللف  هذا  من وضعية  اكثر  ازم  ما 
حدود 1000 ألف طلب على مستوى مصالح الدائرة 
هذا ما ازم و عقد من ملف السكن محليا وصار من 
الصعب فتحه اذ صار امللف حساس للغاية نظرا الى 

عدم قدرة السلطات احمللية على معاجلته.
املفرغة  مشكلة  الى  املتحدث  نفس  وتطرق 
العمومية الواثبة على اجساد وصحة السكان منذ 20 
تعرض  و  اليومية   حياتهم  تؤرق  باتت  حيث  سنة  
سالمة اجسادهم الى اخلطر خاصة فئة االطفال التي 
االنتشار  بدليل  بهم   يتربص  محدقا  خطرا  صارت 
والذين  اوساطهم  يف  اجلليدية  لالمراض  الواسع 
ينتهك حقهم يف توفير بيئة و محيط مناسب  ضمانا 
االنتهاك يضيف  هذا  البريئة كل  اجسادهم   لصحة 
الوضع  يزيد  بالصمت  احمللية  السلطات  التزام  يبقى 
خطورة  جتاه هذااخلطر البيئ الكبير اجلاثم  واملتنامي 
على صحة السكان  والذي هو أشبه بالتواطؤ املتعمد 
و  املباشر  االضرار  يف  املثمثلة  العامة  املصلحة  على 
احلائط  السكان  عرض  معايير حماية صحة  ضرب 
حلول  و  سبل  عن  البحث  عوض  تصريحه  حسب 

للتخلص من هذا امللف احلساس .

رئيس البلدية يوضح:
النقائص  بخصوص  تساؤالتنا  على  رده  ويف 
املسجلة عبر قرى و أحياء البلدية اكد رئيس البلدية 
انه سعى منذ توليه هذا املنصب الى تدارك النقائص 
على مستوى جميع االصعدة وهو ما حتقق يف الكثير 
من  متعددة  النحاء  املوجهة  التنموية  املشاريع  من 
ورغم  انه  اال  انشغاالتهم  من  قلصت  والتي  البلدية 
ذلك اقرى بوجود جملة من النقائص التي لم ترى 
منها ضعف  معطيات  عدة  الى  عاد  ذلك  بعد  النور 
املشاريع  جتسيد  دون  حتول  التي  املالية  االرصدة 

املسطرة.
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روبورتاج:أمني حواش 

روبورتاج

تعيش مختلف قرى و أحياء بلدية تيغاليمات التابعة اداريا لدائرة تالغ و التي تبعد باكثر من 
50 كلم جغرافيا جنوب والية سيدي بلعباس من ركود رهيب من الناحية التنموية على جميع 
االصعدة و القطاعات واقع القى بظالله على سكان البلدية وجعلهم يف معاناة يومية حقيقة 
يف ظل بقاء معاجلة السلطات احمللية ملشاكلهم تسير على خط بطيئة و التي تبقى بعيدة عن 

مستوى تطلعاتهم .

ركود تنموي  وعائالت تعيش حياة ضنكاركود تنموي  وعائالت تعيش حياة ضنكا

قرى وأحياء تيغاليمات بسيدي قرى وأحياء تيغاليمات بسيدي 
بلعباس .. الواقع المر!بلعباس .. الواقع المر!
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بعد ثالثية برشلونة

فالنسيا يعلن إقالة مدربه خافي غراسيا
أمــس  فالنســيا،  نــادي  أعلــن 
االثنــن، إقالــة مدربــه خــايف غراســيا، 
ــادي. وذكــر  ــج الن بســبب تراجــع نتائ
أبلــغ  النــادي  أن  بيــان،  فالنســيا يف 
ــث  ــه، حي ــن منصب ــه م غراســيا بإقالت
وجــه اخلفافيــش، الشــكر للمــدرب 

ــه. ــه وتفاني ــى عمل عل

أن  اإلســباني  النــادي  وأعلــن 
ــة  ــيتولى املهم ــس س ــلفادور غونزالي س
لغراســيا،  خلًفــا  للفريــق  الفنيــة 
بشــكل مؤقــت حلــن تعيــن مديــر 

ثابــت. فنــي 
نظيــره  أمــام  فالنســيا  وســقط 
برشــلونة، بنتيجــة 3-2، يف املبــاراة 

ــى  ــد عل ــس األح ــا أم ــي جمعتهم الت
ملعــب ميســتايا، يف منافســات اجلولــة 
34 مــن الليغــا. يشــار إلــى أن فالنســيا 
ــة،  ــد 36 نقط ــز 14 برصي ــل املرك يحت
ــة  ــن منطق ــط ع ــاط فق ــه 6 نق وتفصل

ــوط. الهب
ق.ر

كونتــي املدير الفني إلنتر ميالن

»الفوز باإلسكوديتو أفضل رد على الجماهير المطالبة برحيلي«

مــع  تصريحاتــه  يف  كونتــي  وقــال 
شــبكة »ســكاي ســبورت إيطاليــا«: »لقــد 
ــارات  ــض املس ــور بع ــا بعب ــت محظوًظ كن
املهمــة مــع تراباتونــي وأشــعر أننــي رمبــا لــم 
أقــم بعمــل جيــد كالعــب أو كمــدرب إذا 

ــه«. ــم أعمــل مع ل
ــع  ــوا م ــن لعب ــك الذي ــاف »أولئ وأض
ــوا كمدربــن للنــادي يدركــون  إنتــر أو عمل
تفهــم  أن  عليــك  معقــد،  موقــف  أنــه 
بعــض  يف  املختلفــة،  الديناميكيــات 
األحيــان تلعــب الكــرات الطويلــة لكــن ال 
تفقــد هويتــك أبــًدا، وأنــا لــم أفقــد هويتــي 

ــًدا«. أب
وتابــع »أعتقــد أن الفــوز باإلســكوديتو 

يعــد موضــع تقديــر مــن قبــل أولئــك الذين 
رفعــوا أنوفهــم يف وجهــي يف البداية بســبب 
املاضــي اخلــاص بــي. جئــت لإلنتــر مــن 
غضــون  يف  لالنتصــارات  إعادتــه  أجــل 

ــك«. ــت ذل ثــالث ســنوات وفعل
شرســة  حلملــة  كونتــي  وتعــرض 
ومطالبــات برحيلــه أواخــر نوفمبــر بعــد 
ــدوري  ــات ب ــور دور املجموع ــل يف عب الفش
علــق  الصــدد،  هــذا  ويف  األبطــال، 
ــا أن العديــد مــن  كونتــي: »مازلــت مقتنًع
ــوا  مشــجعي الفــرق املنافســة هــم مــن كان

ذلــك«. وراء 
وتابــع »لقــد ركزنــا علــى احلاضــر 
وكان هــذا مهًمــا إلجنــازه وإعــادة إنتــر للفــوز 

بعــد ســنوات طويلــة. هنــاك 4 مباريــات 
ــن  ــد م ــك املزي ــي أمتل ــا أنن ــة، ومب متبقي
ــد االســتمتاع بهــذه  ــا اآلن أري ــرة فأن اخلب
أوقعــت  املاضــي  يف  ألننــي  اللحظــة، 
نفســي يف مشــاكل ولــم أســتمتع بهــا مبــا 

ــة«. ــه الكفاي في
وأمت »ســيكون هنــاك وقــت للتحــدث 
مــع اإلدارة لفهــم الوضــع ومحاولــة تنظيــم 
ــك،  ــن ذل ــينتج ع ــا س ــة م ــنا ملعرف أنفس
ومــع ذلــك، فأنــا أريــد أن أســتمتع بهــذا 
األمــر مــع الالعبــن واجلماهيــر والنــادي، 
ــج  ــد أن ينزع ــا، ال أري ــا فزن ــا جميًع ألنن

أحــد ممــا حققنــاه«.
القسم الرياضي

اعتــرف روميلــو لوكاكــو مهاجــم إنتــر 
ميــالن، بــأن هــذا العــام هــو األفضــل يف 
ــر  ــع اإلنت ــوج م ــا ت ــة، بعدم ــيرته الكروي مس
املوســم  عــن  اإليطالــي  الــدوري  بلقــب 

.»2020-2021« اجلــاري 
لوكاكــو يف تصريحاتــه لشــبكة  وقــال 
»ســكاي ســبورت إيطاليــا«: »أنــا ســعيد 
العالــم،  إنتــر يف  مشــجعي  جــًدا جلميــع 
واجلميــع«. والرئيــس  واملوظفــن  للفريــق 

وأضــاف »لقــد كان عاًمــا رائًعــا بالنســبة 
لنــا، أنــا فخــور حًقــا باللعــب يف إنتــر، كنــت 
أرغــب يف اخلــروج واالحتفــال مــع اجلماهيــر، 
لقــد أخبــرت صديقــي بــأن هــذه هــي أفضــل 

ــا  ــون هن ــعور، أن أك ــذا الش ــة ه ــة لتجرب طريق
مــع اجلماهيــر«. وكان لوكاكــو قــد خــرج يف 
ــو،  ــة ميالن ــوارع مدين ــال يف ش ــيارته لالحتف س
ــر  ــج إنت ــولو وتتوي ــا وساس ــادل أتاالنت ــب تع عق
ــو  ــر البلجيكــي وه ــث ظه باللقــب رســمًيا، حي

ــر ويحتفــل بالفــوز. يحمــل قميــص إنت
مــن  وللعديــد  لــي  »بالنســبة  وتابــع 
لذلــك  لنــا،  لقــب  أول  زمالئــي، هــذا هــو 

ــئل  ــم«. وس ــاركتها معه ــا مش ــة أردن ــي حلظ فه
ــم  ــل موس ــو أفض ــذا ه ــا إذا كان ه ــو عم لوكاك
ــي كان  ــام املاض ــاًل: »الع ــرد قائ ــيرته، لي يف مس
جيــًدا أيًضــا، لكــن بالتأكيــد هــذا هــو األفضــل 
يف مســيرتي، إنــه ألمــر رائــع وأمتنــى االســتمرار 
علــى هــذا، أريــد أن أشــكر اجلميــع وأنــا ســعيد 

ــا«. حًق
ق.ر

لوكاكو:هذا أفضل عام في مسيرتي

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني إلنتر ميالن، أن الفوز بلقب الدوري اإليطالي مع النيراتزوري هو 
أفضل رد على الجماهير التي طالبت برحيله أواخر عام 2020.

ريال مدريد ُيراقب نجم فيورنتينا فالهوفيتش
مدريــد  ريــال  نــادي  أبــدى 
اهتمامــه بأحــد عناصــر فريــق فيورنتينــا 
حملاولــة ضمــه يف  متهيــًدا  اإليطالــي، 
صحيفــة  وذكــرت  املقبلــة.  الفتــرة 
أن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو«  »مونــدو 
الصربــي دوســان فالهوفيتــش، مهاجــم 
ــال  ــام ري ــات موضــع اهتم ــا، ب فيورنتين
مدريــد، مشــيرة إلــى أن النــادي امللكــي 

يراقــب تطــور أحــد أفضــل املواهــب 
اإليطالــي. الــدوري  الشــابة يف 

ــق  ــال ليــس الفري وأضافــت أن الري
فالهوفيتــش،  يتابــع  الــذي  الوحيــد 
ــه  ــا يتابعون ــالن وروم ــا مي ــاك أيًض فهن
بعــد أدائــه املميــز مــع الفيــوال هــذا 

املوســم.
 21( الصربــي  املهاجــم  ومتكــن 

عاًمــا( مــن تســجيل 19 هدًفــا يف 36 
فيمــا  فيورنتينــا،  مــع  لعبهــا  مبــاراة 
قالــت الصحيفــة اإلســبانية، إن ســعره 
وصــل بالفعــل إلــى 60 مليــون أورو. 
وختمــت بــأن النــادي اإليطالــي يخطــط 
براتــب  جديــد  عقــد  دوســان  ملنــح 
يتــراوح مــا بــن 3 إلــى 4 ماليــن أورو.
ق.ر

أياكس يسحق إيمن ويتوج رسميا بالدوري الهولندي
تــوج أياكــس أمســتردام رســميا بلقــب الــدوري الهولنــدي، 
ــة الـــ31  ــس، يف املرحل ــن اول ام ــى إمي ــر 0-4 عل ــوزه الكبي بف
ــاج  ــوز أدو دن ه ــا ف ــوم أيض ــهدت الي ــي ش ــابقة، والت ــن املس م
ــه  ــى مضيف ــردام عل ــبارتا روت ــردام 2-3، وس ــورد روت ــى فين عل
جرونينجــن 1-2. وعــزز أياكــس الرقــم القياســي لعــدد مــرات 
الفــوز بلقــب البطولــة حيــث رفــع رصيــده مــن األلقــاب إلــى 35 
لقبــا بفــارق 11 لقبــا أمــام آيندهوفــن صاحــب املركــز الثانــي يف 
ــردام املركــز  ــورد روت ــل فين ــة فيمــا يحت ــي للبطول الســجل الذهب
ــخ  ــدار تاري ــى م ــب عل ــة باللق ــرق املتوج ــة الف ــث يف قائم الثال

ــة. البطول
ــة قبــل آخــر ثــالث مراحــل  وحســم أياكــس لقــب البطول
ــدارة  ــة يف الص ــى 79 نقط ــده إل ــع رصي ــث رف ــم حي ــن املوس م
ــن  ــي املركزي ــار صاحب ــن وألكم ــام آيندهوف ــة أم ــارق 15 نقط بف
الثانــي والثالث.ويســتطيع آيندهوفــن تقليــص الفــارق مــع 
أياكــس مــن خــالل مباراتــه أمــام هيرنفــن اليــوم بنفــس 
املرحلــة. وأنهــى أياكــس الشــوط األول لصاحلــه بهــدف نظيــف 

ــرة. ــة العاش ــر يف الدقيق ــن تيمبي ــجله جوراي س

ويف الشــوط الثانــي، أضــاف الفريــق ثالثــة أهــداف أخــرى 
ــش ودايف كالســن يف  ــن رين ــر وديف ــا سيباســتيان هيلي أحرزه
الدقائــق 61 و66 و74. وجتمــد رصيــد إميــن عنــد 24 نقطــة يف 
املركــز الســادس عشــر علمــا بأنــه منــي اليــوم بالهزميــة األولــى 
لــه بعــد ثالثــة تعــادالت وخمســة انتصــارات يف آخــر ثمانــي 

مباريــات خاضهــا باملســابقة.
ق.ر

رئيس دورتموند يرفض رحيل هاالند

الرئيــس  فاتســكه،  يواكيــم  هانــز  وجــه 
التنفيــذي لنــادي بوروســيا دورمتونــد، رســالة 
حاســمة لإليطالــي مينــو رايــوال، وكيــل املهاجــم 
تصريحاتــه  بشــأن  هاالنــد،  إيرلينــغ  الشــاب 
ــاٍد  ــى ن ــه إل ــه يف نقــل موكل املتكــررة حــول رغبت

ــف. ــذا الصي ــر ه آخ
ــد  ــبورت1: »هاالن ــاة س ــكه لقن ــال فاتس وق
املقبــل،  العــام  لدورمتونــد  العبــا  ســيبقى 
التــي  فالطريقــة  جهــده،  قصــارى  وســيبذل 
احتفــل بهــا يف املدرجــات اول امــس، تظهــر 

قيمــة الفريــق لديــه«.
الوكيــل  تصريحــات  بعــد  ذلــك   يأتــي 
ــن  ــه ع ــل موكل ــه يف رحي ــول رغبت ــي ح اإليطال
ــة املوســم،  ــارك بنهاي ــا ب ملعــب ســيجنال إيدون
يف ظــل اهتمــام 14 نادًيــا مــن كبــار أوروبــا 

باحلصــول علــى توقيعــه.
 وعلــق فاتســكه علــى تلــك التصريحــات، 

ــا  قائــاًل: »أعــرف مينــو منــذ فتــرة طويلــة وكالن
ــه،  ــا، وعليــك أن تتقبــل خصال علــى وفــاق مًع
ســعيد  وأنــا  دورمتونــد،  مزايــا  يعلــم  لكنــه 
ــوم، وهــذا  ــة كل ي خلروجــه بتصريحــات صحفي

ــا«. ــكلة لن ــل مش ال ميث
 وقــارن فاتســكه وضــع هاالنــد مبــا كان 
ــى  ــه إل عليــه روبــرت ليفاندوفســكي قبــل انتقال
بايــرن ميونــخ عــام 2014، قائــاًل: »يف ذلــك 
الوقــت كان هنــاك أيًضــا تضــارب يف املصالــح«.
 وأمت: »بقينــا صارمــن وثابتــن علــى موقفنا 
وقبــل روبــرت ذلــك، ويف املوســم التالــي أصبــح 
الهــداف، وأنــا واثــق يف أن هاالنــد سيســير علــى 

هــذا النهــج«.
ــد يف  ــى دورمتون ــم إل ــد انض ــر أن هاالن يذك
ــا علــى عقــد  جانفــي مــن العــام املاضــي، موقًع
يربطــه بأســود الفيســتيفال حتى صيــف 2024.
ق.ر

ليفاندوفسكي في طريقة لرحيل عن بايرن ميونخ
البولنــدي  النجــم  مصيــر   بــات 
ــرن  ــم باي ــكي، مهاج ــرت ليفاندوفس روب
املوســم  نهايــة  مــع  ميونــخ، مجهــواًل 
احلالــي، يف ظــل األنبــاء التــي تفيــد 

بإمكانيــة رحيلــه عــن ناديــه.
»ســبورت  صحيفــة   وبحســب 
وكيــل  زاهــايف،  بينــي  فــإن  بيلــد«، 
ــع  ــاوض م ــز للتف ــكي، يتجه ليفاندوفس
رحيــل  أجــل  مــن  البايــرن  مســؤولي 
االنتقــاالت  فتــرة  خــالل  موكلــه 

املقبلــة. الصيفيــة 
اهتمــام  ظــل  يف  ذلــك   يأتــي 
بضــم صاحــب  أوروبيــة  أنديــة  عــدة 

ــا  الـــ32 عاًمــا، الــذي يقــدر ســعره حالًي
أورو. مليــون   60 بحوالــي 

الدولــي  وكيــل   ويســتهدف 
البولنــدي نقــل العبــه إلــى أحــد أنديــة 
جتــد  لــن  التــي  اإلجنليــزي،  الــدوري 
املاديــة  متطالباتــه  تلبيــة  يف  مشــكلة 

املرتفــع. وراتبــه 
ليفاندوفســكي  لوكيــل   وســبق 
محاولــة إقنــاع إدارة النــادي البافــاري 
بالســماح للمهاجــم املخضــرم مبغــادرة 
عامــي  مرتــن،  أرينــا  أليانــز  ملعــب 
قوبــل  طلبــه  لكــن  و2019،   2018
ــب  ــدد الالع ــل أن مي ــام قب ــض الت بالرف

.2023 صيــف  حتــى  عقــده 
أمــام  خيــارات   3 هنــاك   وتبقــى 
ــرة  ــم خــالل الفت أفضــل العــب يف العال
املقبلــة، أولهــا توقيعــه علــى عقــد جديــد 
ــا، أو  ــز أرين ــاء مســيرته مبلعــب أليان وإنه
ــل  ــده والرحي ــة عق ــى نهاي ــار حت االنتظ

ــا. مجاًن
 وهنــاك خيــار ثالــث يتطلــع إليــه 
ــال  ــوط اتص ــح خط ــو فت ــايف، أال وه زاه
ــم  ــخ إلقناعه ــرن ميون ــؤولي باي ــع مس م
هــذا  بالرحيــل  لالعــب  بالســماح 

الصيــف.
ق.ر
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مدرب شباب بلوزداد اجلديد، مانولوفيتش:

»عمل كبير ينتظرنـا وفخور بتدريب 
أحــد أعـرق األنديـة الجزائريــة«

 تعهد بإعادة االعتبار للتحكيم اجلزائري

عمارة يعين أعضاء اللجنة 
الفيدراليــة للتحكيــم

 
عمارة،  الدين  القدم، شرف  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية  اجلديد  الرئيس  قام 
اثر  على  التعيني  وجرى  للتحكيم.  الفيدرالية  للجنة  اجلدد  األعضاء  بتعيني 
اجتماع عمل عقد بني رئيس االحتادية اجلديد والدكتور محمد بيشاري، نائب 

رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم.
وأوضحت »الفاف« يف بيان لها أن »شرف الدين عمارة، وبصفته رئيسا أيضا 
للجنة الفيدرالية للتحكيم، بانتظار تعديل القوانني األساسية لالحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم، ألن القوانني احلالية ال تسمح بتعيني رئيس خارج أعضاء املكتب 
الفيدرالي، قد قام، بالتشاور مع الدكتور محمد بيشاري، بتنصيب أعضاء هذه 

الهيئة، بانتظار اللجان الفرعية«.
ورشة  اثر  على  للتحكيم  الفيدرالية  للجنة  اجلدد  األعضاء  تعيني  وجرى 

احاطة حول النزاهة نظمها القسم اخلاص بنزاهة الهيئة الفيدرالية.
ويتعلق األمر بأول نشاط للرئيس اجلديد لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم على 
املستوى احمللي منذ انتخابه يف 15 أفريل خلفا خلير الدين زطشي الذي قرر عدم 

الترشح لعهدة جديدة.
الدوليني،  باحلكام  اخلاصة  العمل  ورشة  افتتاح  على  عمارة،  أشرف  كما 
الدوليني  احلكام  حضور  الورشة  وشهدت  النزاهة.  قسم  قبل  من  املنظمة 
رئيس  نائب  بيشاري،  السابق، محمد  الدولي  احلكم  إلى جانب  اجلزائريني، 
هيئة التحكيم، واألمني العام محمد سعد، ورئيس قسم النزاهة حليم جندوبي.
االحتاد  عمل  عمارة ضرورة  أكد  الورشة،  افتتاح  قبل  ألقاها  كلمة  وخالل 
من أجل احلفاظ على النزاهة يف سلك التحكيم، مجددا دعمه لكافة احلكام 

اجلزائريني، خاصة الدوليني.
وتطور  العمل  بظروف  تامة  دراية  على  كنت  أنني  »أؤكد  عمارة  وأضاف 
التحكيم يف اجلزائر، وهذا ما حثني للتحرك نحو جتديد وتطوير التحكيم، وأؤكد 

أنني وضعت برنامجا شامال لتحقيق ذلك«.
وأكمل »أعتقد أن موضوع اليوم ال يعني احلكام فقط، بل جميع الفاعلني 
يف الكرة املستديرة، الذين يجب عليهم بذل اجلهود الالزمة للحفاظ على اللعبة 

واملسابقات، ومنع أي طرف من سرقة متعتها«.
تشكيلة اللجنة الفيدرالية للتحكيم:

- الرئيس: عمارة شرف الدين
- نائب الرئيس: الدكتور محمد بشاري

- املدير الوطني للتحكيم: الدكتور محمد بن عروس
- الدكتور فاروق حواسنية )عضو(
- السيدة صافية عيوني )عضوة(

- علي بوعالي )عضو(
- بلقاسم بومعزة )عضو(

م.هشام

بعد االنسحاب اجلماعي لإلدارة

بيت فريق اتحاد بلعباس يتهاوى
 

دخل فريق احتاد بلعباس نفقا شديد العتمة قد يعصف باركان احد اعرق 
املادية  نتيجة األوضاع  الفريق  االنسحاب اجلماعي إلدارة  بعد  الغربية  األندية 

املعقدة زادتها الوضعية التنظيمية الكارثية التي يتخبط بها الفريق العباسي.
معطيات ال تبشر باخلير عجلت بدق ناقوس اخلطر من طرف أنصار واملهتمني 
من  احمللية  األطراف  جميع  متلص  بعد  وحيدا  نفسه  وجد  الذي  النادي  مبصير 
بيت  نسيج  أخلطت  خانقة  مالية  أزمة  وسط  يقبع  الذي  فريق  جتاه  مسؤولياتها 
أمام  الكأس  مباراة  بعد  بوعكاز  التونسي  مدرب  ملشوار  حد  ووضعت  العقارب 
فريق  اوملبي املدية، وكنتيجة حتمية ملا يحدث  حيث وصل األمر يوم السبت 
قبل  لالعبني  أر«   »بي سي  إجراء فحص  على  الفريق  قدرة  إلى عدم  املاضي 
مواجهة فريق مولودية اجلزائر، حتسبا للجولة العشرين من مرحلة العودة، وهو ما 
قد يعرض فريق العقارب عقوبات قاسية  يف حالة لم يستطع ذلك، ما  سيأزم ال 
محالة من وضعيته بعدما أرهقته الديون املتراكمة باإلضافة إلى عدم توفر السيولة 
املالية بعد انسحاب املساهمني واحدا تلوى اآلخر بسبب الصراعات الداخلية 

التي عكرت جو الفريق بصفة كاملة.
جمعية  حسب  االندثار  من  الفريق  وإنقاذ  التدخل  تستوجب  وضعية 
وحماية  األمان  بر  إلى  به  اخلروج  إلى  والسعي   بلعباس  احتاد  فريق  مناصري 
الفريق الذي كان قبل سنتني من أحسن الفرق اجلزائرية، إمتاعا وتقدميا العروض 

الكروية توج من خاللها بكأس اجلمهورية على حساب شبيبة القبائل.
حواش.أ

نورالديــن ماروك مدربـا 
جديـدا ألولمبـي المديــة 

 أعلن أمس االثنني، فريق أوملبي املدية بقيادة الرئيس محفوظ بوقلقال 
واملناجير العام للفريق مصطفى سليماني عن تعيني نورالدين ماروك كمدرب 

للنادي.
ونقال عن الصفحة الرسمية للفريق على »الفايسبوك« فإن ماروك سيشرف 

على األوملبي بداية من مرحلة العودة، بعد اتفاق رسمي بني الطرفني.
م.هشام

كبيرا  عمال  هناك  أن  »نعلم  وأضاف 
ينتظرنا، لكنني سعيد جدا وفخور بتدريب 
»لقد  وتابع  اجلزائرية«،  األندية  أعرق  أحد 
الوداد  مع  قبل  من  األبطال  دوري  خضت 
املغربي، وواجهت عدة أندية جزائرية متتلك 
تتويج  ذلك  على  والدليل  كبيرا،  مستوى 

منتخب اجلزائر بكأس أمم إفريقيا«.
يبدو  اجلزائري  »الدوري  وواصل 
بنتائج  التكهن  ميكننا  وال  للغاية،  قويا 
املباريات، مع وجود عدة فرق جيدة، وهذا 

وبذل  العدة،  بإعداد  مطالبني  سيجعلنا 
الكثير من اجلهد«.

كما أكد مانولوفيتش أن مواجهة فريقه 
دوري  نهائي  ربع  يف  التونسي،  الترجي  مع 
حيث  للغاية،  قوية  ستكون  أفريقيا،  أبطال 
الداربي، وستجمع بني فريقني  لها طابع  أن 
يعتمدان نفس الطريقة.وختم »أمتلك خبرة 
قوة  بكل  وسأعمل  القارية،  املسابقة  يف 
والدفاع  إجناز،  لتحقيق  الفريق  قيادة  على 
األنصار  أعد  كما  املسابقة  يف  حظوظه  عن 

بتقدمي أفضل ما لدي إلسعادهم، وأمتنى أن 
نحظى بدعمهم«.جدير بالذكر، أن املدرب 
أمس  أول  مانولوفيتش وصل  زوران  الصربي 
على  لإلشراف  معه  للتعاقد  اجلزائر  إلى 
للفرنسي  خلفا  األول،  للفريق  الفني  اجلهاز 
فرانك دوما.وكان مجلس إدارة نادي شباب 
بلوزداد، قد قرر التخلي عن خدمات دوما، 
وجهازه املعاون، عقب تراجع نتائج الفريق، 

وعجزه عن تطوير األداء العام للتشكيلة.
م.هشام

 أعرب مدرب شباب بلوزداد الجديد، الصربي زوران مانولوفيتش، عن سعادته باإلشراف على تدريب واحد من أعرق الفرق 
الجزائرية. وقال مانولوفيتش، في تصريحات للحساب الرسمي للنادي على »فيسبوك«: »بلوزداد بالنسبة لي فريق كبير، 

سيلعب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما سيدافع عن لقبه في الدوري، إضافة إلى المنافسة في كأس الرابطة«.

اإلصابـة تبعد كودري 
عن اتحاد الجزائــر

 يفتقد احتاد اجلزائر جنمه األول وقائده حمزة كودري، 
على خلفية اإلصابة التي تعرض لها خالل فوز فريقه على 
ضيفه وجاره شباب بلوزداد 0-1، اجلمعة املاضي، يف مباراة 
مؤجلة عن املرحلة الثامنة عشرة من الرابطة األولى احملترفة.
التواصل  موقع  على  صفحته  عبر  اجلزائر  احتاد  وقال 
التي  االصابة  إن  اإلثنني،  امس  »فيسبوك«  االجتماعي 
على  ستجبره  الكاحل  مستوى  على  كودري،  لها  تعرض 

وضع اجلبس ملدة 10 أيام على األقل«.
احتاد  فريقه  مباراة  لذلك سيغيب كودري، عن  وتبعا   
اجلزائر أمام مضيفه وفاق سطيف املقررة هذا الثالثاء، ضمن 
اجلولة الـ20 واألولى من مرحلة اإلياب، كما سيغيب أيضا 
عن مواجهة الداربي أمام مولودية اجلزائر السبت املقبل يف 

ربع نهائي كأس الرابطة.
املدافع  غياب  اجلزائر  احتاد  أكد  أخرى،  جهة  من 
تعرضه  عقب  سطيف  وفاق  مباراة  عن  بوشينة،  مصطفى 

إلصابة بالفخذ.
م.هشام

وفاق سطيف ينفي تعاقده 
مع مهاجم البرج بن عثمان

نفى هشام بوعود، املدير العام لنادي وفاق سطيف، الشائعات التي مت 
تداولها بقوة يف الساعات القليلة املاضية، حول تعاقد اإلدارة سرا مع الالعب 

منصور بن عثمان، مهاجم أهلي البرج.
وكانت عدة تقارير، قد أكدت إن إدارة الوفاق تعاقدت سرا مع املهاجم 
بن عثمان، وتكتمت على الصفقة، حلني فتح نافذة االنتقاالت الصيفية.

اخلبر  هذا  أن  »نؤكد  فيسبوك  على  الرسمي  حسابه  عبر  بوعود  وقال   
يف  أننا  األوفياء  محبينا  كل  نعلم  كما  الصحة،  من  لها  أساس  ال  إشاعة 

مرحلة ما بعد التحويالت مما يعني أنه ال ميكننا انتداب أي العب«.
مهاجما صاحب  يعتبر  الذي  الالعب  قيمة  من  ننقص  »ال  وأضاف   
إمكانيات كبيرة، لكننا نؤكد لكل محبينا أننا نركز يف الفترة احلالية على 
أمامنا حتديات كبرى، وهذه  تزال  الفريق فقط«. وختم »ما  أهداف  حتقيق 

اإلشاعات تهدف إلى ضرب استقرار النادي.
م.هشام

برنامج الجولة 20 من الرابطة 
األولــى المحترفـــة:

 الثالثاء سا 16
شبيبة سكيكدة- إتحاد بسكرة

شباب بلوزداد- جمعية عين مليلة
نادي بارادو- سريع غليزان

 سا 22:30
 مولودية الجزائر- إتحاد بلعباس

وفاق سطيف- إتحاد الجزائر
جمعية الشلف- نجم مقرة

شبيبة الساورة- أولمبى المدية
مولودية وهران- نصر حسين داي

وداد تلمسان- شباب قسنطينة
أهلي برج بوعريريج- شبيبة القبائل
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سألته: صارة بوعياد

كيف جتد مبادرة الرواية يف ضيافة املسرح 
يف إطار مهرجان املسرح احملترف؟

ــا  ــي دأب عليه ــد املهمــة الت ــا مــن التقالي ــد أنه اعتق
املســرح يف مختلــف فعالياتــه، احتفاليــة املســرح احملتــرف أو 

ــة  ــة، مرافق ــا الكتاب ــت فيه ــي كان ــات الت ــن الفعالي ــا م غيره
للمســرح، واعتقــد أن مديــر املســرح الوطنــي اجلزائــري محمــد 
ــة  ــن عــن شــراكة بــن املؤسســة الوطني ــد أعل ــاوي كان ق يحي
للفنــون املطبعيــة يف مســألة الكتــاب وأرشــفة املســرح، ومرافقــة 
ــي  ــت ل ــة جدا،وكان ــا مهم ــال أجده ــذا املج ــن يف ه املبدع
جتربــة منــذ ســنوات مــع املســرح الوطنــي مــن خــال التنظيــم 

وحضــور البيــع بالتوقيــع.
توقع باملسرح الوطني راويتك »احلماقة كما 

لم يرويها أحد«، كيف تقدمها للقارئ؟
جــاءت »احلماقــة كمــا لــم يرويهــا أحــد« تكملــة لروايــة 
»ســالم تــروالر« وكانــت يف مســابقة البوكــر مــن ضمــن 16 
ــث،  ــة العب ــون ثاثي ــة، لتك ــة الطويل ــي يف القائم ــل روائ عم
وهــي تأريــخ سياســي للجزائــر العاصمــة وللجزائــر ولكــن 
بشــكل مختلــف يجمــع بــن الواقعيــة والفانتازيــا وأيضــا 
يتحــدث عــن عاملــن متوازيــن، وهــذا العمــل والروايــة 
بالتحديــد ميكــن إســقاطها علــى جميــع الــدول العربيــة كمــا 

ميكــن لهــا اإلجابــة علــى ســؤال مهــم هــل للشــعوب املقهــورة 
ــون  ــن ينتج ــم الذي ــن ه ــا أم اجلادي ــد جاديه ــي تل ــي الت ه
هــذه الشــعوب املقهــورة، وكان الســؤال األول يف »ســالم 
تــورالر« كيفيــة استشــراف احلــراك السياســي اجلزائــري واليــوم 
يطــرح الســؤال كيــف ميكــن استشــراف مــا يحــدث حاليــا يف 
ــة  ــراءة صحيح ــي ق ــا ه ــأ وإمن ــس تنب ــه لي ــد ان ــر، اعتق اجلزائ
ــى  ــذي نتمن ــع ال ــة لهــذا الواق ــراءة متزن ــري، وق ــع اجلزائ للواق

ــل. ــن لألفض أن يتحس
كيف وجدت عودة النشاط الثقايف بعد عزلة 

كورونا؟
عــودة النشــاط الثقــايف هــي بــادرة جميلــة جتعلنــا نتأمــل، 
ــايف وسياســي  ــع ثق ــف يحمــل واق ــع مختل ــم بواق وأيضــا نحل
واجتماعــي متميــز، كمــا نتمنــى واقــع جميــل نحلبــه نحــن 
انطــاق  الــذي أجــده هــو  املتفــرد  اجلزائريــن، والشــيء 
فعالياتــن ثقافيتــن يف اجلزائــر يف أن واحــد املســرح والكتــاب 
وهــي مبــادرة مميــزة ترافــق اجلزائــر للخــروج مــن عزلــة كورونــا.

تعمل وفق إستراتيجية معينة للنهوض 
باملؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ما هي؟

اعتقــد أنــه مبقدورنــا يف املؤسســة الوطنيــة للفنــون املطبعية 
أن جنمــع أحــام املبــدع اجلزائــري مــن حيــث الكتــاب، ويف 
مقدورهــا أيضــا أن تكــون الفنــون املطبعيــة لينــاغ واحــدة مــن 
ــن  ــم تك ــي إن ل ــم العرب ــر يف العال ــات ودور النش ــر الهيئ أكب
أفضلهــا، ومبقدورنــا التأســيس للشــراكات دور النشــر اخلاصــة 
الورقــي  اجلســر  تكــون  وأن  العربــي  العالــم  يف  واملختلفــة 
الثقافيــة،  العواصــم  ومختلــف  اجلزائــر  بــن  واإلبداعــي 
فشــخصيا أؤمــن بذلــك حقــا. ولهــذا كل املشــاريع التــي 
حتمــل الكثيــر مــن النجــاح يف النشــر أو الترجمــة أو اجلريــدة 
اليوميــة التــي ســنصدرها قريبــا يف مجــال الكتــاب وهــو 
ــن  ــراكة ب ــا الش ــاريع أيض ــن مش ــا، وم ــوح أيض ــروع طم مش
ــد  ــة أخــرى، أعتق ــة يف مصــر ومؤسســات عربي ــة العام الهيئ
ــا  ــات بقــدر م ــر مــن اإلمكاني ــى الكثي ــاج إل أن األمــر ال يحت

ــق. ــن أن يتحق ــم ميك ــم وأن احلل ــن باحلل ــاج أن نؤم نحت

ريحّة زمان
اللي ما جاء مع العروس ما 

يجي مع أمها:
يأتــي يف  وقتــه ال  يأتــي يف  مــا ال 
ــع  ــي م ــا ال يأت ــراد أن م ــه، وامل ــر وقت غي
ــره ويف  ــع غي ــي م ــه ال يأت ــم ويف وقت العظي
غيــر وقتــه، فاملثــل يقــال يف التحذيــر مــن 
ــن ال  ــر م ــار اخلي ــة وانتظ ــي الفارغ األمان
ــاس أن العــروس يف  ــه وعــادة الن ينتظــر من
ــن  ــا م ــدي له ــا يه ــكل م ــي ب ــا تأت زفافه
أبويهــا وأصدقائهــا، فــإذا لــم تــأت بشــيء 
فمعنــى ذلــك أن ليــس لهــا مــا تأتــي بــه.
اللي ما شبع من القصعة ما 

يشبع من اللحيس:
ال  الكثيــر  مــن  يســتغن  لــم  مــن 
ــال يف كل مــن  ــل ويق يســتغنى مــن القلي
ــه عندمــا كانــت األمــور  ــم يحقــق رغبات ل
مواتيــة فــا يحققهــا بعــد مــا تفــوت كل 

الفــرص.
الولد مولود والرجل 

موجود وابن أما ال منني 
نخلفو:

يقــال يف تفضيــل املــرأة ألخيهــا علــى 
الولــد والــزوج وهــو غيــر صحيــح، حيــث 
يحكــى أن امــرأة ســئلت يومــا مــن تفضــل 
ــل  ــت املث زوجهــا، أو ابنهــا أو أخاهــا فقال
ــزوج  ــزوج ب ــض ال ــتطيع تعوي ــا تس أي أنه
أخــر، والولــد بآخــر أمــا أخوهــا فلــن 

ــات. ــه إذا م تخلف
شيء ما تبقى وعرضى ما 

تنقى:
ــث  ــه فيلب ــق علي ــم تنف ــال يف اللئي يق
اللئيمــة  الزوجــة  يف  ويقــال  عرضــك، 
ــق  ــض، وينف ــر باه ــل مبه ــا الرج يتزوجه
عليهــا األمــوال الطائلــة ومــع ذلــك ال 
يســلم عرضــه مــن الثلــب، وال يجيــد 
معهــا خاصــا، وهــو يشــبه املثــل العربــي 
ــت«  ــراك انقي ــت وال ح ــك أبقي :«ال مال
واصــل هــذا املثــل كمــا قــال امليدانــي أن 
رجــا كان يف ســفر ومعــه امرأتــه وكانــت 
ــير  ــاء يس ــا م ــرت، وكان معه ــاركا فطه ع
ــاء  ــذت امل ــا وانف ــم يكفه ــلت، فل فاغتس
فبقيــا عطشــانن، فعندهــا قــال لهــا هــذا 

ــل. املث
تتصايح وتعرف أماتها:

ــى  ــه حت ــال يف الرجــل يقاطــع ذوي يق
ــا  ــاكنا مل ــرك س ــه ال يح ــداء أن ــن األع يظ
ــه إذا حــان احلــن واشــتد  يصيبهــم، لكن
ــي  ــل يأت ــم فاملث ــى جانبه ــف إل ــر يق األم
ــا  ــب، مهم ــة النس ــد حلم ــياق تأكي يف س
االغتــرار  وعــدم  املواقــف،  اختلفــت 
ــم. ــن أحده ــل م ــارب للني ــاف األق بخ

اجلمهوريــة  رئيــس  جلائــزة   2021 طبعــة  شــهدت 
للمبدعــن الشــباب »علــي معاشــي« ايــداع مــا يزيــد عــن 450 
ــبما  ــة، حس ــات االلكتروني ــر اخلدم ــا 272 عب ــحا، منه ترش

ــون. ــة والفن ــوزارة الثقاف ــان ل ــه بي ــار إلي أش
ــا  ــرف ارتفاع ــد ع ــاركن ق ــدد املش ــان أن ع ــح البي وأوض
معتبــرا مــن 205 ترشــحا يف 2020 ليصبــح 457 يف هــذه 
الســنة. وأكــد ذات املصــدر علــى تنصيــب أعضــاء جلنــة 
جائــزة رئيــس اجلمهوريــة للمبدعــن الشــباب »علــي معاشــي« 
أول أمــس، موضحــا أن اللجنــة يترأســها هــذه الســنة الروائــي 

ــر. ــماعيل يبري ــي إس ــاعر والصحف والش
 ،2006 يف  أنشــئت  اجلائــزة  هــذه  فــإن  وللتذكيــر، 
ــص املســرحي(  ــة والشــعر والن ــاب )الرواي ــة للكت ــي موجه وه
واملوســيقين واملؤلفــن املوســيقين والكوميديــن ومصممــي 
التشــكيلي  الفــن  وأصحــاب  والراقصــن  الفنــي  الرقــص 
ومخرجــي األفــام الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 18 و35 

ســنة.
ق.ث

اللجنة يترأسها الروائي والشاعر والصحفي إسماعيل يبرير
أزيد من 450 مترشحا لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب

الروائي سمير قسيمي لـ أخبار الوطن :

»الحماقة كما لم يرويها أحد«.. قراءة حقيقية للواقع الجزائري
قال الروائي سمير قسيمي إن 

روايته األخيرة »احلماقة كما لم 
يرويها أحد« تعد قراءة صحيحة، 

وقراءة متزنة لهذا الواقع الذي 
نتمنى أن يتحسن لألفضل، وقد 
نوه أن عودة النشاط الثقايف هي 

بادرة جميلة جتعلنا نتأمل للحياة 
الثقافية ما بعد »كورونا«.

وفاة الممثل بالحة بن زيان المدعو »نوري«
ــاء أول  ــوري« مس ــو »ن ــان املدع ــن زي ــة ب ــل باح ــويف املمث ت

أمــس، بوهــران حســب مــا أعلنــت مصــادر مؤكــدة.
ــور  ــدى اجلمه ــعبية ل ــى بش ــذي كان يحظ ــد ال ــرف الفقي وع
اجلزائــري مــن خــال مسلســات تلفزيونيــة مثــل »عاشــور العاشــر« 
و مســرحيات هزليــة مــع املمثــل صالــح أوغــروت يف »جمعــي 

ــي«. فاميل
و كان الفقيــد قــد دخــل املستشــفى العســكري بوهــران بســبب 

مشــاكل قلبيــة إلجــراء عمليــة جراحيــة حساســة.
ق.ث

تلمسان:
 مسرحية »بابور الوهم« تنال إعجاب الجمهور

نالــت مســرحية »بابــور الوهم«، 
األســبوع  نهايــة  عرضــت  التــي 
ــي«  ــد الكــرمي دال ــة »عب بقصــر الثقاف
ــذي  بتلمســان، إعجــاب اجلمهــور ال
ــذا  ــاهدة ه ــا ملش ــورا قوي ــجل حض س
العمــل املســرحي. وتتنــاول هــذه 
يف  »احلراقــة«  موضــوع  املســرحية 
تقمــص  فكاهــي، حيــث  شــكل 
ــن  ــون ب ــان ديب شــخصياتها الكوميدي
ــي، فيمــا كتــب  عمــر وســليم مقران
كاتــب  وهــو  يحلــى  مــراد  نصهــا 
مســرحي ورئيــس جمعيــة »أفــراح 
املســرح« التــي تعــود نشــأتها إلــى 

تســعينات القــرن املاضــي.
املســرحي  النــص  هــذا  وكان 
ــات،  ــة األلفيني ــرض يف بداي ــد ع ق
املســرحية  الفرقــة  قــررت  حيــث 
صياغتــه  إعــادة  املســرح«  »أفــراح 

»احلراقــة«  ظاهــرة  وأن  خاصــة 
ال  الشــرعين(  غيــر  )املهاجريــن 
تــزال واحــدا مــن مواضيــع الســاعة، 
ــرحي. ــب املس ــره الكات ــبما ذك حس
ويحكــي هــذا العمــل املســرحي 
مغامــرات شــابن أحدهمــا جامعــي 
مشــرد  كاهمــا  أمــي،  األخــر  و 
يحــاول عبــور البحــر بصفــة غيــر 
قانونيــة للوصــول إلــى »االلــدورادو«، 
ــة  ــح الرفاهي ــد يتي ــث ملقص ــو نع وه
ــان  ــي الرج ــة. ويلتق ــاة الراقي واحلي
جــد  وهمــا  الشــارع  يف  بالصدفــة 
متأثــران بقســوة احليــاة، دون وظيفــة 
منهمــا  كل  يســعى  مــأوى،  وال 
ــذي ال  ــذا الوضــع ال ــن ه للخــروج م
يحســدان عليــه علــى اإلطــاق. 
يقــرر  حــن  املغامــرات  وتبــدأ 
الشــابان الصعــود علــى مــن ســفينة 

يفتــرض أن تغــادر أرض الوطــن نحــو 
األراضــي األوربيــة، حيــث يقضــون 
ــر،  ــرض البح ــة يف ع ــات عصيب أوق
ليتبــن أن الســفينة ســفينة صيــد 
غــادرت مينــاء غــزوات لترســو مبينــاء 
ــيهما  ــران نفس ــد املغام ــران. ويج وه
مجــددا بــأرض الوطــن، »ســعيدان« 
بالعــودة إلــى اليابســة بعــد رحلــة 
عســيرة لــم تكــن بالهينــة بتاتــا. 
املســرح«  »أفــراح  جمعيــة  وتعــد 
مــن بــن اجلمعيــات النشــيطة يف 
مجــال املســرح علــى مســتوى واليــة 
ــي  ــكل الثاث ــث يش ــان، حي تلمس
ديبــون بــن عمــر وســليم مقرانــي 
إذ  اجلمعيــة،  نــواة  مــراد  ويحلــى 
حتصلــوا علــى عــدة جوائــز وطنيــة 

ودوليــة يف املجــال املســرحي.
ق.ث
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إشهار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية: تمنراست 
دائرة: تاظروك 

بلدية: أدلس 
األمانة العامة 

مكتب الجمعيات 
الرقم: 2021/01 

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي
بمقتضى القانون رقم 06/12 المؤرخ في  18صفر 1433 الموافق لـ :  12 

جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات, تم هذا اليوم :  2021/01/11  تسليم  
وصل تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية ذات طابع اجتماعي المسماة:

الجمعية : حي الرمال بامقيد أدلس 
يترأسها السيد )ة( : اكوتاي حمدي 

الكائن مقرها : قرية امقيد بلدية أدلس .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية: المسيلة 

دائرة: بن سرور 
بلدية: بن سرور 

الرقم: 2021/498 
إشهار تجديد جمعية محلية 

تطبيقا ألحكام القانون رقم 16-12 المؤرخ في 18صفر 
1433 الموافق لـ : 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات. 
لقد تم هذا اليوم :29 أفريل 2021 تجديد الجمعية المحلية 
المسماة: النادي الرياضي للهواة أهلي بن سرور لكرة اليد 

المعتمدة تحت رقم : 64 بتاريخ :29 أفريل 2021 
الرئيس : جباري عبد الدائم 

المقر االجتماعي : الحي االداري لبلدية بن سرور . 

إشهار تجديد جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم -12 06 المؤرخ في 

12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع 
اإلجتماعي السيما المادة 18 منه.

لقد تم هذا اليوم 22 أفريل 2021 تجديد الجمعية 
المحلية

المسماة الجمعية الدينية لمسجد ببلدية امسيف
الرئيس طالعي سليم

المقر اإلجتماعي مسجد بدر بلدية امسيف

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية: تمنراست 

دائرة: تاظروك
 بلدية: أدلس 
األمانة العامة 

مكتب الجمعيات 
الرقم: 2021/06

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات طابع اجتماعي 
بمقتضى القانون رقم 06/12 المؤرخ في  18صفر 1433 الموافق لـ :  

12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات, تم هذا اليوم : 2021/04/29  تسليم 
وصل تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية المحلية ذات طابع اجتماعي المسماة: 

الجمعية : جمعية حي االمل الوسط بامقيد
يترأسها السيد )ة( : اميدي قادي 

الكائن مقرها : حي االمل وسط بامقيد بلدية أدلس 

Akhbar elwatane -  LE  04-05-2021 Akhbar elwatane -  LE  04-05-2021

Akhbar elwatane -  LE  04-05-2021Akhbar elwatane -  LE  04-05-2021

Akhbar elwatane -  LE  04-02-2021

Akhbar elwatane  ANEP : 2116008062  -    LE  04 -05-2021 N° 576  

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة األشغال العمومية

والية المسيلة 
مديرية األشغال العمومية 

رقم التعريف الجبائي 09-9028019036617

الوطنية أو النشرة

Akhbar elwatane  ANEP : 2116008176     -    LE  04 -05-2021 N° 577

سحب دفتر الشروط من مصلحة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مكتب األستاذ حمزة قدور

 محضر قضائي لدى محكمة األربعاء
 اختصاص مجلس قضاء البليدة

  الكائن مکتبه . بـشارع سي سي امحمد بو قرة 
رقم  08 يطل على شارع شريف زهار

 األربعاء والية البليدة
 محضر تبليغ أمر أداء مع تكليف بالوفاء عن طريق النشر

 طبقا للمادة : 412 04 م ن ق إ م إ(
 نحن األستاذ )ة( / حمزة قدور محضر قضائي لدى محكمة األربعاء اختصاص مجلس قضاء البليدة . الموقع أدناه

 الكائن مقر مكتبنابـ : شارع سي احمد بوقرة رقم : 08 يطل على شارع شريف زهار األربعاء البليدة . الفائدة : الشركة ذات المسؤولية المحدودة اس ام زاد تي بي 
، الممثلة في شخص مسيرها . - - - - - -

الكائن مقرها االجتماعي ب : شارع ملوكي بلدية األربعاء والية البليدة . -------------- 
القائم في حقها األستاذ)ة( : محديد محمد ) محامي لدى المجلس ( -----------

 بعد االطالع على المواد : 308 ، 309 ، 412 / 04 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
 بناءا على أمر األداء الصادر عن السيد رئيس محكمة بوفاريك بتاريخ: 15-03-2021 تحت رقم: 21/01051. بناءا على محضر تبليغ أمر األداء م ع تكليف 

بالوفاء المؤرخ في : 24-03-2021 عن طريق البريد المضمون . 
بناءا على محضري تبليغ أمر األداء مع تكليف بالوفاء المؤرخ في: 01-04-2021 عن طريق التعليق بلوحة إعالنات محكمة بوفاريك و بلوحة إعالنات بلدية 

بوينان . ------------ 
و بناءا على اإلذن بالنشر في جريدة يومية وطنية الصادر عن السيد رئيس محكمة بوفاريك بتاريخ 25-04-2021 تحت رقم : 01754/ 21. 

کلفنا :الشركة الصينية ذات المسؤولية المحدودة مجمع البناء و االستثمار المسماة ZCIGC مديرية مشروع 5000 مسكن LV ، ممثلة في شخص مديرها ---- 
الكائن مقرها با : بوينان البليدة -------- 

أن يدفع مبلغ الدين المقدر ب 00 . 110 , 280 , 7 دج )سبعة ماليين و مائتان وثمانون ألف و مائة وعشرة دينار جزائري( ومبلغ : 2. 150 . 219 دج )مائتان 
و تسعة عشر ألف ومائة وخمسون دينار والنان سنتيم( الذي يمثل مصاريف التبليغ و الحقوق التناسبية للمحضر .---- 

في أجل خمسة عشر )15( يوما من تاريخ التبليغ ، وله حق االعتراض على أمر األداء خالل نفس األجل بطريق االستعجال أمام القاضي الذي أصدر األمر . ولكي 
ال يجهل ما تقدم

 و إثبانا لذلك حررنا المحضر الحالي و قمنا بشر نسخة منه في جريدة يومية وطنية طبقا لنص 412 04 م ن ق إ م إ
األستاذ : حمزة قدور
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عقب  اجلزائري  الرئيس  من  الّشجاع  املوقف  ذلك  جاء 
اللقاء  يتّم  أن  شيراك  جاك  الفرنسي  الرئيس  اشتراط 
الرئيس  تعلّل  اإلعالم،  وسائل  دون حضور  الكواليس  يف 
بينما  منتخب،  غير  اجلزائري  الرئيس  بأّن  الفرنسي 
كان  وقد  نسي شيراك،  لقد  الفرنسيون،  انتخبه  قد  هو 
رئيس حكومة يف عهد جيسكار ديستان، بأن رئيسه زار 
اجلزائر يف عهد بومدين، لم يكن هذا األخير قد انتخبه 
الشعب بعد، ومهما قيل عن سلطته الفردية واجتهاداته، 
برمجها  التي  التنموية  املشاريع  عبر  انتزع شرعيته  فإنه 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  واالجنازات  الشعب  ألبناء 
حتققت يف عهده، والتي ال ينكرها إال جاهل أو حاقد، إذ 
مأساتها  من  اجلزائر  إلخراج  عليها شخصياً  يسهر  كان 
قرناً  دام  بغيض  استيطاني  استعمار  جّراء  تعيشها  التي 

وربع قرٍن من الزمن. 

الرؤساء،  اجتماع  هامش  وعلى  ذلك،  عقب 
الرئيس  ملصافحة  شيراك  الرئيس  تقّدم 
زروال، محاواًل استدراك ما حدث، لكن الرئيس 
له:  قائاًل  إليه،  التحّدث  رفض  اجلزائري 
اجلزائر  كانت   ! جاهزين«  تكونوا  ملا  »نتحدث 
تدّخل  أّدى  إذ  اجلمر،  زمن  تعيش  آنذاك 
عواقب  إلى  السياسي  الشأن  يف  اجليش  قيادة 
وخيمة، رمى الرئيس الشاذلي املنشفة بعد أن 
قضى أيامًا عصيبة منعته النوم، فقد الّثقة يف 
الّرجال الذين دفع بهم إلى هرم املسؤولية، أراد 
التغيير يف آخر حلظة، لكن التحدي كان كبيرًا، 
هائجة  ثيرانًا  يصارع  لوحده  احللبة  يف  ظّل 
زمن  منذ  الذهبية  فرصتها  عن  تبحث  كانت 
لالنقضاض على السلطة، لم يوفق الرئيس يف 
إلى  رجاله  إعادة  يف  فشل  كما  تالميذه،  إقناع 

جادة الصواب، لقد باتوا خصومًا له.

 راحت املعارضة الراديكالية تنعثه مبسمار حجا، ثم ظهر 
شعار » ال ميثاق ال دستور قال الّل قال الرسول«، بينما 
يتهمون  النعيم«  »جّنة  من  القادمني  الوعاظ  بعض  راح 
الرئيس بالكفر، ضاق احلبل حول رقبته، لم يعد بإمكانه 
كبير،  بعطب  القاع  يف  أُصيبت  أن  بعد  السفينة  قيادة 
راح الّثقب يكبر ويّتسع، أضحت غير قادرة على اإلبحار 
البائس،  املشهد  وبلخير يف مقدمة  نزار  بات  من جديد، 
بومدين،  عهد  يف  مذكوراً  شيئاً  ال ميثالن  كانا  واكربتاه، 
ظاّل حريصني على وأد أي محاولة لرأب الصدع وإنقاذ 
الوطن، ابتهجا مبوت جزء كبير من الشعب، وهجرة نخبه 
متسكا  لذلك  الشعب،  إذالل  يف  نشوتهما  وجدا  للبلد، 
بالسفينة مع احلرص على توسعة ذلك الثقب مهما كانت 
الشعب  سجن  واحدة  ليلة  يف  قّررا  والعواقب،  النتائج 
وذبح الوطن ! لم يكن نزار القادم من مدرسة سان سير 
الفرنسية قادراً على أن يكون القبطان األساسي للسفينة، 
ال  الديبلوماسية  وكفاءته  منعدمة  السياسية  فمؤهالته 
تزيد عن مستوى طالب لم تتعد دراسته املرحلة االبتدائية، 
كما أن صورته اجلماهيرية مهتزة بعدما سمح لنفسه قتل 

املتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع يف أكتوبر 88. 
الكواليس  يف  سيظّل  لكنه  مساعداً،  يكون  أن  فّضل 
يتحكم يف كل الّطرقات واملمرات واحلنفيات، كما لم يكن 
زمالؤه اآلخرون مؤهلني ليكونوا يف الواجهة، لقد جاءت 
لم  مسبق،  حتضير  دون  احلدث  قلب  إلى  الصدفة  بهم 
قائد  كايف  علي  وجود  يرأسهم.  من  على  متفقني  يكونوا 
أنهم  الشك  عيونهم،  ميأل  لم  الثانية  التاريخية  الوالية 
استغلوا ماضيه الثوري لتزيني املشهد الهالمي، فكراهيته 
يكونوا  لم  لكنهم  فيها،  جدال  ال  وأذنابه  لالستعمار 
بقسنطينة  الكتانية  مدرسة  خّريج  فهو  إليه،  مطمئنني 
صغره  يف  عليها  تربى  التي  القيم  بتونس،  والزيتونة 
فهم  وميقتونها،  يكرهونها  القّحة  عروبيته  تستفّزهم، 

مفرنسون الئكيون عقاًل وفكراً وممارسة.

سفير  مبنصب  كايف  رضي  االستقالل  بعد   
وقنابلها  السلطة  هموم  عن  بعيدًا  القاهرة  يف 
امللغومة، كان أول من حّذر بومدين من بن بّلة، 
راح يشرح له بإسهاب، وهما يستقالن ذات يوم 
بأن  موثوقة  أخبار  من  إليه  منا  ما  الطائرة، 
القمة  بعد  كله  املشهد  بتغيير  سيقوم  بّلة  بن 
اجلزائر،  يف  قريبًا  سُتعقد  التي  األفروأسيوية 
القمة زعيمًا ال يشق  سيخرج بن بّلة من هذه 
أن  عليه  يتحرك،  أن  لبومدين  أومأ  غبار،  له 
يتغذى بنب بّلة قبل أن يتعشى به هذا األخير. 

بومدين  عليه  أغدق   ،65 جوان  انقالب  بعد 
يف  منتشيًا  القاهرة  يف  يخلد  تركه  الكثير، 
مواضبًا  وأهرامها،  لقالعها  وزائرًا  حاراتها 
على  لياًل  يتجّول  ظّل  وملذاتها،  موائدها  على 
ضفاف نهر النيل مستمعًا تارة ألم كلثوم وعبد 
لكن  اجلماهير،  حبيب  خلطب  وأخرى  احلليم، 
بوفاة بومدين فقد هذا االمتياز، أنهى الشاذلي 
مسيرته الديبلوماسية بجرة قلم، لكنه اّتصل 
مقترحًا  حكمه،  سنوات  أواخر  يف  يوم  ذات  به 
للمجاهدين،  الوطنية  املنظمة  أمانة  عليه 
محمد  اغتيال  عقب  مكنته  التي  الصفة  وهي 

بوضياف من ترؤس املجلس األعلى للدولة. 

انحاز علي كايف جلماعة يناير، رمبا انتقاما من الشاذلي 
أو طموحاً يف مغرم آخر أو االثنني معاً، وجوده يف منصبه 
لم  فوق عشاء،  كان خضرة  كبير،  ايجابي  تأثير  دون  مّر 
رئاسة  من  السالم  عبد  بلعيد  إقالة  عند  ساكناً  يتحرك 
الديون  إعادة جدولة  األخير  بعدما رفض هذا  احلكومة 
وهي  الدولي،  النقد  صندوق  مع  اخلارجية  اجلزائرية 
أُبعد عبد  بعدما  مالك  مباشرة رضا  به  قام  التي  املهمة 
حسب  الفرنسيني،  مع  تواتي  محمد  تآمر  لقد  السالم. 
وراء  من  باإلتصال،  قام  بعدما  السالم،  عبد  شهادة 
بباريس  الفرنسية  العمومية  اخلزينة  مبسؤولي  ظهره، 
 ،1993 سنة  اجلزائرية  اخلزينة  أموال  حجم  ملعرفة 
بهدف الضغط عليه ودفعه إلى التوقيع على إتفاق إعادة 
اجلنرال  سمح  لقد  الدولي.  النقد  صندوق  مع  اجلدولة 
»املخ« لنفسه زيارة باريس والتحقق لدى مصلحة أجنبية 
من معطيات متوفرة لدى حكومة بلده ذاتها،كانت فرنسا 
تدرك متام اإلدراك أنه مقرب جداً من عضو يعتبر األكثر 
إال  ال ميكن  للدولة.  األعلى  املجلس  مستوى  على  تأثيراً 
أخبر  قد  »املخ«  أّن  السالم،  عبد  السيد  يقول  أظن،  أن 
احلكومة الفرنسية أّن السياسة املتبعة من طرف حكومته 
كانوا، يف  الذين  والتأييد من  باملصداقية  تكن حتظى  لم 

تلك الفترة، أصحاب القرار الفعلي يف اجلزائر. 

رئيس  إقامة  مقر  احلكومة  رئيس  قصد 
استفسر  جالسني،  ونزار  كايف  وجد  الدولة، 
» واش هذه اخلدمة سي  السالم من كايف  عبد 
سي  مع  شوف  خاطي،  أنا  كايف:  أجابه  علي« 
خالد، كان نزار يكاد يفقد الوعي وهو يحتسي 
بصوٍت  حينها  تكلم  كعادته،  فاخرًا  نبيذًا 
يشبه صوت عجوز على وشك أن يغادر احلياة » 
الرئاسية  لالنتخابات  لتترشح  برمجناك  لقد 
أبدًا.  يتحقق  لم  الذي  الوعد  وهو  القادمة«، 
من  احلار  اليوم  ذلك  يف  بيته،  إلى  طريقه  يف 
شهر أوت الذي ُاغتيل فيه أيضًا رئيس حكومة 
آخر، السيد قاصدي مرباح، وحتت وقع اخلبر 
الكهرباء  أعمدة  مالك  رضا  رأى  جاءه،  الذي 
بيته  إلى  زرالدة  من  الطريق  تضيء  التي 
الكائن بحي حيدرة الراقي، كأنها أعجاز نخل 
خاوية، واملياه التي تسكن واد احلراش تتخبط 
اجلانب  هذا  إلى  وتدفعها  املتاهة  حيطان  بني 
قوة،  وال  حول  بال  تتدفق  مياه  كانت  ذاك،  أو 
بال جثث، بال جيف أبقار وماعز وطيور مّيتة، 
مياهه  كانت  وخشب،  وألواح  محطمة  أوان  بال 
ممزوجًا  شربه  الذي  العرق  كأنها  »صافية«، 

باملاء الزالل ومكعبات اجلليد.

وزير  أدلى  السالم،  عبد  بلعيد  إعفاء  من  أسبوٍع  قبل 
أصدر  مدٍو،  بتصريح  جيبي  أالن  الفرنسي  اخلارجية 
فيه حكماً بفشل حكومة عبد السالم، قال فيه: »الوضع 
بالتدخل يف  لنفسه  سامحاً  يستمر«،  أن  ال ميكن  القائم 
التصريح  هذا  تبع  وقد  اجلزائرية،  الداخلية  الشؤون 
صاحبه  تبنى   Le Monde يومية  يف  تعليق  مباشرة 
إلى  مشيراً  الفرنسي،  الوزير  وّجهها  التي  االنتقادات 
 El Watan يومية  مدير  بلهوشات  عمر  كتبه  مقال 
بنشاط  تندد  افتتاحية  شكل  يف  بـ«املستقلة«  املوصوفة 
احلكومة، معتبرة عبد السالم، من رجال املاضي ويحمل 
من  الكثير  ذاكرتها  يف  باريس حتمل  ظلّت  بالية.  أفكاراً 
اآلالم واآلمال، كانت تبحث عن فرصتها الذهبية لفرض 
ميتران  الفرنسي  الرئيس  راح  اجلزائر،  على  وصايتها 
وتوقيف  احلكم  مقاليد  على  اجليش  استيالء  يبّرر 
لم  لو  »ماذا  للوزراء  مجلس  يف  قائال  االنتخابي،  املسار 
يتدّخل اجليش، ننتظر األسوء رمبا« وهي نفس السياسة 

اُغتيل  لقد  الفرنسية،  احلكومات  مختلف  تؤكدها  التي 
من تقدمي  بداً  لم جتد فرنسا  التشادي مؤخراً،  الرئيس 
للسطو  لها  األوفياء  العسكريني  ألولئك  الكايف  الدعم 
رئاسة  من  السالم  عبد  بلعيد  أُعفي  حني  احلكم.  على 
احتيال  عملية  بأكبر  يقوم  ربراب  يسعد  كان  احلكومة، 
من  املشع  احلديد  استيراد  عملية  ظلّت  اجلزائر،  يف 
أوكرانيا، حديث الشارع اجلزائري، فجأة، سكت اجلميع 
عاقبت  بوتفليقة،  مجيء  بعد  النقطة.  لهذه  التطرق  عن 
جماعة احلل والعقد علي كايف مبنعه نشر مذكراته، لقد 
جترأ على اإلشارة لبعض الزلل الذي رافق الثورة. جماعة 
يناير التي أعلنت حرباً على كّل ما ميت للشعب من مبادئ 
عّبان رمضان  كايف عن  يتحّدث علي  أن  لم ترض  وقيم، 
باتت  الفرنسي،  اجليش  من  القادمني  الضباط  عن  وال 
الّساسة  قّرر  أن  منذ  الثورية  املمنوعات  تعيش  اجلزائر 
ذبح الدميقراطية باسم احلفاظ على هيبة الدولة، وهي 
الثورة التي لم تتردد يف ذبح الكثير من املجاهدين ألسباٍب 

يراها الكثيرون انتهازية وتعسفية وانتقامية. 

إلى  الشاذلي  دفعت  التي  اجلماعة 
للشاذلي  تسيء  لم  املشهد،  من  االنسحاب 
حافظ  بيته،  يف  أنزوى  أن  بعد  جديد  بن 
الوفاء،  خيط  اخليط،  من  جزٍء  على  اجلميع 
يف  الرئيس  يشتم  راح  املزاج،  املنقلب  نزار،  لكن 
يراه  كان  الصفات،  بأقبح  ويعايره  مذّكراته 
أهاًل ليكون خليفة لبومدين. عقب وفاة  ليس 
ليكون  اختياره،  اجليش  حسم  األخير،  هذا 
أن  مبجّرد  للجزائر،  املقبل  الرئيس  جديد  بن 
بشار،  يف  يومها  كان  باألمر،  نزار  الرائد  سمع 
مرباح  بقاصدي  اتّصل  العاصمة،  إلى  طار 
مستفسرًا ومقترحًا لقاءه، جتاهله قائد األمن 
لقائي  يريد  الذي  الصغير  هذا  َمن  العسكري، 
ملناقشة قرارًا اتخذه اجليش؟ تساءل قاصدي 
مرباح، لكن بعد عشر سنوات حدثت املفارقة، 
وزيرًا  ثم  لألركان  قائدًا  ليكون  الشاذلي  رقاه 
استشارهم  من  الكثيرين  أّن  رغم  للدفاع 

الرئيس قد زكوا غيره للمنصب احلساس. 

املالحظني  بعض  تساءل  الرئيس،  للسيد  حدث  ماذا 
الفترة  يف  وجوههم.  على  بادية  املفاجأة  كانت  املقربني، 
الثانية من عهدته، أصبح الشاذلي، كما جاء يف مذكرات 
دون  وغالبا  تفكير،  أو  مناقشة  دون  »يقّرر  أحمد طالب، 
لديه  وأصبح  للحوار،  استعداده  تضاءل  لقد  استشارة، 
الرئاسي  الكرسي  أن  لو  كما  االستشارة  من  حساسية 
انتهى بإعطاء اجلالس عليه العلم املطلق«. اجلماعة التي 
انقلبت على الرئيس، ورغم غدرهم به، إال أنهم راحوا يف 
قرارة أنفسهم يشكرون الرئيس أن مّكنهم من احلكم، لقد 
جاءهم على طبق من ذهب، استيالؤهم على السلطة لم 
أكثر.  الكبيرة، لقد اغتنوا  آثار، كانت فرصتهم  متر دون 
راح نزار يعتني بقصره الفخم وحديقته الواسعة، كان من 
من  الهكتارات  يقتني  راح  كما  أجنبية،  سفارة  مقَر  قبل 
غابة بوشاوي وأراضي النخيل يف بسكرة، فتح االنقالب 
كانوا  أن  بعد  كباراً  بورجوازيني  ليصبحوا  ولزمالئه  له 
الشعب، لقد  أبناء  الكفاف كغيرهم من  من قبل يعيشون 
بومدين يف  يترك  لم  ساوت االشتراكية بني اجلزائريني، 
حسابه البنكي إال دنانير معدودات، ظّل التقشف والزهد 
إلى  املجتمع  انقسم  فجأة  واملجاهدين،  الثورة  عنوان 
فئتني، فئة بورجوازية جشعة وأخرى فقيرة ُمعدمة، لقد 
لم  أمية!  بني  وقادة  بأمراء  االقتداء  قّرر اخللفاء اجلدد 
يتوقف األمر عند هذا احلد، راح األوصياء اجلدد على 
اخلصومة  كانت  واالنتقام،  التضليل  ميارسون  الشعب، 
أميناً  األخير  هذا  كان  حني  كبيرة،  وبلوصيف  نزار  بني 
نزار  بتحويل  قراراً  اتخذ  الوطني،  الدفاع  لوزراة  عاماً 
رفض  يف  بلوصيف  اجلنرال  يتردد  لم  بشار،  والية  إلى 
من  املقترحة  الثمن  الغالية  العسكرية  الصفقات  بعض 
منح  كم رفض  اإلقليم اجلوي اجلزائري،  لتغطية  فرنسا 
راح  مجاورة،  دول  لضرب  الفرنسي  للطيران  الترخيص 
الرئيس الفرنسي يشتكي للرئيس الشاذلي من تصرفات 
األمني العام لوزارة الدفاع، غضب الشاذلي من مساعده 
يتوقف  لم  التقاعد وهو يف سن مبكرة،  إلى  الذي أحاله 
إلى  يناير  جماعة  وصلت  حني  احلد،  هذا  عند  املشهد 
أن  بعد  السجن  إلى  بلوصيف  اجلنرال  أدخلت  احلكم، 
اجلنرال  وصل  بعدما  نافذة،  سنة  بعشرين  عليه  حكمت 
زروال إلى احلكم، عفا عن رفيقه يف اجلهاد، كان ذلك يف 
عام 96 من القرن املاضي، وهو القرار الذي لم تهضمه 
البلد  يف  النار  يشعلون  هؤالء  راح  تالميذها،  وال  باريس 

للدفع برئيس البالد لرمي املنشفة !              ...يتبع
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د. عمـــــر صــــايف 
فرنـــــسا   /

الجزائر وفرنسا..الحكاية المريرة!

ذات عام من تسعينات 
القرن املاضي، يف 

مقر األمم املتحدة 
بنيويورك، وبينما 
كان بطرس غالي 
األمني العام لألمم 

املتحدة يبذل جهودًا 
معتبرة إلعادة القاطرة 

اجلزائرية الفرنسية 
إلى سكتها احلقيقية 

وإرجاع املياه إلى 
مجاريها، تفاجأ بإشارة 
من الرئيس اجلزائري 

اليامني زروال إلى أنفه، 
يف داللة على أن أنفته 

كرئيس للجزائريني 
متنعه من عقد لقاء 

مع الرئيس الفرنسي يف 
اخلفاء. 

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬
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 الوثائق و الصور التي تصلاإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر و اإلشهاراإلدارة و التحريــرالمـدير العــام المسيــر
 الجريدة لن ترد إلى أصحابها

حتى في حالة عدم نشرها

                  الطــبـــعالطــبـــع

الوســطالوســط

الجنــوبالجنــوب
الهاتف

 الفاكس
اإلشــهـــــار

023 57 30 15

021 71 16 64 - 021 73 71 28 
021 73 95 59 - 021 73 99 19 023 57 30 15 
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الذكرى 39 الغتيال المجاهد الديبلوماسي 
المحنك محمد الصديق بن يحيى

املولود  يحي  بن  الصديق  محمد  ترك   قد 
1932 بجيجل هذا »الرجل  جانفي  يوم 30 
يف  يصفه رفيقه  النزيهة مثلما  املميز« وصاحب املسيرة 
النضال رضا مالك، من خالل شجاعته وروح التضحية، 
بصمته يف تاريخ احلركة الوطنية وتاريخ اجلزائر املناضلة 

واملستقلة.
الثورة  خالل  اجلزائرية  الديبلوماسية  لعبت  قد 
يف  املسلح  الكفاح  جانب  إلى  أساسيا  دورا  التحريرية 
محمد  وكان  االستعمارية،  فرنسا  ديبلوماسية  مواجهة 
الديبلوماسيني  زمالئه  من  ثلة  مع  يحي  بن  الصديق 
اجلزائريني من أمثال  محمد ملني دباغني ، محمد يزيد، 
 ، دحلب   سعد  و  بلقاسم  كرمي   ، مهري  احلميد  عبد 
عظيم  مبجهود  اجلزائرية  الثورة  ديبلوماسية  قامت  حيث 
اجلزائرية  القضية  دعم  اجل  من  الدولي  املستوى  على 
معنويا وماديا،    إن احليادية التي امتازت بها ديبلوماسية  
االحترام  من  الكثير  أكسبتها  الوطني،  التحرير  جبهة 
والتقدير ، وهو الشيء الذي جعل القائمني  على هذه 
اإلقليمية  األطراف  من  الكثير   ثقة  الدبلوماسية محل  

والدولية  .
اجلزائرية،  للجمهورية  املؤقتة  احلكومة  بينت  وقد 
امللف  إدارة  على  قدرتها  السياسية  حنكتها  مدى 
أول  من  ذلك  ونستشف  كبير،  بنجاح  الدبلوماسي 
بالغ  بارتياح  إنها ستستقبل   « فيه:  لها، حيث جاء  بيان 
اإلنسانية  النصوص  تنفيذ  إلى  يرمي  دولي  مسعى  كل 
 ، اجلزائر  يف  احلرب  بخصوص  جنيف،  التفاقيات 
املعاهدات  وإبرام  عقد  احلكومة   هذه  مبقدور  وسيكون 

واالتفاقات الدولية.
حتاصر  ان  اجلزائرية  الديبلوماسية  واستطاعت 
الثورة  اندالع  منذ  سعت  التي  الفرنسية  الديبلوماسية 

التحريرية إلى اقناع العالم بأمرين اثنني هما:
1 ـ أن ما يجري يف اجلزائر هو شأن داخلي فرنسي.

2 ـ أن من يقوم بتلك االعمال االجرامية يف اجلزائر 
هم مجموعة خارجة عن القانون 

فلسفتها  تكون  ألن  التحرير  جبهة  سعت  كما 
واملصداقية  الصدق  أساس  على  مؤسسة  الدبلوماسية 
قيادات  مختلف  تصرفات  تؤكده  ما  وهو  وفعال،  قوال 
احللفاء  مع  املقطوعة  بالوعود  التزامهم  ومدى  الثورة 
اكتسبتها  ومع االعداء على حد سواء، هذه املصداقية 
جبهة التحرير الوطني من خالل اختيار اذكى أعضائها 
يف  التسرع  كعدم  وديبلوماسية  وحنكة  حكمة  واكثرهم 
وأخيرا  أوال  ذلك  وإخضاع  والقرارات  االحكام  إصدار 

إلى ضرورة معرفة املعطيات واحلقائق
احلارق  ذكاؤه  يحيا  بن  الصديق  عن  عرف  فقد 
وتكتمه الشديد وحذقه يف املفاوضات وقدرته على تسيير 
 ،1960 القضايا املعقدة. يف محادثات موالن سنة  إدارة 
بها  مر  التي  العاصفة  اجللسات  ايفيان، ويف  ومفاوضات 
ودوره  طرابلس،  يف  اجلزائرية  للثورة  الوطني  املجلس 
االستقالل  بعد  تبوأها  التي  املسؤولية  مناصب  كل  يف 
اإلعالم والثقافة، التعليم العالي، املالية، اخلارجية بعد 
تسعة وثالثني عاًما من اغتياله، ال يزال الرجل محبوًبا يف 
جيجل وكل سنة حتيي مدينته ذكرى استشهاده   محمد 
دبلوماسي محنك ساعد يف حل  يحيى،  بن  الصديقي 
يف  سواء  السلمية،  بالطرق  الدولة  شؤون  من  العديد 

اجلزائر أو يف جميع أنحاء العالم.
كان مبثابة مرجع يف العمل الديبلوماسي خالل فترة 
الرجل  لهذا  كان  االستقالل   ومرحلة  التحريرية  الثورة 
على  عالوة  والدبلوماسية.  املفاوضات  يف  واسعة  خبرة 
أن  رأى  عندما  قلًقا  كان  الفرنسي  املستعمر  ذلك، حتى 
التي  املفاوضات  محمد الصديق بن يحيى سيشارك يف 
جاءت بعد مفاوضات موالن يف جوان 1960، »قال رضا 
ذكاءه  مراًرا  ديغول  شارل  اجلنرال  »ذكر  عنه:  مالك، 
ومبادئه القّيمة« يتقاطع مسار بن يحيى عدة مرات مع مسار 
فرحات عباس، وهو أيًضا من مواليد جيجل )الطاهير(. 

ال ميكن التهرب من بصمته يف تقريب و تدريب الشاب 
عاما  أمينا  اختاره  حيث  يحيى،  بن  الصديق  محمد 
للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف جانفي 1960، 
قبل إرساله إلى موالن بفرنسا يف جوان 1960 كمتحدث 
بن  الصديق  مثل محمد  وقد   « املؤقتة  احلكومة   « باسم 
يحيى  جبهة التحرير الوطني يف القاهرة ، األمم املتحدة 
)1957( ، أكرا )1958( ، مونروفيا )1959( ، إندونيسيا 

، لندن وأماكن أخرى.
على  املؤقتة  احلكومة  وافقت   ،1960 جوان   21 يف 
 ، يحيى  بن  الصديق   محمد  مبعوثني،  ثالثة  إرسال 
الذي كان  بومنجل  احملامي  حكيمي بن عمار ، أحمد 
جلبهة  انضمامه  قبل  عباس  فرحات  حزب  يف  مناضال 
دي  روبرت  اجلنرال  موالن   يف  للقاء  الوطني  التحرير 
جاستني )ضابط سالح الفرسان( ، العقيد ماثون و روجي 
موريس  )املراقب املدني السابق يف املغرب( اللذان يجب 
عباس  فرحات  بني  مستقبلية  حملادثات  التحضير  عليهما 
على  لقاءات  إلى  يدعو  الوفد  لكن   . ديغول  واجلنرال 
وال   ، إيكس  سجناء  مع  لقاء  رسمية،  األكثر  املستوى 

سيما أحمد بن بلة ، 
مفاوضات  يف   ، يحيى  بن  الصديق  محمد  شارك 
 « الفرنسي  الصحفي  يصفه   . والثانية  االولى  ايفيان 

»Albert-Paul Lentin « ألبرت بول لينتني
  الذي تابع مفاوضات إيفيان عن كثب، على النحو 
التالي: »يتميز هذا الثعلب الصغير حاد العينني وذكي 
ليس فقط بالبراعة املاكرة، بل باإلرادة احلديدية. يتقدم 
وميهد  صحته،  تدهور  من  الرغم  على  ودهاء،  بكفاءة 
ووحدتها  اجلزائر  استقالل  أجل  من  ثمن  بأي  طريقه 

اجلغرافية الكاملة ».
يف  له  وزاري  منصب  أول  يحيى،  بن  وسيشغل   
هذا  يف  والثقافة.  اإلعالم  رأس  على  املستقلة  اجلزائر 
اخلصوص،  وجه  على  اجلزائر،  له  تدين  املنصب، 
بالنجاح الباهر للمهرجان اإلفريقي األول واألخير للثقافة 
تتأرجح  العاصمة  اجلزائر  شوارع  شهد  الذي  والشباب 
يف  »إفريقيا«  تغني  وهي  كيبا  ما  ميريام  إيقاعات  على 
مهندس اإلصالح  كان  العالي،  التعليم  1969. يف  عام 
ودمقرطة القطاع بشكل ملحوظ، قبل أن يعمل على احتاد 

املنظمات الطالبية. 
امليثاق  بصياغة  وثيًقا  ارتباًطا  اسمه  يرتبط  الحًقا، 
وهما   ، الزراعية  الثورة  يحمل  الذي  واملرسوم  الوطني 
بالتوفيق  معنية  محددة«  »اشتراكية  لـ  تأسيسيان  نصان 
بني البعد االجتماعي للدولة الذي طرحه مؤمتر الصومام  
وهوية وطنية مبنية على اإلسالم ودين الشعب والدولة.

بصاروخ  مساء،   ،1982 3ماي  االثنني  يوم  اغتيل 
 Grumman روسي الصنع ضرب طائرته غرومان 2 ج
G 2   مع احلدود التركية ـ اإليرانية على بعد 130 كلم 
من األراضي العراقية وكان معه 8 من املوظفني الساميني 

يف وزارة اخلارجية و4 من طاقم الطائرة ...
خبر انفجار الطائرة اذاعته إيران صباح يوم الثالثاء 
الشؤون  »وزير  واليتي  على   « طرف  من   1982 ماي   4
اخلارجية اإليراني، الذي صرح مبا يلي: ان ذلك الفعل 

االجرامي صادر من النظام البعثي العراقي »
طائرة  أن  أنقرة،  صرحت  الثالثاء  يوم  صبيحة  ويف 
محمد  طائرة  انفجار  من  بالقرب  حتطمت  نفاثة  إيرانية 

الصديق بن يحيى، بعد قتال مع مقاتلتني عراقيتني.
وعبر الرئيس الشاذلي بن جديد، عن »عميق حزنه 
حتقيق  جلنة  بإرسال  وتعهد  احلادث،  نبأ  سماعه  لدى   «
حتقيق  جلنة  شكلت  احلقيقة،  وكشف  املكان  عني  إلى 
يرأسها آنذاك املجاهد صالح قوجيل، انتقلت إلى موقع 
استخدم  جو-جو  صاروخ  بقايا  على  وعثرت  احلادث، 
الصاروخ  هذا  أن  تبني  البحث  وبعد  الطائرة،  يف ضرب 
من ضمن طلبية سالح روسي تسلمتها العراق، غير أن 
احلادث،  هذا  تفسير  يف  اختلفت  املصادر  من  العديد 
إيران  بني  احلرب  إبقاء  أجل  من  متعمدا  قصفا  كان  هل 

والعراق؟، أو وقع باخلطأ باعتبار أن األجواء التي كانت 
مخيمة على املنطقة هي أجواء حرب، تساؤالت عديدة 

راح ضحيتها بن يحيى
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة 

هل كشف الرئيس الشاذلي بن جديد عن احلقائق 
التي توصل إليها التحقيق كما سبق أن وعد الشعب؟

للحزب  املركزية  اللجنة  أعضاء  أمام  تعهد  حيث 
بكشف حقيقة اغتيال محمد الصديق بن يحيى للشعب 

اجلزائري، ولكنه لم يفعل.
مع  صداقة  له  كانت   الذي   ، بومعزة  بشير  حتى 
بـ »املتاعب« و  نظام صدام ونفوره من املاللي ، يعترف 
»الشك«.  يف طارق عزيز، الدبلوماسي العراقي وغيابه 
عن جنازة بن يحيى! قال له طارق عزيز يف ذلك الوقت: 
» أفهم أسئلتك أن كالمي لم يقنعك متاًما«. ويختتم بشير 
بومعزة روايته عن املقابلة مع املسؤول العراقي مبالحظات 
إقناع  يف  بغداد  جنحت  لو  »حتى  ما:  حد  إلى  مريرة 
عليها  يتعني  يزال  فال  نيتها،  بحسن  اجلزائرية  احلكومة 
تبديد القلق الذي يشعر به اجلمهور، حتى يف العراق، 
الوسطاء  من  كامل  فريق  اختفاء  املزدوجة،  املأساة  بعد 
ال   .« رحلتهم  أثارتها  التي  السالم  آمال  اختفاء  ومعهم 
الشؤون  يف  يحيى  بن  خليفة  اإلبراهيمي،  طالب  يزال 
احلادث،  ظروف  يف  التحقيق  تولى  والذي  اخلارجية، 
على  صدام  فعل  ردود  برودة  من  اليوم  حتى  مندهشا 
اجلزائريون.  احملققون  جمعها  التي  األدلة  مجموعة 
بأن  إلى االدعاء  إيران، ويستند  اتهم  طارق عزيز نفسه. 
الصاروخ السوفيتي، الذي عثر على قطع منه مع حطام 

الطائرة املدمرة، قد زودته ليبيا أيًضا باإليرانيني.
السوري  التورط  كذلك  يستحضرون  الذين  أولئك 
احلرب  تأجيج  يف  مصلحة  دمشق  لدى  أن  إلى  يشيرون 
مادية  حقيقة  توجد  ال  لكن  فيها،  تغرق  جارتها  ورؤية 
قائما.  اإلسرائيلي  الطريق  يزال  ال  تأكيداتهم.  تدعم 

وهي تستند إلى ثالثة أدلة: 
تقدمها  التي  والفنية  اللوجستية  املساعدة  أواًل، 
إسرائيل إليران، ال سيما يف قطاعي الطيران والصواريخ 

املتطورة. 
»الكونت   ،1948 عام  آخر يف  وسيط  اغتيال  ثانيًا، 
أثارت  ديبلوماسي سويدي،  وهو   « برنادوت  فولك 
يف  اليهودي  اجلانب  حفيظة  السلم  عملية  يف  اقتراحاته 
حد  وضع  األراضي  بعض  ضم  عارض  إذ  الفترة  تلك 
السيادة  حتت  بأكملها  القدس  ووضع  اليهودية  للهجرة 
إلى  الفلسطينية  االغتيال  عملية  نفذت  الفلسطينية، 
صدر  الذي  التقسيم  قرار  يف  املقترحة  اليهودية  الدولة 
يف 29 نوفمبر 1947 كما اقترح يف 17 سبتمبر 1948 يف 

القطاع الغربي ملدينة القدس 
شأنه  من  سالم  ألي  أبيب،  تل  معارضة  وثالثًا،   
االقتصادية  إمكاناته  بناء  بإعادة  للعراق  يسمح  أن 

والعسكرية. 
يف انتظار أن يكشف التاريخ عن أسراره.

 1981 ماي   30 يوم  باماكو  قرب  طائرته  سقطت 
مبالي، وكان رجال اإلنقاذ يظنون انه مات بعد أن استمر 
عملهم ملدة 20 ساعة كاملة للوصول إليه ووجدوه حيا، 
وتعرض محمد الصديق بن يحيى الى كسر مزدوج يف 
مستشفى  يف  باريس  يف  العالج  نقله  ومت  الفخذ،  عظم 

كوشني  .
 عاد إلى اجلزائر العاصمة يوم 29 اوث، استغرقت 
فترة نقاهته عدة أشهر قبل أن يتمكن من استئناف نشاطه 

الديبلوماسي، وظل يعاني من آالم حادة يف ظهره.
خلف  الذي  اجلزائرية،  الدبلوماسية  رئيس  كان 
السيد عبد العزيز بوتفليقة عام 1979، شخصية محنكة. 
سريع البديهة، كان مع ذلك شديد السرية ودقيًقا ولكنه 

حازم، ومهذب، وكان لديه إرادة صلبة.

مرت تقريبا اربعون 
سنة على اغتياله يف 
مهمة انسانية نبيلة 
من اجل انهاء احلرب 

العراقية ـ االيرانية، ال 
يزال رجل الدبلوماسية 

اجلزائرية الشهير 
حيًا يف أذهان الناس. 
على املستوى الوطني 

وخاصة يف جيجل، ذلك 
الرجل الهادئ احلكيم 

املتواضع احملبوب بني كل 
ابناء جيجل، كان مثاال 

للنزاهة واالستقامة 
وااللتزام، كانت له نظرة 

عميقة وواسعة عن 
العالقات الديبلوماسية 

الدولية، كان من 
املجاهدين املناضلني ضد 
االستعمار واالمبريالية 

العاملية، ومن الطلبة 
االوائل الذين التحقوا 

باحلركة الوطنية 
واحلركة الطالبية ومن 

أحد قادة اضراب الطلبة 
يوم 19 ماي 1956 وعضوا 

نشطا بارزا قائدا يف 
االحتاد الوطني للطلبة 
املسلمني اجلزائريني ال 

يكل وال ميل من اجل 
القضية الوطنية .

الّدكتــور عز الّدين معزة

الهوّية والتاريخ يف الفكر الّسياسي لفرحات عباس )1899-1985(:
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مت، أمس باجلزائر، تنصيب جلنة وزارية مشتركة بني قطاعي السكن 
والرياضة، مكلفة مبتابعة مشروع إجناز ملعب كرة القدم ببراقي.

والعمران  السكن  وزير  إشراف  حتت  التنصيب  مراسم  وجرت 
العام  األمني  من  كل  بحضور  بلعريبي،  طارق  محمد  واملدينة، 
لوزارة الشباب والرياضة ووالي اجلزائر إلى جانب اإلطارات املكلفة 

مبتابعة املشروع.
وتعمل هذه اللجنة املكونة من ممثلني عن قطاعات السكن، الشباب 
والرياضة، املالية، والداخلية ووالية اجلزائر، على متابعة املشروع 
القرارات  اتخاذ جميع  إجنازه قصد  تعترض  التي  املشاكل  ومعاجلة 

الالزمة بهدف تسريع وتيرة األشغال.
طرف  من  املوجهة  للتعليمات  تنفيذا  اللجنة  هذه  تنصيب  ويأتي 
الوزير األول، عبد العزيز جراد، القاضية بإجناز جلنة وزارية متعددة 

والذي  ببراقي  مقعد  ألف   40 ملعب  مبلف  للتكفل  القطاعات 
ينتظر أن يستضيف -إلى جانب مالعب أخرى- فعاليات البطولة 

اإلفريقية املقبلة للمحليني "شان 2023".
أن  التنصيب،  مراسم  ألقاها خالل  له  كلمة  بلعريبي، يف  وأوضح 
هذه اللجنة ستسهر على تنسيق جهود القطاعات املعنية بهذا امللف 
قصد إزالة العراقيل املسجلة واحملتملة وبالتالي السماح بتسليمه يف 

اآلجال احملددة عند نهاية السنة اجلارية 2021.
ولفت الوزير إلى تنظيم عدة زيارات ميدانية واجتماعات دورية على 
تتعلق  عمل،  خليتي  تأسيس  عن  أسفرت  لوزارية  دائرته  مستوى 
أوالهما بالدراسات بينما تهتم الثانية باجلانب التعاقدي مع مؤسسة 

اإلجناز الصينية.
)ق.م( 

بعد  األمطار  مياه  جرفتهما  شخصان  هلك 
باملكان  مائي  مجرى  مياه  منسوب  ارتفاع 
بوالية  امدوكال  ببلدية  السطح  املسمى 
باتنة فجر أمس اإلثنني، حسب ما أكده لـ 
احلماية  مبديرية  باإلعالم  املكلف  )و.أ.ج( 

املدنية محليا، املالزم زهير نكاع.
وأوضح املصدر ذاته أنه مت العثور على جثة 
سنة،   40 العمر  من  البالغ  األول  الضحية 
حوالي الساعة اخلامسة صباحا بعد ساعتني 
مختلف  جهود  تكللت  فيما  البحث،  من 
على  بالعثور  ثانية  مرحلة  يف  التدخل  فرق 

 36 العمر  من  البالغ  الثاني  الشخص  جثة 
النصف  و  السادسة  الساعة  حدود  يف  سنة 

صباحا.
املدنية  احلماية  مصالح  أن  املصدر  وأضاف 
بـ4  لبريكة  املتدخلة  الوحدة  دعمت 
وحدات، إضافة إلى فرقة الغطاسني والفرقة 
السينوتقنية و كذا فرقة البحث والتدخل يف 
املفقودين  على  للبحث  الوعرة  األماكن 

االثنني.
)ق.م(

آخرين   93 وجرح  أشخاص  خمسة  تويف 
خالل نهاية األسبوع املاضي إثر 82 حادث 
احلضرية،  املناطق  مستوى  على  مرور 
العامة  املديرية  بيان  به أمس  أفاد  ما  حسب 
فإن  ذاته،  املصدر  الوطني.وحسب  لألمن 
املعطيات التي قامت بها املصالح املتخصصة 
لألمن الوطني تشير إلى أن سبب وقوع هذه 
احلوادث يعود بالدرجة األولى إلى العنصر 
املديرية  جتدد  اإلطار،  هذا  البشري.ويف 
ملستعملي  دعوتها  الوطني  لألمن  العامة 
املرور،  قانون  احترام  إلى  العام  الطريق 
وتوخي احليطة واحلذر أثناء السياقة، مذكرة 
بالرقم األخضر )1548( وخط النجدة )17( 
لتلقي  املواطنني  تصرف  حتت  املوضوعني 

البالغات على مدار الساعة.
)ق.و(

توفيت طفلة عمرها 9 سنوات مبنزلها العائلي 
الواقع مبدينة مستغامن جراء تسمم غذائي ، 
الوالئي  املدير  حسبما أستفيد، أمس، من 

للصحة والسكان، خليل محمد توفيق.
مصلحة  أن  )و.أ.ج(  لـ  خليل  وأوضح 
باملؤسسة  اجلراحية  الطبية  االستعجاالت 
االستشفائية "أرنستو شي غيفارا" استقبلت 
ليلة السبت املاضي ثالث حاالت من عائلة 
واحدة )الوالدين والبنت( تعاني من أوجاع 
على مستوى البطن، حيث مت وضعهم حتت 
تتحسن  أن  قبل  الطبية ملدة ساعتني  املراقبة 

حالتهم ويغادروا املستشفى.
األحد،   أمس   ، ذاتها  املصلحة  واستقبلت 
مرفوقني  واألم(  )األب  ذاتيهما  الوالدين 
يعاني  3 سنوات  العمر  يبلغ من  بطفل آخر 
يصرح  أن  قبل  ذاتها  التسمم  أعراض  من  
غذائي،  بتسمم  باملنزل  ابنته  بوفاة  األب 

يضيف املسؤول ذاته.
الفور - وفقا خلليل محمد توفيق-  ومت على 
املسكن  إلى  واالنتقال  وبائي  حتقيق  فتح 
مختلف  من  عينات  القتطاع  العائلي 
حيث  العائلة  هذه  تناولتها  التي  املأكوالت 
وسيلة  انعدام  األولية  املعاينات  أظهرت 
حلفظ املواد الغذائية باملنزل وحفظها بشكل 

عشوائي وغير صحي.
ويف انتظار نتائج العينات التي متت إحالتها 
على املخبر ، أجريت على احلاالت الثالثة 
على  بهم  التكفل  ومت   ، الضرورية  التحاليل 
وحالتهم  االستشفائية  املصالح  مستوى 
مستقرة وال تدعو للقلق وفق املتحدث ذاته.
األمنية  املصالح  قامت  جهتها،  ومن 
أسباب  حول  حتقيق  بفتح  املتخصصة 

ومالبسات الوفاة.
)ق.م(

ًأصدر، أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة 
حق  يف  باإليداع  يقضي  أمرا  بتبسة  الشريعة 
مع  العمد  القتل  قضية  يف  الرئيسيني  املتورطني 
القاصر  وضع  والترصد، يف حني  اإلصرار  سبق 
الثالث رهن الرقابة القضائية، وهي اجلرمية التي 

راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 15 سنة.
خلية  من  صحفي  بيان  عنه  كشف  ما  فحسب 
تبسة،  لوالية  األمن  مبديرية  واالتصال  اإلعالم 
قاعة  تلقى  إلى  تعود  القضية  حيثيات  فإن 
باستقبال  يتعلق  نداء  الدائرة  بأمن  اإلرسال 
حالة  يف  طفال  بالشريعة  الطبية  االستعجاالت 
مستوى  على  أبيض  بسالح  إصابته  بعد  حرجة 
الصدر بالقرب من القلب، ليتم التنقل إلى عني 
املكان مع تكثيف األبحاث و تفعيل مخطط أمني 
وتوقيفهم،  املتورطني  هوية  لتحديد  مستعجل 
خاصة بعد وفاة الضحية متأثرا باإلصابة املباشرة 

إلى  وصوله  من  قصيرة  مدة  بعد  تلقاها  التي 
املؤسسة االستشفائية.

املصلحة  أجرتها  التي  واألبحاث  التحريات 
ورفع  املستقاة  املعلومات  استغالل  بعد  و  ذاتها، 
اآلثار من مسرح اجلرمية،  مت االستماع ألكثر من 9 
أشخاص معظمهم قصر كشهود يف القضية نظرا 
وقوعها  وقت  اجلرمية  مسرح  يف  وجودهم  لثبوت 
َثُبَت تورط ثالثة قصر يف عملية القتل وذلك بعد 
نشوب شجار جماعي بينهم وبني الضحية بسبب 
توقيت  من  وجيزة  فترة  بعد  كالمية  مالسنات 
املتورطني  توقيف  ذلك  على  بناء  ليتم  اإلفطار، 
كافة  إمتام  وبعد  وعليه،  اجلرمية.  أداة  واسترجاع 
املتورطني  تقدمي  مت  الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
أمام العدالة لدى محكمة الشريعة التي أصدرت 

يف حق املتورطني األمر سابق الذكر.
فيروز رحال

تبسة
ريـــــَعة طيـَن في قتــِل طفــٍل بالشّْ إيـــداُع الُقصــّر الُمتورِّ الَجزائـــــُر 

ُتحصــــي 
10 وفيـــات 
بَفيــــروس 

»ُكـــــورونا« 
أحصت وزارة الصحة 

والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس ، 195 
إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا« يف اجلزائر 
خالل الـ24 ساعة، فيمـــا 

سجلــت 10  وفيات.

  مازاَل ِمن امُلبكر تقيُم 
العمِل الذي تقوُم 

لطُة املستقلُة  به السُّ
ملراقبِة االنتخاَباِت، 

فيَما يتعّلُق بالّتدقيِق 
يف ِملّفاِت الّترشِح 

امُلوَدعِة على ُمستَوى 
َمكاِتبها الِوالئّية ، 
وإن كاَنت امَلعلوماُت 
رُة حاليا عبر  املتوفِّ
ُمختلِف الوسائِط 
د إسقاَط عدٍد  ُتؤكِّ

حني  ُمعتبٍر من امُلترشِّ
ألسباٍب ُمختلفٍة؛ ولو 

أّن هذا اإلسقاَط ما 
يزاُل غير َ نهائيٍّ على 

عوِن  اعتباِر أّن فترَة الطُّ
أمام احملاِكم اإلدارّيِة 

ما تزاُل مفتوحًة؛ 
غَط املثاَر حول  ولكنَّ اللَّ
املادة 200 من القانوِن 

الُعضوِي يف إحدى 
َفقراِتها هو ما يشغُل 
باَل امُلتابِعني الذيَن 
يروَن أّنها َفضفاضٌة 
َل باًبا  وميكُن أن تشكِّ
من أبواِب الّتعسِف يف 
حني. وهذه  حِق امُلترشِّ
الفقرُة تذهُب إلى ": 
ح(  “أال يكوَن )املترشِّ
معروًفا لدى العامِة 

بصلِته بأوَساط املاِل 
واألعماِل امَلشبوهِة، 

وتأثيُره بطريقٍة 
ُمباشرٍة أو غير ُمباشرٍة 

على االختياِر احُلّر 
للّناخبنَي، وحسِن سيِر 
الَعمليِة االنِتخابيِة”.
  فربُط مَدى نزاهِة 
امُلتقدِم للّترشِح من 

َعدِمها مبدى َمعرفِة 
العامِة به والّتأِثير 

الذي ميكُن أن ُيحدُثه 
على االختيار ِاحُلّر 

للّناخبنَي  ُيحيُلنا إلى 
مفاهيَم غير َمضبوطٍة؛ 

وال ميكُن الّتأكُد من 
أمِر هذه األفعاِل إال 
بواِسطة َتقيقاٍت 

أمنّيٍة َصلبٍة وهي امِلهمُة 
الّتي كان يجُب أن تكوَن 

الَفيصُل؛ فالفساُد ال 
ُيثبُته العواُم وغالبا 
ما يفتُح الباَب أمام 

امُلنتقِمني واحلاِقديَن، 
وحتى بعِض امُلنافسنَي 

الذين َيستغّلوَن َثغراِت 
الَقانوِن من أجِل ضرِب 
امُلنافسنَي. ورغَم هذا 
ما زاَل الّتقييُم سابًقا 

ألواِنه.

المادُة 200

معسكر
 إلغـــاُء قائــمِة الُمستفيـِدين مـن 
500 َمسكـٍن عموِمـيٍّ إيَجـارٍي بسيـق 
القائمة  أمس األحد،  أول  اخلالق صيودة،  والي معسكر عبد  ألغى 
ببلدية سيق  إيجاري  500 مسكن عمومي  من  للمستفيدين  األولية 
بسبب تضّمنها أشخاصا ال تتوفر فيهم شروط االستفادة حسبما علم، 

أمس، لدى مصالح الوالية.
عن  الناجتة  األولية  املعلومات  أن  للوالية  اإلعالم  خلية  وأوضحت 
التحقيقات اإلدارية يف القائمة األولية من املستفيدين من هذه احلصة 
سابقا  عنها  اإلعالن  ومت  الوالية  مصالح  بها  أمرت  والتي  السكنية، 
بينت تسجيل جتاوزات يف إعداد القائمة وتضمنها أشخاصا ال تتوفر 
والي معسكر  أمر  ثانية،  القانونية.ومن جهة  فيهم شروط االستفادة 
ملفات طالبي  بدراسة  املكلفة  دائرة سيق  تفعيل أشغال جلنة  بإعادة 
امللفات  دراسة  يف  جديد  من  للشروع  اإليجاري  العمومي  السكن 
أقدمية  و  به  املعمول  التنقيط  املودعة على مستواها مع احترام سلم 

امللفات حسب تاريخ إيداعها و ضمان الشفافية يف العمل.
)ق.م(

اإلفطار:

اإلمساك:

19:34
04:30

بلسان عبد العزيز تويقر 

اجلزائر العاصمة
تنصيـــُب لجــــنٍة ِوزارّيــٍة ُمشتـــركٍة لُمتابعــِة 

َمشـــروِع إنجـــاِز َملـــعب بّراِقـــي

برج بوعريريج 
 توقيـــُف شـــاٍب َطعــن 
َخمسينـــًيا وأرداُه قتيـــاًل 
بوعريريج  برج  بوالية  قاصد علي  بئر  دائرة  بأمن  الشرطة  أوقفت مصالح 
ضحيتها  راح  قتل  جرمية  ارتكابه  بعد  عمره  من  الثالث  العقد  يف  شابا 
شخص آخر يبلغ من العمر 53 سنة ، وذلك إثر شجار دام بينهما انتهى 

بإزهاق روح الضحية .
وكانت املصالح ذاتها قد ألقت القبض على املتورط البالغ من العمر 33 
سنة، والذي كان يف حال فرار، حيث قام األخير باالعتداء بسالح أبيض 
على أحد األشخاص إثر مناوشات كالمية حادة بينهما أدت إلى مقتله 
بطعنة سكني متأثرا باإلصابة، بينما مت تقدمي املشتبه به أمام النيابة احمللية 
التي أمرت بإيداعه احلبس بتهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد.
صفاء كوثر بوعريسة

باتنة
هـــالك َشخصيــِن َجرفتُهـما مـــياُه 

األمطــاِر ببلــدّيِة أمـــدوَكــال

على مستوى املناطق احلضرية
مقتــُل 5 أشخــاٍص وَجــــرُح 93 
آخريــن خـــالَل نهــايِة األسُبــوِع

مستغامن
ٍم غـذاِئي ــرة بتســـمُّ  هـالُك طفـلٍة ُمتأثِّ


