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د.فاطمة الزهراء بولعراس

د.الّسعيد بوطاجني

يــاسي  اخلطـاُب السِّ
امُلنّحــــــط!
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َنِصيــــــحة..!

جبَلــة بِبجـاَيـة. . من قريــٍة 
َمنسّيـة إلى ِوجهـٍة سيـاحّيٍة بامِتيـاز
تعد قرية جبلة التابعة لبلدية بني كسيلة، الواقعة بأقصى اجلهة الشمالية الغربية لوالية 
بجاية،  من القرى التي لم تنل حقها من املشاريع والبرامج التنموية، ما جعلها تصنف ضمن 

املناطق احملرومة، إذ أنهكها اإلرهاب يف املاضي خالل سنوات العشرية السوداء، وأسقطها 
املسؤولون من أجندتهم  خالل سنوات البحبوحة املالية، وذنبها الوحيد موقعها وسط 

سلسلة جبلية، ما أبقى سكانها على مرِّ السنني يصارعون قسوة الطبيعة.
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هميش ُسكانها عانوا ويالِت اإلرَهاب وسنواِت من التَّ
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واليات اجلنوب
قوافـُل َمكاتـِب الّتصويـِت 

الُمتنقـلِة َتجـــــوُب 
الَمناطـــَق النَّائـــــية

قسنطينة
إْمهـاُل ُمكَتتبـي مشـاريـَع 
ــــم  التَّرقـــوي المــُدعَّ
أسبوَعين الستكَماِل ِملّفاتهم

سيدي بلعباس
ٌة  7 تنظيــــماٌت طالبيــّ
راســِة  تشــــلُّ الـــدِّ

الَجـــــامعــــّيِة

تبسة
عامــاِن حبــًسا نافــًذا 

فــي حـقِّ الُمتورِطيـن في 
سرقـِة أوراِق التَّصـويــِت

كشف وكيل اجلمهورية الرئيسي لدى محكمة 
القطب املالي واالقتصادي سيدي 

امحمد، باجلزائر العاصمة، قارة 
شاكر، أن الدولة ستعمل على 

استرجاع األموال املنهوبة، غير 
أن بعض العراقيل الدولية حالت 

دون ذلك، خاصة يف مجال التعاون 
القضائي الدولي، كاشفا 
عن أسماء البلدان التي 
هربت إليها العصابة 
أموال اجلزائريني، 

وقال إن السلطات 
أبرقت 53 إنابة 
إلى 12 دولة 
السترجاع 
األموال.

هـِذه هــي الُبلــداُن التِّـي 
بـــت إليــها العصـابـُة  َهرَّ
يــن أمـــــواَل الَجزائــريِّ

السلطاُت تبرُق 53 إنابًة إلى 12 دولًة

غلُق الَعديِد من امُلؤّسساِت، وتراجُع االستثماِر بشكٍل َرهيبغلُق الَعديِد من امُلؤّسساِت، وتراجُع االستثماِر بشكٍل َرهيب

َمشلـــوَلــةَمشلـــوَلــة  !!
سالمـــي: بكــر  سالمـــي:أبــو  بكــر  أبــو 

امَلائــِة نسبـُة  امَلائــِة نسبـُة  يف   " "7070 يف 
االسِتثمــاِر  االسِتثمــاِر تراجــــِع  تراجــــِع 
""20142014 األجنبي منـذ  األجنبي منـذ  

امُلجــازفــِة" مـن  وَمنعتـُهم  امُلستثمريـَن  أرَبكـت  االسِتثمــاِر  "قوانيـُن  نويـوة:  شكــري 
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أمينة.ش 
ــة  ــدوة صحفي ــارة خــال ن وأشــار ق
واملالــي  االقتصــادي  القطــب  أن 
الســترجاع  فعاليــة  اكثــر  ســيعطي 
إلــى  واحملولــة  املجرمــة  العائــدات 
اخلــارج، خاصــة وأن هــذه اإلجــراءات  
ــة املــدى، ألن إجــراءات  معقــدة وطويل
إلــى  دولــة  مــن  األمــوال  اســترداد 
أخــرى هــي معقــدة خاصــة العقــارات، 
ــن  ــار م ــى عق ــتتنازل عل ــة س ألن الدول

دولــة إلــى أخــرى.
أنــه  الســياق،  ذات  يف  وكشــف 
مــن بــن العراقيــل التــي نتلقاهــا يف 
االتفاقيــات  غيــاب  هــي  االســترداد 
يصبــح  حيــث  الثنائيــة،  الدوليــة 
ــة  ــات مكافح ــى االتفاقي ــكام إل االحت
الفســاد التــي تعــد حاجــزا يف اســترداد 
ــات  ــا أن طلب ــوزة، مضيف ــوال احملج األم
الدولــي تتضمــن  القضائــي  التعــاون 
معلومــات عــن األشــخاص والوقائــع 
واملمتلــكات والتعــرف علــى العائــدات 

اإلجراميــة، وحتديــد هويــة األشــخاص 
ــب  ــوال نطل ــى األم ــل إل ــد التوص وعن
أو  األرصــدة  أو  األمــوال  جتميــد 

البنكيــة. احلســابات 
وأضــاف وكيــل اجلمهوريــة لــدى 
محكمــة ســيدي امحمــد، أن عــدد 
ــادرة  ــة الص ــة الدولي ــات القضائي اإلناب
ــة  ــة موجه ــة دولي ــة قضائي هــي 53 إناب
فرنســا،  لسويســرا،  لــدول.  أساســا 
لوكســمبورغ،  إيطاليــا،  اســبانيا، 
الشــمالية،  ايلنــدا  بنمــا،  ايطاليــا، 
املتحــدة  الواليــات  وكــذا  الصــن،. 
االمــارات  كنــدا،  األمريكيــة، 
العربيــة، مؤكــدا أنــه يتــم الســهر علــى 

األمــوال. اســترداد 
وكيــل  عــرض  األرقــام   وبلغــة 
اجلزائــي  القطــب  لــدى  اجلمهوريــة 
واالقتصــادي املالــي، قــارة شــاكر ، 
ــي  ــاط القضائ ــة النش ــرة حصيل ألول م
خــال الفتــرة املمتــدة مــن ســبتمبر 

.  2021 مــاي  غايــة  إلــى   2020

ــدوة  ــش الن ــى هام ــارة عل ــرح ق وص
ــاكر  ــارة ش ــا  ق ــي عقده ــة الت الصحفي
امحمــد،  ســيدي  محكمــة  مبقــر 
متــت  الذيــن  األشــخاص  عــدد  أن 
متابعتهــم بلــغ 723 شــخص منهــم 
149 شــخص  أنثــى  527 ذكــر و47 
معنــوي، عــدد األشــخاص املوجوديــن 
يف احلبــس بلــغ  55 شــخصا، عــدد 
األشــخاص حتــت الرقابــة القضائيــة 
وصــل إلــى 151، األشــخاص يف حالــة 
باملئــة،   71,51 مبعــدل   368 افــراج 
بينمــا أكثــر مــن 2000 شــخص متابــع 
بالقانــون املتعلــق مبحاربــة الفســاد، أمــا  
ــرة  ــذه الفت ــال ه ــوزة خ ــوال احملج األم
بلغــت 750 عقــار واملنقــوالت جتــاوزت 
1730 منقــول وجتميــد 1011 حســاب 

بنكــي و5 ســندات بنكيــة .
قضايــا قيــد التحقيــق 57 مبعــدل 
68٫7 باملئــة، وقيــد التحريــات األوليــة 
ــع  ــات، )قم ــتوى 3 جه ــى مس 26 عل
الفســاد لــوزارة العــدل (، )فــرق املثاليــة 

التابعــة األمــن الوطنــي(،  )فصيلــة 
ــي ( . ــدرك الوطن ال

اجلمهوريــة  وكيــل  كشــف  كمــا 
لــدى محكمــة ســيدي امحمــد، شــاكر 
قــارة، خــال ذات النــدوة  أنــه خــال 
ــذ  ــي من ــب اجلزائ ــب القط ــرة تنصي فت
تســعة أشــهر مت  حجــز 750 عقــار فيمــا 
ــة،  ــدل 23 باملائ ــارات مبع ــص العق يخ
 43 مبعــدل  منقــول   1780 املنقــوالت 
البنكيــة  حســابات  عــدد  باملائــة، 
ــدل  ــي مبع ــاب بنك ــدة1011 حس املجم
ــة  ــندات البنكي ــذا الس ــة، وك 32 باملائ

5 ســندات مبعــدل 0.16 باملائــة.
القطــب  إنشــاء  ولإلشــارة 
االقتصــادي واملالــي جــاء جتســيدا إلدارة 
الدولــة ملكافحــة الفســاد وإلغــاء امتيــاز 
التقاضــي بعــض األشــخاص الذيــن 
الدولــة  يف  عليــا  وظائــف  يشــملون 
وإجــراءات املتابعــة التــي عرقلــت مــن 

قبــل.

لــدى  االتهــام  غرفــة  رفضــت 
اإلفــراج  اجلزائــر   قضــاء  مجلــس 
ــر األول  ــل الوزي ــارس جن ــال ف ــن س ع
األســبق  و وزيــر الســكن األســبق عبــد 
الوحيــد طمــار بصفتــه  والــي واليــة 
ــة  ــا يف قضي مســتغامن الســابق ملتابعتهم

فســاد جديــدة.
القضيــة تتعلــق مبنــح هــذا طمــار 
عقــارات فاحيــة بــدون وجــه حــق  
األول  وزيــر  مســتغامن  البــن  بواليــة 
األســبق ســال عبــد املالــك املدعــو 
فــارس ســال املتهــم يف قضيــة احلــال.

ــد أن  ــام  جــاء بع ــة االته ــرار غرف  ق
ــة  ــة الثاني ــق الغرف ــي التحقي ــر قاض أم
بالقطــب اجلزائــي املتخصــص يف قضايــا 
ــيدي  ــة بس ــة و االقتصادي ــاد املالي الفس
ــا  ــد االســبوع املاضــي  بإيداعهم امحم
رهــن احلبــس املؤقــت يف هــذه القضيــة 

.
ســال وطمــار وجهــت لهمــا تهمــا 
ــازات  ــح امتي ــي من ــاد وه ــق بالفس تتعل
اســتغال  إســاءة  و  مســتحقة  غيــر 
عموميــة،  أمــوال  تبديــد  و  الوظيفــة 
وفقــا  مــدة احلبــس  أن  بالرغــم مــن 

القضــاء  عــن  الصــادرة  لألحــكام 
ــة  ســتنقضي لفــارس، ســال مــع بداي
هــذا   أن  إال  الداخــل  جويليــة  شــهر 
األخيــر ســبقه أمــر إيــداع جديــد يف 

املؤقــت. احلبــس 
مــن  ســال  فــارس  أن  يذكــر 
أيــام  املفــروض أن يفــرج عنــه بعــد 
ــة حبســه  ــل بعــد اســتكمال عقوب قائ
ــس  ــنتن حب ــدرة بس ــت مق ــي كان الت
ــد،   ــيارات واح ــب الس ــة تركي يف قضي
ــدة  ــة اجلدي ــه يف القضي ــه وبتورط إال أن
مــع طمــار وقــرار غرفــة االتهــام ســيبقى 

إلــى  بالشــلف  العقابيــة  يف املؤسســة 
حــن محاكمتــه وبرمجــة قضيتــه التــي 

التــزال قيــد التحقيــق .
بينمــا اليــزال وزيــر الســكن الســابق 
املؤسســة  يف  طمــار  الوحيــد  عبــد 
العقابيــة بعــد رفــض غرفــة االتهــام 
ــا  ــدة قضاي ــه يف ع ــه لتورط ــراج عن اإلف
ــب  ــه منص ــت تولي ــاد وق ــق بالفس تتعل
ولــم  مســتغامن،  واليــة  علــى  والــي 
ــه  ــم إيداع ــة اآلن رغ ــى غاي ــم إل يحاك

ــنة . ــن س ــر م ــذ أكث ــس من احلب
أمينة.ش

السلطات تبرق 53 إنابة إلى ـ12 دولة

هـــذه هــي البلـــدان التـــي هـربـــت  
إليـــها العصــابة أمـــوال الجزائرييـــن

متابع مع وزير السكن السابق عبد الوحيد  احلبس املؤقت يف قضية جديدة

اإلبقـــاء على فــارس ســـالل فـي السجـــن
الليبــي  الرئاســي  املجلــس  عضــوا  شــرع 
أمــس  الــايف،  اهلل  وعبــد  الكونــي،  موســى 
ــدوم  ــر ت ــى اجلزائ ــمية إل ــارة رس ــاء، يف زي األربع

يومــن.
ــي،  ــر الدول ــار اجلزائ وكان يف اســتقبالهما مبط
ــؤون  ــر الش ــراد ووزي ــز ج ــد العزي ــر األول عب الوزي
جانــب  إلــى  بوقــدوم،  صبــري  اخلارجيــة 
وزيــر الداخليــة واجلماعــات احملليــة والتهيئــة 

بلجــود. كمــال  العمرانيــة، 
ــن  ــة م ــام قليل ــب أي ــارة عق ــذه الزي ــي ه وتأت
زيــارة رئيــس الــوزراء الليبــي عبــد احلميــد دبيبــة 
إلــى اجلزائــر علــى رأس وفــد وزاري شــارك يف 
منتــدى اقتصــادي مبشــاركة 400 رجــل اقتصــاد 
منهــم 150 ليبيــا، ويف الوقــت الــذي تعتــزم فيــه 

ــة  ــادالت التجاري ــع حجــم التب ــا رف ــر وليبي اجلزائ
بــن البلديــن لتصــل إلــى 3 ماييــر دوالر يف 

ــة. ــنوات املقبل الس
ــة  ــى معرك ــاد إل ــد ع ــون ق ــس تب وكان الرئي
طرابلــس وأكــد أول أمــس يف مقابلــة صحفيــة مع 
ــر للتدخــل  ــرة، عــن »اســتعداد اجلزائ قنــاة اجلزي
بصفــة أو بأخــرى ملنــع ســقوط طرابلــس«، وتابــع 
»ملــا قلنــا خــط أحمــر، حقيقــة كان خطــا أحمــر، 
فوصلــت الرســالة ولــم يتــم احتــال طرابلــس«.
ــه عــن »رفــض  ــت ذات ــر الرئيــس يف الوق وعب
اجلزائــر أن تكــون طرابلــس أو عاصمــة عربيــة 
ــة«. ــن طــرف املرتزق ــة م ــة محتل وشــمال إفريقي
منير بن دادي

محمد رضوان بلعروسي 

وجــاء يف املجلــة، »إن التنظيمــات اإلرهابيــة 
تعمــل علــى نشــر الرعــب يف أوســاط الشــعوب 
وحتــرض علــى العنــف ضــد الــدول واحلكومــات 
كل  مســتغلة  املتطرفــن،  املجرمــن  وتدعــم 
الوســائل مــن  مــال فاســد و أســلحة مهربــة 
ــف  ــتياء بالعن ــا االس ــل، غايته ــام مضل وإع

ــرائعها«. ــا وش ــرض أحكامه ــم وف ــى احلك عل
وأضافــت » دون شــرف وخجــل ال يحرجهــا 
مختلــف  أبــواب  علــى  والتســول  البــكاء 
ــك  ــى تل ــة وحت ــة، واإلقليمي ــات الدولي املنضم
التعامــل  وأيضــا  املثليــن.  بحقــوق  املطالبــة 
مــع دول وأنظمــة اســتعمارية عنصريــة تســتعمر 
ــه  ــق يف وج ــا. وتف ــتغل خيراته ــعوب وتس الش

تقريــر مصيرهــا«.
وتابعــت »القاعــدة، داعــش، بوكوحــرام، 
ــن تنظيمــات  ــا م ــاك، وغيره ــا، رشــاد، امل اجلي
املــوت. تختلــف تســمياتها وأماكــن جرائمهــا، 
ــا  ــي يف غاياته ــا تلتق ــأتها، إال أنه ــخ نش وتواري
ــة يف إرســاء قواعــد  ــا ومراميهــا، املتمثل وأهدافه
حكــم  يكــرس  عنصــري  ديكتاتــوري  نظــام 
النظــام  ويفــرض  واألقليــة،  األوليغارشــيا 
وتطلعــات  آمــال  علــى حســاب  التيوقراطــي 

الشــعوب”.
التنظيمــات  هــذه  أن  املجلــة،  وكشــفت 
ال تهمهــا الوســائل املســتعملة لتحقيــق هــذه 
األهــداف، ســواء حتالفــوا مــع آل صهيــون أو 
األنظمــة الفاســدة أو أعــداء الوطــن أو حتــى 

مــع الشــيطان. طاملــا أن ملهمهــم “مكيافيلــي” 
يــرى أن الغايــة تبــرر الوســيلة. ومشــرعهم “أبــو 
قتــادة ” أفتــى بشــرعية تعميــم عمليــات القتــل 
والــردة علــى كافــة أبنــاء اجلزائــر، وتكفيــر حتــى 
املواليــد والرضــع ألنهــم لــم يدخلــوا بعــد يف 

ــام. اإلس
واســتذكرت مجلــة اجليــش، مــا حــدث 
ــن  ــي، »أي ــرن املاض ــعينيات الق ــر تس يف اجلزائ
ــوى  ــة بق ــة املدعم ــات الظامي ــت العصاب تكالب
وزرع  اجلزائريــة.  الدولــة  لتفكيــك  خارجيــة 
ــدة  ــرض عقي ــع وف ــل املجتم ــة داخ ــذور الفتن ب
ــت  ــا«، ولتثبي ــا وعادتن ــة لدينن ــدة مخالف جدي
ــة، كان ال  ــة أو اخلاف ــام أو اجلمهوري ــذا النظ ه
ــى بيــت  ــري إل ــد مــن إدخــال الشــعب اجلزائ ب
الطاعــة، مــن خــال تخطيــط وبرمجــة وتنفيــذ 
وتقتيــل  إبــادة  وعمليــات  ومذابــح  مجــازر 
جماعيــة، لــردع كل مــن تســول لــه نفســه 
بــن  أفكارهــم، مستشــهدًة مبجــازر  معارضــة 
ــاد،  ــيدي حم ــس، س ــة، الراي ــة، الرمك طلح
حــوش  العنتــري،  ســيدي  مســوس،  بنــي 
خميســتي، بــن علــي، أوالد حــدة مــزوارة، 
ــات املجــازر  ــور، حــد الشــكالة، ومئ ــة لبق ضاب
عبــر كافــة التــراب الوطنــي، حيــث كانــت 
طــرق القتــل يف غايــة الوحشــية وأرقــام الضحايــا 

اآلالف. عشــرات  تتجــاوز 
ــاد  ــة رش ــراد منظم ــأن أف ــت، ب ــا صّرح كم
ــة  ــى األراضــي األوروبي ــة، يقيمــون عل اإلرهابي
بنــي  حملاربــة  باملســيحين  ويستأســدون 
جلدتهــم، وإقامــة كمــا يزعمــون دولــة اخلافــة 

علــى األراضــي اجلزائريــة.
أمــا بخصــوص حركــة املــاك اإلهابيــة  فــكل 
للســخرية  ويدعــو  ومحيــر  غريــب  فيهــا  مــا 
والدهشــة يف آن واحــد -حســب مــا أفــادت بــه 
ــب  ــذي يطال ــها ال ــا أو رئيس ــة- ، فزعيمه املجل
يف  رضيــع  كأنــه  اجلزائــر،  عــن  باالنفصــال 
حضــن أمــه، واألكثــر مــن ذلــك يتبجــح بكيــان 
ــى يف  ــى وال يتوان ــه األعل ــره مثل ــري يعتب عنص
وصفــه بالتحضــر والتقــدم والعدالــة، غاضــا 
الطــرف علــى مــا يرتكبــه هــذا الكيــان مــن 
ــزل  ــطيني األع ــعب الفلس ــق الش ــازر يف ح مج

صاحــب األرض والعــرض.
وأضافــت “رشــاد واملــاك” مثــل إبليــس 
والشــيطان أو همــا “دراكــوال” مصاصــي دمــاء 
يســتطيعان  ال  الظــام،  أنفــاق  يف  الشــعب 

مواجهتــه يف ضــوء النهــار.
أن  املجلــة،  أكــدت  آخــر  صعيــد  علــى 
ــوري  ــش جمه ــعبي »جي ــي الش ــش الوطن اجلي
ــه  ــك بصفــة ال رجعــة فيهــا« وأن وســيبقى كذل
يتولــى مهامــه الدســتورية وفــق مــا تقتضيــه 
قوانــن اجلمهوريــة و«ينــأى عــن التدخــل يف أي 

مســار انتخابــي«.
»إصــرار  عــن  املجلــة  افتتاحيــة  وأعربــت 
الظــروف  توفيــر  علــى  العســكرية  املؤسســة 
املواتيــة عشــية االنتخابــات التشــريعية، و التــي 
ــة،  ــن وطمأنين ــن شــأنها ضمــان ســيره يف أم م
للســماح للشــعب مــن التعبيــر بــكل حريــة 
مثلــه يف  ملــن  احلــر  اختيــاره  عــن  وشــفافية 

أو إكــراه«. التشــريعية دون ضغــط  الســلطة 

متكــن عناصــر فرقــة الشــرطة القضائيــة ألمــن 
دائــرة مســعد واليــة اجللفــة ، مــن توقيــف  أربعــة 
ــبكة  ــن ش ــم بتكوي ــتبه يف قيامه ــخاص مش أش
ــن  ــس م ــم أم ــبما عل ــيبرانية، حس ــة س إجرامي

ــي . ــن الوالئ ــال لألم ــة اإلتص خلي
و أوضــح مســؤول خليــة اإلعــام لــدى أمــن 
الواليــة ، محافــظ الشــرطة ســاعد فيطــس، بــأن 
ــون  ــا ، تتك ــي مت توقيفه ــة الت ــبكة اإلجرامي الش
مــن أربعــة أشــخاص تتــراوح أعمارهــم مــا بــن 
نشــاطهم  ضمــن  يقومــون   ، عامــا   40 و   30
لنشــر  محليــة  فايســبوكية  صفحــات  بــإدارة 
ــب  ــة بالس ــخاص متبوع ــيئة لألش ــن مس مضام
ــة ،  ــذه العملي ــزاز. و جــاءت ه ــد واإلبت والتهدي
يضيــف ذات املصــدر ، علــى إثــر تلقــي عناصــر 

الفرقــة لعــدة شــكاوي، مفادهــا تعــرض بعــض 
املواطنــن لإلســاءة و اإلبتــزاز و الســب عبــر 

ــدر. ــة املص ــبوكية مجهول ــات فايس صفح
وفــور ذلــك مت مباشــرة جملــة مــن التحريــات 
ــم  ــتبه فيه ــف املش ــى توقي ــت إل ــة، أفض املعمق
األجهــزة  بعــض  إســترجاع  مــع  القضيــة  يف 
املســتعملة لهــذا الغــرض . و بعــد اســتيفاء 
ــدم املشــتبه  ــة ، ق ــق يف القضي إجــراءات التحقي
ــة  ــدى محكم ــة ل ــل اجلمهوري ــام وكي ــم أم فيه
مســعد، الــذي أمــر بإيــداع أحدهــم احلبــس 
ــتدعاء  ــن اس ــة م ــتفاد البقي ــا اس ــت، فيم املؤق
مباشــر يف إطــار القضيــة، وفقــا لــذات املصــدر.
ق.و

اجللفة:

توقيـف 4 أشخـاص مشتبـه فـي قيامـهم 
بتكويـن شبـكة إجرامــية سيبــرانــية

` كشف وكيل اجلمهورية الرئيسي لدى محكمة  القطب املالي واالقتصادي سيدي امحمد، باجلزائر 
العاصمة، قارة شاكر ، أن الدولة ستعمل على استرجاع األموال املنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت 

دون ذلك، خاصة يف مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك اإلجراءات على جهة قضائية واحدة.

يف زيارة رسمية تدوم يومني

عضــوا المجلـــس الرئاســي الليبـــي 
فــــي الجـــزائــــر

مجلة اجليش تقول بأنهما دراكوال ميتصان دم الشعب يف الظالم

 »رشــاد« و»المـــاك« جهــات لعمـــلة واحـــدة 
مــــــع »الجــــــيا« و»القــــاعــــدة«

قالت مجلة اجليش يف عدد جوان اجلاري، بخصوص حركتي “رشاد” و”املاك”، أنهما حركتني 
إرهابيتني، ال تختلفان عن “اجليا” و”القاعدة”، مشيرًة إلى أنهم جهات لعملة واحدة.
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غلق العديد من املؤسسات وتراجع االستثمارات بشكل رهيب

عجلـة االقتصـاد.. مشلولـة!عجلـة االقتصـاد.. مشلولـة!
أسماء بوصبيع

أخبار الوطن: كُثر احلديث عن الوضع السياسي دون احلديث عن االقتصاد، كيف هو حالنا 
اقتصاديا؟

عبــد القــادر بريــش: يف تقديــري، إعطــاء أهميــة للبعــد السياســي يف خطــاب احلملــة االنتخابيــة ويف البرامــج االنتخابيــة 
ــر  ــاء املؤسســاتي للجزائ ــه البــاد، يف إطــار البن ــر ب ــذي مت ــة االســتقرار السياســي يف ســياق التحــول ال ــى أهمي جــاء نظــرا إل
ــتقرار  ــى اس ــتند إل ــة، إال إذا اس ــج ملموس ــق نتائ ــق ويحق ــن أن يتحق ــادي ال ميك ــاح اقتص ــأي إص ــي ف ــدة، وبالتال اجلدي
مؤسســاتي وتوافــق سياســي بــني مختلــف الشــركاء السياســيني، وهــو مــا نحتاجــه يف املرحلــة احلاليــة يف اجلزائــر، بتجديــد 
ــات  ــة التحدي ــاذ اقتصــادي ملواجه ــج إنق ــى برنام ــاج إل ــة وإرادة الشــعبية، ونحت ــى أســس دميقراطي املؤسســات السياســة عل
ــة. ــة اقتصادي ــة وحركي ــدى املســتثمرين احملليــني واألجانــب مــن أجــل إعطــاء ديناميكي ــة وإعــادة بعــث الثقــة ل االقتصادي

سجلنا خالل السنوات األخيرة غيابا شبه كلي لالستثمارات، ما تعليقكم، وإلى ماذا تعود 
األسباب؟

بالطبــع، الحظنــا ذلــك منــذ ســنة 2019، فاجلزائــر دخلــت يف مرحلــة الاســتقرار السياســي وهــذا مــا أّثــر ســلبا وتســبب 
يف شــلل تــام يف حركيــة االســتثمار، ولــم نســجل مشــاريع اســتثمارية بعــد أن تراجعــت وتيــرة النشــاط االقتصــادي بشــكل 
كبيــر. ومــا عقــد األمــر أكثــر هــو تراجــع املــوارد املاليــة للدولــة نتيجــة تراجــع عائــدات صــادرات احملروقــات وتراجــع مســتوى 
ــتوى  ــع مس ــة وتراج ــة الدول ــص ميزاني ــه تقل ــب عن ــا ترت ــة، مم ــة البترولي ــرادات اجلباي ــع إي ــذا تراج ــرف، وك ــي الص احتياط
النفقــات العموميــة خاصــة نفقــات التجهيــز، ممــا أثــر علــى تراجــع يف الطلــب العمومــي الــذي كانــت وال تــزال تقــوده الدولــة.

 كيف سينعكس هذا اجلمود االقتصادي على البلد واحلياة اليومية للمواطنني؟
دون شــك، لقــد انعكــس هــذا اجلمــود االقتصــادي علــى تراجــع وتيــرة النمــو االقتصــادي وتســجيل مســتويات متدنيــة 
وتراجــع يف مؤشــرات االقتصــاد الكلــي اجلزائــري، باإلضافــة إلــى جمــود يف مســتويات االقتصــاد وتراجــع نشــاط ورقــم أعمــال املؤسســات االقتصاديــة، وتقلــص مســتوى التشــغيل 

وخلــق فــرص العمــل، ومــا زاد األمــور تعقيــدا اقتــران هــذه العوامــل األساســية واالقتصاديــة الكابحــة للــدورة االقتصاديــة، بالعامــل الصحــي جلائحــة » كورونــا«.
 ستعرف اجلزائر حكومة جديدة تنبثق من التشريعات املقبلة، كيف يجب أن تكون تشكيلتها، وما املطلوب منها إلخراج االقتصاد 

اجلزائري من عنق الزجاجة وحتقيق نسبة منو مقبولة؟
نعــم، دون شــك ســتكون حكومــة توافــق سياســي بالنظــر إلــى الســباق الــذي متــر بــه يف اجلزائــر يف إطــار التحــول الدميقراطــي الســلمي واألمــن مبــا يحفــظ اســتمرارية الدولــة 
واســتقرار مؤسســاتها، ونتطلــع ألن تكــون هــذه احلكومــة حكومــة سياســية ومــن كفــاءات تكــون يف مســتوى التحديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، وأن تتبنــى برنامجــا 
ــراد املجتمــع إلصــاح االختــاالت التــي يعرفهــا االقتصــاد الوطنــي. ولتحقيــق متطلبــات  ــا وبرنامــج إنقــاذ اقتصــادي يســتجيب لانشــغاالت املســتعجلة ألف ــا توافقي اقتصادي
اإلقــاع االقتصــادي املنتظــر نحتــاج إلــى بنــاء مؤسســاتي وحكومــة متجانســة سياســيا تكــون مشــكلة مــن وزراء ذوي كفــاءة وتخصــص قطاعــي،  وقــادرة علــى التحكــم يف امللفــات 
الكبــرى. وبنظــرة أكثــر توافقيــة مــع برامــج األحــزاب السياســية التــي ســتكون ممثلــة يف احلكومــة القادمــة علــى ضــوء نتائــج االنتخابــات ومــا تفــرزه مــن خارطــة سياســية جديــدة.

 ما املطلوب لتبديد مخاوف اجلزائريني؟
أوال، التعويــل علــى املرحلــة التــي نحــن بصــدد العبــور إليهــا كونهــا مرحلــة حاســمة ومصيريــة يف تاريــخ اجلزائــر، والتأكيــد علــى أن التغييــر ال يتحقــق يف طفــرة ويف وقــت 

وجيــز، وعلينــا الثقــة يف أن هنــاك إرادة سياســية حقيقــة للتغييــر، كمــا علينــا بالصبــر ألن نتائــج التغييــر املؤسســاتي واإلصــاح االقتصــادي ال تتحقــق يف ظــرف وجيــز.
سألته: أسماء بوصبيع

ــد  ــي، عب ــادي واملال ــر االقتص ــرى اخلبي ي
اجلزائــر  االســتثمار يف   « أن  عيــة  الرحمــن 
ــود بشــكل  ــذا يع ــر واضــح،  وه غامــض وغي
ــة للنهــوض  ــوادر حقيقي ــاب ب ــى غي مباشــر إل
وركــود  جمــود  إلــى  أدى  مــا  باإلنتــاج، 
ــع  ــع وتراج ــات واملصان ــق املنش ــاد وغل االقتص
مناصــب العمــل يف ظــل ضعــف اإلصاحــات 

املاليــة والبنكيــة وغيــاب الرقمنــة ».
وقــال اخلبيــر االقتصــادي واملالــي عبــد 
ــن«  ــار الوط ــح لـ«أخب ــة يف تصري ــن عي الرحم
ــب   ــر مناس ــر غي ــائد يف اجلزائ ــاخ الس إن » املن

الغامضــة،  القوانــني  ظــل  يف  لاســتثمار، 
التنفيــذي  املرســوم  املثــال  ســبيل  علــى 
املتعلــق باســتيراد الســيارات الــذي أقــره وزيــر 
الصناعــة احلالــي، فهــو غيــر واضــح وال يخــدم 

القطــاع«.
وعليــه، يقتــرح اخلبيــر عيــة »ضــرورة خلــق 
املاليــة  ديناميكيــة يف مجــال اإلصاحــات 
والبنــوك، ومحاربــة البيروقراطيــة يف مؤسســات 
الضرائــب، وتوفيــر األدوات الرقميــة للنهــوض 

بقطــاع االســتثمار وتشــجيعه«.
أسماء بوصبيع

يف  املختــص  نويــوة  شــكري  األســتاذ  أوضــح 
الدراســات االســتراتيجية والتنفيــذ، يف تصريــح أدلــى به 
لـ«أخبــار الوطــن«، أن »عــدم اســتقرار قوانــني االســتثمار 
وتغييرهــا يف كل مــرة خاصــة املتعلقــة بقوانــني املاليــة، 
ــون  ــي« و«قان ــون املال ــني »القان ــة ب ــات القانوني والتناقض
املاليــة التكميلــي« دفــع املســتثمرين إلــى العــزوف عــن 
االســتثمار، بغــض النظــر عــن البيروقراطيــة والرشــوة، 
مــا جعــل االســتثمار مجازفــة ذات عواقــب غيــر مرغوب 

ــذه املمارســات«. ــا له ــن طــرف املســتثمر وفق ــا م فيه
ويــرى املختــص شــكري نويــوة أن » اجلزائــر مطالبــة 
ــة مــن أجــل دفــع  اآلن باتخــاذ قــرارات صعبــة ومصيري
ــة  ــة رؤي ــال صياغ ــن خ ــذا م ــتثمار، وه ــة االس عجل
وإســتراتيجية واضحتــني، الســيما علــى املــدى املتوســط 

ــة االقتصــاد«. ــع بعجل بهــدف دف
 وأضــاف يقــول: إن »اســتقرار القوانــني والشــباك 
املوحــد أمــر إيجابــي بالنســبة إلــى االســتثمار، مبــا 
أنــه سيحســن منــاخ االســتثمار ويســاهم يف اســتقطاب 
محفــزات  خــال  مــن  واألجنبــي  احمللــي  املســتثمر 

وآليــات واضحــة«.
أسماء بوصبيع

ــر  ــو بك ــور أب ــة الدكت ــؤون املالي ــر يف الش ــرى اخلبي ي
ــر موجــودة لكنهــا  ســامي أن » االســتثمارات يف اجلزائ
بنســبة قليلــة مقارنــة باالســتثمارات التــي كانــت قبــل 
يف   70 مبعــدل  تراجعــت  حيــث  الصحيــة،  األزمــة 

ــة«. املائ
ــامي،  ــر س ــو بك ــور أب ــة الدكت ــر املالي ــح خبي وأوض
يف تصريــح لـ«أخبــار الوطــن«، أن » األزمــة الصحيــة 
علــى  كبيــر  بشــكل  أثــرت  اجلزائــر  ضربــت  التــي 
االقتصاديــة  األزمــة  إليهــا  أضــف  االســتثمارات، 
وتراجــع مداخيــل البتــرول، وهمــا عامــان أثــرا بشــكل 
كبيــر علــى االســتثمارات الوطنيــة واألجنبيــة«، مضيفــا 
ــا  ــا مشــكوك فيه ــت موجــودة فبعضه ــول: »وإن كان بالق
لتورطهــا مــع شــخصيات النظــام الســابق واملــال الفاســد 

.«
وقــال اخلبيــر » االســتثمارات يف اجلزائــر موجــودة 

وأرقــام أعمالهــا حتــوز عليهــا وزارة الصناعــة والتجــارة 
اتفاقيــات  وهنــاك  لإلحصــاءات،  الوطنــي  واملرصــد 
مبدئيــة مــع املســتثمرين ســواء كانــوا محليــني أو أجانــب 
إال أن الظــروف السياســية واالقتصاديــة عطلــت حركيــة 
ــة  ــإن نســبة االســتثمارات قليل ــي ف االســتثمار، وبالتال
األزمــة  قبــل  كانــت  التــي  باالســتثمارات  مقارنــة 

ــة« ــدل 70 يف املائ ــت مبع ــث تراجع ــة، حي الصحي
ــرا  ــا كبي ــي تشــهد تراجع وبخصــوص القطاعــات الت
يف رقــم أعمــال االســتثمارات، قــال اخلبيــر: » منــذ 
اجلزائــر،  االســتثمارات يف  نســبة  تراجعــت   ،2014
علــى غــرار قطــاع الصناعــة وقطــاع اخلدمــات واألشــغال 
ــات  ــي قطاع ــا وه ــي وغيره ــاع الفاح ــة والقط العمومي

ــات«. ــارج احملروق خ
أسماء بوصبيع

ــة«  ــد يف غرف ــر يرق ــزال االســتثمار يف اجلزائ  ال ي
اإلنعــاش« بالنظــر إلــى  »الضبابيــة« و » الغمــوض« 
ــدم  ــر وع ــتثمار يف اجلزائ ــني االس ــزا  قوان ــذان مي الل
ثباتهــا، نتيجــة إلغــاء التشــريعات يف كل مــرة،  دون 
أن ننســى القــرارات العشــوائية يف اتخــاذ القــرارات، 
ــر يف  ــول اجلزائ ــا دخ ــني، أضــف إليه ــد القوان وجتمي
ــلت  ــباب ش ــا أس ــي كله ــتقرار السياس ــة  الس حال
ــة االقتصــاد. ــت حركي ــع االســتثمارات وعطل جمي
ــر،  ــتثمار يف اجلزائ ــهد االس ــياق يش يف ذات الس
يف مختلــف قطاعــات النشــاط حالــة جمــود حقيقيــة 
اجلزائــر  ضربــت  التــي  الصحيــة  األزمــة  بفعــل 
ــتثمارات،  ــى االس ــر عل ــكل كبي ــرت بش ــي  أث الت
تضــاف إليهــا األزمــة االقتصاديــة وتراجــع مداخيــل 
البتــرول، وبحســب متتبعــني فإنــه منــذ ســنوات لــم  

ــتثمارية. ــاريع  اس ــر أي مش ــجل  اجلزائ تس
 وباحلديــث عــن العقــار الصناعــي، الــذي شــهد 
ــدم  ــني لع ــاوز العام ــا جت ــودا فاضح ــر جم ــو اآلخ ه
ــى  ــود  إل ــببه يع ــإن س ــة، ف ــني املنظم ــدور القوان ص
ــة  ــوالة اجلمهوري ــوائية ل ــة والعش ــرارات االرجتالي الق
الذيــن دعــوا إلــى جتميــد توزيعــه حتــى صــدور قانــون 
االســتثمار اجلديــد، وبالتالــي توقــف االســتثمار 
وشــل االقتصــاد الوطنــي، يف الوقــت الــذي كان مــن 
ــني الســابقة  ــل بالقوان ــروض االســتمرار يف العم املف
توقيــف  أو  اجلديــد  القانــون  صــدور  غايــة  إلــى 

ــط. ــة فق ــرة مؤقت ــة لفت العملي
قانــون  فــإن  اخلبــراء  تأكيــدات  وبحســب 
ــوداوية  ــرة س ــى نظ ــول أعط ــاري املفع ــتثمار س االس
ــاخ االســتثمار يف  ــب حــول من للمســتثمرين األجان

اجلزائــر، وذلــك بســبب خضــوع القوانــني للتعديات 
ــؤولني،  ــوزراء واملس ــر ال ــرة بتغيي ــة يف كل م واملراجع
علــى غــرار قوانــني املاليــة، وهــي إجــراءات ســتؤدي 
ــا  ــر م ــادي يف اجلزائ ــتقرار االقتص ــاب االس ــى غي إل

ــتثمار. ــني يف االس ــزوف الراغب ــى ع ــؤدي إل ي
خللــق  كبــرى  اســتثمارات  بعــث  انتظــار  ويف 
الثــروة والنهــوض باالقتصــاد الوطنــي، وانصــاف 
املســتثمرين بالنظــر إلــى القوانــني »املجحفــة«، يبقــى 
ــة  ــات احلقيقي ــى املســؤولني ضــرورة إزاحــة املعيق عل
التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام االســتثمارات ومنهــا 

ــة. ــة اإلداري ــوبية، البيروقراطي ــاد، احملس الفس
أسماء بوصبيع

تزايدت مخاوف اجلزائريني يف السنوات األخيرة، جراء الركود االقتصادي الذي تعرفه البالد، وتراجع االستثمارات بشكل رهيب، وغلق العديد من املؤسسات 
ألبوابها، لسبب أو آلخر ما اجنر عنه تسريح آالف العمال الذين وجدوا أنفسهم بطالون بني عشية وضحاها، بينما يصارع العاملون شقاوة احلياة بفعل استمرار 
انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم، ما ينذر بسنوات عجاف إذا استمرت األوضاع على حالها، يف وقت يشتكي منه األثرياء من انعدام الثقة وتدنى مناخ 

األعمال، ما يجعلهم منكفئني على أنفسهم يرفضون أي مغامرة اقتصادية، على اعتبار أن«رأس املال جبان«.

اخلبير االقتصادي عبد الرحمن عية لـ»أخبار الوطن«اخلبير االقتصادي عبد الرحمن عية لـ»أخبار الوطن«

»المنــــاخ»المنــــاخ
 الحالــــــي الحالــــــي

غيـر منـــاسبغيـر منـــاسب
 لالستثمـــار« لالستثمـــار«

املختص يف الدراسات اإلستراتيجية والتنفيذ، األستاذ شكري نويوة املختص يف الدراسات اإلستراتيجية والتنفيذ، األستاذ شكري نويوة 
لـ»أخبار الوطن« :لـ»أخبار الوطن« :

»قوانيــــن االستثمـار أربكـــت »قوانيــــن االستثمـار أربكـــت 
المستثمريــن وأحجمتــهم عن المجـازفة«المستثمريــن وأحجمتــهم عن المجـازفة«

اخلبير يف الشؤون املالية الدكتور أبو بكر سالمي:اخلبير يف الشؤون املالية الدكتور أبو بكر سالمي:

»»7070 فــي المــائة نسبـــة تراجـــع  فــي المــائة نسبـــة تراجـــع 
االستثمــار األجنـبــي منـذ االستثمــار األجنـبــي منـذ 20142014««

اخلبير االقتصادي، عبد القادر بريش لـ»أخبار الوطن«:اخلبير االقتصادي، عبد القادر بريش لـ»أخبار الوطن«:

»البنــاء المؤسســاتي عــامل أساسـي لالستقــرار »البنــاء المؤسســاتي عــامل أساسـي لالستقــرار 
واإلقــالع االقتصـــادي«واإلقــالع االقتصـــادي«
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كوفيد 19:

الجزائر ستقتني 30 مليون جرعة من اللقاح

واج/ ق.و
طلبيتــن  تقــدمي  مت  أنــه  الوزيــر  وأوضــح 
القتنــاء 15 مليــون جرعــة مــن اللقــاح لــكل 
ــك  ــة وذل ــون جرع ــوع 30 ملي ــدة أي مجم واح
»يف إطــار اقتنــاء ثنائــي«، مضيفــا أن اجلزائــر 
 700.000 ســتحصل كذلــك علــى حصــة 
وحــدة مــن لقــاح ســبوتنيك V املتبقيــة يف 
إطــار العقــد الــذي أبــرم مــع الشــريك الروســي 

واملتضمــن واحــد )1( مليــون جرعــة«.

ــد  ــس«، أك ــاز »كوفاك ــق بجه ــا يتعل وفيم
ــه ســيتم احلصــول يف هــذا اإلطــار  ــد أن ــن بوزي ب
علــى كميــات أخــرى مــن اللقــاح، مشــيرا إلــى 
أنــه برمــج مبدئيــا احلصــول علــى حصــة تتــراوح 
ــر  ــا الكثي ــن بينه ــة م ــون جرع ــن 12 و16 ملي ب

ــكا«. ــن »أســترا زيني م
وإذ أعــرب عــن أملــه يف احلصــول علــى 
قــال  أقــرب اآلجــال،  املوعــودة يف  احلصــص 
»ننتظــر وصــول خــال األيــام املقبلــة 4ر1 مليــون 

جرعــة يف إطــار +كوفاكــس+«.

التلقيــح  حملــة  إلــى  تطرقــه  ولــدى 
ــن،  ــراب الوط ــر ت ــت عب ــي أطلق ــي الت اجلماع
ــذه  ــاح ه ــل إجن ــن أج ــه »م ــد أن ــن بوزي ــد ب أك
العمليــة الواســعة النطــاق، قمنــا بتعزيــز اجلهــاز 
الــذي وضــع غــداة اعتمــاد اســتراتيجية تطعيــم 

اجلزائريــن ضــد فيــروس كورونــا«.
ــح  ــى أن »التلقي ــياق إل ــذا الس ــار يف ه وأش
ــاالت  ــع احل ــه مين ــروس لكن ــي الفي ــع تفش ال مين

ــفاء«. ــتدعي االستش ــي تس ــرة الت اخلطي

اجليــش يحبط محــاوالت تهريب كبيرة على احلدود

تــوقيف 55 تـــاجر مخــدرات في أسبـــوع
 نفــذت وحــدات ومفــارز للجيــش الوطني 
أســبوع، عــدة عمليــات  الشــعبي، خــال 
باحلفــاظ  املســلحة  القــوات  »التــزام«  تؤكــد 
ــى األمــن والســكينة بالبــاد، فضــا عــن  عل
تأمينــه ضــد مختلــف التهديــدات، حســب مــا 
أفــاد بــه أمــس، بيــان لــوزارة الدفــاع الوطنــي.
إطــار  »يف  أنــه  املصــدر  ذات  وأوضــح 
مهامهــا النبيلــة يف الدفــاع عــن التــراب الوطنــي 
ــذت  ــدات، نف ــف التهدي ــد مختل ــه ض وتأمين
ــعبي،  ــي الش ــش الوطن ــارز للجي ــدات ومف وح
خــال الفتــرة املمتــدة مــن 02 إلــى 08 جــوان 
قواتنــا  التــزام  تؤكــد  عمليــات  عــدة   2021
املســلحة باحلفــاظ علــى األمــن والســكينة 
ــة  ــة املنظم ــة اجلرمي ــار محارب ــا«. ويف إط ببادن
إلــى  الهادفــة  احلثيثــة  للجهــود  ومواصلــة 
القضــاء علــى آفــة االجتــار باملخــدرات بالبــاد، 
الشــعبي  الوطنــي  للجيــش  مفــارز  أوقفــت 
ومصالــح الــدرك الوطنــي وحــراس احلــدود 
الثانيــة  العســكريتن  الناحيتــن  بإقليمــي 
والثالثــة، »)16( تاجــر مخــدرات وضبطــت 

)09( قناطيــر و)09( كيلوغــرام مــن الكيــف 
اإلجراميــة  املجموعــات  حاولــت  املعالــج 
إدخالهــا عبــر احلــدود مــع املغــرب«، يف حــن مت 
توقيــف »)39( تاجــر مخــدرات وحجــز )5,55( 
و)28640(  املعالــج  الكيــف  مــن  كيلوغــرام 
قــرص مهلــوس خــال عمليــات مختلفــة عبــر 

نواحــي عســكرية أخــرى«.
ــارز للجيــش  يف ســياق آخــر، أوقفــت مف
ــن متنراســت وعــن  ــكل م ــي الشــعبي ب الوطن
ــت، »)163(  ــار وجان ــي مخت ــرج باج ــزام وب ق
رشاشــا   )01( مسدســا  وضبطــت  شــخصا 
ــد  ــة )01( صي ــوع كاشــنيكوف وبندقي ــن ن م
ــة و)217(  ــرة و)23( مركب ــن الذخي ــة م وكمي
مولــدا كهربائيــا و)148( مطرقــة ضغــط و)08( 
أجهــزة للكشــف عــن املعــادن و)1905( كيــس 
مــن خليــط خــام الذهــب واحلجــارة وكــذا 
متفجــرات ومعــدات تفجيــر وجتهيــزات أخــرى 
ــر املشــروع  ــات التنقيــب غي تســتعمل يف عملي

ــن الذهــب«. ع
 )20(« املفــارز  نفــس  ضبطــت  كمــا 

النحاســية و)23,5(  النفايــات  قنطــارا مــن 
طــن مــن املــواد الغذائيــة املوجهــة للتهريــب«، 
يف حــن أوقفــت مفــرزة أخــرى بالتنســيق 
ــرج  ــي واجلمــارك بب ــح األمــن الوطن مــع مصال
ــة  ــت بندقي ــخصا )01( وضبط ــج »ش بوعريري
)01( صيــد وشــاحنة محملة بـــ)440.000( 
الصيــد  ببنــادق  خاصــة  فارغــة  خرطوشــة 
و)107.490( وحــدة مــن مــادة التبــغ«، فيمــا 
مت حجــز »)03( مركبــات محملة بـــ)30000( 

ــجائر ». ــة س علب
مــن جهــة أخــرى، أحبــط حــراس احلــدود 
»محــاوالت تهريــب كميــات كبيــرة مــن الوقــود 
تقــدر بـــ )24.157( لتــر بــكل مــن تبســة 
والطــارف وســوق أهــراس وبــرج باجــي مختــار 
وتنــدوف«، يف حــن أحبــط حــراس الســواحل 
 )27( لـــ  شــرعية  غيــر  هجــرة  »محــاوالت 
شــخصا كانــوا علــى مــن قــوارب تقليديــة 
الصنــع بــكل مــن اجلزائــر العاصمــة ووهــران«، 

ــي. ــاع الوطن ــوزارة الدف ــان ل ــير بي يش

ميلة:

تــوقيف شخـص وحجز مؤثـرات 
عقليـــــة   بالتالغمـــــة

التاغمــة  دائــرة  أمــن  عناصــر  متكــن   
ــف شــخص  ــن توقي ــس م ــة أول أم ــة ميل بوالي
املؤثــرات  و  املخــدرات  مــن  كميــة  وحجــز 
العقليــة، باإلضافــة إلــى مبلــغ مالــي مــن 

الترويــج. عائــدات 
وحســب مــاورد يف بيــان ملصالــح أمــن 
إثــر  علــى  جــاءت  فالعمليــة  ميلــة  واليــة 
ــرة  ــن الدائ ــا عناصــر أم ــات حتصــل عليه معلوم
ــرات  ــدرات و املؤث ــروج املخ ــخص ي ــا ش مفاده
ــاري،  ــه التج ــك محل ــتغا يف ذل ــة مس العقلي
حيــث مت وضــع خطــة ميدانيــة كللــت بتوقيــف 
ســنة   24 العمــر  مــن  البالــغ  فيــه  املشــتبه 

ــا  ــدرات و 121 قرص ــن املخ ــة م ــه كمي وبحوزت
ــى  ــع كل عل ــأة للبي ــة مهي ــرات العقلي ــن املؤث م
حــده كانــت مخبــأة بصرافــة احملــل، باإلضافــة 
إلــى مبلــغ مالــي قــدره 45000 دج ) أربعــة 
مايــن و خمــس مئــة ألــف ســنتيم ( مــن 
عائــدات الترويــج، ليتــم حتويلــه إلــى مقــر أمــن 

ــرة. الدائ
ــة مت  ــراءات القانوني ــتكمال اإلج ــد اس بع
تقــدمي املشــتبه فيــه أمــام النيابــة املختصــة لــدى 
محكمــة شــلغوم العيــد، التــي أمــرت بوضعــه 

رهــن احلبــس.
ياسني زويلخ

مبناســبة عيد الفنان املصادف لـ8 جوان 

وقفة تأبينية على روح الفقيد 
الفنان والمربي الطيب عبوبي

الثقافــة ودار   قــررت كل مــن مديريــة 
االحتفــاالت  تأجيــل  أدرار  لواليــة  الثقافــة 
الرســمية مبناســبة اليــوم الوطنــي للفنــان املوافــق 

ــنة. ــن كل س ــوان م ــن ج للثام
تأبينيــة   وقفــة  تنظيــم  املرتقــب   ومــن 
الطيــب عبوبــي  الراحــل  الفنــان  علــى روح 
ــرم  ــبوع املنص ــة األس ــة نهاي ــه املني ــذي وافت ال
بعــد معانــاة طويلــة مــع مــرض ســرطان املعــدة 
ــي  ــة الت ــوزارة الوصي ــة  ال ــدم التفات ــل ع يف ظ
كانــت  املســؤولة األولــى عليهــا  قــد  تعهــدت 
واالجتماعيــة  الصحيــة  بحالتــه  بالتكفــل 
ــا  ــا أنه ــة، كم ــرة للوالي ــا األخي ــال زيارته خ

ــبكة  ــر ش ــه عب ــد كل نداءت ــا بع ــت فيم جتاهل
اإلعــام  ووســائل  االجتماعــي  التواصــل 

واكتفــت  ببرقيــة تعزيــة إثــر وفاتــه
هــذا ومــن املنتظــر أن يحضــر هــذه الوقفــة 
مــن  وعــدد  الوالئيــة  الســلطات  التأبينيــة  
الثقافــة،  قطــاع  وأبنــاء  واملثقفــن  الفنانــن 
ــه  ــد ورفاق ــاء الفقي ــة وأصدق ــن وعائل وإعامي
الســابقن يف فرقــة جيــل الوحــدة، وبعــض 
ــنة  ــث أمضى36س ــة حي ــاع التربي ــه بقط زمائ
ســانحة  ايضــا  ســتكون  املناســبة  موظفــا، 

لتكــرمي عائلتــه وبعــض الوجــوه الفنيــة.
عبداهلل مجبري

تيميمون

تكريم الفائز األول في المسابقة 
الوطنية»الماء في القرآن الكريم«

أشــرفت وكالــة احلــوض الهيدروغــرايف 
الصحــراء علــى تكــرمي الفائــز األول يف املســابقة 
الكــرمي« املنظمــة  القــرآن  الوطنيــة »املــاء يف 
ــج  ــة للتســيير املدم ــة الوطني ــن طــرف الوكال م
ــس  ــا يف الفاي ــر صفحته ــة، عب ــوارد املائي للم
Agir pour l'eau خــال شــهر  بــوك 
ــابق  ــا املتس ــاز فيه ــي ف ــرم والت ــان املنص رمض

ــوب. ــن اجلن ــن« اب ــد ياس ــق محم »عي
املعنــي مبدينتــه بلديــة  وقــد مت تكــرمي 
أوقــروت واليــة تيميمــون، بحضــور  ممثــل 
وكالــة احلــوض الهيدروغــرايف الصحــراء ســيف 

اهلل عســال  رفقــة املنــدوب اجلهــوي بــأدرار 
اقوجيــل يوســف.

الشــؤون  ممثلــي  احلفــل  ولقــد حضــر   
املجتمــع  مــن  أفــراد  إلــى جانــب  الدينيــة 
ــاطات  ــدة نش ــل  ع ــهد  احلف ــد ش ــي وق املدن
ــى  ــة عل ــول احملافظ ــي ح ــدمي درس حتسيس كتق
املــاء، وكــذا تنصيــب فــوج حمــاة املــاء، فضــا 
عــن تكــرمي باقــي املشــاركن يف املســابقة، 

وأنشــطة أخــرى  نالــت إعجــاب اجلميــع.
عبداهلل مجبري

قدمــت اجلزائــر طلبيــة القتناء 30 مليون جرعة مــن اللقاح املضاد لفيروس كورونا لدى 
عدة ممونني يف إطار ثنائي، حســبما أعلنه وزير الصحة والســكان وإصالح املستشــفيات عبد 

الرحمــان بــن بوزيد يف حوار جلريــدة »ليبيرتي« يف عددها الصادر امس، األربعاء.

 يطالبــون برحيل املدير

عمال المؤسسة الوطنية للنقل 
الحضري ببشار يحتجون

ــل  ــة للنق ــة الوطني ــال املؤسس ــدم عم أق
ــم  ــس، بتنظي ــة أم ــار صبيح ــري ببش احلض
وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر واليــة بشــار 
ــفية  ــرارات التعس ــة الق ــى خلفي ــك عل و ذل
ــم و  ــة يف حقه ــر املؤسس ــا مدي ــي اتخذه الت
ــإن  ــن ف ــال احملتج ــات العم ــب تصريح حس
ــد مــن  ــف أزي ــام بتوقي ــد ق ــر املؤسســة ق مدي
شــخصية   خافــات  بســبب  عامــل   40
وصلــت يف بعــض األحيــان إلــى مشــاجرات 

ــال ــد العم ــن أح ــه و ب بين
و قــد صــرح احملتجــون لـ«أخبــار الوطــن« 
أن املؤسســة متشــي نحــو الهاويــة بســبب 
تــام  شــبه  غيــاب  و  احلافــات  تدهــور 

احلافلــة. الدوريــة  للصيانــة 
 و أضــاف احملتجــون أن والــي واليــة 

ــح  ــم بفت ــد وعده ــب ق ــد بلكات ــار محم بش
حتقيــق يف املؤسســة لكــن حلــد اآلن الزالــت 
املمارســات القدميــة ســارية يف هتــه املؤسســة
eكمــا طالــب العمــال برحيــل املديــر و طالبوا 
أيضــا مــن اجلهــات املعنيــة بالتدخــل العاجل 
و النظــر يف مــا وصفــوه بســوء التســيير داخــل 
املؤسســة التــي أضحــت علــى صفيح ســاخن 
ــر  ــن مدي ــوار ب ــوات احل ــداد قن ــبب انس بس
املؤسســة و العمــال يف ظــل اكتفــاء الســلطات 
احملليــة بــدور املتفــرج »أخبــار الوطــن« حاولت 
التقــرب مــن مديــر املؤسســة ألخــذ رده علــى 

املوضــوع لكنــه لــم يكــن متواجــد مبكتبــه.
مصطفى ياسر

 قسنطينة

عربة ضاغطة تدهس عشريني داخل مفرغة عمومية بعين اسمارة
املدنيــة  احلمايــة  إســعافات  تدخلــت 
والوحــدة  اســمارة  عــن  الثانويــة  للوحــدة 
الرئيســية بعلــي منجلــي علــى مســتوى املفرغــة 
العموميــة بلديــة عــن أســمارة، ألجــل حــادث 
عربةcompacteureلشــخص  صــدم 
ــر »م.  ــس ذك ــن جن ــة م ــف ضحي ــذي خل وال
ــن  ــويف بع ــر 22 ســنة مت ــن العم ــغ م س« يبل
املــكان جــراء تعرضــه لدهــس مــن العربــة 
حفــظ  مصلحــة  إلــى  نقلــه  ومت  ضاغطــة، 

ــن  ــادر ب ــد الق ــور عب ــفى الدكت ــث مبستش اجلث
الشــريف املدينــة اجلديــدة علــي منجلــي.
واصطدام سيارة بشاحنة يخلف 

قتيال وجريحا
الوحــدة  إســعافات  أمــس،  تدخلــت 
ــوم  ــد الي ــن اعبي ــة ع ــة املدني ــة للحماي الثانوي
8 جــوان، ألجــل حــادث مــرور مميــت بالطريــق 
الوطنــي رقــم 20 علــى مســتوى املــكان املســمى 

الزناتيــة، يتمثــل يف اصطــدام بــن ســيارة 
ضحيتــن  خلــف  مقطــورة،  ذات  وشــاحنة 
جنــس  »مــن  ف.ب  األولــى«  الضحيــة 
ــويف بعــن  ــر 47 ســنة مت ــن العم ــغ م ــر يبل ذك
املــكان، والضحيــة الثانيــة »ي. ر« مــن جنــس 
ــر  ــا كس ــنة له ــر 45 س ــن العم ــغ م ــى تبل أنث

بالرجــل اليســرى.
أمينة.ب

أدرار

دار البيئـــة تـعرض حصيلتهـــا  السنويـــة
نظمــت  دار البيئــة بواليــة أدرار يومــا 
تقييميــا حلصيلــة نشــاطاتها لهــذا العــام.

ــل   ــذا احلف ــى ه ــون عل ــرم القائم ــد ك وق
مؤسســات وجمعيــات وشــخصيات شــاركت 
املاضيــة  الســنة  يف  نشــاطاتها  يف  الــدار 
واحلاليــة.  ويدخــل تنظيــم هــذا اليــوم يف 
ــة العاملــي،  ــوم البيئ ــات الي ــاء فعالي إطــار إحي
وتنظمــه بالتنســيق مــع املؤسســة الوالئيــة 
ــا  ــأدرار، كم ــي ب ــردم التقن ــز ال ــيير مراك لتس
نظــم علــى جانــب هــذه املناســبة  نــدوة 

موســومة ب أهميــة الشــراكة الفعالــة بــن 
ــي  ــر الوع ــي يف نش ــع املدن ــات و املجتم الهيئ
ــة نشــاطاتها  ــم مت عــرض حصيل ــي، ول و البيئ
التــي اســتهدفت كل فئــات املجتمــع مبــا فيهــم 
تأســيس  املتمثلــة يف  و  األطفــال  و  النســاء 
و  أيــام حتسيســية  وتنظيــم  البيئــة  النــوادي 
التحســيس  وكــذا  البيئــة  حــول  إعاميــة 
ــع  ــه للنســاء واملواضي ــذي مت توجهي اجلــواري ال
التــي مت التطــرق لهــا مــن خــال النــدوات 
ــي  وخاصــة املتعلقــة باالقتصــاد األخضــر والت

حرصــت علــى إشــراك املجتمــع املدنــي فيهــا 
التــي  النشــاطات  مختلــف  خــال   مــن 
ــدف  ــع به ــن املجتم ــة م ــر فئ ــتهداف اكب اس
ــة  ــق تنمي ــل حتقي ــي ألج ــي البيئ ــر الوع نش
الــوزارة  ســطرته  ملــا  تطبيقــا  مســتدامة، 
الوصيــة و تســعى لتحقيقــه مــن أهــداف، 
بدورهــا مؤّسســة الوالئيــة لتســيير مراكــز الــردم 
التقنــي، أبــرزت يف هــذا اليــوم دور مركــز الــردم 

التقنيــة.
عبد اهلل مجبري
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 أمينة بنية 

املكتتبني  أن  املصالح،  ذات  وكشفت 
اللجنة  طرف  من  استفادتهم  على  املصادق 
املدعم  الترقوي  السكن  برنامج  من  الوالئية 
 50 و  مسكن    300 مشروعي    LPA
برومودار  العقارية  الترقية  ملؤسسة  مسكن 
ماسينيسا  وموقع   )GANS( القنص  مبوقع 
الرتبة  موقع  مشاريع  ضمن  املدرجني  وكذلك 
ببلدية ديدوش مراد ممن لم يقوموا بعد بإيداع 
أنهم   CNL للسكن  الدولة  إعانة  ملف 

السكن  مكتب  إلى  التقدم  على  مجبرون 
بامللف  مرفقني  الدائرة  مبصالح  املدعم  الترقوي 
 15 أقصاه  أجل  يف  وهذا  املطلوب،  اإلداري 
يوما من اإلعالن، فيما أن أي تأخر يف إيداع 
امللف عن املوعد احملدد يؤدي إلى اإلقصاء من 
امللف  بدفع  املعنيني  طالبت  حيث  البرنامج، 
الدولة   إعانة  طلب  استمارة  يتضمن  الذي 
و   300 مشروعي  ضمن  للمسجلني  بالنسبة 
50 مسكن ملؤسسة الترقية العقارية برومودار، 
بالنسبة  الدولة   إعانة  طلب  استمارة  وكذا 
الرتبة،  موقع  مشاريع  ضمن  للمسجلني 
التعريف  بطاقة  من  نسخة  إلى  باإلضافة 

ميالد  وشهادة  )ة(  والزوج  للمعني  الوطنية 
للحالة  عائلية  وشهادة  )ة(،  والزوج  املعني 
عدم  أو  للعزاب  الزواج  عدم  وشهادة  املدنية 
األرامل،  أو  املطلقات  بالنسبة  الزواج  إعادة 
عمل  شهادة  لها  تضاف  إقامة  شهادة  وكذا 
للمعني والزوج )ة(، أو شهادة البطالة بالنسبة 
للمسجلني ضمن مشروعي 300 و 50 مسكن 
باإلضافة  برومودار،  العقارية  الترقية  مؤسسة 
الراتب  كشف  أو  السنوي  الراتب  لكشف 
للثالث أشهر األخيرة متسلسلة، مع التصريح 
باملداخيل ) c9أو C20( وصورة عن السجل 

التجاري بالنسبة ألصحاب األعمال احلرة.

منحت نهاية األسبوع، دائرة قسنطينة املواطنني املكتتبني بعديد املشاريع السكنية 
الترقوية املدعمة، ويتعلق األمر باملشاريع املسجلة بكل من موقع الرتبة،ماسينيسا والقنص، 
املتأخرين عن دفع ملفات إعانة الدولة للسكن، مهلة قدرها 15 يوما، من أجل تسوية ملفاهم، 

منذرة بإقصاء املتخلفني عن املوعد حملدد.

املتأخرون   يف   تقدمي  ملفات  إعانات  السكن  مهددون  باإلقصاء

إمهال مكتتبي مشاريع الترقوي المدعم 
أسبوعين الستكمال ملفاتهم بقسنطينة

يف  الواقعة  »أنوال«  قرية  سكان  يزال  ال 
بوطالب يف  ببلدية  اجلنوبية  احلدود  أقصى 
سطيف يعانون من انعدام كل متطلبات احلياة 
الضرورية، سكان هذه القرية عانوا من ويالت 
سنة  أجبرهم  الذي  األمر  السوداء  العشرية 
1994 على مغادرة سكناتهم إلى قرى مجاورة 
أو إلى مقر البلدية هروبا من جحيم اجلمعات 
املسلحة، خاصة بعد حرق املدرسة االبتدائية 

من طرف هذه اجلماعات.
عاد  واالستقرار  األمن  عودة  بعد  و   
الفالحية،  أراضيهم  و  منازلهم  إلى  السكان 
مع بداية سنة 2014 و مع ذلك فهم يفتقرون 
إلى أدنى متطلبات احلياة، تأتي يف مقدمتها 
السكان من  التي يجلبها  الشرب  انعدام مياه 
اليانيع الطبيعية بعد قطع مسافة و صعوبات  
كبيرة يف مأل  صهاريج جترها احلمير، كم تفتقر 
سكانات هذه القرية الى شبكة الكهرباء حيث 
يستعمل السكان طرقا تقليدية لإلضاءة، أما 

فعمدت  احلسنة  الوضعيات  ذات  العائالت  
لتشغيل  هذا  و  الشمسية  الطاقة  تركيب  إلى 

مختلف األجهزة الكهرومنزيلية.
 كما أكد بعد السكان انهم لم يستفيدوا 
سكناتهم  رغم  الريفي  السكن  حصص  من 
التي هي عبارة عن بنايات حجرية قدمية منها 
ما هو مهدد باالنهيار، و هذا رغم العديد من 
احملليني،  للمسؤوليني  النداءات  و  الطلبات 
كما ال يزال الطريق الرابط بني القرية و مركز 
ترابي  مسلك  عن  عبارة  و  معبد  غير  البلدية 
ميتد على مسافة 12 كلم، يتحول بعد سقوط 
األمطار إلى سالسل متراكمة من األوحال و 
السكان  تنقل  حركة  يعطل  مما  املائية،  البرك 
هذه  إلى  املركبات  أصحاب  و صعوبة وصول 
النائية، كما لم يسلم تالميذ املدارس  القرية 
القرية  تالميذ  يتنقل  حيث  املعاناة  هذه  من 
»بوجليح«  بقرية  االبتدائية  املدرسة  الى 
قطع  بعد  هذا  و  االبتدائي  تعليمهم  لتلقي 

و  األقدام  على  مشيا  كلم   5 تقارب  مسافة 
جميع  يف  و  الصباح  من  مبكرة  ساعات  يف 
هذا  و  ترابية  مسالك  عبر  املناخية  الظروف 
القرية  بهذه  االبتدائية  املدرسة  غلق  ببعد 
تزال  ال  و  املسلحة  اجلماعات  أحرقتها  التي 
اما  ذلك،  على  شاهدة  الدمار  و  احلرق  اثار 
قلة  رغم  و  الثانوي  و  املتوسط  الطور  تالميذ 
لتلقي  البلدية  مركز  الى  يتنقلون  فان  عددهم 
تعليمهم بهذين الطورين عبر سيارات نفعية  
و  هذا،  لغرضهم  البلدية  مركز  الى  للوصول 
رغم مناشدة السكان كل اجلهات املعنية للنظر 
عددهم  يفوق  الذي  القرية  هذه  سكان  الى 
ظل  كمنطقة  قريتهم  تسجيل  و  نسمة   120
لتوفير بعد املتطلبات الضرورية لكنها لم تلقى 
أذانا صاغية رغم وعود الوالي السابق على حد 

قولهم بالنظر ودراسة امللف .
عبد املالك قادري

سطيف

سكان قرية »أنوال« يطالبون بمشاريع تنموية

برج بوعريريج 

 سكان حي لعراقيب يشتكون 
من شح المياه

الواقع  لعراقيب  حي  سكان  يشتكي 
زمورة  برج  بدائرة  دحمان  اوالد  ببلدية 
التزود  مشكل  من  بوعريريج  برج  شمال 
جعلتهم  والتي  للشرب  الصاحلة  باملياه 
بدائية  بوسائل  احليوية  املادة  هذه  يجلبون 
جدا ، بينما يضطر آخرون إلى االستعانة 
ال  والتي  الثمن  باهضة  املياه  بصهاريج 
الشرب  يف  حاجتهم  وال  رمقهم  تسد 
املستمرة  الوعود  رغم  اليومي  واالستعمال 
وهو  تيشيحاف  سد  من  البلدية  تزويد  يف 

املشروع الذي بقي حبيس األدراج .
وأعرب قاطني احلي عن غضبهم من 
استمرار الوضع على حاله بسبب شح وندرة 

املياه بحيهم املمتد من مقبرة الشهداء الى 
اوالد دحمان  ببلدية  املزدوج  الطريق  نهاية 
، أين ضاق بهم احلال بسبب الفقر املدقع 
ضمن  ارتفاع  مع  أكثر  الوضع  أزم  الذي 
صهاريج املياه التي يصل ثمنها الى 3000 
دينار ، مؤكدين أنهم باتوا ال يفهمون هذا 
رغم  الشروب  باملاء  تزويدهم  يف  التماطل 
وجود شبكة املياه منذ فترة ليست بقصيرة 
مستوى  على  املياه  توفر  الى  باإلضافة   ،
إال   ، املياه  منها  تفيض  التي  بريوة  منطقة 
أنهم لم يستفيدوا منها ، ما اعتبروها أزمة 

تسيير وليست أزمة موارد مائية .
صفاء كوثر بوعريسة

بعد 5 أيام من العطش

انتهاء أشغال إصالح القناة 
الرئيسية بسد الشافية

أعلنت مؤسسة اجلزائرية للمياه بعنابة 
القناة  على  الكسر  إصالح  أشغال  أن 
انتهت  قد  مم   930 قطر  ذات  الرئيسية 
يعود  وعليه سوف   2021 جوان   7 بتاريخ 
العادي بصفة تدريجية  التوزيع إلى نظامه 
ابتداء من أمس االول الثالثاء املوافق أين 
باشرت مصاحلها التموين لكل من بلديتي 

احلجار وسيدي عمار .
حيث تتم حاليا عملية ملء اخلزانات 
ملباشرة التوزيع مساءا و كذا أحياء سيدي 
عاشور ، الرمي ، حي األبطال ببلدية عنابة 
على أن متون األحياء األخرى الحقا. من 
اخلدمات  مديرية  أعلنت  جهتها 
عملية  يف  تذبذب  تسجيل  اجلامعية عن 
توزيع املاء وذلك بعدة أحياء ومنها اإلقامة 

سيدي  الشعيبة  2000سرير  اجلامعية 
عملية  يف  املسجل  التذبذب  وهذا  عمار 
عن  خارج  ظرف  إلى  راجع  املياه  توزيع 
العطب أكدت  إصالح  حالة  ويف  نطاقها 
نظامه  إلى  التوزيع  سيعود  أنه  األخيرة 
املياه  خزان  لغلق  اضطرت  ولهذا  العادي 
جهتها  من  الدوش(.   ( احلمام  وكذلك 
دعت  عمار  سيدي  إقامة الشلف  إدارة 
تقنيني  إلى  املقيمات  الطالبات  جميع 
الصاحلة  املياه  الستهالك  الزمنية  املدة 
يف  السابعة  الساعة  إلى  السادسة  للشرب 
انتظار إصالح العطب على مستوى القناة 
الرئيسية بسد الشافية والذي يزود العديد 

من أحياء مدينة عنابة.
ف. سليم

الفرقة  الوطني  الدرك  عناصر  جنح 
اإلقليمية يف احلروش جنوبي والية سكيكدة، 
قدرت  كمية  حجز  من  توعية.  عملية  يف  و 
بيضاء  أسلحة  و  مهلوسات  2400 قرض  ب 

كانت بحوزة شاب يبلغ من العمر 38 سنة .

تأتي  العملية  ،فإن  مصادرنا  بحسب  و 
نشاط  بخصوص  دقيقة  معلومات  ورود  عقب 
للمشتبه به على مستوى وسط مدينة  مشبوه 
كل  إتخاد  مت   ، الدقيقة  باملراقبة  و  احلروش 
التدابير الالزمة و بالتنسيق مع النيابة مت توقيفه 

و تفتيش منزله العائلي مبنطقة الزريرة ،حيث 
مت العثور على كمية املهلوسات و أسلحة بيضاء 
أمرت  التي  املختصة  النيابة  أمام  تقدميه  ليتم 

بحبسه .
جمال بوالديس

سكيكدة 

حجز 2400 قرًصا مهلوًسا وأسلحة بيضاء في الحروش

عنابة

استالم 4 آالف جرعة من لقاح 
فيروس »كورونا«

لوالية  الصحة  أعلن مدير 
أن   « دعماش  الناصر  عنابة« مـحمد 
بالوالية   19 كوفيد  ضد  التلقيح  عملية 
بلغت نسبتها 09 باملائة وهي متواصلة يف 
استلمت  أن  بعد  عنابة  بلديات  مختلف 
»استرازنيكا«  لقاح  من  دفعتني  الوالية 
يف  معلنا  جرعة  آالف   4 عددها  البالغ  و 
ذات الشأن انه ستستلم الوالية دفعة ثالثة 
القادمة  القليلة  األيام  خالل  اللقاح  من 

بحسب ذات املصدر.
مصادر  كشفت  ذاته  سياق  يف 
عنابة  عن  لوالية  الصحة  مديرية  من 
تخصيص 1500 جرعة من اللقاح املذكور 
 750 تلقيح  أنها  من  التي  الكمية  وهي 
موزعة  تلقيح  نقاط  خمسة  عبر  مواطن 
بالرحال  دائرتي  من  كل  مستوى  على 
تلقيح  مركز  من  كل  عبر  وشطايبـي 

بن  عائشة  اخلدمات  املتعددة  بالعيادة 
ومركزي  ببرحال«  اجلديد  »العيادة  علي 
تلقيح بكل من العيادة املتعددة اخلدمات 
العنب  واد  ببلدية  »كطاش ومقناني« 
بالعيادة  التلقيح  مركز  إلى  باإلضافة 
املتعددة اخلدمات »عفيفي نخلة« ببلدية 
الصحي«  باملركز  تلقيح  ومركز  شطايبي 
مت  أنه  بالذكر  ساعد«.  واجلدير  غربي 
بن  الرياضات  متعددة  القاعة  تخصيص 
فرج سليمان بعنابة الستقطاب أكبر عدد 
التلقيح  عملية  أجل  من  املواطنني  من 
وجاء ذلك عمال بتعليمات وزير الداخلية 
العمرانية  والتهيئة  احمللية  واجلماعات 
بتخصيص  الوالية  والي  وبتوجيهات 
التلقيح  حملة  لتوسيع  عمومية  فضاءات 

ضد فيروس كورونا املستجد كوفيد 19. 
ف. سليم
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أخبار الداخل

أمني حواش

طالبية  منظمات  سبع  شنت  حيث 
بداية هذا األسبوع حركة احتجاجية مفتوحة 
أمام  اجلامعة  أبواب  إثرها  على  أغلقت 
البيان  وصفوه يف  ما  واألساتذة عقب  الطالب 
باإلهمال  الوطن«  »اخبار  عليه  حتصلت  الذي 
بقسم  خاصة  اإلدارة  أركان  داخل  املتفشي 
االقتصاد والذي بات من جرائه الطالب يعاني 
اإلداري  اإلجحاف  كل  وميارس ضده  األمرين 
العلمية قفصا  البيئة اجلامعية  الذي جعل من 
يضيق به صدر الطالب رافعني من خالل هذا 
االحتجاج صوتهم لتغيير األوضاع املزرية التي 
ال تخدم الطالب موجهني اصابع االتهام املباشر 
الى رئيس قسم االقتصاد التي أصبحت بعيدة 
بخصوص  الطالب  تطلعات  عن  البعد  كل 
التسيير العشوائي و القرارات االرجتالية حسبما 

حمله البيان.
اجلامعة  أساتذة  أقدم  أخرى  جهة  من 
احلركة  على  فعل  كردة  و  االقتصادية  العلوم 
بشكل  التدريس  مقاطعة  على  االحتجاجية 
االقتصاد   قسم  لرئيسة  مساندة  مؤقت 
املزيف  االحتجاج   من  الغاية  انه  موضحني 
غير  مصالح  على  بناءا  جاء  منطقي  الغير  و 
معينة السيما  أطراف  لصالح  موجهة  و  معلنة 
الدؤوب  بالعمل  اجلميع  لها  يشهد  املعنية  وان 
و االجتهاد وعليه وجب الوقوف الى جانبها يف 

هذا الظرف العصيب.
و  االقتصادية  العلوم  كلية  تبقى  و  هذا 
التسيير من النقاط السوداء داخل قطاع التعليم 

اثر  بلعباس  بسيدي  العاملي  والبحث  العالي 
االحتجاجية  احلركات  و  اإلضرابات  جتدد 

داخلها خاصة يف السنوات األخيرة .

تعيش جامعة العلوم االقتصادية و التسيير بسيدي بلعباس موجة اضرابات 
وعدم االستقرار بعد الصدامات األخيرة  بني التنظيمات الطالبية و اإلدارة من جهة 

واألساتذة من جهة أخرى.

قبضة حديدية بينها وبني إدارة جامعة العلوم االقتصادية

7 تنظيمات طالبية تشل الدراسة
 في سيدي بلعباس

بجاية
القبض على موظف بتهمة طلب رشوة

ببجاية شخصا يشتغل يف  دائرة خراطة  بأمن  القضائية  الشرطة  أوقفت عناصر 
القطاع العمومي بقسم الفالحة لدائرة خراطة تورط يف قضية طلب مزية غير مستحقة 

ألحد الفالحني باملنطقة .
قطاع  يف  يشتغل  الذي  املواطنني  ألحد  شكوى  تسجيل  إثر  جاءت   العملية 
الفالحة مفادها أنه بعد قيامه بإيداع ملف إداري ألجل اإلستفادة من دعم الدولة، 
وبعد عودته لإلستفسار عن ملفه طلب منه املوظف املسؤول مبلغ مالي مقابل مساعدته 
السلطات  وبالتنسيق مع  الالزمة  اتخاذ جميع اإلجراءات  وبعد  لقبول ملفه، وعليه 
القضائية املختصة، ووضع خطة ضبط خاللها املوظف يف حالة تلبس وبحوزته املبلغ 
املالي الذي سلمه له الضحية مبكتبه. فيما أجنز ملف جزائي ضد املشتبه فيه ألجل 
من  عمل  أداء  ألجل  لنفسه  مستحقة  غير  مزية  مباشر  بشكل  وقبول  طلب  قضية 
واجباته، ومت تقدميه أمام اجلهات القضائية املختصة وبعد جلسة املثول الفوري صدر 

ضده أمر إيداع.
عبدالسالم.ق

ُتزين بلوحاتها جدران املستشفى اجلامعي ببجاية 
الرسامة نعيمة مزياني:

»أسعى لزرع البسمة لدى 
األطفال المرضى«

تنكب الفنانة والرسامة »نعيمة مزياني » على رسم لوحات يف محيط املستشفى 
للتخفيف  املرضى  األطفال  انتباه  جلذب  محاولة  يف  ببجاية  عمران  خليل  اجلامعي 
من معاناتهم وزرع البسمة لديهم ففي جناح أمراض القلب يوجد رواق فني كامل 
للوحات متثل عدة شخصيات محبوبة لدى األطفال كولت ديسني ، دونالد ، ميكي  

، بلوتو ، بامبي.
 هذه الرسامة من مواليد 21فيفري 1967 م بحي ليبابور مبدينة بجاية من عائلة 
متواضعة وهي يتيمة منذ سنتها األولى  و حتظى باحترام وتقدير كل طاقم  املستشفى 
علما أنها  موظفة مكلفة بالديكور وقد وضعت حتت تصرفها  ورشة لتجسيد أفكارها 
ورسم لوحاتها يف محاولة للتخفيف من معاناة املرضى ورفع معنوياتهم وهي األمنية 
التي تسعى إلى جتسيدها منذ فترة طويلة وهي دائما تدعو  إلى التخفيف من معاناة 
املريض ومواساته وعدم تركه وحيدا يف املستشفى وقد روت لنا احساسها وشعورها 
خالل اقامتها يف املستشفى يف سن ال12 وهو سن البراءة بعد تعرضها حلادث  حرمها 
الطفولة على مستوى حي  التمدرس واإلستمتاع باحلياة مثل زميالتها يف  من حياة 
ليبابور وهن اللواتي ال زلن  يتذكرن حيويتها وشطارتها وجمالها األخاذ ولكن الفنانة 
املرهفة اإلحساس قبلت بوضعها اجلديد كمعوقة ورفضت استعمال الكرسي املتحرك 
أخرى  لوحات  ويتمثل  حلمها يف رسم  بنفسها   بعكازتيها  مفتخرة  املشي  وتفضل 
مهم  من  األطفال  فقط   ليس  يقول  حالها  ولسان  املستشفى  جدران  كل  بها  تزين 
بحاجة لهذه اللوحات لنسيان أمراضهم  بل هناك  أيضا  فئة كبار السن الذين يرغبون 

يف نسيان غرف املستشفى.
عبدالسالم.ق

وهران
26 ألف مترشح لشهادة »البيام«

بلغ عدد املترشحني املقبلني على شهادة البيام 26038 مترشح  من بينهم 252.71 
مترشح نظامي منهم    13509من فئة اإلناث  11672 و11672 من فئة الذكور أما فيما 
يخص املترشحني األحرار فقد بعد تعدادهم 767مترشح منهم 411 إناث و 356 ذكور.
وحسب االرقام املقدمة من طرف مديرية التربية لوالية وهران، فقد بلغ عدد املترشحني 
من فئة ذوي اإلحتياجات اخلاصة 18 مترشح، وأشار ذات املصدر أنه مّت تسخير 95 مركز 
إمتحان، مع جتهيز  مراكز احتياطية. كما أسندت مهام احلراسة  لـ 7070 أستاذ ، وفيما 

يخص مراكز التصحيح، فقد مّت تخصيص مركزين بكل من ووهران وقديل .
نهاية  لشهادة  الرسمية  اإلمتحانات  الالزمة إلجراء  اإلجراءات  كافة  وقد مت ضبط 
التعليم املتوسط،  حيث مت إنهاء عملية سحب اإلستدعاءات من قبل املرشحني لشهادة 
شهادة البيام املزمع إجراءها بتاريخ 15 جوان املقبل.  وحسب اإلحصائيات املسجلة فإن 
عدد املرشحني يف امتحانات شهادة نهاية التعليم املتوسط قد عرف تراجعا طفيفا مقارنة 

باملوسم الدراسي الفارط .
فتاتي لبنى

عن  البويرة  والية  أمن  مصالح  كشفت 
إليكترونية  جرائم  تخص  قضايا   10 معاجلة 
منها النصب و اإلحتيال عبر شبكات التواصل 
االجتماعي ، حيث مت توقيف متورطني فيها مع 
توقيف شخص كان محل بحث بأوامر قضائية 

بعد تنفيذ عدة مداهمات يف أماكن مختلفة.
و حسب بيان لذات املصالح ، فإن عناصر 
نفذت  البويرة  والية  ألمن  القضائية  الشرطة 
ومناطق  ألحياء  أمنية  مداهمة   250 من  أكثر 

العمليات على  مشبوهة ، حيث إسفرت تلك 
إجناز ملفات قضائية يف حق 109 شخص متورط 
يف قضايا مختلفة منها حيازة املخدرات بغرض 
إحدى  أسفرت  كما   ، املتاجرة  أو  اإلستهالك 
توقيف  على  أمنية  مصادر  حسب  املداهمات 
شخص كان محل بحث من اجلهات القضائية 
النصب  بتهمة  قضائية  أوامر  ضده  صدرت  و 
ذات  عاجلت   ، السياق  نفس  .و  اإلحتيال  و 
باجلرائم اإللكترونية  10 قضايا متعلقة  املصالح 

اإلحتيال  و  النصب  قضايا  عليها  غلبت   ،
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  خاصة 
و  التشهير  عبر  األشخاص  املساس  وكذا   ،
التي  الشتم ، وهي اجلرائم  و  السب  و  اإلبتزاز 
باتت تشكل صداع لألجهزة األمنية خاصة يف 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  العشواىي  ظل 
فضاء  يجعلها  مما  العمرية  الفئات  مختلف  من 

إلرتكاب العديد من اجلرائم.
يونس غماري

البويرة
معالجــة 10 قضايــا تمس جـرائم إلكترونيـة

عن  البويرة  لوالية  الري  مصالح  كشفت 
موافقة الوزارة الوصية من أجل ضخ كمية هامة 
من مياه السقي لفالحي سهل األسنام باجلهة 
إنقاذ  من  سيمكن  ما  وهو   ، للوالية  الشرقية 
يف  السيما  اجلفاف  يهددها  التي  محاصيلهم 

فصل الصيف .
و أبرز املدير الوالئي للري بأن وزارته أعطت 
موافقتها على زيادة حصة منطقة سهل األسنام 

 ، املجاور  تالزديت  سد  من  السقي  مياه  من 
ماليني   4 اإلضافية  املياه  كمية  بلغت  حيث 
متر مكعب سيستفيد منها فالحو منطقة سهل 
السنام املعروف بزراعته لعديد احملاصيل الزراعية 
الذي سيمكن  األمر   ، الزيتون  اشجار  السيما 
محاصيل  وإنقاذ  كبيرة  مساحات  سقي  من 
فصل  حلول  مع  خاصة  بالتلف  مهددة  زراعية 
األسنام  سهل  منطقة  فالحو  وكان   . الصيف 

من  التمسوا  إحتجاجية  وقفات  عدة  نظموا  قد 
من  مضاعفة حصتهم  الوصية  اجلهات  خاللها 
مياه السقي ومتكينهم من احلصول على املياه من 
سقي  من  ميكنهم  مبا   ، ببشلول  تالسديت  سد 
استجابت  الذي  األمر   ، وإنقاذها  محاصيلهم 
له الوزارة الوصية بإضافية حصة جديدة كفيلة 

بتحقيق مطلب الفالحني باملنطقة .
عبدالسالم.ق

ضخ 4 ماليين م3 من مياه السقي الفالحي في سهل األسنام

مطالب باإلسراع في تهيئة طريق الخبوزية عين بسام 
ناشد سكان بلدية اخلبوزية الواقعة غرب البويرة ، السلطات احمللية والوالئية التدخل قصد وضع حد لإلهمال احلاصل على مستوى مشروع 
تهيئة الطريق الوالئي رقم 225 الرابط بني اخلبوزية وعني بسام ، حيث توقف املشروع يف بدايته وبات مصدر إزعاج للسائقني وخطر على مستعمليه 

الذين يلجأون لطرقات فرعية أخرى غير الئقة .
وبحسب بعض السكان احملليني فإن مشروع تهيئة الطريق شرع فيه منذ أشهر، أين أقدم صاحب املقاولة املكلفة باإلجناز على نزع الطبقة األولى 
للطريق ، ليغادر املنطقة ألسباب مجهولة ويترك األخير يف وضعية يرثى لها ألكثر من 3 أشهر ، حيث باتت احلفر عبره ديكورا يوميا ، إضافة إلى 
الغبار املتطاير جراء مرور املركبات ، مما جعله مصدر إزعاج بالنسبة للسائقني الذين دفعتهم الوضعية إلى اتخاذ مسالك فرعية أخرى على غرار طريق 

املعايشية الضيق وغير املناسب ، أين تويف شابان يف مقتبل العمر األسبوع الفارط يف حادث مرور باملنطقة بسبب خطورة هذا الطريق .
ويطالب سكان اخلبوزية بضرورة اإلسراع يف استكمال املشروع وعودة املقاولة املكلفة باإلجناز لهذا الغرض ، مبا ينهي معاناة مستعملي الطريق 
من سكان املنطقة وغيرهم ويحد من األخطار احملدقة بهم جراء اللجوء لطرقات فرعية أخرى قد تكون سببا يف حوادث مرور خطيرة ، وهو املطلب 

الذي يلحون عليه لدى السلطات و ينتظرون اإلستجابة له يف أقرب اآلجال .
يونس غماري
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تقارب سياحي 

مرسوم تنفيذي جديد

أداء جيــــد
استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل 

العائلي، محمد علي بوغازي، مع نظيره السعودي، 
أحمد بن عقيل اخلطيب، واقع التعاون بني البلدين يف 
مجال السياحة وسبل ترقيته وتعزيزه، حسب ما أفاد 
به بيان لذات الوزارة. وقد سمحت احملادثات- بحسب 
ذات املصدر- باستعراض »واقع التعاون بني البلدين يف 

مجال السياحة ومن خاللها أكد الطرفان أن هذا اللقاء 
هو فرصة لترقية العالقات البينية يف مجال السياحة 

وضرورة التواصل لتعزيزها«.

صدر يف العدد األخير من اجلريدة الرسمية 
مرسوم تنفيذي يحدد حقوق وواجبات 
العمال الذين ميارسون وظائف عليا يف 
الدولة.وحسب املرسوم التنفيذي الذي 

صدر يف 3 جوان 2021 فإنه اليعني يف 
وظيفة عليا يف الدولة إال من تتوفر فيهم 

شروط  الكفاءة و النزاهة.كما يلزم القانون  
األشخاص املعينني  بهذه الوظيفة أن يكونوا 
قد مارسوا وملدة ال تقل عن 5 سنوات  وظيفة 

على مستوى االدارات والهيئات واملؤسسات 
العمومية أو اخلاصة، أو مارس نشاطا مهنيا 

حرا يتالءم مع  املجال ذي صلة  مبهام 
الوظيفة العليا املطلوب شغلها.

سجلت جامعة جياللي اليابس بسيدي 
بلعباس أداء »جيدا« يف ترتيب شنغهاي 

للمجال األكادميي، حسب ما أفاد به 
أمس، بيان لوزارة التعليم العالي و البحث 

العلمي. وأوضح ذات املصدر أن جامعة 
جياللي اليابس حتصلت على املرتبة 

101 من 150 يف ميدان الهندسة املدنية 
واملرتبة 201 من 300 يف مجال الهندسة 

امليكانيكية و املرتبة 301 من 400 يف علوم 
املواد. وتعكس هذه النتائج املسجلة -حسب ذات البيان -«جودة العمل البحثي لألساتذة 

الباحثني« وكذا »سياسة تشجيع نشر األبحاث العلمية املفهرسة«.

ينتظر أن تطلق جامعة العلوم و التكنولوجيا 
»محمد بوضياف« لوهران تخصصا جديدا خالل 

الدخول اجلامعي املقبل يف الليسانس )بكالوريا 
3+( يخص الصيانة الصناعية و تكنولوجيا 

السيارات، وفقا ملا أفاد به أمس، بيان لهذه املؤسسة 
اجلامعية. وأوضح املصدر أن هذا التخصص املمهن 
سيطلق ابتداء من الدخول اجلامعي 2021-2022 

حيث سيتحصل الطلبة يف نهايته على شهادة 
من معهد العلوم و التقنيات التطبيقية، مضيفا 

أن هذا التخصص يستجيب إلى احتياجات سوق 
العمل و املتعاملني االقتصاديني.

تخصـــص  جديـــــد

الفنانـــون ممتعضــــون!
عبر عدد من الضيوف واجلمهور احلاضر سهرة أول  أمس للحفل الذي أقيم بأوبرا اجلزائر 

لتتويج للمبدعني الشباب بجائزة رئيس اجلمهورية »علي معاشي«، عن امتعاضهم من 
عدم احترام اللجنة املنظمة للوقت الذي أعلن عنه سابقا، مما اضطر احلضور النتظار 
ساعتني من الزمن تقريبا، حتى ينطلق برنامج احلفل بعد دخول الوزيرة مرفوقة بعدد 

من أعضاء احلكومة، كما أنه لم حتظى األسرة الفنية احلاضرة بإكرامية ولو رمزية 
مبناسبة عيدها الوطني، فهل هذا يعبر عن سياسة جديدة للتقشف دون إعالن صريح 
عنها؟ وإلى ماذا يعود التأخر املتكرر الذي تشهده الفعاليات املنظمة من طرف الوزارة يف 

اآلونة األخيرة؟

كشف مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية 
سطيف سليم لرقم، أنه مت استقبال أزيد من 9 آالف 

ملف من الراغبني يف االلتحاق ببرج القرآن. حيث 
مت فتح عدة برامج متعلقة باحلفظ العادي، املكثف 

وتصحيح التالوة.وقال مدير الشؤون الدينية يف 
حديث لإلذاعة، أنه مع البداية كنا نتوقع تسجيل 
ألف طالب وطالبة لاللتحاق ببرج القرآن. حيث مت 
إعداد برنامج تفويج لإلناث صباحا والذكور مساء 
بطاقة استيعاب تفوق 5 آالف طالبة وطالب. كما 

مت فتح عدة برامج متعلقة باحلفظ العادي املكثف 
وتصحيح التالوة، حتى يتمكن الناشئة الصغار 

والكبار من عملية حتفيظ القرآن الكرمي.

إقبــــال  كبيـــر

قافلة غزة
أعطى والي والية سوق أهراس إشارة 
انطالق القافلة التضامنية  لفائدة 

قطاع غزة بدولة فلسطني الشقيقة، 
والتي تندرج يف إطار املساهمات 

اإلنسانية لرفع الغنب واملعاناة عن سكان 
مدينة غزة.وقدرت كمية املساعدات 
التي حتويها القافلة بــ 71.497 طن 

من مختلف املواد الغذائية، باإلضافة 
إلى 7 مولدات كهربائية ومستلزمات 

طبية مختلفة، والتي سلمت إلى الهالل 
األحمر اجلزائري، تنفيذا لتعليمات 

وزير التجارة.
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أخبار الداخل

كرزيكة أحمد/ ابراهيم مالك

 تمنراست
مكتبين متنقلين نحو منطقة تيغرين أبعد نقطة بالوالية

انطلق منتصف هذا األسبوع  قافلة تضم  مكتبني متنقلني لالنتخابات 
بلدية  مقر  كلم عن   700 بعد  على  الواقعة  تيغرين  منطقة  التشريعية  نحو 
وهذا  متنراست  بوالية  املتنقلة  للمكاتب  األبعد  النقطة  هذه  وتعد  تاظروك 
االنتخابي  واجبهم  من  أداء  الثالثاء  يوم  املسجلني  الرحل  لتمكني  البدو 

لتشريعيات 12 جوان الختيار ممثليهم يف املجلس الشعبي الوطني
و تشمل املكاتب املتنقلة والتي ستشرع فيها عملية االقتراع يوم الثالثاء 
املكتب األول مسار  72 ساعة من اإلنتخابات، مكتبني متنقلني،  قبل   ،
الثاني  واملكتب  مسجل  ب2387  تقدر  ناخبة  تارابينأيتاوكالن  بهيئة  تني 
مسار تبركاتينتبربيرت بهيئة ناخبة تقدر ب430 مسجل، االنطالقة كانت 
من مقر املندوبية البلدية للسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات باجتاه منطقة 
تيغرين على مسلك تنفرنت وصوال ملنطقة تدانت ليال ويف الصباح تتوجه 
الثكنة  إلى  التوجه  يوم األربعاء  بها  وصباح  واملبيت  تيغرين  القافلة ملنطقة 
العسكرية بتيغرين وفتح الصندوق على الساعة الثامنة وبداية اإلقتراع ألفراد 
اجليش الوطني الشعبي وتستمر العملية يوم اخلميس مع البدو الرحل ويوم 
بأيتاوكالن   تدانت نحو متكندوت مرور  القافلة من  تنطلق  11 جوان  اجلمعة 
تررين على مسلك أظروا ثم املبيت على مسافة 220 كلم عن بلدية تاظروك 
أين تتواصل العملية مع البدو الرحل املتواجدين يف تلك املناطق ويوم السبت 
12 جوان إلتحاق املكتبني مبركز األرتباط  إبتدائية الشيخ بكته بن أبراهيم- 

بتاظروك على الساعة الرابعة مساء
العملية  املادية إلجناح  و  البشرية  اإلمكانيات  وقد ومت تسخير كل  هذا 
بوسائل  القوافل  مختلف  جتهيز  مت  حيث  الظروف  أحسن  يف  اإلنتخابية 
شأنها  من  الدفع  رباعية  الصناعية  وسيارات  باألقمار  املرتبطة  اإلتصال 
تسهيل وصول مكاتب التصويت للسكان البدو الرحل عبر املناطق املذكورة ، 
مع تسخير أفراد احلماية املدنية والصحة إلى جانب حضور ممثلي املترشحني.
ببلدية  املستقلة لالنتخابات  الوطنية  للسلطة  البلدي  املندوب  و أوضح 
تاظروك مسك عبد القادر يف تصريح جلريدة أخبار الوطن  بأن ''كل الظروف 
مهيأة إلجراء عملية التصويت بهذه املكاتب املتنقلة يف أريحية''، مع إحترام 
أجل  ومعقمات.من  بكمامات  املكاتب  تزويد  مت  الصحي حيث  البرتوكول 

السير احلسن للعملية.

اليزي
5 مكاتب متنقلة لتمكين البدو الرحل من االقتراع

انطلقت قافلة تضم  05  
مكاتب اقتراع  متنقلة ببلدية 
اليزي لتمكني سكان املناطق 
إقليم  مستوى  على  النائية 
البلدية االم  من أداء واجبهم 
لالنتخابات  التصويت   يف 
 12 إجراؤها  املقرر  التشريعية 
قبل  وذالك  اجلاري   جوان 
افتتاح  موعد  من  ساعة   72

التصويت حسب القانون .
بوالية  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  للسلطة  احمللية  املندوبية  وسخرت 
اليزي  إمكانيات مادية وبشرية  كبيرة إلجناح عملية االقتراع منها  تأجير ما 
يزيد عن 72 سيارة رباعية الدفع ومكيفة لنقل حفاظ االمانة واملرافقة الطبية 
واالمنية باالضافة الى مالحظني اثنني لكل قائمة مشاركة يف االنتخابات 
مسجل   4394 لتمكني  املتنقلة  اخلمسة  املكاتب  مستوى  على  التشريعية 
من اداء واجبهم االنتخابي  مبختلف املناطق النائية التي يتواجد بها البدو 
والرحل  على غرار اميهرو فضنون تاست افرا متاجرت تغمار تني مالل تني 

اده و تيلوت احلدودية .
وقال مندوب السلطة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات بوالية اليزي 
مفيصل يوسف يف تصريح الخبار الوطن ان عملية انطالق املكاتب املتنقلة 
متت  يف كل من بلدية عني اميناس والتي حتوي مكتبني متنقلني 27  28  
مبجموع 3664 مسجل وكذا مكتببني  ببلدية برج عمر ادريس والتي جتوب 

املناطق النائية كل من تيافتي تني فوي رود النص احلمراء ومنطقة اندكاك 
وضواحيها لتمكني 1037 مسجل من اداء واجبهم االنتخابي .

 09 بلغ  بالوالية   املتنقلة  املكاتب  اجمالي  ان  املسؤول  ذات  ويضيف 
على  الناخبة  الهيئة  اجمالي  من   9095 بها  املسجلني  عدد  ويبلغ  مكاتب 
مستوى الوالية املقدرة ب 55441 على مستوى 24 مركز اقتراع تضم 116 
مكتب تصويت مبا فيها املتنقلة وعلى مستوى اربع بلديات  اليزي ان اميناس 

الدبداب وبلدية برج عمر ادريس .

 تندوف
انطالق قوافل تضم  9 مكاتب متنقلة نحو المناطق النائية 

متنقلة  تصويت  تسعة  مكاتب  قوافل  تضم  تندوف  والية  خصصت 
لتمكني  تندوف  بوالية  الرحل  البدو  بها  ينتشر  التي  النائية  املناطق  نحو 
زهاء 12.341 ناخبا من أداء واجبهم اإلنتخابي يف إطار تشريعيات السبت 

القادم.
وقد سخرت كافة اإلمكانيات الضرورية إلجناح هذا املوعد اإلنتخابي 
املسالك  التي ستقطع  الدفع  الرباعية  السيارات  من  قوافل  توفير  من خالل 
الصعبة التي تتميز بها هذه املناطق التي تبعد معظمها عن مقر الوالية بأزيد 
السياسية  التشكيالت  مختلف  ممثلي  متكني  جانب  إلى   ، كلم   400 من 
والقوائم احلرة املشاركة من متابعة العملية اإلنتخابية منذ بدايتها و إلى غاية 
عملية الفرز  كما أوضح لوأج املكلف باإلتصال لدى مندوبية السلطة الوطنية 

املستقلة لإلنتخابات  عبدة صمباوي .
ببلدية  تصويت  مكاتب   )3( ثالثة  يف  املتنقلة  املكاتب  تلك  وتتمثل 
الناقة، علما أن قافلة  تندوف بكل من غار اجلبيالت وتفاقومت و حاسي 
الشناشن  منطقة  نحو  االثنني  أمس  انطلقت  قد  كانت  رابع  متنقل  مكتب 

البعيدة بإقليم ذات البلدية بتعداد 1.822 ناخبا .
وتشمل املكاتب املتنقلة ببلدية أم العسل ستة )6( مكاتب بكل من 
بوعقبة  و  البيضاء وأحواويش  العسل و حاسي  أم  حاسي مونير و ضواحي 

ووادي اخلرب، إستنادا  لذات املصدر .
وسخر 198 مكتب اقتراع بهذه الوالية منها 10 مكاتب تصويت متنقلة 
لفائدة الناخبني باملناطق النائية و البدو الرحل لبلديتي أم العسل و تندوف 
4 مراكز  و  ببلدية تندوف  22 مركزا  إنتخاب، منها  26 مركز  موزعني عبر 

ببلدية أم العسل.
وحتصي والية تندوف هيئة ناخبة يتجاوز تعدادها 100.600 مسجل 
الوطنية  للسلطة  الوالئية  املندوبية  معطيات  حسب  اجلنسني،  كال  من 

املستقلة لإلنتخابات.
قائمة حرة( على  قائمة حزبية و21  اإلنتخابية )20  القوائم  وتتنافس 

ثالثة مقاعد محددة للوالية يف املجلس الشعبي الوطني اجلديد.

 ورقلة
تخصيص 6 مكاتب تصويت متنقلة نحو دائرة البرمة الحدودية 

خصصت السلطات الوالئية لوالية ورقلة قافلة متكونة من ستة مكاتب 
تصويت متنقلة نحو دائرة البرمة احلدودية )420 كلم جنوب-شرق ورقلة( 
لتمكني السكان من أداء واجبهم االنتخابي يف إطار االنتخابات التشريعية 

ل12 جوان اجلاري .
ساعة  ب72  التصويت  بتقدمي  املعنية  املتنقلة  املكاتب  هذه  وحتصي 

قانونيا من موعد االقتراع هيئة ناخبة إجمالية تقدر ب10969 مسجل.
وقد انطلقت هذه القافلة من ورقلة وقد وفرت لها كافة الوسائل املادية 
والبشرية لضمان السير احلسن لهذا املوعد االنتخابي الهام والسماح للناخبني 
بهذه  املتواجدين  الشعبي  الوطني  اجليش  وأفراد  الرحل  البدو  من ضمنهم 
املنطقة املتاخمة للحدود اجلزائرية-التونسية من أداء واجبهم االنتخابي يف 
علي  لإلنتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  مندوب  وفق  الظروف،  أفضل 

شمسة.
وناخبة  ناخبا   208.193 تعدادها  ناخبة  هيئة  ورقلة  والية  وحتصي 
مسجلني على مستوى 84 مركز انتخاب التي تغطي 490 مكتب تصويت، 
مبا فيها املكاتب املتنقلة الستة بدائرة البرمة احلدودية، حسب ذات املصدر.

تخوض 34 قائمة ترشح )20 قائمة حزبية و14 قائمة حرة( غمار هذه 
للوالية  املمنوحة  الثالثة  املقاعد  بأحد  الظفر  أجل  من  بورقلة  التشريعيات 

باملجلس الشعبي الوطني اجلديد.

انطلقت عملية التصويت  باملناطق النائية يف واليات اجلنوب عبر املكاتب املتنقلة أمس األربعاء 
)72 ساعة قبل يوم االقتراع ( ، بحضور بعض املراقبني من ممثلي التشكيالت السياسية و تأطير 

بشري و مادي  يهدف إلجناح هذا االستحقاق ، مع احلرص على االمتثال الصارم للبروتوكول 
الصحي املعتمد ضد تفشي فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( .

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

أدرار

جمعيات بدائرة أولف تطالب 
بترميم الطريق الجديد

ناشدت جمعيات من املجتمع املدني 
بدائرة أولف التابعة 220 كم جنوب والية 
االعتبار  برد  العمومية  األشغال  وزير  أدرار 

لطريق أولف أدرار اجلديد .
وحسب مراسلة ممضاة من قبل تسعني 
جمعية  حتوز أخبار الوطن على  نسخة منها 
الذي لم مير على  الطريق  أوضحت أن هذا 
عامني   من  ألكثر  به  املرور  حركة  انطالق 
بعض  يف  كثيرة  تشققات  عليه  ظهرت 
أجزائه من طبقته  مشيرين يف ذات الرسالة 
 2012 سنة  املشروع  انطالق  منذ  إنه  إلى 
تعاقب على رأس الوزارة املعنية خمس وزراء 
وأربعة مديرين والئيني شهد تأخرا يف اإلجناز 
ناهيك عن عدم احترام املعايير املعمول به 
يف  .وأضافوا  املشاريع  هذه  مثل  إلجناز 

الرسالة أن هذه املطبات ونقص التهيئة فاقم 
من أزمة مستعمليه الذين فضلوا استعماله 
عوض الطريق القدمي الذي مير عبر دائرة رقان 
الوزير  تلتمس هذه اجلمعيات  من  وعليه  
الذي سيموت  الطريق  لهذا  عاجلة  التفاتة 
الوصية  اجلهات  تستعجل  لم  إذا  مهده  يف 
وعلى رأسها الوزارة النظر إليها وتعمل على 
العاجل،  القريب  يف  منه  تصدع  ما  ترميم 
حسبهم  ألن  جديدا،  ماليا  غالفا  ومنحه 
احلركة  إنعاش  يف  يساهم  الطريق  هذا 
والواليات  أولف  التجارية واالقتصادية بني 
السياحة  فرص  إنعاش   من  ويعزز  املجاورة 

يف إقليم تيديكلت   .
عبد اهلل مجبري

يف إطار التوأمة بني املستشفيات

إجراء 47 عملية جراحية 
في عديد التخصصات بمستشفى 

عين صالح
من طبيبني  متكون  طبي  فريق  شرع 
مختصني يف اإلنعاش من مستشفى االمومة 
عملية  إجراء 47  بتمنراست يف  والطفولة 
التخصصات،  من  عديد  يف   جراحية، 
العامة   واجلراحة  النساء  أمراض  بني  ما 

وأمراض األنف واألذن واحلنجرة.
العملية بحسب   هذه  وتندرج 
النشاط   تكثيف  اطار   املشرفني يف 
باملؤسسة  العمليات   لقسم  االسبوعي  
احلسن  التكفل  خالل  من   ، الصحية 
باملرضى ، من خالل  تقليص مدة االنتظار 
حتسني  اطار  ضمن  العمليات،  جراء  ال 
اخلدمات الصحية بالوالية، وبحسب ذات 
املصادر فان كل العمليات متت بنجاح، يف 
ظروف سادها التنظيم احملكم ، مع تواصل 
حالة  للمرضى  الطبية   املتابعة  عمليات 

بحالة
العالج  من  استفادوا  الذين  املرضى 
والطاقم  لألطباء  شكرهم  عن  عن  عبروا 
انه  للعلم  املبادرة،  هذه  على  الطبي  الشبه 
اجلراحية  العمليات  عدد  يف  ارتفاع  سجل 
االول  السداسي  خالل  اجريت  التي 
املؤسسة  تدعم  بعد   ، اجلارية  السنة  من 
العامة  يف  اجلراحة  مختصني  بأطباء 
يساهم  مما   ، الهامة  التخصصات  وبعض 
الى  املرضى  تنقل  معاناة  من  التخفيف  يف 

مستشفيات الواليات املجاورة،
اجناز  اشغال  تعرف  متصل  سياق  ويف 
120 سرير بقرية اجواليل تقدما  مستشفى 
يف االشغال ، بعد ركود لعدة اشهر بسبب 

كوفيد 19.
أحمد كرزيكة

لتمكني البدو الرحل من أداء واجبهم االنتخابي يف تشريعيات لتمكني البدو الرحل من أداء واجبهم االنتخابي يف تشريعيات 20212021

قوافل مكاتب التصويت المتنقلة تجوب قوافل مكاتب التصويت المتنقلة تجوب 
المناطق النائية بواليات الجنوبالمناطق النائية بواليات الجنوب

األغواط

القبض على مروجي المهلوسات
 )21-24( مابني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص  ثالثة  االغواط  أمن  مصالح  أوقفت 
سنة من بينهم امرأتني كانوا على منت سيارة، وبحوزتهم  كمية من األقراص املهلوسة.
حملكمة  اجلمهورية  وكيل  طرف  من  الفوري  للمثول  جلسة  على  إحالتهم  وبعد 
األغواط بتهمة بـ بيع مواد صيدالنية بدون رخص أدينت امرأة من املتورطني بالغة من 
العمر )22( سنة بعامني حبس نافذة مع اإليداع و غرامة مالية فيما صدر يف حق البقية 

حكم يقضي بعام حبس نافذ دون إيداع و غرامة مالية .
ع .نورين
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دفع  ما  احلياة  أبسط ضروريات  غياب  معاناتهم  من  زاد  وما   
بعدد كبير إلى الرحيل باجتاه القرى املجاورة بحثا عن حياة أفضل 
من   ، جبلة  قرية  تكون  قد  أخرى  جهة  ومن  مجددا  العودة  قبل 
التسعينيات  فسادا خالل سنوات  اإلرهاب  فيها  عاث  التي  القرى 
سيما  املجاورة  املدن  نحو  الهجرة  إلى  سكانها  غالبية  أجبر  ما  وهو 
بعد  لكن  الكرمي،  والعيش  األمن  عن  بحثا  أدكار  أو  كسيلة  بني 
يف  آمل  وكلهم  أراضيهم  إلى  جديد   من  عادوا  األوضاع   استقرار 
األيام  لهم  تخبئه  مبا  دراية  على  يكونوا  لم  لكنهم  جديدة،  حياة 
بقيت  فإنشغاالتهم  بكثير،  أصعب  أيام  أمام  أنفسهم  وجدوا   إذ 
من  تنتظر  املسؤولني،  مكاتب  أدراج  داخل  مكدسة  ملفات  مجرد 
الزائر لقرية جبلة  يالحظ  الغبار لتجسد يف امليدان .  ينفض عنها 
لشيء سوى  املعيشية، ال  بأبسط حقوقهم  ينعموا  لم  مواطنيها  أن 
ألنهم ضحية املوقع اجلغرايف لقريتهم املتواجدة على خط التماس بني 
مدينة بني كسيلة الساحلية ومدينة أدكار عند مدخل غابة أكفادو ، 
سقوطها من أجندة املسؤولني جعلها حترم من أي برامج تنموية سواء 
عن قصد أو دون ذلك، وباتت احلياة بها أمر ليس بالسهل النعدام 

أبسط الضروريات.

اإلرهاب أجبر السكان على الهجرة
وسط تضاريس جد صعبة، بأقصى املنطقة الشمالية الغربية  
تقع قرية جبلة  التابعة إداريا لبلدية بني كسيلة على بعد 15 كلم 
عن مقر البلدية، يقطنها قرابة 500 نسمة أكبر نسبة منهم تعتمد 
تسعينيات  منتصف  خالل   ، للرزق  كمصدر  املواشي  تربية  على 
القرن املاضي كانت قرية جبلة  من املناطق احملرمة بفعل اإلرهاب 
وغاباتها،  اجلبلية  املنطقة  تضاريس  مغتنما  ا  ُعشَّ منها  جعل  الذي 
حيث كان الدمويون ينفذون جرائمهم باملناطق املجاورة وعلى الطريق 
الرعب  وزرعوا   ، بأدكار  كسيلة  بني  يربط  الذي   14 رقم  البلدي 
املدن  باجتاه  الهجرة  غالبيتهم على  أجبر  الذين  القرية  وسط سكان 
املجاورة  بحثا عن األمن والطمأنينة، تاركني وراءهم كل ما ميلكون 
غاية  إلى  حلها   على  األوضاع  وبقيت  فالحية  وأراض  منازل  من 
مطلع األلفية اجلديدة بعد عودة األمن واالستقرار، فاسحة املجال 
بالعودة تدريجيا إلى ممتلكاتهم وأراضيهم الفالحية وكلهم  ألبنائها 
آمل يف حياة جديدة، إال أن خيبة أملهم كانت أكبر مع مرور السنني 
 ، صعبة  معيشية  ظروف  وسط  املسؤولني،  قبل  من  تناسيها  أمام 
النعدام ضروريات احلياة يف جميع املرافق منطقة يطبعها التريف هذه 
العوامل وأخرى جعلتها منطقة منسية بامتياز" قريبة من العني بعيدة 
الذي أضاف  القرية  تعبير أحد سكان هذه  " على حد  القلب  عن 
قائال " كما ترى نحن نعيش يف ظروف قاسية ونعتمد على الزراعة 

التقليدية وتربية احليوانات لتأمني معيشتنا املعامل واملصانع منعدمة 
وبالتالي فرص العمل قليلة جدا إذا استمر الوضع هكذا فلن يبقى 

أحد هنا ألن صبرنا قد نفذ تقريبا ".

فتيات يحرمن من التعّلم لنقص  المدارس 
وبعدها 

األولى  بالسنوات  شبيه  جبلة  بقرية  التعليم  عن  احلديث 
لالستقالل،فمدرسة القرية توجد  يف وضعية متدهورة فهي تعاني 
مما  التربوي  الطاقم  استقرار  التجهيز وعدم  الصيانة وضعف  قلة  من 
يؤثر على التحصيل العلمي  للتالميذ الذين يقصدونها  من مساكن 
ولعدة  وعرة  مسالك  السير يف  على  يجبرون  إذ   وهناك  هنا  متناثرة 
كيلومترات لاللتحاق مبقاعد الدراسة  نفس األمر بالنسبة لتالميذ 
الطور املتوسط والثانوي الذين يدرسون يف بني كسيلة  وما زاد من 
الظروف  هذه  املدرسي  النقل  نقص  التالميذ  هؤالء  معاناة  حدة 
وأخرى دفعت بالكثير من األولياء إلى توقيف أبنائهم عن الدراسة 
مسيرتهن  تتوقف  اللواتي  للبنات  بالنسبة  سيما  مبكرة،  سن  يف 
الدراسية  للبعض منهن أحيانا  يف الطور االبتدائي، بينما القليل 
منهن يواصلن  املشوار الدراسي غير أن ذلك  يقتصر على فئة قليلة 
ممن تسمح األوضاع  املادية لعائالتهن بذلك من خالل ضمان النقل 
األولياء  أحد  سألنا  اإلطار  هذا  ويف   . الدراسة  مستلزمات  وتوفير 
عن  ابتدائي  األولى  السنة  يف  املتمدرسة  ابنته  خروج  ينتظر  كان 
العمل  إلى  نعاني كثيرا هل نذهب  " نحن  فقال  التمدرس  ظروف 
أم نصطحب أبنائنا الصغار إلى املدرسة صباحا ومساءا نحن نطالب 
بتحسني أوضاع املدرسة وكذا توفير وجبة صحية للتالميذ ووسيلة 

نقل"

توصيالت عشوائية للتزود بالكهرباء
معاناة سكان قرية جبلة ، ال تقتصر فقط على قطاع  التعليم  
فإلى يومنا ال تزال مساكن كثيرة متنائرة هنا وهناك تفتقر إلى الربط 
بشبكة الطاقة الكهربائية فأغلبها يعتمد على التوصيالت العشوائية 
تكون  أوقد  الطريق  حافة  على  متر  كوابل  عبر  الكهربائية  لألسالك 
فيما  الصغار،  أبنائهم  على  خاصة  كبيرا  خطرا  لة  مشكِّ مكشوفة  
ينجم  وما  الكهربائية،  املولدات  على  تعتمد  أخرى  نسبة  تزال  ال 
أين تنحصر  الشتاء  عنها من مصاريف وأتعاب سيما خالل فصل 
يومياتهم يف رحلة البحث عن التزود مبادة املازوت التي تعد أساسية 

لتشغيل املولدات الكهربائية والتدفئة.

الحفر والخنادق لصرف المياه

تغطي  الصحي فهي محدودة وال  الصرف  قنوات  وبخصوص 
كل مساكن القرية إذ ال يزال البعض من سكانها يعتمد على الطرق 
التقليدية لصرف فضالتهم كحفر اخلنادق أمام املنازل، يف مشاهد 
انتشار  يف  ساهمت  ومستنقعات  خنادق  صحية،  بكارثة  تهدد 
املتراكمة  األوساخ  وانتشار  السنة،  أيام  طول  على  الكريهة  الروائح 
انعدام  ظل  يف  البنايات،  أمام  الصرف  مياه  تراكم  عن  الناجمة 
مسالك القنوات اخلاصة.وهي الوضعية التي جعلت أحد السكان 
يناشد البلدية اإلسراع  يف اجناز شبكة للصرف الصحي تغطي أكبر 
عدد من املنازل " نحن نطالب كحد أدنى من البلدية تخليصنا من 
باجناز  الصحي  الصرف  مياه  جداول  من  املنبعثة  الكريهة  الروائح 
شبكة تنهي املشكلة كما نطالب بتخصيص شاحنة أو جرار جلمع 

القمامة ألن نظافة احمليط تعتبر أولوية بالنسبة إلينا "

الغاز الطبيعي آخر اهتمامات السكان
حلما  يعد  جبلة  قرية  لسكان  بالنسبة  الطبيعي  الغاز  مشروع 
بعيد املنال، وآخر اهتمامات السكان يف ظل تركيزهم على بعض 
غاية  فإلى  الطرقات،  وشبكة  الشروب  واملياه  كالتعليم  األولويات 
يومنا اليزال السكان يعتمدون على مادة املازوت للتدفئة وقارورات 
غاز البوتان للطهي، أمر أثقل كاهلهم خصوصا يف اقتنائها من مناطق 
بعيدة عن مقر سكناتهم وسط ظروف صعبة، كون املنطقة معروفة 

بتضاريسها اجلبلية الوعرة ومناخها البارد خالل فصل الشتاء.

"تاجماعت " بجبلة إطار للتعاون وحل 
الخالفات 

ال تزال  مؤسسة "جتماعت" مبنطقة القبائل كما هو احلال يف 
قرية جبلة  مبثابة حصنا للثوابت، فإلى جانب نشاطها االجتماعي 
الذي  اإلسالمي  الدين  مقومات  على  احلفاظ  على  تعمل  فهي 
القرية   من خالل  يعد خطا أحمرا فضال عن اإلستقرار يف عموم 
الناس. علما  يطبق على حياة  للشريعة اإلسالمية كدستور  تبنيها 
يعود  التي  "تيمعمرت"  فكرة  خالل  من  انبثقت  تاجماعت  أن 
أصلها إلى الزاوية التي تعني العمار، حيث جلأ إليها سكان منطقة 
القبائل لتجاوز عائق اإلمكانات الفردية لتجسيد املشاريع املشتركة 
ذات املنفعة العامة فسكان املنطقة يعتمدون على " التويزة " لتجسيد 
العمراني  الطابع  على  احملافظة  مقدمتها  ويف  املختلفة  املشاريع 
األمازيغي القدمي للقرية من منازل مشيدة باألحجار املصقولة واملغطاة 
ومتطوعون من   " "أزار جنبلة  وقد ساهمت جمعية  بالقرميد األحمر 
سكان القرية فضال عن  عجوز  يف تزيني هذه املنازل العتيقة بالرموز 
القبائلية القدمية إلبراز املوروث الثقايف للمنطقة التي أصبحت قبلة 
املصلحني  من  تتكون من مجموعة  "جتماعت"  أن  ومعلوم  للسواح  
رسالتها  أداء  يف  عملها  أسس  حددوا  الذين  واألعيان  والعقالء 
الدينية واالجتماعية واحلضارية وفق مؤسسات عرفية منها مجلس 

القرية "جتماعت اخلير" التي تتشكل من الذكور البالغني التي تعد 
مبثابة اجلمعية العامة ومتارس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
مع تقسيم املهام داخل التركيبة البشرية، تتخذ من املسجد مقرها 
الدائم وتتولى مهام وضع القوانني املسيرة لشؤون القرية يرأسها العاقل 
األكبر سنا يسمى "ملني" مبعنى األمني، وهو رئيس مجلس القرية 
املعاونني  من  مجموعة  يساعده  أخرى  مناطق  يف  القرية  راعي  أو 
القرية  " مبعنى الضامن، وهو ممثل احلي يف مجلس  "الطامن  منهم 
واملكلف باملالية يدعى "لوكيل" وهو الذي يتولى جمع املداخيل مثل 
على  املفروضة  املالية  والغرامات  كالهبات  اجلماعية  األمالك  موارد 
أو  الدينية  بالشؤون  املكلف  جانب  إلى  العرفية  للقوانني  املخالفني 
باإلمامة  يكلف  من  وهو  اإلمام،  مبعنى  "ليمام"  ويسمى  الشرعية 
على الناس وتعليم صغار القرية تعاليم الدين وحتفيظهم القرآن الكرمي 
الصادرة عن مجلس  واألحكام  والقوانني  القرارات  ويتولى تسجيل 

القرية.
بلدية بني كسيلة 

"نحن حريصون على إخراج القرية من 
تأخرها في مجال التنمية "

بخصوص انشغاالت سكان هذه القرية صرح رئيس بلدية بني  
كسيلة "حنون فرحات " قائال " معظم قرى البلدية جبلية ونائية تفتقر 
إعانات  على  تقتصر  البلدية  موارد  أن  علما  املرافق  من  الكثير  إلى 
ندرك  نحن  ذلك  ورغم  الكثير  فعل  مبقدورنا  ليس  وبالتالي  الدولة 
الوضعية التي يعيش فيها هؤالء القرويني من نقائص تنموية على 
مستوى الطرقات ، املياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي وغاز املدينة 
فالبطاقات التقنية ملختلف املشاريع منجزة غير أن اإلشكال يبقى يف 
التمويل وعليه فنحن نعول كثيرا على الدعم الذي تقدمه الدولة يف 

إطار برامج تنمية مناطق الظل ".

تعد قرية جبلة  التابعة لبلدية بني كسيلة  الواقعة بأقصى اجلهة الشمالية الغربية لوالية بجاية ، من القرى التي لم تنل حقها من تعد قرية جبلة  التابعة لبلدية بني كسيلة  الواقعة بأقصى اجلهة الشمالية الغربية لوالية بجاية ، من القرى التي لم تنل حقها من 
املشاريع والبرامج التنموية، مما جعلها تصنف ضمن املناطق احملرومة، وقد أنهكها اإلرهاب  يف املاضي خالل سنوات العشرية السوداء، املشاريع والبرامج التنموية، مما جعلها تصنف ضمن املناطق احملرومة، وقد أنهكها اإلرهاب  يف املاضي خالل سنوات العشرية السوداء، 

وأسقطها املسؤولون من أجندتهم يف احلاضر خالل سنوات البحبوحة املالية، ذنبها الوحيد موقعها اجلغرايف وسط سلسلة جبلية الذي وأسقطها املسؤولون من أجندتهم يف احلاضر خالل سنوات البحبوحة املالية، ذنبها الوحيد موقعها اجلغرايف وسط سلسلة جبلية الذي 
أبقى سكانها على مرِّ السنني يصارعون قساوة الطبيعة.أبقى سكانها على مرِّ السنني يصارعون قساوة الطبيعة.

سكانها عانو ويالت اإلرهاب وسنوات من التهميشسكانها عانو ويالت اإلرهاب وسنوات من التهميش

جبلـة ببجايــة .. مـن جبلـة ببجايــة .. مـن 
قريـة منسية إلى وجهة قريـة منسية إلى وجهة 

سياحيــة بامتيــازسياحيــة بامتيــاز
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المكتب العمومي للتوثيق األستاذ
األستاذ حسام الدين زيتوني

الحي االداري بالمسيلة
بموجب عقد رهن للعتاد من الدرجة األولى للعتاد محرر لدينا بتاريخ 29 أفريل 

2021 تحت رقم الفهرس 98/2021  بين البنك الوطني الجزائري وكالة المسيلة 
الدائن المرتهن من جهة أولى والسيدة حرابي عقيلة بنت حرابي أرملة محمود المدين 

الراهن من جهة ثانية اللذان أبرما عقد رهن حيازي لألدوات ومعدات التجهيز 
يتمثل في قرض متوسط المدى يدخل في إطار االستثمار بما يعادل 96.94 بالمائة 

يتمثل في " حرابي عقيلة بنت حرابي مؤسسة متعددة االستقبال " طبقا للفاتورة رقم  
21/013 الصادرة بتاريخ 07/04/2021  من طرف النجاح للتجهيزات المكتبية 
الحي االداري ترقية نقاز ضمانا للقرض الممنوح من البنك المذكور وحددت قيمة 
القرض ب ستمائة وثالثة وستون ألف دينار جزائري 663.000 دينار جزائري  

ولمدة ثمانية 08 سنوات بينها ثالث 03 سنوات مدة تأجيل لدفع أقساط القرض.

Akhbar elwatane-    LE  10 -06-2021 Akhbar elwatane-    LE  10 -06-2021 

Akhbar elwatane-    LE  10 -06-2021 

المنتدى الوطني للذاكرة و التاريخ و التراث 
المكتب الوطني 

قرار رقم 2021/05 المؤرخ في 2021/02/28 ي
تضمن تنصيب المكتب الوالئي - تمنراست 
للمنتدى الوطني للذاكرة و التاريخ و التراث 

إن رئيس المنتدى الوطني للذاكرة و التاريخ و التراث 
-  بمقتضى القانون 06/12 المؤرخ في 2012/01/12 المتعلق بالجمعيات 

-  بمقتضى اإلعتماد المنتدى رقم 60/م ع ح ع ش ق/م ح ج /18 الممنوح من طرف 
وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  بتاريخ 22فيفري 2018 

- بمقتضى القانون للمنتدى المصادق عليه الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29 
أوت 2018 

- بمقتضى محضر الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29أوت و المتضمن إنتخاب السيد 
سعيداني زكريا رئيسا للمنتدى 

-  و إقتراح من السيد األمين العام للمنتدى
يقرر

 المادة األولى : ينصب السيد : لنصاري عبر الرحمن رئيس المكتب الوالئي لوالية 
تمنراست للمنتدي للذاكرة و التاريخ و التراث 

المادة الثانية: 
ينصب السيدات و السادة اآلتية أسماءهم أعضاء المكتب الوالئي لوالية تمنراست 
السيد االنصاري أحمد ياسين :عضو مكلف بالذاكرة و االرشيف و تخليد الشهيد 

السيد ميداني سفيان:عضو مكلف بحماية المعالم و التراث التاريخ و الثقافي و السياحي 
السيدة صنديد نجاة : عضو مكلف بالعالقات مع المنظمات التاريخية و الحركة الجمعوية 

السيدة سعدية اقمال  عضوة مكلف بتحضير المهرجانات و الحفالت و المسابقات 
السيد الداي بوخامي عضو مكلف بالبحوث التاريخية العلمية و التعليمية 

السيدة فرحات نجاة  عضوة مكلف باإلعالم و االتصال 
السيدة طرمون حياة  عضوة مكلف بالتنظيم و اإلدارة و الوسائل

السيدة القايم عايشة  عضوة مكلف بتواصل رسالة المجاهدات
السيد عبد الداوي علي  عضو مكلف بالشؤون االجتماعية  لألسرة الثورية 

المادة الثالثة : يكلف السيد األمين العام للمنتدى و أعضاء المكتب الوطني ، بتنفيذ هذا 
القرار في حدود إختصاصه  

ديــشان المديـر 
الفنــي لمنتــخب 

فــرنــــــسا
»إصابة بن زمية ليست خطيرة وسيتحسن تدريجيا«

حتــدث ديــدي ديشــان، املديــر الفنــي ملنتخــب فرنســا، 
ــد  ــة ض ــاراة الودي ــال املب ــة، خ ــن زمي ــرمي ب ــة ك ــن إصاب ع

ــس. ــا، اول أم بلغاري
ــد  ــاء »لق ــب اللق ــي عق ــر الصحف ــان يف املؤمت ــال ديش وق
ــي  ــم عضل ــة لكدمــة، لقــد شــعر بأل ــن زمي تعــرض كــرمي ب

ــة«. ــبب للمجازف ــاك أي س ــن هن ــم يك ــديد، ول ش
ــرى  ــات أخ ــاك إصاب ــة.. هن ــرد كدم ــا مج ــار »إنه وأش
أقــوى يف الكاحــل أو الركبــة، وبشــكل عــام، لدينــا جهــاز 
طبــي علــى أعلــى مســتوى، نعــرف متامــا مــا يجــب أن نقــوم 

بــه«.
وشــدد »لــن نكــون بحاجــة للتســاؤل يومًيــا، كيــف 
أصبحــت حالــة بــن زميــة؟، بــل سيتحســن تدريجيــا، 
ليــس لــدي أي مخــاوف أو منــر بأحــداث دراميــة الليلــة«.
أمــا حــارس املرمــى هوغــو لوريــس، فقــد صــرح عبــر قنــاة 
ليكيــب الفرنســية »لقــد ذهبــت إلــى كــرمي بــن زميــة يف غرفة 
خلــع املابــس، وال تبــدو اإلصابــة قويــة«. وخــرج مهاجــم 
ــى  ــآالم أعل ــًرا ب ــة 39، متأث ــا يف الدقيق ــد مصاًب ــال مدري ري

الركبــة اليمنــى.
وفــاز املنتخــب الفرنســي علــى نظيــره البلغــاري بثاثيــة 
يف آخــر بروفــة وديــة ألبطــال العالــم قبــل انطــاق مشــوارهم 
يف املجموعــة احلديديــة ألورو 2020، التــي تضــم البرتغــال 

حامــل اللقــب، وأملانيــا واملجــر.
القسم الرياضي

* ولهذه االسباب*
حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا حضوريا

في الشكل : قبول إعادة السير في  الدعوى
 في الموضوع : إفراغ الحكم  قبل الفصل في الموضوع الصادرعن قسم و 
محكمة الحال  بتاريخ 20. 50 . 2020 تحت  رقم فهرس  20/0729 و 
اعتماد تقرير الخبرة  المنجز من طرف الطبيب الخبير  عريبي يزيد المودع 

لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 2020/10/21 تحت رقم 20/187 و 
بالنتيجة  التصريح  بالحجر على المرجع ضده ) بلقاسمي اعمر  المولود 

بالخرايسية بالجزائر  بتاريخ 26-02-1963 ( ابن محمد الطاهر و بلقاسمي 
عائشة و ذلك من تاريخ النطق بالحكم لغاية زوال أسباب الحجر ، و تعيين 

زوجته المرجعة حمدادو فتيحة  كمقدم عليه لرعايته و القيام بشؤونه و 
التصرف في أمواله تصرف الرجل الحريص و عليها بالرجوع للمحكمة في 

التصرفات التالية 
بيع العقار و قسمته ورهنه و إجراء المصالحة

بيع المنقوالت ذات األهمية الخاصة 
استثمار أموال المحجور عليه باإلقراض أو اإلقراض أو المساهمة في 

الشركة 
أيجار عقار المحجور عليه لمدة تزيد على ثالث سنوات 

مع األمر بالتأشير بذلك على هامش شهادة ميالد المحجور عليه و بسجل 
الحالة المدنية بسعي من النيابة و نشر منطوق الحكم الحالي بوسيلة إعالم 

وطنية مكتوبة على نفقة المرجع 
مع إيقاف المصاريف القضائية المقدرة بمبلغ 6,900,00دج )ستة أالف و 

تسعمائة دينار  جزائري ( علي عاتق الرجعة
- بذا صدر الحكم وصرح به علنيا  بالجلسةالمنعقدة بالتاريخ المذكور أعاله 

و لصحة ما جاء فيه أمضى النسخة األصلية منه كل من الرئيس  و أمينة 
الضبط

ميـــالن يتطلـــع 
لصفقتيـن مع ريـال 
مدريـد وبرشلـونة

ــا،  ــر ســوق االنتقــاالت يف أوروب ــو، خبي ــو رومان كشــف فابريزي
صفقتــن  عقــد  مــن  ميــان  اقتــراب  عــن  األربعــاء،  امــس 

جديدتــن مــع برشــلونة وريــال مدريــد، هــذا الصيــف.
ــذ  ــرة من ــا، ألول م ــال أوروب ــدوري أبط ــه ل ــان تأهل وحســم مي
عــام 2014، بعدمــا احتــل املركــز الثانــي يف جــدول ترتيــب 

الــدوري اإليطالــي، وبــات بحاجــة ماســة لتعزيــز صفوفــه.
وكتــب رومانــو، عبــر حســابه علــى »فيســبوك«: »أعــاد ميــان 
ــل  ــن أج ــو، م ــور فيرب ــأن جوني ــلونة بش ــع برش ــات م ــح احملادث فت

ــف«. ــذا الصي ــه ه ضم
ويعتبــر فيربــو علــى رأس قائمــة الراحلــن املرتقبــن عــن النــادي 
الكتالونــي، بعــد فشــله يف إثبــات ذاتــه منــذ انضمامــه مــن ريــال 

بيتيــس، قبــل موســمن.
ــأن  ــا، بش ــد أيًض ــال مدري ــع ري ــاق م ــو: »االتف ــاف رومان وأض
ــع أن  ــار الشــراء، مــن املتوق ــاز مــع خي ــم دي ــد اســتعارة إبراهي جتدي

ــة«. ــام املقبل ــال األي ــل خ يكتم
ولعــب ديــاز مــع ميــان، يف املوســم املنقضــي، وقــدم مســتويات 

جيــدة، دفعــت الروســونيري للتفكيــر يف اإلبقــاء عليــه.
ق.ر

برشلـــونة حريــــص على 
تجديــد عقــد ديمبلـــــي

ــي،  ــر صحفــي إســباني، امــس األربعــاء، عــن آخــر املســتجدات املتعلقــة مبســتقبل النجــم الفرنســي عثمــان دميبل كشــف تقري
ــاح برشــلونة. جن

وينتهــي عقــد دميبلــي مــع برشــلونة بنهايــة املوســم املقبــل، ولــم يتوصــل الطرفــان التفــاق حــول توقيــع عقــٍد جديــد حتــى اآلن، 
ــي  ــد دميبل ــد عق ــى جتدي ــص عل ــلونة حري ــإن برش ــة، ف ــبورت« الكتالوني ــة »س ــب صحيف ــا. وبحس ــة البلوغران ــر حفيظ ــا يثي ــو م وه
واســتمراره مــع الفريــق، خاصــة بعدمــا بــدأ ينســجم ويبتعــد عــن اإلصابــات خــال املوســم املنقضــي، رغــم انضمامــه للفريــق يف 

ــف 2017. صي
ــد  ــل، وتقــدمي عــرض التجدي ــي األســبوع املقب ــل دميبل ــع وكي ــد اجتمــاع م ــة، أن إدارة برشــلونة ســتحاول عق ــت الصحيف وأضاف
ــن تواجــد الاعــب يف معســكر  ــم م ــى الرغ ــك اخلطــوة، عل ــوي اتخــاذ تل ــة مواســم. وأوضحــت أن برشــلونة ين ــدة ثاث لاعــب مل
منتخــب بــاده، مــن أجــل حســم هــذا امللــف مبكــًرا. وأشــارت الصحيفــة، إلــى أن برشــلونة يخشــى مــرور األيــام واالقتــراب مــن 

ــا يف الصيــف املقبــل. ــه مجاًن ــأي مقابــل، لتجنــب رحيل ــي بيعــه ب ــو دون التوصــل التفــاق مــع دميبلــي، وبالتال ــة امليركات نهاي
ق.ر

بايـــرن ميونــــخ 
يجـــمد مفــاوضــاته 

مع كــومـــان
قــرر بايــرن ميونــخ تعليــق مفاوضــات جتديــد عقــد اجلنــاح 
الفرنســي، كينغســلي كومــان، نظــرا لضعــف فــرص التوصــل 
التفــاق ســريع، وفقــا ملــا تناقلتــه وســائل إعــام أملانيــة. وينتهــي 
ــده ســريعا،  ــذا ال توجــد حاجــة لتجدي عقــد كومــان يف 2023، ل
ــرب  ــي، يف أق ــع الفرنس ــور م ــم األم ــد حس ــرن كان يري إال أن باي
وقــت ممكــن، كمــا هــو احلــال مــع نيــكاس زولــه، وكذلــك 
غوريتســكا  ليــون  مطلقــا،  للبيــع  املطروحــن  غيــر  الاعبــن 
ــل  ــايف، وكي ــي زه ــة بين ــت عاق ــكي. وكان ــرت ليفاندوفس وروب
ــي مؤخــرا، بعــد  ــادي األملان ــع الن ــورت بشــدة م ــد تده ــان، ق كوم
ــى  ــل إل ــذي انتق ــا، ال ــد أالب ــد ديفي ــد عق ــات جتدي ــل مفاوض فش
ريــال مدريــد يف نهايــة املطــاف. وُيقــدر راتــب كومــان احلالــي بـــ12 
مليــون أورو ســنويا، وطلــب وكيلــه رفعــه إلــى 20 مليونــا مــن أجــل 
التجديــد، بينمــا ال تبــدو إدارة النــادي مســتعدة لزيــادة الراتــب إال 
ــرن  ــإن باي ــا، ف ــة أالب ــا حــدث يف حال بشــكل محــدود. وبالنظــر مل
لــن يتزحــزح كثيــرا عــن موقفــه علــى األرجــح، وهــو مــا يعنــي أن 

ــف   ــاالت، الصي ــوق االنتق ــل س ــد يدخ ــي ق ــب الفرنس الاع
املقبل.                                                                          ق.ر
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة و السكان وإصالح المستشفيات 

المؤسسةاإلستشفائية المختصة الدكتور معوش محند أمقران  
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط القدرات الدنيا 

رقم 2021/01
التعريف الجبائي :

تعلن المؤسسة االستشفائية 
VASCULAIRE إقتناء

 02 - التصريح بالنزاهة وفقا للنموذج المرفق بدفتر الشروط مملوء بعناية ، مؤرخ ، ممضي ، مختوم من طرف المتعهد

للمنتجين(

المتعهد

إلى 
السيد مدير المؤسسة االستشفائية المختصة الدكتور معوش محند أمقران 

-مكتب الصفقات -
إعالن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط قدرات الدنيا 

رقم 2021/01 
 CONOMMABLE  POUR LE SERVICE  DE CHIRURGIE VASCULAIRE قصد  إقتناء

ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض 

      الجرائد الوطنية أو النشرة الرسمية 

08سا 00 إلى غاية 12سا 00 كآخر 

و المالية التي ستقام أخر يوم من مدة 
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أخبار الرياضات

 بعد 26 مباراة دون انهزام

»الخضر« من أجل تحطيم الرقم القياسي 
اإلفريقي أمام »نسور قرطاج«

االحتاد اجلزائري يوضح 

»عمارة لم يصرح بأن الجزائر ستعوض 
الكاميرون استضافة كان 2021«

نفى رئيس االحتاد اجلزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، امس األربعاء، ما 
تردد حول أنه أدلى بتصريحات مفادها أن اجلزائر ستحل مكان الكاميرون يف استضافة 
كأس األمم األفريقية 2021 املؤجلة إلى مطلع عام 2022، يف حالة انسحاب الكاميرون.
أن  اإلنترنت  على  الرسمي  مبوقعه  اجلزائري  االحتاد  نشره  بيان  يف  عمارة  وأوضح 
التصريحات التي أدلى بها اول أمس لوسائل اإلعالم على هامش اجلمعية العمومية 

االنتخابية للجنة األوملبية اجلزائرية، فيما يتعلق بكأس األمم، أخرجت عن سياقها.
حال  يف  الكاميرون  ستعوض  اجلزائر  بأن  اإلطالق  على  يصرح  لم  أنه  وأضاف 
انسحاب األخيرة من تنظيم البطولة يف موعدها املقرر، مشيرا إلى أن تنظيم كأس أمم 
أفريقيا يتم بالتشاور مع السلطات احلكومية التي سيتعني عليها اتخاذ هذا القرار عندما 

تتوفر جميع الظروف الستضافة وإجناح حدث كبير.
مالعبها  جاهزية  لعدم  الكاميرون  من  البطولة  نقل  إمكانية  عن  تقارير  وحتدثت 

الستضافة النهائيات.
جدير بالذكر أنه مت انتخاب شرف الدين عمارة، ضمن املكتب التنفيذي اجلديد 

للجنة األوملبية اجلزائرية، واجلمعية العامة.
وقال االحتاد اجلزائري لكرة القدم يف بيان عبر موقعه الرسمي »انتخب رئيس االحتاد 
اجلزائري لكرة القدم، عمارة شرف الدين، أول أمس، عضوا يف اللجنة التنفيذية للجنة 

األوملبية اجلزائرية، مبا يف ذلك اجلمعية العمومية«.
وكشف البيان، أن عمارة حصل على 93 صوًتا، وبالتالي سيكون جزًءا من اللجنة 

التنفيذية للـ »كوا« خالل العهدة األوملبية القادمة 2021 - 2024.
جتدر اإلشارة إلى أن اجلمعية العامة للجنة األوملبية، انتخبت أول أمس، الرئيس 
املنتهية عهدته عبد الرحمن حماد، على رأس الهيئة لدورة أوملبية جديدة، بعد حصول 

على 105 أصوات، مقابل 48 صوتا ملنافسه محمد حكيم بوغادو.
م.هشام

 

بطولة العالم للجيدو  
المصارعة أمينة بلقاضي تقصى 

في الدور األول
 أقصيت املصارعة اجلزائرية أمينة بلقاضي 
)فئة اقل من 63 كلغ( امس األربعاء ببودابست 
بعد  العالم،  بطولة  من  االول  الدور  يف  باملجر، 
ماغدالينا  النمساوية  منافستها  أمام  انهزامها 

كرساكوف.
امليدالية  صاحبة  بلقاضي،  تتمكن  ولم 
بداكار،  االخيرة  االفريقية  البطولة  يف  البرونزية 
قوية،  منساوية  منافسة  امام  املنازلة  اكمال  من 
ستتحدى يف الدور ربع النهائي االمريكية أليشا 
غال، حلساب املجموعة الرابعة املشكلة من 10 

مصارعات.
وعرفت منازالت اول أمس، اقصاء املصارع اجلزائري، فتحي نورين يف الدور األول 
لفئة اقل من 73 كلغ لبطولة العالم للجيدو، عقب خسارته أمام البرازيلي إدواردو بربوزا.
ويعتبر هذا االقصاء الثاني للجزائر يف املونديال، بعد خروج وائل الزين، االثنني 

الفارط، يف الدور الثالث لفئة أقل من 66 كلغ.
ويدخل عبد الرحمان بن عمادي هذا اخلميس املنافسة، ضمن املجموعة الثالثة 

ألقل من 90 كلغ، حيث سيتحدى يف الدور األول  الكوري اجلنوبي، هان جيوب.
بدورهما، تواجه كوثر وعالل )78- كلغ( ومواطنها مصطفى ياسر بوعمر )100- 
كلغ(، يوم اجلمعة ضمن املجموعة الثانية تواليا الهولندية غوسيو ستنويس والبلغاري 

دانيال ديشاف.
أما يوم السبت املقبل، فسيكون الدور على سابع و آخر ممثل جزائري يف املونديال، 
ويتعلق األمر بصونيا عسلة، املعفاة من الدور األول يف املجموعة الثالثة لفئة أكثر من 
الثاني امام الفائزة من املنازلة التي ستجمع  78 كلغ. وتدخل اجلزائرية مباشرة الدور 
البوسنية بورجانة مارجناك واملجرية مارسيدس سيجت فاري. وتختتم البطولة العاملية 

يوم األحد 13 جوان اجلاري بإجراء منافسات »حسب الفرق«.
ويعرف مونديال 2021 مشاركة 685 مصارع )387 رجال - 278 سيدات( ميثلون 

118 بلد، وهي املرحلة التأهيلية األخيرة ألوملبياد طوكيو.
ق.ر

م.هشام

تغلبوا  الذين  رياض محرز  القائد  فزمالء  
على  الفارط  اخلميس  واستحقاق  جدارة  عن 
موريتانيا بنتيجة 1-4، يف املباراة الودية األولى 
املباراة  يف   1-0 بنتيجة  مالي  منتخب  وعلى 
شهر  برنامج  ضمن  تندرج  التي  الثانية  الودية 
جوان، سيكونون هذه املرة أمام منافس من عيار 

آخر  وهو منتخب تونس.
مالي  أمام  التي سجلت  اجلزائر  وستعمل 
مباراتها  الـ 26 دون انهزام، على معادلة الرقم 
العقبة  بنجاح  اجتيازها  حال  يف  اإليفواري، 

التونسية.
الوطني  الناخب  صرح  اللقاء،  هذا  عن 
جمال بلماضي قائال »أعرف جيدا هذا الفريق 
الذي ميلك خبرة كبيرة بوجود العبني يدركون 

طريقة خوض املباريات القارية''.
الناخب  سيعتمد  التعداد،  وبخصوص 
رياض  قائده  الوطني من جديد على خدمات 
رايس  السعودي  االتفاق  وحارس  محرز، 
مغايرة  تشكيلة  على  اعتماده  وبعد  مبوحلي، 
متاما أمام موريتانيا ومالي ، بخط وسط دفاعي 
على  املرة  هذه  بلماضي  سيعتمد   جديد، 
غرار  على  تونس  ملواجهة  األساسيني  العبيه 

قديورة، ماندي وبن سبعيني وسليماني.
تونس،  منتخب  يواصل  جهته،  من 
غدا  ستجمعه  التي  الودية  للمباراة  حتضيراته 
اجلمعة القادم مع منتخب اجلزائر. وبعد تأكد 
املساكني وفرجاني عن  غياب كل من يوسف 
أخضع  املعسكر،  مراحل  بقية  عن  ساسي 
قوي  نسق  إلى  الالعبني  الكبير  منذر  املدرب 
للمقابلة  جاهزيتهم   مستوى  رفع  بهدف 

املنتظرة.
وكان العمل أمام املرمى، احملور األساسي 
يف برنامج حصة اول امس، حيث اختار اإلطار 
الفني التركيز على هذا اجلانب من أجل حتسني 
استغالل  بهدف  الهجومية،  املنتخب  قدرات 
خالل  له  ستتوفر  التي  الفرص  من  عدد  أكبر 
املقابلة، بعد أن غابت عنه اللمسة األخيرة يف 

املباراة الودية األولى أمام الكونغو الدميقراطية.
 واختتم اجلهاز الفني احلصة بإجراء لقاء 
التكتيكية  اخلطة  جتربة  منه  الهدف  تطبيقي 
أمام  اعتمادها  الكبير  منذر  املدرب  يعتزم  التي 
هذا  بتونس  سيحل  الذي  اجلزائر  منتخب 
اخلميس، عبر رحلة خاصة قادمة من العاصمة 
املدرب  أشبال  محاربو   وسيجري  اجلزائر، 
جمال بلماضي حصتهم التدريبية الوحيدة يف 

تونس مساء هذا اخلميس. 

 يواجه املنتخب الوطني لكرة القدم نظيره التونسي هذا اجلمعة، مبلعب 
حمادي العقربي برادس، بهدف جتاوز الرقم القياسي اإلفريقي لعدد اللقاءات 

دون هزمية الذي هو بحوزة منتخب كوت ديفوار بـ 26 مباراة.

مضيفه  شباك  بلوزداد،  شباب  أمطر   
اول  رد،  دون  أهداف  بستة  شبيبة سكيكدة 
على  بينهما  أقيمت  التي  املباراة  يف  امس، 
مؤجل  لقاء  يف  بسكيكدة،  أوت   20 ملعب 

من اجلولة 21 من الرابطة احملترفة األولى.
وقعها كل من حسني  الشباب  سداسية 
17، وحسام خلف اهلل يف  الدقيقة  ساملي يف 
يف  مرزوقي  الدين  وخير  و33،   32 الدقائق 
 ،43 الدقيقة  يف  سعيود  وأمير   ،42 الدقيقة 

والعربي تابتي يف الدقيقة 64.

إلى  رصيده  بلوزداد  رفع  الفوز،  وبهذا 
النقطة 43 يف املركز الرابع، فيما جتمد رصيد 
الشبيبة عند النقطة 17 يف املركز التاسع عشر.
ويف لقاء ثان، حسم التعادل اإليجابي، 
موقعة أوملبي املدية، وضيفه مولودية اجلزائر، 

بهدف ملثله.
العبه  عبر  أوال  تقدم  اجلزائر،  مولودية 
سامي فريوي يف الدقيقة 69، قبل أن يتمكن 
ملصلحة  التعادل  إدراك  من  بوزيد  دباش 

األوملبي، يف الدقيقة 73.

الفوز  بهذا  رصيده  املدية،  أوملبي  ورفع 
إلى النقطة 37 يف املركز السابع، بفارق نقطة 
املركز  صاحب  اجلزائر،  مولودية  عن  واحدة 
الثامن. وستجري اجلولة ال 25 هذا األسبوع 
تتصدرها   ،13 واألحد   10 اخلميس  يومي 
مباراة مولودية اجلزائر- شبيبة الساورة، بينما 
شباب   - قسنطينة  شباب  مقابلتا  تأجلت 
بلوزداد ونصر حسني داي - احتاد اجلزائر إلى 

موعد الحق.
م.هشام

شباب بلوزداد يقسو على سكيكدة بسداسية

تأهل جنم مقرة للمباراة النهائية لكأس الرابطة احملترفة لكرة 
القدم، بعد فوزه اول امس على احتاد اجلزائر بنتيجة 1-2،  بعد 
 ،1-1 بنتيجة  القانوني  الوقت  إنتهى  أن  بعد  اإَلضايف،  الوقت 
اإلخوة  مبلعب  بينهما  جمع  للمنافسة  النهائي  نصف  الدور  يف 

بوشليق مبقرة.
الدقيقة  املباراة بواسطة زيواش عياش يف  وسجلت أهداف 
بن  ومهدي  للنجم،   ،110 الدقيقة  يف  السعيد  ومحمد   ،40
الدين يف الدقيقة )د7+90( لالحتاد من ضربة جزاء. ويعد هذا 
املنافسات بعد مشوار  النجم يف كل  تاريخ  التأهل هو األول يف 
كبير أزاح خالله، كل من شباب بلوزداد بضربات الترجيح يف 
الدور ثمن النهائي وشبيبة الساورة يف الدور ربع النهائي، وأخيرا 

احتاد اجلزائر.
يحدد  لم  التي  النهائية  املباراة  يف  مقرة،  جنم  وسيواجه 

تاريخها بعد، املتأهل من لقاء شبيبة القبائل وداد تلمسان.
م.هشام

حقق تأهال تاريخيا إلى النهائي

نجم مقرة يقصي اتحاد الجزائر من سباق كأس الرابطة

برنامج اجلولة 25 لرابطة األولى احملترفة

 اخلميس سا 17
أهلي البرج - جمعية عني مليلة
إحتاد بلعباس- جمعية الشلف

نادي بارادو- وفاق سطيف
سريع غليزان- مولودية وهران

 األحد 13 جوان
أوملبى املدية- جنم مقرة )سا 16(

شبيبة سكيكدة- وداد تلمسان )سا 17(
شبيبة القبائل - إحتاد بسكرة )17:30(

مولودية اجلزائر- شبيبة الساورة )17:45(
نصر حسني داي- إحتاد اجلزائر )مؤجلة(
شباب قسنطينة- شباب بلوزداد )مؤجلة(
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منير بن دادي 

»علــي  جائــزة  علــى  وحــاز 
مــرمي  الروايــة  فئــة  يف  معاشــي« 
ــن  ــيلة، ع ــة املس ــن والي ــفي م يوس
وســلمان  اجلبــل«،  »أبــي  روايــة 
بومعــزة مــن واليــة تقــرت، عــن 
روايــة »نــداءات جــدران الــذات، 
علــى التوالــي، ويف املرتبــة الثالثــة 
مكــرر، جــاء كل مــن عبــد الباســط 
بانــي مــن واليــة عــن الدفلــى، عــن 
ــدي  ــاحت بومه ــة«، وف ــة »مطلوع رواي
مــن العاصمــة عــن روايــة »غرفــة 

.»36
اجلائــزة  مراتــب  وعــادت 
الثــاث يف فئــة الشــعر إلــى موســى 
»موجــة  قصيــدة  عــن  براهيمــي 
لنــورس أخيــر« وســمية ضويفــي، 
عــن قصيــدة »يف املــرآة وجــه آخــر«، 
ــوان  وياســن عــدة بــن يوســف، بدي
الغنــي  وعبــد  بــارد«،  »رصيــف 
ــة الّتاريــخ،  ــوان »غرب بلخيـــري، بدي

علــى التوالــي.
ــوكاف  ــر ب ــد الطاه ــاز محم وح
باجلائــزة األولــى يف فئــة الســينما 

والســمعي البصــري، متبوعــا برشــيد 
بلحنــايف، صــاح الديــن بــن تيــس 
يف املرتبتــن الثانيــة والثالثــة. أمــا يف 
فئــة الفــن التشــكيلي تــوج أحمــــد 
زرقــاوي باملرتبــة األولــى، وأمينــة 
هاجــر ميهــوب باملرتبــة الثانيــة، وكل 
مــن إســحاق عبــد الرحمــن بــن 
صالــح، وعبــد النــور ضبابـــي باملرتبة 

ــرر. ــة مك الثالث
وتــوج كل مــن محمــد بوعــام 
ــن  ــعادنة باجلائزت ــن س ــي و أمي غوين
الثانيــة والثالثــة للفــن املوســيقي، 
فيمــا تــوج بلقاســم بــن كريــزي، 
باملرتبــة  مخنــاش  الفتــاح  وعبــد 
ــة  ــز فئ ــة مكــرر. وعــادت جوائ الثالث
الفنــون الغنائيــة والرقــص، خالــد 
قشــار مــن واليــة بــرج بوعريريــج 
لعملــه »حبــر علــى ورق«، املرتبــة 
إلــى  الثانيــة  واملرتبــة  األولــى، 
ــور الهــدى غنومــات مــن  املشــاركة ن
واليــة تيــارت، بينمــا جائــزة املرتبــة 
عــدالن  محمــد  اســتلمها  الثالثــة 

مزيــت مــن واليــة العاصمــة.
وعرفــت الســهرة إطــاق نشــيد 

الفنــان مــن طــرف وزيــرة الثقافــة 
مليكــة بــن دودة، والــذي شــارك فيــه 
كوكبــة مــن الفنانــن اجلزائريــن، 
عبــر  معروضــا  يكــون  أن  علــى 
املنصــات اإللكترونيــة لــوزارة الثقافــة 
والفنــون الحقــا. كمــا وزعــت أولــى 
البطاقــات الرقميــة للفنانــن مبناســبة 
ــي  ــان والت ــي للفن ــوم الوطن ــاء الي إحي
تنــدرج يف إطــار رقمنــة قطــاع الثقافــة 
ــة  ــرا وزارة الثقاف ــرتها مؤخ ــي بش الت

ــون. والفن

بن دودة: »مواكبة إبداعات 
الشباب ومرافقتها واجب نحو 

جيل اإلبداع القادم«
الثقافــة  وزيــرة  أكــدت 
علــى  دودة  بــن  مليكــة  والفنــون 
ضــرورة »تــدارك النقصــان وإنشــاء 
ــر  ــة والفك ــام الّثقاف ــق مبق ــز تلي جوائ
التقديرّيــة  ســواء  اجلزائــر،  يف 
الّشــخصّيات  بكبــار  واالحتفائّيــة 
للّشــباب  التحفيزّيــة  أو  الّثقافّيــة 

اجُلــدد«. واملبدعــن 
خــال  الوزيــرة  وعبــرت 

افتتاحهــا حفــل توزيــع جائــزة رئيــس 
الشــباب،  للُمبدعــن  اجلمهوريــة 
قائلــة »لقــد ســبق وحتّدثــُت عــن 
حتفيزّيــٍة  جوائــز  إنشــاء  ضــرورِة 
املســار  وهــو  تقديرّيــٍة،  وأخــرى 
الــذي بدأنــا فيــه« وأشــارت إلــى 
الشــباب  إبداعــات  »مواكبــة  أن 
ومرافقتهــا »ليــس فضــا بــل واجبــًا 
ــّل  ــادم، فلع ــداع الق ــل اإلب نحــو جي
مــن بــن هــؤالء املتّوجــن مــن يرفــُع 
مقاًمــا  اجلزائرّيــن  والفــّن  األدب 

أعلــى«.
هنــأت  أخــرى  جهــة  مــن 
ــي،  ــم الوطن ــبة يومه ــن مبناس الفنان
ــن  ــن م ــى أرواح الراحل ــة عل مترحم
وأضافــت  والثقافــة،  الفــن  أهــل 
ــن  ــر م ــا الكثي ــا فقدن ــّك وأّنن »ال ش
األســماء الّامعــة يف عالــم الفــّن 
ــا  ــن غادرون ــرة، ولِئ ــة األخي يف اآلون
ــم  ــماءهم وأعماله ــإّن أس ــادا ف أجس
احلقيقــّي  فالفــّن  بيننــا،  معّمــرٌة 
ــّل  ــّرة ليحت ــود يف كّل م ــد، ويع يخل
عّلمتنــا  هكــذا  بتفــّرده،  الواجهــة 
ــا«. ــهدنا دائم ــذا ش ــارب وهك الّتج

يف إطار االحتفال باليوم الوطني للفنان باملدية

تكريم فنانين اعترافا بمجهوداتهم 
في المجال الفني واإلبداعي

ــان،  ــوم الوطنــي للفن ــة جهيــد مــوس علــى مراســم االحتفــال بالي ــي املدي  أشــرف وال
بــدار الثقافــة حســن احلســني التــي شــهدت اســتفادة مــن عمليــة ترميــم مســت مــر افقهــا 

لتعــود احليــاة إليهــا مــن جديــد وســط إقبــال كبيــر لعاشــقي الفــن مبختلــف أنواعــه.
وتخلــل االحتفاليــة معــرض خــاص بالفــن التشــكيلي أبدعــت يف رســم لوحاتــه 
فنانتــن تشــكيليتن حيــث يلقــى هــذا الفــن إقبــاال كبيــرا مــن قبــل الشــباب، إلــى جانــب 

ــن. ــن مبدع ــيقية لفنان ــات موس وص
هــذا وكان للوالــي لقــاء مــع فنانــي الواليــة أيــن ركــز يف تدخلــه علــى األهميــة البالغــة 
التــي يوليهــا للفــن والفنانــن باعتبارهــم أحــد روافــد التنميــة الثقافيــة، مؤكــدا دعمهــم لهــم 
بتســخير كافــة اإلمكانــات الكفيلــة بإعــادة البريــق لواليــة املديــة التــي لطاملــا كانــت قلعــة 
ــارة  ــارة من ــا بجهودهــم يف إن ــة وغيرهــا، واعتراف ــى غــرار املســرح واخلــط والزخرف ــون عل للفن

الفــن بالواليــة.
وقــد كــرم الوالــي كا مــن الفنــان عبــد القــادر قرطبــي مســرحي والفنــان عبــد القــادر 
بــن داود موســيقي إلــى جانــب الفنــان محمــد بخــات أحــد رواد املســرح بالواليــة والفنــان 

معمــر رزق اهلل الشــاعر الشــعبي واملهتــم بالتــراث الواليــة.
يذكــر أن االحتفــال باليــوم الوطنــي للفنــان شــهد هــذا العــام تعــزز قطــاع الثقافــة مبســرح 
ــادة  ــر أن يســاهم يف إع ــد، ينتظ ــة اســتيعاب 2500 مقع ــق بطاق ــواء الطل ــى اله ــوح عل مفت
ــة  ــة والترفيهي ــات الثقافي ــل اجلمعي ــن قب ــتغاله م ــة واس ــة بالوالي ــة الثقافي ــث احلركي بع

ــة. والفني
عمر بكيري

املتحف العمومي الوطني للفنون اجلميلة

تكريم الفنان التشكيلي بشير يلس

 أقدمــت وزيــرة الثقافــة والفنــون مليكــة بــن دودة يف اليــوم الوطنــي للفنــان املصــادف لـ 8 
جــوان بتكــرمي الفنــان اجلزائــري املخضــرم يف الفــن التشــكيلي بشــير يلــس، تكرميــا لــكل مــا 

قدمــه طيلــة مســاره الفنــّي الثــري، باملتحــف العمومــي الوطنــي للفنــون اجلميلــة.
وقــد كان تكــرمي الفنــان بشــير يلــس يف مئويتــه وســط حضــور قــوّي لتاميــذه ومعاصريــه 
ــي، املنمنمــات،  ــرار اخلــط العرب ــى غ ــن التشــكيلي عل ــاط الف ــع أمن ــن يف جمي ــن الفنان م
ــة  ــاء طلب ــى قدم ــة إل ــة املســّطحة، باإلضاف ــة والزخرف ــة، النحــت، الزخرف اللوحــات الزيتي

املدرســة العليــا للفنــون اجلميلــة، ومبشــاركة مــا يربــو عــن الـــ50 عارضــا.
ــه مــع  ــدأت رحلت ــد يف 12 ســبتمبر 1920 بتلمســان، ب ــذي ول ــر ال ــان الكبي وهــو الفن
ــراد  ــه وأف ــات ألقارب ــاز بورتريه ــال إجن ــن خ ــرة، م ــة عش ــن الثالث ــكيلي يف س ــن التش الف
ــن  ــة، وكان م ــر العاصم ــة باجلزائ ــون اجلميل أســرته، ويف ســنة 1942 التحــق مبدرســة الفن

ــد راســم. ــان الشــهير محم ــت الفن ــك الوق أســاتذتها يف ذل
ــون  ــا للفن ــث التحــق باملدرســة العلي ــس، حي ــى باري ــس إل ــل يل ويف ســنة 1947 انتق
اجلميلــة. ويف ســنة 1950  نظــم أول معــرض لــه باجلزائــر العاصمــة، ثــم توالــت معارضــه 
يف اجلزائــر وخارجهــا. ويف ســنة 1952 حصــل بشــير يلــس علــى منحــة دراســية إلــى مدريــد 
ــد  ــس. وبع ــخ جــذور أجــداده يف األندل ــى تاري ــرُّف عل ــه التع ــي أتاحــت ل اإلســبانية، الت
اســتقال اجلزائــر ســنة 1962 قــدم يلــس الكثيــر مــن اإلجنــازات الفنيــة، وأصبحــت أعمالــه 

مــن ضمــن مقتنيــات عــدد مــن الســفارات اجلزائريــة.
ــرة 1980-1970، ويف ســنة  ــا أجنــزه يف الفت ــة م ــس الفني ــاة يل ــّم مراحــل حي ــن أه وم
1961 غــادر يلــس مدرســة الفنــون اجلميلــة التــي قضــى بهــا 20 ســنة مدّرســًا، ليكتشــف 
عاملــًا آخــر لطاملــا حلــم بــه وأحّبــه، وهــو الهندســة املعماريــة، وقــد أبلــى فيهــا بــاء حســنًا، 
ويشــهد علــى ذلــك الكثيــر مــن منجزاتــه، وقــد ُتّوجــت أعمالــه بنيلــه اجلائــزة األولــى  يف 

ــة العربيــة مرتــن يف ســنتي 1983 و1988. الهندســة املعماري
كمــا أبــدع يف تصميــم املقــام وهــو علــى شــكل ثــاث ســعفات نخيــل تتعانــق وترتقــي 
إلــى الســماء، كمــا يضــم املعلــم متحــف املجاهــد بــكل لواحقــه، وقــد أشــرف يلــس علــى 
ــات مــن القــرآن الكــرمي  ــى تزيــن جدرانهــا بآي ــد اعتمــد عل ــات املتحــف وق ترتيــب محتوي

بقلــم اخلطــاط عبــد احلميــد إســكندر.
ــا،  ــس وواشــنطن وغيرهم ــة كباري ــن العواصــم العاملي ــد م ــر العدي ــه عب وتنتشــر لوحات
ــى  ــة إل ــه إضاف ــا أّن ــس، كم ــات يل ــدى لوح ــه إح ــة تزّين ــس اجلمهوري ــب رئي ــى مكت وحت
ذلــك، يعــد األب الروحــي املؤســس لإلحتــاد الوطنــي للفنــون التشــكيلية ســنة 1963، وهــو 
أول مديــر للمدرســة الوطنيــة للفنــون اجلميلــة بعــد اســتقال اجلزائــر يف 05 جويليــة 1962، 
ــام الشــهيد، احملكمــة  ــه الفضــل يف إجنــاز مق ــود ل ــا يع ــه مهندســا معماري ــك عــن كون ناهي
ــة، قصــر  ــا للبحري ــر، املدرســة العلي ــك اجلزائ ــر بن ــي لألرشــيف، مق ــز الوطن ــا، املرك العلي

ــد القــادر بقســنطينة. ــر عب ــاء، ومســجد األمي ــة مفــدي زكري الثقاف
صارة بوعياد

احلفل أشرفت عليه وزارة الثقافة

تتويج 30 شابا بجائزة علي معاشي

تســلم أمس الثالثاء 30 متوجا بجائزة رئيس اجلمهورية »علي معاشــي« للمبدعني الشــباب يف طبعتها 
الـــ 15، خــالل حفــل بأوبرا اجلزائر بالعاصمة، وكرم أربعة فنانني باملناســبة من قبــل وزيرة الثقافة مليكة 

بــن دودة، بحضور عدد من أعضاء احلكومة.

ــرمي  ــزان بتك ــة بغلي ــلطات الوالئي ــت الس قام
ــان الراحــل أحمــد ســعيدي مبناســبة  خــاص للفن
االحتفاليــة الوطنيــة اخلاصــة بالفنــان التــي أقيمــت 
ــياخم،  ــد اس ــة محم ــدار الثقاف ــاء ب ــاء الثاث مس
ومســاهمته  الثقافيــة  بنشــاطاته  ُعــرف  الفقيــد 
يف إبــراز املواهــب الفنيــة الشــابة داخــل الوطــن 
وخارجــه يف املجــال الســينمائي ، كمــا تــرأس 

ــة. ــة بالوالي ــة الثقافي ــة الزيتون جمعي
ــل  ــق الراح ــم صدي ــد املنع ــاء عب ــر ع وإعتب

ــة يف  ــارت الوالي ــي أن ــمعة الت ــة الش ــد مبثاب الفقي
املجــال الســينمائي مــن خــال حتــدي الصعوبــات 
خــال  مــن  ســينمائية،  ديناميكيــة  وخلــق 
بغليــزان  أقيمــت  وأن  ســبق  التــي  التظاهــرات 
ــي  ــى الدول ــينمائية وامللتق ــام الس ــرار األي ــى غ عل

باإلضافــة لعديــد الــورش املتخصصــة.
عبــد  املخــرج  اعتبــر  أيضــا  جهتــه  ومــن 
الــرؤوف بــن أحمــد أّن مســيرة الراحــل كانــت 
حافلــة باإلجنــازات واملشــاركات الدوليــة، وكان 

شــغله الشــاغل إعــادة االعتبــار للواقــع الســينمائي 
بواليــة غليــزان مــن خــال نشــاطه الــدؤوب الــذي 

رافقتــه منــذ 2015.
وجتــدر اإلشــارة أّن فعاليــات املجتمــع املدنــي 
ــاق  ــة بإط ــادرة خاص ــر ملب ــة حُتّض ــايف بالوالي والثق
اســم الراحــل علــى قاعــة الســينما املتواجــدة 
ــدان  ــه يف املي ــاًءا مبجهودات ــة إحتف ــة الوالي بعاصم

الســينمائي. 
م. حبيب

دار الثقافة محمد اسياخم بغليزان

تكريم عائلة الفنان الراحل أحمد سعيدي

أوصديــق  عمــر  الثقافــة  دار  احتضنــت 
جيجــل  ببلديــة  لعقابــي   منطقــة  بأعالــي 
عشــية  أمــس الثاثــاء، فعاليــات إحيــاء ذكــرى 
اليــوم الوطنــي للفنــان املصــادف لـــ 8 جــوان 
ــى  ــرى األول ــاء الذك ــذا إحي ــنة وك ــن كل س م
ــادف لـــ  ــة املص ــاب واملكتب ــي للكت ــوم الوطن للي
07 جــوان مــن كل ســنة الــذي اقــره رئيــس 
ــث  ــاري حي ــهر اجل ــذا الش ــال ه ــة خ اجلمهوري
ــي  ــب وال ــى جان ــن إل ــن االحتفاليت حضــر هات
الواليــة ورئيـــــس املجلــس الشعـــــبي الوالئــي 
بالنيابــة باإلضافــة إلــى فنانــن وشــخصيات 

ــة. ــن الوالي ــة م ثقافي
واســتهلت فعاليــات االحتفاليــة بكلمــة 
ــى  ــة إل ــبة، إضاف ــة باملناس ــر الثقاف ــا مدي قدمه
الوالــي الــذي أشــاد باليــوم الوطنــي  كلمـــة 
للفنــان واملخلــد لذكــرى استشــهاد الفنــان علــي 
مهنئــا   ،1958 جــوان   08 بتاريــخ  معاشــــي 
ــم  ــن بيومه ــات والفنان ــع الفنان ــبة جمي باملناس

الوطنــي.
كمــا أبــرز يف كلمتــه مبناســبة اليــوم الوطنــي 
للكتــاب أهميتــه ودوره الكبيــر يف تنميــة الوعــي 
داخــل املجتمــع فالكتــاب ســلطان املعرفــة كمــا 

ــا  ــا ثقافي ــة برنامج ــة بالوالي ــاع الثقاف ــع قط وض
وفنيــا باملناســبتن، أيــن مت تقــدمي وصلــة غنائيــة 
ــزف  ــذا ع ــة، وك ــام قرطب ــة أنغ ــن أداء جمعي م
ــد  ــن معه ــاب م ــض ط ــن أداء بع ــيقي م موس
الشــخصيات  بعــض  تكــرمي  مــع  املوســيقى، 
هــذه  لتختتــم  بالواليــة،  والفنيــة  الثقافيــة 
علــى  الفنــان  بطاقــات  بتوزيــع  االحتفاليــة 
مجموعــة مــن الفنانــن بالواليــة والذيــن تنفســوا 
الصعــداء أخيــرا بعــد حصولهــم علــى هــذه 

ــرا . ــم كثي ــال انتظاره ــد أن ط ــة بع البطاق
 عبد اهلل. إ

دار الثقافة عمر أوصديق

حفل على شرف فناني والية جيجل
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية سطيف 
دائرة بابور 
بلدية بابور 

الرقم :2021/07 
الرقم الجبائي للبلدية  :098419165155417

إعالن عن استدراك منح مؤقت
تطبيق ألحكام المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم 

الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 
بناء علي محضر لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض بتاريخ 2021/06/07 يعلن رئيس المجلس الشعبي 
البلدي لبلدية بابور للمشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2021/03 المؤرخ 

في : AKHBAR EL WATANE باللغة العربية و MARACANA باللغة الفرنسية و الخاص 
بالمشروع التالي: 

- إنجاز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب مع قناة الجر و خزان نصف مغمور 300م3 لمركز أوالد 
جاب هللا و أوالد بوشين -الشطر األول  عن استدراك المنح المؤقت رقم :2021/06 المؤرخ في : 

2021/05/27 بجريدة AKHBAR EL WATANE باللغة العربية و جريدة MARACANA باللغة 
الفرنسية لمشروع : إنجاز شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب مع قناة الجر و خزان نصف مغمور 300م3 

لمركز أوالد جاب هللا و أوالد بوشين  لشطر األول حسب الجدول التالي :

يمكن للمتعهدين اآلخرين الراغبين في اإلطالع عن النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية و المالية 
اإلتصال بالمصالح المعنية على مستوى البلدية في آجل أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من تاريخ نشر 

اإلعالن 
تمنح مدة عشرة أيام )10( أيام لتقديم طعن لدى الصفقات العمومية للبلدية ابتداء  من نشر هذا اإلعالن  

و هذا طبقا ألحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ  في : 2015/09/16 
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 

الرقم

01

اسم المؤسسة 

مؤسسة األشغال 
العمومية الكبرى 

29,459,152,10150063100058144

مدة اإلنجازالرقم الجبائي للمؤسسة المبلغ المقترح )دج( 

العرض المقبول 0881أشهر
بعد التنازل 

مؤسسة أشغال 
الري - بن 

أهدوقة علي 

المالحظة النقطة /90 
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السنة 02  - العدد 509 -اخلميس 29 شوال   1442  هـ  -  10 جوان 2021م

صرخـة 
في واد 

فاطــمة  الزهـــراء 
بولعــــراس

نصيحـــــةنصيحـــــة
تنصحني  ومرات  مّرات  بعد  أخرى  مّرة 
صديقاتي بصدق) بأال أكتب يف السياسة( 
حتى ليخيل إلى أنني أصبحت ) نيلسون 
مارين   ( احلاالت  أضعف  يف  أو  مانديال( 
لوپان( وإذ أنا أشكرهن وأعرف صدقهن يف 
أكتب  أنني ال  وأؤكد  أقول  فإنني  نصحي 
يف السياسة ) التي ال أفقه فيها شيئا( اللهم 
وشجب  سياسة  باحلق  اجلهر  كان  إذا  إال 

الظلم سياسة واملطالبة باحلقوق سياسة؟
ماذا يبقى من ) وطنيتنا( إن سكتنا كشياطني 
خرساء وماذا يبقى من ) إنسانيتنا( إن لم 
ننصر ولو بكلمة شبابنا الذي ُسرق مستقبله 

بضربة الزب ورأي مفسد فاسد؟
وملاذا جننب عن قول احلق الذي أريد به حًقا 

وهل لنا من باقية إن فعلنا؟
و)  الوطن  حب  على  تربى  جيل  من  أنا 
قناعتي  غيرت  لكنني  أجله(  من  املوت 
من  وأحفادنا  (أبناؤنا  )يعيش  أن  وأفضل 
مهما  أجله  من  ميوتون  وال  الوطن  أجل 
كانت املبررات فليس هناك أغلى من الروح 

وخاصة أرواح الشباب
بالدنا كبيرة وغنية بشبابها وثرواتها ويكفي 
لتكون  والعناد(  الفساد   ( من  حتريرها 
على  ودليلي  الرائدة  البلدان  مقدمة  يف 
الشباب  فصاحة  من  وأسمع  أرى  ما  ذلك 
نساء  من  أشاهد  ،وما  وعمقهم  وفهمهم 
يف  ورغبتهن  ووطنيتهن  وعزميتهن  بالدي 
خدمة بالدهن ،دليلي أيضا شبابنا الناجح 
مع  بلده  يف  املعوق(  و)  الغرب(  بالد)  يف 

حتفظي على الكلمة التي بني قوسني .
أقول:  عندما  السياسة  يف  أكتب  ال  أنا 
التي ) أعيد تدويرها  ارحمونا من الوجوه 
اجلديد  ،فعندنا  كالنفايات  ورسكلتها( 
ممن  ارحمونا  وأبنائنا  بناتنا  من  اجلميل 
وممن   ، احلروف  كما  الوطنية  يتهجى 

اليشبهنا يف مظهره وال يف كالمه
النابهني  شبابها  من  اختاروا  والدة  اجلزائر 

املتميزين وما أكثرهم
من  وارحمونا  باريها  القوس  واعطوا 
أجنس  وما  واملتردية  واملنخنقة  النطيحة 

اخلنازير ) أكرمكم اهلل(
وقبل هذا وذاك اعدلوا

اعدلوا يف إعطاء الفرص للشباب وستبهرون
بكم  نظن  أن  حقنا  من  فإن  هذا  عدا  وما 
الظنون ولن نسامحكم على ما أهدرمتوه من 

عمرنا يف الوعود الكاذبة

تأمالت حول القضية الفلسطينية
 ورمزا انسانيا خالدا ، حتى أننا نكاد نقول حينما يذكر 
أّما من   . بالترحم عليه  نكتفي  اسمه رضي اهلل عنه ، وال 
تصهني من العرب ، فهؤالء سُيقرن ذكرهم باخليانة والعمالة 

واجلنب ، وستطالهم اللعنات جيال بعد جيل .
سيمون  ومن   ، جياب  اجلنيرال  من  هم  أين  ترى   
بوليفار ، ومن عز الدين القسام . كم هم صغار على الرغم 
ملوك  عروش   . املصطنعة  العرش  تلك  على   ، من جلوسهم 
كما   . التاريخ  سيل   ، السيل  سيجرفها  التي   ، الطوائف 
جرف آخر ملوك غرناطة ، ذلك امللك الصغير . وما العرب 
املطبعني سوى نسله املشؤوم ، وخلفائه الذين لن يشذوا عن 
قال  املعتمد بن عباد حينما  التدافع احلتمية . وصدق  سنة 
: » رعي اجلمال خير من رعي اخلنازير » . فهنيئا لهم رعي 
اخلنازير ، عند ترامت ونسله ورهطه وقومه وسادة تل أبيب . 
 ، واملطمئن  اجلميل  فالشيء  هذا  كل  من  الرغم  وعلى 
والذي يعطي بشارة أمل لتحرير فلسطني عّما قريب ، هو جتاوز 
الفلسطينيون والعرب واملسلمون . مرحلة رّد الفعل إلى الفعل 
، من بعد أن امتصوا صدمة قيام ) إسرائيل ( . ووالدة أجيال 
جديدة لم تعايش النكبة ، ولكنها لم تنس يف يوم من األيام ، 
بأن فلسطني أرضها ، وأنها ليست للبيع بتعبير مصالي احلاج 
واألبناء  ميوتون  اآلباء  بن غريون ،  مقولة  وإفالس  وتهافت   .
املقاومة حية ومشتعلة ، يف قلب كل  ينسون . وبقاء جذوة 
فلسطيني وعربي ومسلم وكل إنسان حر . عجبا لهؤالء كيف 
يفكرون ، فنحن لم ننس األندلس فردوسنا املفقود ، فكيف 
النبي  ومسرى  واملقدسة  املباركة  األرض  فلسطني  ننسى 
هو  وهذا   . الساعة  تقوم  أن  إلى   ، العمرية  والعهدة  واألمانة 
أول الطريق صوب حترير فلسطني ، كل فلسطني من البحر إلى 

النهر ، كما حتررت من قبلها اجلزائر . 
احملتل  ذلك  بأن   ، اجلزائريون  اكتشف  يوم  هذا  وكان 
 ، آلهة  نصف  هو  وال  اآللهة  نسل  من  ليس   ، الغاصب 
فقد  ولذلك   . ألرضهم  احتالله  مبررات  زيف  واكتشفوا 
شرعية حيازة األرض التي اغتصبها بحد احلربة والسكني . 
املستوطنون يف اجلزائر ، هم كذلك كانوا يرددون نفس اللحن 
النشاز بأن هذه األرض أرض اآلباء واألجداد . وأن اجلزائريني 
العالم  البحر ، وكانوا يتباكون ويستعطفون  يريدون رميهم يف 
التي  اجلزائر  يطردون من  أنهم  لو  أين سيذهبون  فإلى   . كله 
اغتصبوها بعد اعتداء 1830 . ولكن ما أن الحت بوادر نصر 
ليست  أنفسهم ، ألنها  تلقاء  تركوها من  اجلزائريني ، حتى 
األرباح  جلني  اغتصبوها  خلفية  حديقة  مجرد  وإمنا  أمهم 
وتكديس الثروات . نعم لقد تركوها غير أسفني على الرغم 
لكونها بحاجة  يبقوا ،  بأن  لهم  املستقلة  نداءات اجلزائر  من 
ذهبوا  أين  وإلى   . جديد  من  بنائها  ُيعاد  حتى  اجلميع  إلى 
إلى إسبانيا ،  إلى مواطنهم األصلية ، االسباني  لقد عادوا 
نفس  وهو   . واليوناني  واملالطي  واإليطالي  الفرنسي  وكذلك 
من  فلسطني  حترير  بوادر  تلوح  عندما  سيكون  الذي  احلال 
الغارقة   ) إسرائيل   ( سفينة  سيغادرون  الذين   ، املغتصبني 
واألثيوبي   ، روسيا  إلى  الروسي   ، بلدانهم  إلى  ويعودون   .
إلى أثيوبيا . وما احتفاظهم بجنسياتهم األصلية ، إال حتسبا 
لذلك اليوم . فهم يعلمون بأنها ، مجرد مخيم ليلي وال محالة 

سيأتي يوم تفكيكه وتركه إلى غير رجعة .  
ولهذا فال معني لكالم من ، يتباكى على الصهاينة ، 
وكأننا   ، سيذهبون  أين  فإلى   . زعمه  مساكني حسب  فهم 
نحن من دعوناهم الحتاللها يف العام 1948 . إن طريق العودة 
غزوهم  أيام  سلكوه  الذي  الطريق  نفس  إنه   ، جيدا  يعرفونه 
سوى  عليهم  وما   ، بحوزتهم  بلدانهم  سفر  وجوازات   . لها 
قطع تذكرة السفر وحمل أغراضهم ، مع ما سلبوه والرحيل . 
وترك فلسطني ألهلها ، يعيشون فيها بسالم ، كما كانوا قبل 
أحد  وال   ، يومها  بهم  أحد رحب  من  فما   . عليها  سطوهم 

سيبكي عليهم إن هم رحلوا عنها .  
نعم كيف يتعاطف هؤالء املطبعون من العرب املتصهينني 
وأوطانهم  نسائهم  حلرمة   ، الغاصب  واحملتل  الظالم  مع   ،
ومقدساتهم ؟ . كأن بينه وبينهم صلة ووشائح قربى ، إنهم 
قال  الذي  لوكا ،  فيدريكور  الشاعر االسباني  أقل مروءة من 
االسباني  من  الي  أقرب  الصالح  الصيني   «  : بأن  يوم  ذات 
الطالح أنا ابن هذا العالم وأخو للجميع » . فما بالك واألمر ، 

يتعلق بإخواننا الفلسطينيني .
فتبا لقوم يقفون مع الظالم ألنه قوى ، إنه منطق العاهرة 
فهي ال يهمها مع من تنام ما دام قادرا على حمايتها . وهو 
نفس منطق العرب املطبعني ، والذين يتفاخرون بأنهم أصبحوا 
حلفاء لألقوياء . األقوياء سيرحلون كما رحل ترامب ويوليوس 
تقادمت  الذي لن ولن ميحى ، مهما  قيصر ، ويبقى عارهم 
تصنع  ال  القوة  بأن  يتناسوا  أن  لهم  كيف   . والدهور  القرون 
حقا أو تعطى شرعية . وكيف غاب عن بالهم وكما يقال ، 
بأن احلق الذي يزول بزوال القوة ليس حقا وإمنا هو اغتصاب 
زائل ال محالة . عندما تهاجر القوة صوب معسكر الضعفاء 

 ) إسرائيل   ( بصداقة  العرب  املطبعون  سيفعل  ماذا  يومها   ،
وفرضه   ، اخلارج  من  مبشروع  جاء  الذي   . الغاصب  الكيان 
على فلسطني التاريخية يف غفلة من الزمن . من بعد أن شّرد 
بال  أرض  بأنها  املغتصبني  من  ألمثاله  ليثبت   ، أهلها  وذّبح 
شعب لشعب بال أرض . والبقية الباقية ال ضير إن استعبدها 
، لصالح السادة اجلدد متاما كما فعلت فرنسا االستعمارية يف 
الفلسطينيني  نسيان  على  يراهن  الغاصب  فالكيان   . اجلزائر 
سياسة   ، ويندمجون  يذوبون   . الوقت  مرور  مع   ، لهويتهم 
وكذلك   . فشلت  ولكنها   ، اجلزائر  يف  فرنسا  عليها  راهنت 
االنتفاضة  ومع  هم  فها   ،  1948 فلسطني  عرب  مع  احلال 
األخيرة ، نراهم فلسطينيني كما كانوا وكما سيكونون . هم 
ليسوا إسرائيليني ولو حتدثوا العبرية ، لظروفهم القاهرة . ويوما 
ما سيعودون كما كانوا ، وكيف ملنظري املشروع الصهيوني أن 
ال ينتبهوا لذلك . ألم يقرؤوا بأن بالد الشام قد سادتها الثقافة 
كانت  عادت كما  ولكنها   ، عام   1000 من  الهيلينية ألكثر 
مبجرد زوال القوة التي تستعمرها . وهو ما حدث يف اجلزائر ، 
مع فشل سياسة الفرنسة وإن حتدث أبناؤها لفترة ما لغة احملتل 
بالك  فما   ، لسانها  استعادت  قد  اليوم  هي  وها   . الغاصب 
بالفلسطينيني الذين لم يفقدوا لسانهم أو هويتهم أو ثقافتهم ؟ 
. ولهذا فنحن متأكدون بأن فلسطني ستتحرر يف يوم ما ، وإن 

كان يعزُّ علينا أن ال نرى ذلك اليوم . 
إننا نعتقد جازمني بأن هؤالء املطبعني ، لو أنهم عايشوا 
اجلزائر  أحرار  ولوصفوا   ، ضدها  لوقفوا   . اجلزائرية  الثورة 
الفلسطينيني  مع  اليوم  يفعلون  كما   ، والقتلة  باإلرهابيني 
والسالح  باملال   ، االستعمارية  فرنسا  ولدعموا   . الشرفاء 
مع  يفعلون  كما   ، الدولية  واحملافل  اإلعالم  ويف  واجلند 
يتباهون  كما   ، بصداقتها  ولتباهوا   . أبيب  تل  يف  أسيادهم 
بصداقة الكيان الغاصب . ولذلك فهم أخطر على فلسطني ، 

من الصهاينة وما ضاعت فلسطني إال بسببهم . 
هؤالء املطّبعون ، إنهم ليسوا من طينة العربي بن مهيدي 
. أو مصطفى بن بولعيد ، أو عمر املختار وأحمد عرابي وعبد 
الكرمي اخلطابي . بل هم من طينة اخلونة الذين رفض نابليون 
مصافحتهم ، وإن رمى لهم كالكالب ثمن عمالتهم وخيانتهم 
، وكذلك يفعل اليهود اليوم مع خونة العرب . وإن ذكرهم يف 
التاريخ ، لن يكون أفضل من ذكر كل اخلونة الذين نعرفهم 
. وإن ارتدوا الذهب واحلرير وسكنوا القصور وتسّموا بصاحب 
العمالة  فّضلوا حياة  لقد   . واألميري  امللكي  والسمو  اجلاللة 
الرجال  حياة  على   ، واحلرملك  اخلصيان  وحياة  والدياثة 
اليد األخرى  والكفن يف   ، البندقية يف كف  يحملون  الذين 
لعنة  هم  واستحقوا   ، والتكرمي  التبجيل  هؤالء  فاستحق   .
األجيال والتاريخ واألقالم . وهم من حّذر منهم ابن باديس ، 

ألنهم خونة وكل العطب يأتي منهم . 
الزبد  فهي   ، والشفقة  السخرية  تثير  فهي  أدبياتهم  أّما 
الذي سرعان ما يتبدد ، أمام أشعة احلق الساطعة . التي قد 
حتجبها أبواقهم يف بعض األحيان ، ولكنها ال تستطيع حجبها 
أو اقناع اجلماهير مبا سواها . ولقد كان لنا هنا يف اجلزائر ، إّبان 
االحتالل الفرنسي . مناذج كثيرة من هذه األدبيات املغشوشة 
واملزورة ، حتدث عنها املفكر الكبير مالك بن نبي . والحظ 
بأن هناك توائم لها يف مدغشقر والفيتنام ، ومن حسن احلظ 
أنها أدبيات مفلسة تسير يف ركاب املغتصبني وتزول بزوالهم . 
إننا نعتقد بأنه يتوجب على العرب املتصهينني ، والذين 
والفزع  واخلوف  والرعب  اجلهل  نتاج  ألنهم  الشفقة  يثيرون 
اجلاثم على صدورهم ، فهم يرتعشون من السوط الذي يحمله 
السيد ترامب وخلفائه . وال همَّ لهم سوى ارضائه ، ورضاه 
عنهم . نعم عليهم خلع رداء العمالة واجلنب ، ألنهم يسيرون 
يف طريق االنتحار اجلماعي . أحبوا التمسك بأهداب احلياة 
البالية فذلوا ، على عكس الشرفاء الذين عشقوا املوت ألجل 
لها ، فاستحقوا اخللود واحلياة  أرواحهم مهرا  الكرامة ودفعوا 
تعلموا  أين  يعلم  املطبعني ، ال أحد  لهؤالء  األبدية . عجبا 
، وال ما قرأوا . وال هو يعرف هؤالء الرهط الذين يتخذونهم 
كمستشاري سوء يغالطونهم ويدلسون عليهم . عرب تصهينوا 
العيون  للخيانة والعمالة والسفاهة . وعادوا يف  فعادوا عنوانا 
وأفكارهم   ، حكوماتهم   ، شخصيتهم   ، القصور  كخصيان 
للعمالة . واملضحكات  كلها رديئة ورثة وأردأ منها تبريراتهم 
املبكيات هو بكاؤهم ، على كيان لقيط ولد من سفاح بعدما 
نامت بريطانيا عجوز االستعمار يف فراش احلركة الصهيونية . 
فكانت الثمار كيانا غاصبا ، طرد وشّرد أهل فلسطني يف غفلة 
من الزمن . وأحل محلهم شّذاذ اآلفاق ، وقطعان اللصوص 

واحلاقدين على البشرية جمعاء . 
.. يتبع

وأصحاب الرأي 
السابق ، ممن 

يبررون وقوفهم 
مع إسرائيل من 
صهاينة العرب 
. على اعتبار 

أن حماس 
حركة إخوانية 

، يذكروننا 
باملوقف البائس 

لألديب ألبير 
كامي ، الذي 

فضل أمه 
فرنسا الظاملة 
على العدالة 
واصطف إلى 
جانب القتلة 

واملجرمني فعاد 
واحدا منهم 
. على عكس 
ابن باديس ، 

الذي وقف مع 
احلق والعدالة . 
ولم يجنب أمام 
اآللة القمعية 

الوحشية ، 
لالستعمار 
الفرنسي 

باجلزائر . 
فأصبح من أهم 
مفاخر اجلزائر 

املستقلة.

بقلم:
 سمير خلف اهلل  

الجزء الثاني 



شبكة إخبارية جزائرية
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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 

المدير التنفيذي مسؤول النشر
redaction@akhbarelwatane.net

تويقـــر عبــد العــزيــــز

ريــــاض هــــويـــلــــي

شارع باستور - الجزائر
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:
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أقالم

الخطاب السياسي المنحط
لسانية،  غير  أو  لسانية  للخطاب،  املصاحبة  العالمات 
والسكوت  والوقوف واجللوس واالبتسامة  كاللباس واحلركة 
وطبيعة النبرة، كجزء من األداء، ذات أهمية قصوى يف مترير 
التعليمة،  السيمياء  بإتقان، وهي معارف متداولة يف  البالغ 
اخلطابية،  والسيمياء  امللبس  التواصل وسيمياء  ويف سيمياء 
ويف الدرس السيميولوجي. كما أّن للمقام دوره يف التعامل 
امللفوظ  ومع  واملقطع،  اجلملة  ومكّونات  واللغة  املعجم  مع 
معنى  لتأدية  التي جتتمع  املتواليات  مع مجموع  أي  األكبر، 

مكتمل، ومقنع.
عليها.  القفز  يتعذر  تواصلية  حتمية  الشكل  معرفة    
طرائق  يف  التحكم  بفضل  مؤثرا  الديني  اخلطاب  ظل  لقد 
شفهية  بوسائط  لإلقناع  املقوية  املرجعيات  واستغالل  القول 
ذات قيمة اعتبارية، مع أّن املضامني قد تأتي باهتة يف حالة 
الصوتية  املؤثرات  عن  بالتخلي  أي  مكتوبا،  اخلطاب  قراءة 
ذلك  فإّن  السياسي  التمثيل  حالة  يف  أّما  االلقاء.  متيز  التي 
الضرورية  املعارف  من  مجموعة  على  اطالعا  يستدعي، 
التواصل،  أشكال  متثيلي:  األمة يف مجلس  باسم  للحديث 
القانون، التخطيط، االقتصاد، الفلسفة، اآلداب، العالقات 
الدولية، الدبلوماسية، الدين، علم النفس، علم االجتماع، 

التاريخ، اجلغرافيا.
هذه بعض مواصفات النائب لدى األمم التي ال تبني على 
تقاليد الدوار والعشيرة والقبيلة وخطاب اللحظة الذي عادة 
اآلنية،  واملصلحة  املترهلة  والعاطفة  اجلهل  على  يؤسس  ما 
اعتبار  أّي  املتاحة، دون  الكيفيات  باالتكاء على كّل  وذلك 
لألخالق، أو على إمالءات النخاع الشوكي الذي يحتكم 
إلى ثنائية الفعل ورد الفعل املباغت، دون العودة إلى العقل 
كجوهر ثابت يف منطق أّي دولة، بصرف النظر عن املستويات 
باخلطاب  املتعلقة  االستثمارات  أبعاد  عن  أو  البراغماتية، 
ذلك  إلى  أشار  توظيفا خاصا، كما  توظف  قابلة ألن  كمادة 

جان جي مارشيمر يف كتابه: ملاذا يكذب القادة؟  
من  وبكثير  األلم،  ببعض  االنتخابية  احلملة  تابعت  لقد 
ورؤساء  املترشحني  أّن  إما  مبالحظتني:  وخرجت  املرارة، 
بالنظر  يدركوها  ولن  املسؤولية،  معنى  يدركون  األحزاب ال 
إلى تسبيق األموال واملناصب على حساب التمثيل الفعلي 
عارفة،  مواقف  إلى  األوقات،  كّل  يف  حتتاج،  التي  لألمة 
الفاسدة،  أو  األوليغارشية  األنظمة  على  وضاغطة  شجاعة 
إنتاج  على  وليس  املستمّر،  والتحويل  التأثير  على  قادرة  أي 
األيدي  ورفع  والتصفيق  والسفاسف  والرثاث  الزغاريد 
يف  أميون  ألنهم  يعرفونها  ال  قضايا  على  للموافقة  واألرجل 
يظهرون  ولذلك  الشّر،  مع  متواطئون  أو  املعارف،  مختلف 
الريح  طواحني  مواجهة  يف  أبطاال  االنتخابية  احلمالت  يف 

بخطابات بهلوانية تليق بالبهاليل والهّمل.

 وإما أنهم يف منتهى النباهة والذكاء ألنهم فهموا مسائل 
فخاطبوا  وأنثروبولوجية  ونفسية  واقتصادية  اجتماعية 
معها  تعاملوا  ثّم  ومن  ومداركها،  انطالقا من مستواها  األمة 
فعل  كما  وشخصيتها،  التاريخية  حقيقتها  تعكس  بأساليب 
الشعبي  واملجلس  األمة  مجلس  إلى  الذين سبقوهم  أولئك 
الوطني ومختلف الوزارات، وإلى رئاسة الدولة أيضا، لذلك 
غاب  اخلطابية،  واألورام  األخطاء  وانتشرت  احلماس  طغى 
املنطق، وتبوأ خطاب مفارق تعذر تصنيفه ألنه فوق القدرات 
الهزلي،  املسرح  إلى  منه  وأقرب  السريالية،  فوق  العقلية، 

وإلى االستهتار واالستهزاء بالشعب. 
ميلك  أنه  املأل  أمام  مجهري  مسؤول حزب  يعلن  عندما   
اجليش  سيرسل  أنه  أو  األزمة،  من  البلد  إلخراج  برنامجا 
بتقدمي  يفتخر  أو  الصهاينة،  قبضة  من  فلسطني  لتحرير 
مترشحات جميالت كالفراولة، أو يوزع احللوى على القاعة 
بشكل كاريكاتوري، أو يشتري الناس مبائتي دينار ومشروب 
غازي مللء القاعة، أو يقدم وعودا خرافية لن يستطيع حتقيق ذرة 
منها يف ظل تبوأ نظام له تقاليده وشبكاته التاريخية املعقدة، 
مرحلة  إلى  والتهريج  القبح  مرحلة  جتاوزنا  أننا  يعني  فهذا 
العبث بالقيم واإلنسان والدين والفضيلة، وهذا السلوك الفّج 
سخرية من املواطن وإذالل له، ما عدا إن كان هذا املواطن 
راضيا باإلهانة املعلنة، كما حصل سابقا، ويحصل اآلن، وقد 
القبيلة،  يحصل الحقا ألننا عادة ما نقف مع احملتالني، ومع 

مضحني بالوطن والتنمية يف سبيل األشخاص واألطماع.
 سيصبح هذا اخلطاب املتردي جزء من ثقافتنا السياسية، 
من ذاكرتنا وعالماتنا املميزة، وال ميكن التخلص من بصماته 
أو تصنيفه كمظهر من مظاهر املاضي البائد. ال شيء يقبل 
النسيان، وكّل عالمة عبارة عن بطاقة داللية يتعذر محوها، 
وتلك مأساتنا. عندما يغدو تاريخنا عبارة عن نكبات مماثلة، 
فلن جند مقّومات نتكئ عليها للذهاب إلى املستقبل. إذا كان 
احلاضر مسرحيا، فليس من السهل التأسيس عليه ألنه ممتد 
يف تقاليدنا وأعرافنا، ومدّمر للحركية املمكنة من حيث إنه 
التخلص من  بذاتها. هل استطاعت اجلزائر  قائمة  شخصية 
فترة العصابة وخطابها املتخلف مثال؟ هذه الشبكة العنكبوتية 
تّبعا  إنها ممارسات أجيال خلقت  ليست خيطا يسهل قطعه، 
متجذرين يف املجتمع، حتى وإن بدوا معارضني على مستوى 

التجليات اللفظية. 
 لن تقوم لنا قائمة ما دمنا نسّبق مصاحلنا وضحالتنا على 
إلى  نسعى  األمة وال  نحتقر  دمنا  ما  للوطن،  العليا  املصالح 
يعتبر  احلياء، وال  راق ال يخدش  ترقيتها وحتصينها بخطاب 
تصلح  ال  غبية  كائنات  األهالي،  من  قطيع  مجرد  املواطنني 
سوى للتصويت والرقص والزغاريد: ما رأيكم أيها البرملانيون 

السابقون والالحقون؟    

  يكشف اخلطاب 
السياسي، إن وجد فعال 
باملواصفات العقالنية، 

وخاصة يف احلملة 
االنتخابية املتعلقة 

بالسباق نحو البرملان، 
عن مستوى غاية يف 

التدني والعبث بذكاء 
املتلقي، وعن جهل مقنن 

واستخفاف بالعقل، سواء 
من حيث األشكال، أو 

من جانب ما يسّوق من 
ملفوظات بطرائق فجة، 

وغير مدروسة سلفا، 
مع أّن عملية التواصل 

تستدعي مجموعة من 
الضوابط التي تربط 

املرسل بالرسالة واملتلقي، 
وبالسياق وطرائق االقناع 
التي تؤسس على معرفة 
كيفية القول بالدرجة 

األولى. 

   د. الّسعيد بوطاجني    
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الَجزائـــــُر ُتحصــــي 
7 وفيـــات بَفيـروس 

»ُكــورونا« 
أحصت وزارة الصحة والسكان 

وإصالح املستشفيات، أمس 
387 إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا« يف اجلزائر خالل 
الـ24 ساعة، فيمـــا سجلــت 

7  وفيات.
"أبصم.. إذا كنت تريد 

التغيير"، هكذا بنت احلكومة 
سياستها التحسيسية بأهمية 

االنتخابات التشريعية 
املرتقبة السبت املقبل، يف 
ظل دستور معدل وقانون 

انتخابات اجلديد. والبصم 
يعني أن تختم أسفل الورقة 
بطرف األصبع، وهو يف نهاية 

املطاف التزام أخالقي ومعنوي 
وقانوني، على اعتبار أن 

البصمة يف البيانات الرسمية 
تؤشر على تعهد بصحة تلك 

البيانات.
البصم، يف معناه التعهد 
وااللتزام تريد السلطة 

افتكاكه من املواطنني ملباشرة 
التغيير. هكذا يوحي الشعار 

بصيغته املطروحة، وألن حسن 
النية يسبق، ُيفهم من هذا أن 

السلطة تبحث عن شرعية 
شعبية لتمرير إصالحاتها 

وأنها دون ذلك ستبقى عاجزة 
أمام ارتفاع سقف مطالب 

التغيير.
هذا، بالنسبة إلى املواطن 

املطلوب منه االلتزام والّتعهد 
والتأكيد على ذلك بالبصم، 

فماذا عن السلطة؟!
يف العرف الشعبي اجلزائري، 

يقول الناس يف حديثهم 
إلى بعضهم البعض: " نبصم 

بالعشرة"، يف تأكيد على 
الوفاء بالعهد، أو صحة اخلبر، 
أو االلتزام بوعد ما. ومن هذا 
املنطلق، ومادامت السلطة قد 

بدأت مبطالبة املواطن بالبصم 
بطرف أصبعه، فما عليها إال أن 

تطبق القاعدة نفسها وتسير 
على النهج ذاته، وتطبق على 

نفسها التعهد نفسه وااللتزام 
ذاته )التغيير(، وتؤكد عليه 
بالبصم بالعشرة؛ فاملواطن 
بطرف أصبعه الواحدة أما 

السلطة وهي صاحبة القرار 
والتنفيذ فعليها البصم بعشرة 

كاملة.
السلطة مطالبة بأن تبصم 
بالعشرة من أجل التغيير 

الدميقراطي، من أجل حتقيق 
العدالة، فتح فضاءات احلريات 

واحترام حقوق اإلنسان 
الفردية واجلماعية. عليها 
أن تبصم باالنتقال من دولة 
الشخص الواحد إلى دولة 

املواطنني، ومن دولة الُعصب 
إلى دولة املؤسسات، ومن دولة 

الساكنة إلى دولة املواطنة.
على السلطة أن تبصم بالعشرة 

من أجل حتقيق التغيير 
اجلذري الهادف إلحداث توازن 
اجتماعي يقوم على التقسيم 

العادل للثروات والتطبيق 
الشامل للقانون، واالحتكام إلى 

الكفاءات ال إلى الوالءات.
على السلطة أن تبصم بالعشرة 
مقابل بصمة املواطن من أجل 
التغيير، ألن ثقة املواطن يف 

املؤسسات السابقة التي لم تِف 
بوعودها وتعهداتها سقطت 

يف املاء. لهذا إذا أرادت السلطة 
املواطن أن يبصم فعليها أن 

تبصم هي أوال،  ولكن بالعشرة!

ُأبُصـــم.. 
َنبُصـــِم!

تبسة

عامــاِن حبًســا نافـًذا فـــي حـــِق 
يـن في َسرقـة أوَراِق التصويــِت الُمتورطِّ

أصــدر قاضــي التحقيــق لــدى محكمــة 
أول  ليلــة  مــن  متأخــرة  ســاعة  تبســة، يف 
أمــس ، حكمــا يقضــي بعامــن حبســا نافــذا 
ــة يف  ــن األربع ــق املتهم ــة يف ح ــة مالي وغرام
ــات  ــة االنتخاب ــاس بنزاه ــة املس ــة محاول قضي
التشــريعية املزمــع إجراؤهــا يــوم 12 جــوان 

.2021
وحســب مــا توصلــت إليــه "أخبــار الوطــن" 
ــام كان  ــق الع ــل احل ــإن ممث ــات، ف ــن معلوم م
قــد التمــس تســليط عقوبــة 3 ســنوات حبســا 
ــد  ــة، بع ــة مالي ــف )د.ج( غرام ــذا و50 أل ناف
ــرقة  ــة س ــة يف قضي ــخاص األربع ــورط األش ت
مجموعــة مــن أوراق املترشــحن التــي كانــت 
علــى مســتوى املركــز الوالئــي لالنتخابــات 

واملقــدر عددهــا بـــ 38 ورقــة.

ــس  ــاف رئي ــب اكتش ــذا عق ــاء ه ــد ج وق
بالواليــة  لالنتخابــات  املســتقلة  الســلطة 
لعمليــة الســرقة، حيــث مت إخطــار النائــب 
فتحــت  األســاس،  هــذا  وعلــى  العــام. 
ــن  ــفر ع ــا أس ــا معمق ــة حتقيق ــات املعني اجله

أشــخاص.   4 توقيــف 
مجموعــة  نــدد  أخــرى،  جهــة  ومــن 
مــن املترشــحن لالنتخابــات عــن الدائــرة 
االنتخابيــة تبســة بالتصرفــات الالمســؤولة 
ــت يف  ــي تورط ــم الت ــض القوائ ــاب بع ألصح
قضيــة ســرقة األوراق اخلاصــة بهــم ، مطالبــن 
بتطبيــق القانــون والتشــدد يف تســليط العقوبــة 
ــاس  ــاليب للمس ــق أس ــرأ أو خل ــن جت ــى م عل

مبصداقيــة ســير االنتخابــات.
فيروز رحال

بوعريريــج شــقيقن  بــرج  التحقيــق مبحكمــة  قاضــي  أودع 
ــل  ــة تدخ ــواد صيدالني ــازة م ــة حي ــت بتهم ــس املؤق ــن احلب ره
ــر شــرعية.  ــة غي ــا بطريق ــواد مخــدرة لغــرض بيعه ــا م يف تركيبته
وكانــت مصلحــة الشــرطة القضائيــة بأمــن واليــة البــرج قــد 
أوقفــت املتورطــن وبحوزتهمــا 672 كبســولة مــن دواء "بريغابالــن 
ترامــادول" ، باإلضافــة إلــى مبلــغ مالــي قــدره 15100 )د.ج( 
ــر  ــا أم ــة ليصــدر يف حقهم ــة احمللي ــام النياب ــا أم ــا مت تقدميهم ، فيم

باإليــداع.
صفاء كوثر بوعريسة

ــة  ــة ســطيف مــن شــّل نشــاط عصاب ــح أمــن والي  متكنــت مصال
ــرات العقليــة وســط  ــة أفــراد يحترفــون ترويــج املؤث تتشــكل مــن ثالث
ــن املهلوســات،  ــن 7000 كبســولة م ــر م ــا أكث ــع حجزه ــة، م املدين

ــة ســطيف. ــج بوســط مدين ــة للتروي ــت موجه كان
ــة  ــدرات باملصلح ــة املخ ــة مكافح ــل فرق ــن قب ــرت م ــة أطِّ العملي
الوالئيــة للشــرطة القضائيــة التابعــة ألمــن واليــة ســطيف، وجــاءت 
عقــب اســتغالل معلومــات تفيــد باحتمــال جلــوء مروجــي مخــدرات 
ــى  ــذي أضح ــن"، ال ــن دواء " بريغابال ــة م ــة هام ــاء كمي ــى اقتن إل
ــط  ــه وس ــد ترويج ــذا قص ــن، وه ــل املدمن ــن قب ــرة م ــتعمل بكث يس
ــت  ــعة أفض ــات موس ــاث وحتري ــالق أبح ــم إط ــطيف ، ليت ــة س مدين
ــع  ــراد، م ــة أف ــة املتشــكلة مــن ثالث ــراد العصاب ــة أف ــد هوي ــى حتدي إل
إعــداد خطــة محكمــة مكنــت مــن توقيفهــم جميعــا وحجــز كميــة 
معتبــرة مــن املؤثــرات العقليــة فاقــت الـــ 7000 كبســولة مــن املؤثــرات 
ــق  ــح حتقي ــع فت ــة م ــر الفرق ــى مق ــن إل ــل املوقوف ــم حتوي ــة، ليت العقلي

ــة. ــات القضي ــق يف مالبس معم
الضبطيــة القضائيــة، وبعــد اســتكمالها اإلجــراءات القانونيــة 
ــة  ــن تهم ــة ع ــا ضــد املتورطــن الثالث ــا جزائي ــدت ملف ــة، أع الالزم
ــام  ــه أم ــوا مبوجب ــة، أحيل ــع األدوي ــة بي ــروعة ملهن ــر املش ــة غي املمارس

ــه. ــت في ــة للب ــة املختص ــات القضائي اجله

رات جاِن امُلخدِّ  .. توقيُف َشخصنِي ُيروِّ
ــح  ــرة صال ــن دائ ــة بأم ــة ســطي، ممثل ــن والي ــح أم ــت مصال  متكن
بــاي، مــن توقيــف شــخصن يســتغالن حســابا عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعــي ملمارســة نشــاط ترويــج املخــدرات.
العمليــة أطــرت مــن قبــل الضبطيــة القضائيــة ألمــن دائــرة صالــح 
بــاي، وجــاءت إثــر اكتشــاف معطيــات رقميــة تؤكــد تــورط شــخصن 
يف ترويــج املخــدرات باســتغالل حســاب للتواصــل االجتماعــي عبــر 
شــبكة فايســبوك، ليتــم إطــالق حتريــات تقنيــة ســاهمت يف تقدمهــا 
ــد  ــز حتدي ــرف وجي ــم يف ظ ــة وليت ــة اإللكتروني ــة اجلرمي ــة مكافح فرق
ــة  ــع النياب ــد التنســيق م ــا. وبع ــع توقيفهم ــا، م ــة املشــتبه فيهم هوي
والتحقيــق  للمراقبــة  بهمــا  املشــتبه  هاتفــي  إخضــاع  مت  احملليــة، 
ــا  ــا تورط ــت أنهم ــة وأثبت ــه إيجابي ــت نتائج ــذي كان ــي ال اإللكترون
فعــال يف بيــع املمنوعــات بواســطة هــذه الوســيلة ، بعــد أن مت اكتشــاف 

ــج املخــدرات.. ــات تؤكــد قيامهمــا بنشــاط تروي صــور ومحادث
اإلجــراءات  كافــة  اســتكمال  وبعــد  القضائيــة،  الضبطيــة 
القانونيــة، أعــدت ملفــا جزائيــا ضــد املتورطــن االثنــن، عــن تهمــة 
ــا  ــة وعرضه ــرات العقلي ــدرات واملؤث ــر مشــروعة املخ ــة غي ــع بطريق بي
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وحيازتهــا مــن أجــل االســتهالك 
الشــخصي، أحيــال مبوجبــه أمــام اجلهــات القضائيــة املختصــة للبــت 

فيــه.
عبد املالك قادري

متكنــت عناصــر الــدرك الوطنــي ببلديــة زيامــة املنصوريــة، غربي 
واليــة جيجــل، مــن وضــع حــد لنشــاط عصابــة كانــت تعتــدي 
ــى املواطنــن العــزل بغــرض الســرقة باســتعمال الغــاز املســيل  عل
للدمــوع، مــن أجــل إربــاك الضحايــا وســرقتهم، وذلــك بنــاء 
علــى شــكاوى متكــررة تقــدم بهــا مواطنــون ملصالــح الــدرك بزيامــة 

ــة ونشــاطها اإلجرامــي. ــة بخصــوص هــذه العصاب املنصوري
 وبعــد التحريــات الكثيفــة والتحقيقــات واالســتغالل األمثــل 
توقيــف  مــن  الــدرك  مصالــح  متكنــت  األمنيــة،  للمعلومــات 
ــن  ــن العقدي ــم ب ــراوح أعماره ــخاص تت ــم 4 أش ــن، وه املتهم
ــث  ــر، حي ــل العم ــابة يف مقتب ــاة ش ــم فت ــث، بينه ــي والثال الثان
مت اقتيادهــم إلــى املصلحــة وإعــداد ملــف قضائــي ضدهــم بتهمــة 
املواطنــن  علــى  واالعتــداء  والســرقة  أشــرار  عصابــة  تكويــن 

وترويعهــم وســلب أغراضهــم.
ــم، مت  ــة يف حقه ــراءات القانوني ــة اإلج ــتكمال كاف ــد اس  وبع
تقدميهــم أمــام اجلهــات القضائيــة بالتهــم املذكــورة أعــاله ، حيــث 
صــدر أمــر بوضعهــم احلبــس إلــى غايــة احملاكمــة ، وذلــك يف إطــار 
اجلهــود املبذولــة مــن طــرف مصالــح الــدرك الوطنــي وعملهــم مــن 

أجــل حمايــة املواطنــن وتوفيــر األمــن واألمــان لهــم. 
 عبداهلل. إ

ــة  ــذي نشــب، األســبوع املنقضــي، بغاب ــق ال ــر احلري ــى إث عل
قريــة تيمدقيــت ببلديــة خيــران جنــوب غربــي الواليــة، انطلقــت 
ــة واألخطــار  ــل الزراعي ــات واحملاصي ــق الغاب ــة مكافحــة حرائ حمل
املرتبطــة بالفيضانــات وكــذا موســم الصيــف ، علــى مســتوى 
ــة  ــات واحلماي ــة الغاب ــح محافظ ــن مصال ــادرة م ــذا مبب ــة وه الوالي
املدنيــة، والتــي جنــدت حلملــة موســم 2021 وســائل هامــة مــن 
ــة  ــذه احلمل ــن له ــير احلس ــان الس ــل ضم ــن أج ــا وم ــل جناحه أج
ــدرس وذلــك  ــدة الفالحــن، واملتعلقــة بعمليــات احلصــاد وال لفائ
يف إطــار احملافظــة علــى املنتــوج الفالحــي، إضافــة إلــى التحســيس 
مــن خطــر الفيضانــات والســباحة يف الســدود واملســطحات املائيــة 

ــار.  واآلب
ابتسام سكيو
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مستغامن

 تفكيــُك َشبكــِة ُتنّظــم رحـالِت 
هجــرٍة غيـــِر َشرعـــّيٍة 

برج بوعريريج 
حبــُس َشقيقيـــِن َتوّرَطـــا 
في حيــازِة ُحبــوٍب ُمهلـــوَسة

جيجل
توقيـــُف ِعصــابٍة َتحتــرُف 
رقــِة بِزياَمــة منصــورّية السَّ

سطيف
ج الُمخـدراِت  اإلطاحــُة بعَصـابٍة ُتروِّ
وحجـُز 7000 كبســولَة ُمهلوَســاٍت

خنشلة
 انطــالُق حملـــٍة للِوقـــاَيـة 
مــن حرائـــِق الَغــابـــات 

األبحــاث  فصيلتــي  أفــراد  فــكك 
التابعتــن للمجموعتــن اإلقليميتــن للــدرك 
ــران شــبكة  ــي مســتغامن ووه ــي لواليت الوطن
تقــف وراء تنظيــم رحــالت هجــرة غيــر 
شــرعية، ومتورطــة أيضــا يف قضيــة احتجــاز 
4 رعايــا أجانــب، وطلــب فديــة مقابــل 
ــس  ــوم أم ــه ي ــادت ب ــبما أف ــم، حس حتريره
الهيئــة  لــدى  االتصــال  خليــة  األربعــاء 

األمنيــة ذاتهــا.
وأبــرز املكلــف باإلعــالم لــدى املجموعــة 
ــود  ــب ميل ــي، النقي ــدرك الوطن ــورة لل املذك
ــدرك  ــح ال ــراف، لـــ)و.أ.ج( أن مصال بومع
الوطنــي قــد متكنــت مــن حتريــر الرعايــا 
األجانــب محــل االحتجــاز، وأن جميعهــم 
يحمــل اجلنســية املغربيــة، وتوقيــف عناصــر 
 4 مــن  املتكونــة  اإلجراميــة  الشــبكة 

أشــخاص.
الشــبكة  عناصــر  أن  املصــدر  وذكــر 
اإلجراميــة قامــوا باحتجــاز هــؤالء املهاجرين 
مســتغامن،  مدينــة  بضواحــي  األجانــب 
بعــد اســتدراجهم وإيهامهــم بتنظيــم رحلــة 
ــد  ــبانيا، وق ــو إس ــرعية نح ــر ش ــرة غي هج

قامــوا بعدهــا باالتصــال بأقــارب احملتجزيــن 
ــراحهم  ــالق س ــة إلط ــوا فدي ــة وطلب األربع

ــطاء. ــد الوس ــر أح عب
ــن  ــي م ــدرك الوطن ــت وحــدات ال ومتكن
حتديــد مــكان االحتجــاز وتطويقــه قبــل 
توقيــف الفاعلــن األربعــة وحتريــر احملتجزيــن 
ــب واســترجاع ســيارتن ســياحيتن  األجان
ــدره 40  ــة، ق ــة الوطني ــي بالعمل ــغ مال ومبل

ألــف )د.ج(.
اجلمهوريــة  وكيــل  إخطــار  وبعــد 
مصالــح  فتحــت  إقليميــا،  املتخصــص 
الــدرك الوطنــي حتقيقــا يف القضيــة وأجنــزت 
ملفــا قضائيــا ضــد املوقوفــن بتهــم ارتــكاب 
وقبــض  أشــرار  جمعيــة  تكويــن  جنايــة 
اجلهــات  إذن  دون  أشــخاص  واحتجــاز 
يضيــف  املهاجريــن،  وتهريــب  املختصــة 

املصــدر ذاتــه.
لوكيــل  األربعــة  املوقوفــن  تقــدمي  ومت 
اجلمهوريــة املختــص إقليميــا الــذي أمــر 
بإيداعهــم احلبــس املؤقــت، كمــا أشــير 

إليــه.
ق.م


