
ُبوتفليقة الِمكيَّاِفيلي النَّرِجسّي!
إقالِة  َتاريخ  وإلى  امَلاضي  الَقرن  ِتسعينّياِت  منُذ  ُة،  اجلزائريَّ ولُة  الدَّ تعّرَضت 

مهاِم  من  »بوتفليقة«  الّرئيِس 
َنوعني  إلى  اجُلمهورّية،  رئاَسة 
من  ُتِزيالها  أن  كادَتا  الُقوة  من 
داَمت  اجُليوِسياسّية،  اخَلريطِة 
ثالثنَي  واستغرَقت  طويال  وقًتا 
ولو  َمنقوصٍة.  غيَر  كاِملة  سنًة 
العالم  يف  دولٍة  َأقوى  تعّرضت 
لهذين النوَعنِي من الُقّوة لكاَنت - 
خلِف  اآلَن - ترزُح حتَت الفقِر والتَّ

واجَلهل.
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02
دَعا مجلَس األمِن لعقِد اجتماٍع عاجل

تّبون يطالُب بوقِف األعَمال الِعدائّية في ليبيا ومناطق النِّزاع
ُدول  لرؤساء  ِقمٍة  يف  أمٍس،  يوَم  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورّيِة،  رئيُس  شارَك 
حاُضر عن ُبعٍد.  وحكوماِت حرَكة عدِم االنحياز، قّمٌة ُعقدت عن طريِق تقنَيِة التَّ
دعا الّرئيُس مجلَس األمِن لعقِد اجتَماع عاجٍل من أجِل َوقف األعماِل الِعدائّية يف 

العاَلم، على رأسه ليبَيا والَيمن، حاًثا احلركِة على لعِب دورها َدوليا.

16
المجاهُد عبد القادر الَعموِدي يرحُل إلى ِجوار ربِّه 

تسجيُل تسجيُل 174174 إصابًة جِديدة  إصابًة جِديدة 
بكورونا في الجزائربكورونا في الجزائر

والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
أمس  املستشفيات،  وإصالح 
حالة   62 تسجيل  عن  اإلثنني، 
املصابني  بني  جديدة  شفاء 

بفيروس كورونا يف اجلزائر.
بإسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
جمال  اجلزائر،  يف  كورونا  فيروس 

املرضى  عدد  إجمالي  أّن  فورار، 
ليبلغ  ارتفع  للشفاء  املتماثلني 
كشف  كما  شفاء.  حالة   1998
حالة   174 تسجيل  عن  املتحدث 
ليرتفع  جديدة،  مؤكدة  إصابة 
إجمالي عدد املصابني بالوباء إلى 
4648 شخصا، وهي حاالت موزعة 

عبر 48 والية. 

16

كورونا َيسرُق بهجَة رمضانكورونا َيسرُق بهجَة رمضان
ين! ين! من الَجزائريِّ  من الَجزائريِّ

وايا بال روٍح! أدرار: امَلساجد فارغٌة والزَّ
عر خاويٌة  األغواط: ال وجباِت إفطاٍر جماعيٍّ وخيمُة الشِّ

تبسة: عاداٌت رمضاِنّية تغيُب عن »تيفاست« بسبِب الَوباء
ورقلة: »الطاذيقة« موروٌث اجتماِعّي ُيقاوُم اجَلائحة 

بجاية: تقاليٌد عريقٌة تتحّدى الوباَء 

08
عني صالح 

2500 عائــلٍة 
تستفيُد مـن ِمنـحة 

رمَضـــان 

05
قاملة

روع في توزيِع  الشُّ
منحة الَمليون على 
التُّجاِر والِحرفّيين

06
بومرداس

انطـالُق قوافــٍل 
تضاُمنيـّة لفائـدِة 
العائالت  الُمتعفـّفة
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فاء  ُمقابَل متاُثِل 62 حالًة للشِّ

ُمحتشـد أفلـو.. 
َجرائـم ِفرنسـا َتتكّلم!

 ُسجن به قادة الّثورة وسياسيون وعلماٌء ونقابّيون ِكبار

لعمودي،  القادر  عبد  الّتاريِخية  الـ22  مجموعِة  وعضُو  املجاهُد  اهلل،  رحمِة  إلى  االثنني،  أمس،   انتقَل، 
عن عمٍر ناهَز الـ 95 سنًة، حسبما ُعلم لدى أقارِبه. وكان الفقيُد واحًدا من آخِر أعضاِء مجموعة الـ 22 

اريِخية، إلى جانِب امُلجاهد عثمان بلوزداد.  التَّ

واحٌد من آخِر أعضاء َمجموعة الـ 22 الّتاريِخية

يح عاداٌت وتقاليد َذهبت مهبَّ الِرّ

تاج
بور

رو

ُمحتشد »أفلو«.. 
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أخبار السياسة
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قصَد وقِف األعمال العدائّية في العالم 

الّرئيُس يدُعو مجلَس األمن الّدولي 
لعقِد اجتَماع َعاجل 

خالد  دحماني 
تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  ودعا 
القمة  أثناء  ألقاه  التي  الكلمة  خالل  أمس،  يوم 
االفتراضية الجتماع عاجل ملجلس األمن، وهذا 
يف  العدائية  األعمال  لوقف  بقرار  اخلروج  قصد 
إغفال  دون  وليبيا  اليمن  يف  فوًرا، السيما  العالم 
فلسطني  مثل  االحتالل  تعيش  التي  األراضي 
دائًما،  الرئيس  لكلمة  وفًقا  الغربية،  والصحراء 
مسجال اقتراح اجلزائر بالبدء بالتفكير من اآلن يف 
بلورة خطة عمل تسمح بالتقليل إلى أقصى درجة 
الدول  على  اجلائحة  هذه  انعكاسات  حدة  من 
النامية وإفريقيا على وجه اخلصوص، »وبث روح 
بدون  ستتضرر  التي  الدول  هذه  كل  يف  جديدة 
وفقا  اجلائحة«،  هذه  بفعل  عميقة  وبصفة  شك 

لنص الكلمة التي ألقاها الرئيس.

كما عاد تبون إلى مبادئ تشكل حركة عدم 
االنحياز، وذكر على رأسها نصرة القضايا العادلة 
شأنها  من  التي  األحادية،  اإلجراءات  واستنكار 
اآلن عرقلة اجلهود الدولية للقضاء على هذا الوباء 
جتديد  مع  األساسية،  اإلنسان  بحقوق  واملساس 
إلتاحة  الدول  على  واحلواجز  القيود  برفع  املطالبة 
وتأمني  اجلهود  هذه  يف  لالنخراط  لها  الفرصة 
مضيفا  ملواطنيها،  الشاملة  الصحية  التغطية 
القرارات  تشوبه  دولي  سياق  يف  القمة  »تنعقد 
الوباء، وهذا مبعث قلق عميق  األحادية ملجابهة 
ذاته  الوقت  يف  وحافز  واحلكومات  للدول  وحتد 

للعمل متعدد األطراف«.
تفرضها  التي  »التحديات  تبون:  وواصل 
اجلائحة تنبئ بتغيير جذري يف العالقات الدولية، 
مسؤولياتها  أمام  االنحياز  عدم  دول  حركة  وتضع 

الرئيس  وتابع  الدوليني«.  واألمن  السلم  لنشر 
إجراءات  عدة  باتخاذ  اجلزائر  »قامت  يقول: 
لالستفادة املثلى من املوارد البشرية واملادية ملجابهة 
وتساعد  آثاره  من  حتد  اقتصادية  وتدابير  الوباء، 
على عودة وتيرة اإلنتاج الطبيعية، باإلضافة إلى 
انتشار  خالل  الهشة  الفئات  مع  تضامنية  خطة 
يف  العالقني  رعايانا  إجالء  عن  اجلائحة،فضال 
مضيفا  وقائية«،  تدابير  وفق  العالم  دول  مختلف 
تعزيز اجلهود  قناعة راسخة بضرورة  »حتدو بالدي 
وتبادل  التعاون  أجل  من  دولية  بتدابير  الوطنية، 
اخلبرات«. كما أّكد على ضرورة الوصول املنصف 
لقاحات  أي  إلى  املناسب  الوقت  ويف  والفعال 
مستقبلية، لكل الدول خاصة النامية منها، ودعم 

جهود منظمة الصحة العاملية.

أمس  بالنيابة،  اجليش  أركان  رئيس  التقى 
الوطني  اجليش  من  وحدات  بأفراد  اإلثنني، 
جملة  لهم  وأسدى  الثالثة،  العسكرية  بالناحية 
وجه  على   - تتعلق  والتوصيات  التوجيهات  من 
بواجب  األفراد  حتسيس  بضرورة  اخلصوص- 
الوقاية من فيروس كورونا، يف حني أكد أن رمضان 
يجمع بني العمل والعبادة، مضيفا أن أهم معايير 
جتعل  التي  االحترافية  معيار  هو  اإلطارات  تقييم 

من مبدأ تقديس العمل والتفاني فيه.
الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  أكد 
اإلثنني  أمس  شنقريحة،  السعيد  اللواء  بالنيابة 
العسكرية  للناحية  قادته  التي  زيارته  خالل 
الثالثة التي استهلها من القطاع العملياتي جنوبي 
تندوف، أن املرحلة اجلديدة تتطلب - خاصة من 
اإلطارات - التحلي بصفات القائد الناجح، الذي 
يتعني عليه أن يفرض وجوده يف امليدان؛ فالقائد 

قائٌد بقدرته وكفاءته وحبه ملهنته، مؤكدا أن من 
االحترافية  معيار  هو  اإلطارات  تقييم  معايير  أهم 
التي جتعل من مبدأ تقديس العمل والتفاني فيه، 
هو املنهج الوحيد لبلوغ أعلى املراتب وتقلد أسمى 
الوظائف واملسؤوليات، مضيفا »فضال عن الكفاءة 
للجيش  واإلخالص  والنزاهة،  واجلدية  واملقدرة 
يف  عندي  األساسية  املعايير  هي  ِتلُكم  وللوطن، 
تقييم اإلطارات، وهذه هي خريطة الطريق والنظرة 
على  عليا  كقيادة  نعمل جاهدين  التي  اجلديدة، 
هيئات  كافة  مسؤولي  أذهان  يف  معاملها  ترسيخ 

ووحدات اجليش الوطني الشعبي«.
جنوبي  العملياتي  القطاع  ومبقر  بعدها، 
قائد  قدمه  شامال  عرضا  الّلواء  تابع  تندوف، 
القطاع، ليتفقد إثر ذلك بعض وحدات القطاع، 
لهم  وأسدى  الوحدات  هذه  بأفراد  التقى  حيث 
تتعلق - على  والتوصيات  التوجيهات  جملة من 

وجه اخلصوص - بضرورة حتسيس األفراد بواجب 
التطبيق  خالل  من  كورونا  فيروس  من  الوقاية 
القيادة يف هذا اإلطار، والتقيد  لتعليمات  الصارم 
بإجراءات النظافة الفردية واجلماعية، عالوة على 
لتوجيهة  وفقا  القتالي،  التحضير  أعمال  مواصلة 
أن  أجل  من   ،)2019-2020( القوات  حتضير 
يبلغ قوام املعركة للجيش الوطني الشعبي مستوى 

االمتياز يف كل املجاالت.
كما أّكد شنقريحة بخصوص الشهر الفضيل 
عـبـادة  بأن  إياهم  مذكرا  وعمل،  عبادة  شهر  أنه 
تـتـنـاقـض  أن  إطـالقـا  يـمـكـنـهـا  ال  الــصـوم 
مـع عـبـادة الـعمل، »متأسني يف ذلك بأسالفهم 
يف جيش التحرير الوطني، الذي كان يجعل من 

شهر رمضان شهر االنتصارات على العدو«.
رحمة عمار 

كذبت وزارة الدفاع الوطني، أمس اإلثنني، 
الصحية  اإلجراءات  حول  املتداول  الشائعات 
اجليش  مستخدمي  ضد  املفروضة  التعسفية 

الوطني الشعبي.
ها  أخرى،  »مرة  الوزارة:  بيان  يف  وجاء، 
تعودت  التي  املغرضة،  األصوات  بعض  هي 
بث  حتاول  العكرة،  املياه  يف  االصطياد  على 
بسمعة  للمساس  منها  سعًيا  وافتراءات  أكاذيب 
اجليش الوطني الشعبي، مستغلة يف ذلك الوضع 
غرار  على  بالدنا،  تعيشه  الذي  اخلاص  الصحي 
كورونا  فيروس  جائحة  انتشار  جّراء  العالم،  دول 

املستجد«.
العام  الرأي  لتغليط  تسعى  األطراف  هذه 
واإلدعاء بأن هناك تعسفا يف إجراءات الوقاية من 
هذا الوباء املفروضة على املستخدمني العسكريني، 
ووضعهم يف احلجر الصحي بعيدا عن عائالتهم، 
ما نتج عنه تذمرا وسط العسكريني، تابع البيان.

وأوضح املصدر ذاته: »وأمام هذه االدعاءات 
الباطلة، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد، وبشكل 
قطعي، أن مثل هذه االفتراءات ال أساس لها من 
الوقائية املتخذة ملواجهة  الصحة، وأّن اإلجراءات 
حماية  من  ُيّكن  بشكل  تطبيقها  يتم  الوباء  هذا 

من  عائالتهم  وحماية  املسلحة  قواتنا  مستخدمي 
اإلصابة بهذا الفيروس اخلطير«.

كما أكدت وزارة الدفاع الوطني، يف بيانها، 
ال  املغرضة  التصريحات  هذه  يف  جاء  ما  كل  أّن 
كل  وأّن  للجزائر،  املعادية  اجلهات  إاّل  تخدم 
مستخدمي اجليش، املدركون حجم املهام النبيلة 
بجدوى  الوعي  كل  واعون  عاتقهم،  على  امللقاة 
هذه اإلجراءات الوقائية، الهادفة أساًسا حلمايتهم 

من هذا الوباء.
خالد دحماني

شارك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس اإلثنين، في قمة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم االنحياز، عن 
طريق تقنية التحاضر عن ُبعد، حيث دعا الجتماع عاجل لمجلس األمن.

دعا البنوَك لمرافقة الّشركات المتضررة.. عقلي:

80 %من الُمؤّسسات تحتاُج دعًما 
بسبِب أزَمة ُكورونا

دعا رئيس منتدى رؤساء املؤسسات، سامي عقلي، البنوك ملرافقة الشركات 
واملؤسسات املتضررة من وباء كورونا، مؤكدا أن 80 باملائة من الشركات تضررت 
من أزمة كورونا، داعيا إلى اعتماد قروض بال فوائد للحفاظ على مناصب الشغل 
اقتصادي  منوذج  إلى  الذهاب  اإلسراع يف  على ضرورة  مؤكدا  املؤسسات،  بهذه 
وإصالح  القطاع  ورقمنة  البيروقراطية،  القيود  ورفع  االستثمار  حترير  عبر  جديد 

املنظومة البنكية.
وأشر املتحدث إلى أن اجلزائر مطالبة - اآلن - باإلسراع يف إصالح املنظومة 
البنكية الستقطاب الكتلة النقدية من السوق املوازية التي قدرها بني 60 إلى80 
مليار دوالر، مضيفا أن بعث ديناميكية اقتصادية وفتح املزيد من شبابيك البنوك 
بتمويل  بدورها،  ستسمح،  التي  الكتلة  هذه  استعادة  شأنهما  من  اإلسالمية 
االقتصاد وإخراجه من أزمته التي سببها انهيار أسعار النفط ووباء »كوفيد 19« 

العاملي.
بإنهاء  ومرافقتها  االستثمار  فرص  فتح  على ضرورة  ذاته  املسؤول  أكد  كما 
البيروقراطية وتسريع إصالح املنظومة البنكية وتقدمي امتيازات مستقطبة لرؤوس 
األموال اجلزائرية واألجنبية، مضيفا أن منظمته قدمت 30 اقتراحا لبعث منوذج 

اقتصادي جديد.
محمد رضوان

تعقيبا على دعوى ُتشكِّك في صّحة وقِت الفجر 

بلمهدي: 
مواقيُت اآلذاِن دقيقٌة فلكيًّا وِفقهيا

أكد وزير الشؤون الدينية واألوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، أن مواقيت اآلذان 
»دقيقة فلكيا وفقهيا«.

وقال بلمهدي، يف تصريح أدلى به على هامش ندوة علمية نظمها املجلس 
اإلسالمي األعلى حتت عنوان »أثر الصيام يف تقوية مناعة اجلسم«، بخصوص 
الدعوى التي تزعم أن وقت آذان صالة الفجر متقدم بـ 20 أو 30 دقيقة يف اجلزائر، 
إن »مواقيت اآلذان واحدة ودقيقة فلكيا وشرعيا وفقهيا«. وأوضح يف اإلطار ذاته 
أن »البعض يريد التشويش على الصائمني وتضليلهم«، مؤكدا أن مواقيت اآلذان 

»واحدة وشرعية حسب ما أجمعت عليه كل الدراسات الفلكية«.
ودعا الوزير »هؤالء الذين يتحدثون بدون مرجعية«، إلى »مراجعة أنفسهم 

وااللتزام باملرجعية الوطنية الدينية للجزائر«. 
وسبق للجنة الوزارية للفتوى أن أكدت، من جهتها، األحد املنقضي يف بيان 
لها، أن الدعوى التي تزعم بأن وقت الفجر يف اجلزائر متقدم بـ 20 أو 30 دقيقة 

»مجانبة للصواب وغير مقبولة«.
وأكد البيان أن الفقهاء »اتفقوا على أن وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق 
الذي ترتبط برؤيته أحكام شرعية تتعلق بالصالة والصيام«، مضيفا أنه »ال يكن 
اجلو  كصفاء  معينة  طبيعية  ظروف  يف  إال  املجردة  بالرؤية  الصادق  الفجر  تبنّي 
الرائي وعدم وجود احلائل  نظر  املناسبة( وحدة  )التضاريس  املخصوص  واملكان 
وغير ذلك من الشروط«. كما أضاف أن »التقومي الشرعي للمواقيت الذي تعتمد 
عليه اجلزائر هو التقومي املأخوذ به يف كافة بالد العالم اإلسالمي، وهو تقومي صادر 
عن هيئات فلكية موثوق يف علمها وأمانتها، ومبنيٌّ على املعطيات الشرعية يف 

حتديد املواقيت وقد اجتمعت فيه اخلبرة الفقهية والفلكية«.
يف سياق آخر، اعتبر رئيس املجلس اإلسالمي األعلى، بو عبد اهلل غالم 
اهلل، يف مداخلة له أن فريضة الصيام تعد مبثابة »عالج وليس حرمان من الطعام 

والشهوات«.
)و.أ.ج( 

قال إن رمضان شهُر عبادة وعمل 
شنقريحة: االحترافّيُة هي ِمعياُر َتقييم اإلطارات 

في إطاِر الوقاَية من وباء ُكورونا 
حي على ُمستخدِمي الَجيش فاع َتنفِي فرَضها الحجَر الصِّ وزارُة الدِّ



عبداهلل مجبري
شهر  األدراريون  العام،  هذا   استقبل، 
العاملية  اجلائحة  انتشار  وقع  على  املعظم  رمضان 
استقبال  وعادات  وطقوس  طرق  من  غيرت  التي 
إلى  بالنسبة  رمضان  فشهر  عندهم؛  الشهر  هذا 
عن  وبحث  بامتياز  روحاني  شهر  أدرار  سكان 
املساجد  يف  وجدت  أينما  اإلميانية  النفحات 
والبيوت واملدارس القرآنية والزوايا التعليمية، فال 
تكاد تخلو حلقات الدروس الدينية يف كل شبر من 
أقاليم أدرار من املريدين، كل يبحث عن التجديد 

يف  ويتذاكرن  صباحا  يجتمعن  فالّنسوة  اإلمياني 
أمور دينهن واألطفال يذهبون إلى املدارس القرآنية 
أما الزوايا فتفتح أبوابها ويزداد نشاطها عما كانت 
الدروس  فحلقات  رمضان  شهر  حلول  قبل  عليه 
واحملاضرات تقتصر على شرح صحيح البخاري يف 

الصباح وشرح كتاب الشفاء ألبي عياض. 
إال أن هذا العام الذي حّل فيه شهر رمضان 
والذي   ،»19 »كوفيد  فيروس  انتشار  مع  تزامنا 
فيكاد  الوطن،  واليات  كباقي  الوالية  ضرب 
دبيب سكانها حتى غدت  على  يسيطر  السكون 

أطالل ال حركة وال  عبارة عن  وقصورها  أحياؤها 
يف  ولكن  الوضع  من  متذمرون  السكان  نشاط، 
الوقت نفسه محتسبني هلل جراء هذه املصيبة التي 
عبر  املنتشرة  املساجد  كانت  فبعدما  بهم،  أملت 
تراب الوالية تعمر وتصدح بقراءة القرآن يف صالة 
صلوا  لهم  ويقولون  يؤذنون  املؤذنون  هاهم  التروايح 
تستقبل  كانت  التي  الزوايا  أن  كما  بيوتكم.  يف 
يف شهر رمضان املعتكفني والزائرين صارت هياكل 

بالروح!
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يح عاداٌت وتقاليد َذهبت مهبَّ الرِّ

كورونـا َيسـرُق أفـراَح الجزائريــين 
هــر الفـــِضيل فــي الشَّ

تعَود الجزائريون، مع حلول الشهر الفضيل، على ممارسة عادات خاصة وشعائرهم الدينية واالهتمام أكثر بتقاليدهم التي 
ورثوها عن اآلباء واألجداد، غير أن الكثير من هذه العادات ذهبت أدراج الرياح بعد تفشي جائحة كورونا التي فرضت منطقا 

مغايرا وباعدت بين األهل واألحباب رغم محاوالت الكثير من المواطنين االحتفاظ بهذه التقاليد.

عر خاوية  ال وجبات فطور جماعّية وخيمة الشِّ
الَجائحــُة تعلِّـــُق العــاداِت والّتقاِليــد باألغـــواط

بجاية 
ى الوَبـــاء  الّتقاليـــُد متوارثـــَة تتحــدَّ

تبسة 
عاداٌت رمضاِنّية تغيُب عن »تيفاست« بسبِب الَوباء

رغم قضاِئه على لمَّة »الّداير« في ورقلة

»الطاذيقة« مـوروٌث 
ّي يقــاوُم كورنــــا  اجتماعـِ

سكان  على  كورونا  فيروس  وباء  فرض 
األغواط تعليق الكثير من العادات والتقاليد التي 
عائلية  رمضان، من سهرات  عليها يف شهر  دأبوا 
وجلسات  جماعية  فطور  وجبات  وتنظيم  ليلية 

للشعر وللمدائح النبوية وقراءة القرآن.
سكان  لدى  اختفت  التي  العادات  من 
وباء  بسبب  السنة  هذه  رمضان  شهر  األغواط يف 
حيث  اجلماعية،  الفطور  وجبات  كورونا  فيروس 
دأبت الكثير من العائالت األغواطية على تنظيم 
وجبات فطور جماعية دورية تلتقي فيها العائالت 

على موائد رمضان، وسط أجواء حميمة تعكس 
اختفت  كما  األصالة.  وقيم  الرحم  صلة  قيم 
على  »الدوار«  دأب  التي  رمضان  موائد  بالبوادي 
أفراد  يلتقي  حيث  رمضان،  شهر  طيلة  تنظيمها 
الدوار كل ليلة يف خيمة عند أحد السكان الذي 
يقوم بذبح شاة أو شاتني ويحضر وجبة الفطور بكل 
أنواع األطباق التقليدية من »حريرة » و«مشوي » 
»طاسات  كـ  مختلفة  ومشهيات  و«كسكس« 
مع  والشاي  القهوة  وسنيات  واحلليب«،  اللنب 
قصائد  وتلقى  التراويح  صالة  وتقام  »امللفوف«. 

دينية  ومدائح  الشعر،  خيمة  حتت  الشعر  من 
ويفترق  القرآن  بقراءة  وتختم  ونوادر  وحكايات 
اجلميع بعد وجبة السحور على أمل االلتقاء ليلة 

أخرى يف خيمة أخرى. 
رمضان  يف  املناطق  بعض  سكان  وينصب 
خيمة للسهرات الفنية حيث يتم استقدام فنانني 
ويتم  املجاورة،  البلديات  مختلف  من  وشعراء 
التقليدية  باآلالت  مختلفة  فنية  أنشطة  تنظيم 
آكالت  للضيوف  وحتضر  و«قصبة«،  »بندير«  من 
شعبية تقليدية.             نورين عبد القادر

بعاداتها  متمسكة  البجاوية  العائالت  تزال  ما 
وتقاليدها املتوارثة أبا عن جد، والتي ما تزال قائمة إلى 
يومنا هذا خاصة ما تعلق منها بكيفية استقبال املواسم 
 - فالسكان  بها،  االحتفال  وطريقة  والفالحية  الدينية 
شعوب  غرار  على  رمضان  شهر  يستقبلون  سنة-  ككل 
العالم. هذه املناسبة الدينية التي تعود إلينا يف كل عام 
الشهر  هذا  من  األول  اليوم  ففي  ومميزة،  خاصة  بطريقة 
مختلفة  أطباق  بتحضير  القبائلية  العائالت  تقوم  الكرمي 
ومتنوعة وككل املناطق األخرى تبقى الشربة هي سيدة 
غاية  إلى  بدايته  منذ  وتالزمها  رمضان  شهر  يف  املائدة 
العائالت  نهايته، والى جانب األطباق األخرى حترص 
اجلافة  باحلبوب  الكسكسى  حتضير  على  عامة  القبائلية 

يف اليوم األول من شهر رمضان الستقبال هذا الضيف املبارك. ويكون طبق 
»الكسكسي« حاضرا سواء جافا بدون مرق أو ممرق توضع فيه مختلف احلبوب 
اجلافة املطبوخة من احلمص، الفول، الفاصوليا والبيض املسلوق واملطبوخ كما 
انه قد يكون به حبوبا جافة ويعتبر صيام الفتى أو الفتاة للمرة األولى حدثا 
استثنائيا وهاما ؛ فعندما يصوم الصبي أو الصبية تقوم العائلة بتحضير وجبة 
وكأس  املسلوق  البيض  يف  تتمثل  رمضان،  شهر  من  اليوم  ذلك  يف  خاصة 
حليب وكأس ماء إلى هنا قد يبدو األمر عاديا، لكن األمر املثير لالنتباه ويدعو 
للغرابة هو أن الوجبة ال تقدم على املائدة فالصبي أو الصبية الصائم ألول مرة 
يف حياته يتناول إفطاره األول فوق القرميد أو سطح املنزل وهذا األمر - وحسب 

السكان - فهو يدل على أن الصبي أو الصبية قد بلغ درجة من النضج وأنه 
بذلك ميكنه االعتماد على نفسه يف بعض األمور وتبوئه مراتب املسؤولية.

 الغرابة ال تتوقف عند هذا احلد، فإلى جانب هذه احلركات الغريبة فإنه 
يتم وضع خامت من فضة داخل كأس املاء الذي يشربه الفتى أو الفتاة والفضة 
تدل على البياض والصفاء وبهذه الطريقة يتمنى أهل الصبي أو الصبية أياما 
بيضاء وحياة هادئة مليئة باألفراح ألبنائهم الصائمني، كما أن اخلامت يرمز إلى 
الزواج وهذا يعني الدعاء أن تكون احلياة الزوجية للصبي أو الفتاة يف املستقبل 
سعيدة ويغمرها احلب والصفاء للعمل. وخالل السهرة، حتتفل العائلة بهذا 

احلدث وتقدم للحاضرين مأكوالت تقليدية.
بلقاسم.ج

األسرية  الزيارات  غابت  إذ  بأسره، 
والسهرات اجلماعية، وتبادل مختلف األطباق 
العائالت  كل  لتبقى  واألهل،  اجليران  مع 
التبسية تعيش األيام الرمضانية يف حسرة على 
تضفي  التي  الفضيل  الشهر  روحانيات  غياب 

جوا مميزا.
اليوم، كان سكان والية  أشهر من  فقبل 
تبسة ينتظرون بفارغ الصبر بركة الشهر الفضيل 
تطبيق مختلف  الطابع اخلاص، من أجل  ذي 
خاصة  البعض  بعضهم  بني  التضامن  أشكال 
اليوم  التبسي  املواطن  هو  ها  لكن  احملتاجني، 
الذي  احلكومي  القرار  إعالن  يوم  كل  ينتظر 
احلياة  إلى  والعودة  األزمة  بانقضاء  يصرح 
الطبيعية من أجل استغالل كل الوقت الباقي 

من شهر الرحمة.
على  فرض  املستجد  كورونا  فيروس 
الكثير  على  ومنع  املنازل،  يف  البقاء  املواطنني 
الرمضانية،  االحتفاالت  أشكال  مختلف 
من  وكذا  واملتنزهات  املقاهي  سهرات  ومن 

اجللوس يف الساحات العامة. كما حرم النساء 
التجهيز املعتاد لشهر رمضان ومنعهن من تبادل 
يف  األطفال  نرى  نعد  لم  حيث  األكالت، 
لشوارع يحملون مختلف األطباق اللذيذة التي 
تفضل نساء تبسة نساء أن يتذوقها اجليران قبل 

أفراد عائلتهن.
واسعة  الغذائية  املواد  مختلف  شراء 
االستهالك بكميات مضاعفة، عادة رمضانية 
بسبب  الكرمي  الشهر  سبقت  األخرى  هي 
املنازل،  من  اخلروج  لتفادي  عليها  التهافت 
غابت  حيث  القاتل،  الوباء  عدوى  وانتشار 
تلك اللهفة على طبخ األطباق املميزة، حسب 
بقولهن  املواطنات  من  العديد  به  صرحت  ما 
»فقدنا اجلو الرمضاني وغابت فرحة االستعداد 
لرمضان، واألهم خلت املساجد من املصلني، 

فماذا بقي لنا من عادات الشهر الكرمي«.

زاهية  سعاد 
وغالبا  اإلفطار  وقت  اقتراب  ومع  حيث 
يف  النسوة  تسارع  ساعة  نصف  بنحو  قبله 
طبق  إرسال  إلى  متقارب  سكني  جتمع  كل 
إلى  أو  جارة  أقرب  إلى  طبخنه  كل شيء  من 
اجلارة املفضلة بني باقي اجليران، حيث يطوف 
األطفال بني املنازل محملني بكل ما لذ وطاب 
أو  على جار  إفطارهم  من  بسيطا  يوزعون جزءا 
توضع  حيث  جيران،   3 على  وأحيانا  جارين 
األطباق يف صينية ليحملها األطفال من بيتهم 
ليذهبوا بها إلى بيت اجليران ويعودون باألطباق 
لها  التي أخذوا  محملة بجزء مما طبخته اجلارة 
دقيقة  دخول  غاية  إلى  وهكذا  إفطارهم،  من 
اإلفطار وهكذا تتنوع موائد اجليران بالكثير من 
العادة تعرفها الكثير  األطباق اإلضافية، وهذه 
من املدن باجلنوب اجلزائري والتي تندرج ضمن 
الفضيل  للشهر  متييزا  والتهادي  واجلود  الكرم 
عن باقي أشهر السنة. ورغم انحصار الزيارات 
احلجر  بسبب  الشعبية  والتجمعات  العائلية 
بفيروس كورونا  العدوى  لتناقل  تفاديا  الصحي 
الورقلية  األسر  أن  إال   ،»19 »كوفيد  املستجد 
ما تزال حتافظ على هذا التقليد الذي يزيد من 

ترابط عالقات املودة وحسن اجلوار.
اِير«   الوباُء يقِضي على مّلِة »الدَّ

اريخ الضاربِة يف التَّ
تسكن  التي  الورقلية  األسر  تزال   ما 
العادات  كل  على  حتافظ  الشعبية  باألحياء 
ومنها  األجداد،  عن  توارثتها  التي  والتقاليد 
بني  عائلية  ملة  عن  عبارة  وهو   ) )الّداِيْر  عادة 
نحو  منذ  فيها  يلتقي  واألهل  اجليران  عدد من 
جارا   15 إلى   10 )من  ليال  العاشرة  الساعة 
إلعادة  وذلك  واألقرباء  األهل  وفيهم  وجارة( 
بعث صلة الرحم والتغافر وإعطاء نفس جديد 
يف  رمضان  شهر  يعطيها  التي  العائلية  للروابط 

والية ورقلة طابعا خاصا يزيدها تقليد »الداير« 
نكهة إميانية وعائلية خاصة، غير أن إجراءات 
الشعبية  األحياء  سكان  على  فرضت  احلظر 
األصيلة  العادة  هته  إحياء  فضلوا  طاملا  الذين 
من  العدوى  تناقل  من  خوفا  مؤقتا،  إسقاطها 

مكان إلى آخر.
بني  راسخة  سمة  »الداير«  ظل  وقد   
يعكف  حيث  السنني،  مئات  منذ  الورقليني 
أرباب البيوت من الرجال على تنويع ما يدخلونه 
مختلفة  أنواعا  ويقتنون  )دايرهم(  يوم  للبيت 
موسمها  يف  وجدت  إن  والتمور-  الفواكه  من 
إلحياء  خصيصا  املوَسمية  واخلضروات   -
وليمة »الداير« وهم يف فرحة وسرور باستقبال 
يف  بهم،  اخلاص  »الداير«  يف  واألهل  اجليران 
حتضير  على  البيوت  سيدات  تعكف  حني 
طهِو  يف  وتتمثل  »الداير«،  للمة  أخرى  مائدة 
التقليدية  الورقلية  املأكوالت  من  وطاب  لذ  ما 
)تاكنيفتتادونت(  رأسها  على  »الداير«  لسهرة 
سكان  إلى  بالنسبة  الورقلية  املختومة  أو 
أو طبق )بومفور( وهو كسكسي  العتيق  القصر 
واخلضروات  اجلمال  بلحم  ويفور  خشن يحضر 
املخادمة  منطقة  سكان  إلى  بالنسبة  املوسمية 
)بالقديد(  الورقلية  املعكرونة  وكذا  الكبرى، 
)كسكسي  أو  التقليدي  املجفف  اللحم  وهو 
يعود  ورقلية  تقليدية  أطباق  وكلها  السلق(، 
أصلها ألكثر من ألفي عام، هذا باإلضافة إلى 
ال  الذي  األصيل  الصحراوي  الشاي  حتضير 
تخُل سهرة رمضانية بورقلة منه ممزوجا بالنعناع 
األخضر املقطوف من واحات النخيل بعاصمة 

الواحات ورقلة. 
 غير أن إجراءات احلجر الصحي فرصت، 
بعاصمة  احمللي  املجتمع  على  العام،  هذا 
الواحات ورقلة التخلي على هذا املوروث الثقايف 

إلى حني. 

وايا بال روح يف أدرار املساجُد فارغة والزَّ
الّروِحي إلى ُفتور الّنشاَط  ُل  كورونا يحوِّ

ما تزال الظاهرة االجتماعية »الطاذيقة« )الذواقة( بعاصمة الواحات ورقلة تشهد عصرها 
الذهبي، فرغم تفشي وباء كورونا واختزال التواصل الجسدي بين الجيران إلى الحد األدنى، 

إال أن عادة »الطاذيقة«« ما تزال سائرة بين الجيران واألهل، 
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إلغاء الضريبة على األجور األقل من 30 ألف دينار 

 رفُع األجِر الَوطني األدَنى المضُمون 
بدايًة من جوان الُمقبل

ن. صفية / )و.أ.ج( 

جاء يف بيان لرئاسة اجلمهورية أن 
مجلس الوزراء أقر، بعد مناقشة عرض 
لوزير املالية اخلاص باملشروع التمهيدي 
اخلاص بقانون املالية التكميلي لسنة، 
من  التسيير  ميزانية  تخفيض  رفع 
ويشمل  باملائة.   50 إلى  باملائة   30
واملؤسسات  الدولة  نفقات  التخفيض 
الضريبة  إلغاء  جانب  إلى  لها  التابعة 
على املداخيل التي تقل أو تساوي 30 
ألف دج ابتداء من الفاحت جوان القادم. 
الوطني  األجر  رفع  املجلس  أقر  كما 
األدنى املضمون إلى 20 ألف دج، أي 
بزيادة تقدر بـألفي دينار، وذلك ابتداء 
املجلس  وأقر  القادم،  جوان  الفاحت  من 
أيضا إلغاء نظام التصريح املراقب على 
وزارة  اقتراحات  واعتماد  احلرة  املهن 
بإنعاش  املتعلقة  واملناجم  الصناعة 

القطاع الصناعي.
رئيس  دعا  أخرى،  جهة  من 
على  الرقمنة  تعميم  إلى  اجلمهورية 
من  اخلروج  قصد  القطاعات  جميع 
اإلحصاءات التقريبية التي ال تساعد 
تعقيبه  ويف  قوي.  اقتصاد  خلق  على 
كمال  التجارة  وزير  قدمه  عرض  على 
اخلاصة  الرقمية  املنظومة  حول  رزيق 
الغذائية  باملواد  السوق  متوين  مبتابعة 
جائحة  تفشي  ظل  يف  والفالحية 
كورونا، وخاصة خالل شهر رمضان، 
املنظومة  هذه  على  الرئيس  أثنى 
على  أولى  إياها خطوة  معتبرا  الرقمية 
وطني  اقتصاد  لبناء  الصحيح  الطريق 
هذه  حتيني  على  أّكد  كما  عصري، 
حقيقية  صورة  تعطينا  حتى  املنظومة 
كل  يف  املضبوطة  باألرقام  القطاع  عن 
كل  على  تعميمها  الى  داعيا  وقت، 

القطاعات ويف عموم التراب الوطني.
أكد  ذاته،  السياق  ويف 
الرقمنة  أن  على  اجلمهورية  رئيس 
أساسيان  عامالن  واالستشراف 
اإلحصائيات  دائرة  من  للخروج 

خلق  على  تساعد  ال  التي  التقريبية 
على  وال  وحديث،  قوي  اقتصاد 
االقتصادية،  املعامالت  يف  الشفافية 
عرقلة   - حسبه   - تشكل  إنها  بل 
االقتصادي  التطور  وجه  يف  حقيقية 
وهدرا للجهد واملوارد، حيث ألح على 
للنهوض  حتمية  تعد  العصرنة  أن 
إليه  نصبو  كما  فعال  وطني  باقتصاد 
للدولة، والبد  استراتيجي  وهي خيار 

من تنفيذه حاال.
الوزراء،  مجلس  أمام  عرضه  ويف 
املنظومة  أن  التجارة  وزير  أوضح 
الرقمية املجسدة يف قطاعه تهدف إلى 
كل  لتشخيص  معلومات  بنك  خلق 
الفاعلني يف ميادين إنتاج وتوزيع املواد 
القدرات  وحتديد  االستهالك،  واسعة 
التوزيع،  نطاق  وتنظيم  اإلنتاجية 
ملستويات  دورية  متابعة  وضمان 
التخزين على املستوى الوطني بالنسبة 

إلى القطاعني العام واخلاص.
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع 
املوافقة  يتضمن  رئاسي  مرسوم 
احملروقات  عن  للبحث  ملحق  على 
املسماة  املساحة  يف  واستغاللها 
بوالية   )210 )الكتلة  »متسيت« 
إليزي، املبرم يف 09 مارس 2020 بني 
الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات 
الوطنية سوناطراك،  والشركة  )ألنفط( 

وشركة )إيكينور أجليري ب. ف(.
ناقشه مجلس  آخر عرض  وتناول 
دعم  جهاز  بعث  إعادة  برنامج  الوزراء 
من   )ANSEJ( الشباب  تشغيل 

 RESTART( برنامج  خالل 
قدمه  الذي   ،)ALGERIA
واملؤسسات  الصغيرة  املؤسسات  وزير 
يعد  والذي  املعرفة،  واقتصاد  الناشئة 
مبثابة خطة وطنية تنموية تكون محركا 
وتسمح  الشاملة،  االقتصادية  للتنمية 
حول  وضوحا  أكثر  صورة  بإعطاء 
وضعية املشاريع املدعمة من قبل جهاز 
إلى  تشكيله  منذ  والتشغيل  الدعم 
وعددها  املنصرمة،  السنة  نهاية  غاية 
نحو 400 ألف مشروع مببلغ 334 مليار 

دج.

 تشكيُل لجنة خاصة لتقديم 
اقتراحات إنهاء الّسنة الدراسية 

األحد  الوزراء،  مجلس   قّرر 
الوزير  يرأسها  املنقضي، تشكيل جلنة 
األول تتولى تقدمي االقتراحات الالزمة 
على  احلالية  الدراسية  السنة  إلنهاء 
أن يتخذ القرار النهائي بشأنها األحد 

القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء.
مجلس  قرر   « البيان:  يف  جاء  و 
تشكيل  معمق،  نقاش  بعد  الوزراء، 
جلنة حتت رئاسة الوزير األول مؤلفة من 
العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزراء 
والتعليم  والتكوين  العلمي  والبحث 
االقتراحات  تقدمي  تتولى  املهنيني، 
مبا  الدراسية  السنة  إلنهاء  الالزمة 
والطلبة«،  التالميذ  مصلحة  يضمن 
حولها  النهائي  »القرار  أن  مضيفا 
سيتخذ يوم األحد القادم أثناء اجتماع 

مجلس الوزراء«.

  أجرت وحدات احلماية املدنية، 
األخيرة، 2527  ساعة   24 خالل 
تدخال يف مناطق مختلفة من الوطن، 
استغـاثة.  مكاملات  تلقيها  إثر  وهذا 
شملت مختلف  التدخالت  هذه 
مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية سواء 
احلوادث  املرور،  بحوادث  املتعلقة 
الصحي  اإلجالء  عمليات  املنزلية، 

وإخماد احلرائق.
عن  أمس  يوم  بيان صدر  وأوضح 
النشاطات  يخص  فيما  أنه  املديرية 
املتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس 
كورونا »كوفيد19-«، أجرت وحدات 

التراب  كافة  عبر  املدنية،  احلماية 
حتسيسية  عمليات   307 الوطني 
 192( والية   37 عبر  املواطنني  لفائدة 
خاللها  من  وحتثهم  تذكرهم  بلدية(، 
احلجر  قواعد  احترام  ضرورة  على 
االجتماعي،  التباعد  وكذا  الصحي 
عملية   213 بـ  قيامها  إلى  باإلضافة 
والية   35 عبر  أجرتها  عامة  تعقيم 
منشآت  عدة  مست  بلدية(،   137(
املجمعات  وخاصة  عمومية  وهياكل 
خصصت  حيث  والشوارع،  السكنية 
املديرية العامة للحماية املدنية لهاتني 
مدنية،  1338 عون حماية  العمليتني 

أمنية  أجهزة  وضع  إلى  باإلضافة 
موجهة  لإلقامة  أماكن   03 لتغطية 
هي  واليات   03 عبر  الصحي  للحجر 

خنشلة ووالية اجلزائر.
احلماية  وحدات  تدخلت  كما   
بضحايا  التكفل  إطار  يف  املدنية 
وحداتها  سجلت  إذ  املرور،  حوادث 
حادث   126 نفسها  الفترة  خالل 
وإصابة  وفاة شخصني  إلى  أدت  مرور 
اجلرحى  أن  يذكر  آخرين.   175
أسعفوا يف مكان احلوادث قبل نقلهم 

للمستشفيات احمللية.
رحمة عمار 

إلى جانب 307 عملية تحسيسية 
الحماية المدنية تنّظم 213 عملية تعقيم عبر 35 والية

تدمير مخبأ لإلرهابيين بالجلفة 
الجيش يدّمر 19 قنبلة تقليدية

 الّصنع  بتبسة 
 دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، 19 قنبلة تقليدية 
العسكرية  الناحية  يف  بتبسة  نفذتها  ومتشيط  بحث  عملية  خالل  الصنع 
اخلامسة، يف حني كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات اإلرهابية 

باجللفة بالناحية العسكرية األولى.
وأوضح بيان صدر عن وزارة الدفاع يوم أمس أن عناصر الدرك الوطني 
أوقفوا، خالل عمليات منفصلة نفذها بكل من بالنعامة وغليزان وتلمسان، 
7 جتار مخدرات بحوزتهم 53.5 كيلوغراما من الكيف املعالج، كما أوقفوا 

تاجر مخدرات بحوزته 10897 قرصا مهلوسا بسوق أهراس.
باجي  ببرج  الشعبي  الوطني  للجيش  مفرزة  أوقفت  أخرى،  جهة  من 
مختار 8 أشخاص، وحجزت 15 طنا من املواد الغذائية، فيما جرى توقيف 
12 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.
)ق.و(

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع 
شركة »لوكويل« الروسية

وقعت شركة سوناطراك والشركة الروسية )لوكويل( مذكرة تفاهم لبدء 
املناقشات بهدف حتديد إمكانيات الطرفني لالستثمار املشترك يف عمليات 
االستكشاف وإنتاج احملروقات يف اجلزائر، يف ظل التحفيزات التي جاء بها 

قانون احملروقات اجلديد. 
»فحص  تشمل  املذكرة  أن  سونطراك  أمس  يوم  أصدرته  بيان  وأوضح 
الشركة  وتعد  الطرفني«.  بني  الدولي  واإلنتاج  االستكشاف  فرص  حتديد 
الروسية )لوكويل( واحدة من أكبر شركات النفط والغاز املدرجة يف البورصة 
املتكاملة عموديا يف العالم، حيث متثل أكثر من 2 باملائة من إنتاج النفط 
العاملي ونحو 1 باملائة من احتياطيات النفط والغاز املثبتة، يبرز املصدر ذاته.
 )و.أ.ج( 

كانت مبرمجة الخميس المقبل 
مجلس الدولة يؤّجل جلسات 

الغرف  بأقسامها 
أعلن مجلس الدولة، أمس اإلثنني، عن تأجيل اجللسات املقرر انعقادها 
يوم اخلميس 7 ماي اجلاري اخلاصة بالغرفة األولى بأقسامها الثالثة وكذا 
جلسات الغرفة الثانية بقسميها املقرر انعقادها يوم 14 ماي إلى تاريخ الحق.
املؤرخ يف  رقم 20-69  التنفيذي  املرسوم  على  »بناء  البيان:  وجاء يف 
21 مارس سنة 2020 املتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 
)كوفيد19-( ومكافحته، وعمال بتعليمة السيد الوزير األول رقم 79 املؤرخة 
وباء  للوقاية من  وطني  نظام  تنفيذ  إلى  الرامية   2020 مارس سنة   07 يف 
كورونا واحليلولة دون انتشاره، ونظرا إلى متديد العمل بنظام احلجر الصحي، 
وكذا مجمل التدابير الوقائية املرافقة له وهذا إلى غاية 14 ماي 2020 املعلن 
عنها من طرف الوزير األول، يعلم مجلس الدولة كافة مستخدميه ومرتفقيه 
أنه تقرر تأجيل اجللسات املقرر انعقادها يوم اخلميس 7 ماي 2020 اخلاصة 
بالغرفة األولى بأقسامها الثالثة وكذا اجللسات املقرر انعقادها يوم 14 ماي 

واخلاصة بالغرفة الثانية بقسميها، وهذا الى تاريخ الحق«.
)ق.و(

تمّخض عن مجلس الوزراء الذي ُعقد األحد الفارط بتقنية التحاضر عن بعد برئاسة عبد المجيد تبون رئيس 
الجمهورية، رفُع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضال عن رفع األجر الوطني األدنى المضمون إلى 

20 ألف دج، ابتداء من الفاتح جوان المقبل.



صفاء كوثر بوعريسة

سكان  حسب  مشكل  أهم  ولعل 
بالقرية  الطريق  قرية بوعيمر، هو حال 
من  زادت  التي  اليها  املؤدية  وكذا 
غير  لكونها  نظرا  كبير  بشكل  عزلتها 
معّبدة ال تصُلح للمشي سواء للراجلني 
باتوا  الذين  املركبات  أصحاب  أو 
يخافون على سياراتهم وشاحناتهم من 
الكارثية،  بالطريق  مّروا  إن  ما  العطب 
وما يزيد الطني بلة هو حال هذه الطرق 
إلى  التي حتولها  املطر  أولى قطرات  مع 
برك من الوحل يصُعب املرور منها بل 
يستحيل، باالضافة الى فصل الصيف 

طريق حتتاج  الغبار يف  فيه  يكثر  الذي 
وقت  اسرع  يف  والتعبيد  الترميم  الى 
وقضاء  منها  العبور  لسكانها  ليتسنى 

حاجياتهم بسالسة خارج القرية. 
يؤرق  ثالوث  واملاء  الكهرباء  الغاز، 

الّسكان
ليست الطريق وحدها هي الشغل 
الغاز  بل  القرية،  لسكان  الشاغل 
بيوت  أغلب  يف  املنعدمني  والكهرباء 
من  حالة  يف  سكانها  أدخال  القرية 
الظالم الدامس يف حني يضطر البعض 
الى وسائل بدائية لإلنارة، األمر ذاته 
الكثير  بالغاز الذي يجعل  فيما يتعلق 
ـ  الدخل  بسيطي  ـ  القرية  من سكان 

الى اقتناء قارورات غاز البوتان بأثمان 
رمقهم  تسد  وال  جيوبهم  متلكها  ال 

خاصة وأننا يف شهر رمضان. 
ويشتكي السكان الندرة احلادة يف 
الشروب،  املياه  وهي  حيوية  مادة  أهم 
أمام  أنفسهم  القرية  سكان  وجد  أين 
البقاء  وهما  مر  أحالهما  خيارين 
للعطش أو اقتناء صهاريج املياه باهضة 
الدخل  محدودي  من  وهم  الثمن 
البطالة،  يعانون  منهم  والعشرات 
يوجهون  التي جعلتهم  الكارثية  احلالة 
نداء استغاثة للسلطات ُبغية النظر يف 
مشروعة  اعتبروها  التي  انشغاالتهم 

وليست باملستحيلة. 

مديرية  األسبوع  بداية  قامت 
قاملة  بوالية  املهنيني  والتعليم  التكوين 
على  طبية  كمامة  آالف   3 بتوزيع 
التجار واملواطنني سعيا منها للتخفيف 

من االنتشار السريع لفيروس كورونا.
تنظيم  عقب  جاءت  املبادرة 
جابت  حتسيسية  قافلةإعالمية 
مدير  تنظيمها  على  أشرف  مدينةقاملة 
بالوالية  املهنيني  والتعليم  التكوين 
مؤسسات  مديري  بعض  رفقة 

املهني  التكوين  التكوين،أساتذة 
مديرية  مثلي  مبشاركةم  ومتطوعني 
األمن  ومصالح  والسكان  الصحة 
بتوزيع  القافلة  مؤطري  قام  أين  الوال. 
خالل  من  كمامة   3000 عن  مايزيد 
لتوعيتهم  باملواطنني  املباشر  التواصل 
الكمامة  ارتداء  وضرورة  بأهمية 
حماية  التسوق،كوسيلة  خاصةأثناء 
يف  اجلمهور  بني  متبادلة  ووقاية 
أن  قبل  واألسواق،  التجارية  املرافق 

العمل  متركز  وقد  ثانية.  غلقها  يتقرر 
التجارية،أسواق  باملراكز  اجلواري 
لبيع  جتارية  والفواكه،محالت  اخلضر 
حالقة.  ألبسةاألطفال،صالونات 
جدير بالذكر ان الكمامات املوزعة متت 
املهني،كما  التكوين  مبراكز  خياطتها 
لتمس  متواصلة  التحسيسة  أنالعملية 
مختلف بلديات الوالية خالل األسبوع 

املقبل.
خديجة بن دالي

عنابة
اإلطاحة بعصابة تمتهن تزوير األوراق النقدية 

حدا  وضع  من  بعنابة  العلمة  ببلدية  الوطني  الدرك  مصالح  متكنت 
لشبكة إجرامية متخصصة يف ترويج اوراق نقذية مزورة. 

وحسب مصادرنا أمس فإن مصالح الدرك الوطني جنحت يف توقيف 3 
الف   100 مايقارب من  ترويج  يشكلون تشكيل عصابي حاول  اشخاص 
دج من العملة الوطنية املزورة وذلك عند احلاجز الثابت بعني الباردة عن 
الدرك عندما كانوا على منت مركبة سياحية  مطاردتهم من طرف عناصر 
فئة  من  املزورة  املالية  االوراق  على  العثور  مت  السيارة  تفتيش  عند  حيث 
1000دج مزورة ليتم توقيف املشتبه فيهم الثالثة وحتويلهم على مقر الفرقة 
اجناز ملف قضائي يف حقهم وحتويله على وكيل اجلمهورية  للتحقيق قبل 
تكوين  جنحتي  عن  املؤقت  احلبس  ايداعهم  ليتم  احلجار  محكمة  لدى 

جمعية أشرار وحيازة وطرح نقود مزورة.
ف سليم

انطالق مشاريع التهيئة الحضرية 
بمناطق  الظل 

بعنابة  البوني  ببلدية  الظل  مبناطق  توصف  مبن  أحياء  بعدة  أنطلقت 
مشاريع التهيئة احلضرية تتعلق بتعبيد الطرقات واملسالك الداخلية.

وحسب مصادر منتخبة ببلدية البوني أمس فان رغم الظروف التي متر 
بها البالد بتفشي فيروس كورونا اال أن مشاريع ثنمويةأنطلقت يف عدة أحياء 
بالبلدية على غرار حلي السرول اين مت وضع ورشة لتعبيد الطرقات مبنطقة 
»الدينسي« وذلك بعد تخصيص مبلغ مالي يفوق ال 6 ماليير سنتيم من 
ميزانية البلدية.  مشيرا بان املشروع عرف نوع من التأخر بسبب تخفظات 

كانت رفعتها املصالح املختصة بناء على شكاوى جمعية احلي.
ويف هذا الصدد اكد رئيس جمعية احلي عويسي رشيد أن مراسالت 
من  الهيئات  وملختلف  الوالية  لوالي  ارسالتها  التنمية  كانت جمعية  عدة 
اجل »حلحلة« املشروع الدي توقف الكثر من سنة على حد تعبيره حيث 
اعذرات  وبعد عدة  للمشروع  معاينة  بإرسال جلنة  السلطات مؤخرا  قامت 
للمقاولة املوكلة لها مهمة االجناز مت استئناف األشغال باملشروع من جديد 
أمال أن ينتهي يف أجال مقبولة. ليضيف بان احلي يعتبر من مناطق الظل 
البلدية االهتمام اكثر باحلي من خالل  بالوالية ما يستوجب من مصالح 
الرئيسي  الطريق  االعتبار  واعادة  التحتية  البنى  مشاريع  من  مزيدا  جتسيد 

للحي الدي يعرف
ف سليم
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ال ُبنى تحتية وال خدمات صحية.. وكورونا عّمق المعاناة

ّسكان »بوعيمر« ببرج بوعريرج 
ُيعانون الّتهميَش والُعزلة

قالمة 
توزيع 3 آالف كمامة على المواطنين والّتجار

يعيش سكان قرية بوعيمر أوضاعا مأساوية في ظل انعدام أدنى ضروريات الحياة، فبهذه المنطقة التابعة لبلدية 
القصور بدائرة الحمادية الواقعة على بعد 10 كلم جنوبي والية برج بوعريريج تنتهي الحياة، فيما عمق وباء 

كورونا معاناة السكان. 

بوالية  التجارة  مديرية  شرعت 
دينار  آالف   10 إعانة  توزيع  يف  قاملة 
من  بالوالية  واحلرفيني  التجار  على 
بفعل  عليهم  الضرر  تخفيف  أجل 
االجراءات االحترازية ضد وباء كورونا
الوزير  لتعليمات  تنفيذا  وذلك 
تقضي  والتي  جراد  العزيز  عبد  األول 
مبساعدة أرباب األسر الذين توقفوا عن 
املنزلي  احلجر  بسبب  نشاطهم  مزاولة 

يف إطار محاربة فيروس كورونا.
هذا وقد قرر والي والية قاملة السيد 
واملتاجر  احملالت  غلق  عبلة،  كمال 
من  للحد  االحترازية  التدابير  اطار  يف 
انتشار وباء كورونا وذلك وبعد مالحظة 

والوقاية  الصحة  تدابير  احترام  عدم 
بقواعد  واالخالل  وباء«كورونا«  من 
أن  شأنه  من  ما  االجتماعي،  التباعد 
والوبائية  الصحية  الوضعية  يصعد من 
عن  الصادر  البيان  وحسب  بالوالية. 
جريدة  تسلمت  والذي  قاملة  والية 
وبعد  فإنه  منه،  نسخة  الوطن  أخبار 
اتخاذ احلكومة قرارا بالترخيص لبعض 
مع  واحلرفية،  التجارية  النشاطات 
وذلك  الوبائية،  الوضعية  تطور  مراعاة 
بهدف التخفيف من اآلثار االجتماعية 
احلجر  عن  الناجمة  واالقتصادية 
مارس   24 منذ  به  املعمول  الصحي 
املنقضي، غير أنه مت تسجيل خروقات 

وعليه  الوقائية،  بالتدابير  االلتزام  يف 
احلالقة.،محالت  قاعات  غلق  تقرر 
التقليدية،،  واحللويات  املرطبات 
التجارة  واألحذية،  األلبسة  محالت 
االدوات  جتارة  الكهرومنزلية، 
األقمشة،  املنزلية،جتارة  واالواني 
جتارة  وأخيرا  واملنسوجات،  اخلياطة 
ونوه  والعطور.  التجميل  مستحضرات 
من  املجمعة  النشاطات  بأن  البيان 
غير  تظل   »BAZAR »بازار  نوع 
القرار  بان  مضيفا  بفتحها،  مرخصة 

ساري املفعول عبر إقليم الوالية
خديجة بن دالي

 الشروع في توزيع منحة المليون سنتيم على التجار والحرفيين

سكيكدة 
جمعيات تفتح مطاعم تقّدم وجبات 

ساخنة في القل
والية  غربي  القل  اخلير يف  وناس  اليتيم  بسمة  كافل  باشرت جمعية 
سكيكدة، على فتح مطعم لتوزيع الوجبات الساخنة على احملتاجني وعابري 
السبيل يف القل، وهذا يف إطار التكافل االجتماعي والتضامن يف عز الوباء 
واالزمة التي متر بها املنطقة خاصة ووجود العشرات من العائالت حتت خط 

الفقر. 
العملية التي يساهم فيها أهل اخلير واحملسنون يف كامل املناطق وحتى 
صاحبي  وتطوع  خاصة  أيديهم  بهم  جادت  ما  بكل  والفالحني  التجار 
مطعمني يف وسط املدينة بالعمل فيها طيلة الشهر الفضيل بكل ما حتويه 
حتى  كبيرا  تشجيعا  لقيت  التي  املبادرة  وهي  وإمكانيات،  جتهيزات  من 
من السلطات احمللية خاصة ونوعية الوجبات املراقبة بصرامة والتي توزع يف 
سيارات املتطوعني إلى بيوت الفقراء واحملتاجني يف كامل إقليم دائرة القل 
نشير فقط، بأن جمعية ناس اخلير القل، شرعت كدالك يف توزيع 1000 
قفة على احملتاجني يف مصيف بلديات القل، وهذا يف ظل غياب التكفل 

من قبل ما تسمى التضامن االجتماعي بتلك املناطق.
جمال بوالديس
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السلطات المحلية تحصي 320 منطقة ظل بالوالية 

انطالُق قواِفل َتضامنية لفائدِة 
العائالت المتعّففة ببومرداس

سميرة مزاري

ذات  حسب  احملصاة،  الظل  مناطق  وتقع 
املصدر، بالقرى واملداشر النائية ببلديات الوالية، 
منايل،  برج  بلدية  ومداشر  قرى  مقدمتها  يف 
عمران  بني  الثنية،  تيجالبني،  تيمزريت، 
تعاني  املناطق  هاته  تزال  ال  حيث  وعمال... 
مقومات  ألدنى  وانعدام  الشديد  االقصاء  من 
احلياة الكرمية مثل املياه الشروب، الغاز الطبيعي، 
الرياضية  املرافق  غياب  إلى  باإلضافة  النقل 
شأنها  من  التي  اجلوارية  واملالعب  والترفيهية 
سياق  ويف  البطال.  الشباب  شريحة  احتضان 
مشاكل  من  الظل  مناطق  أهالي  يعاني  متصل، 
أخرى نغصت يومياتهم، السيما ما تعلق بغياب 
عدد  مثل  االبتدائي  الطور  يف  التربوية  الهياكل 
األقسام، غياب املطاعم املدرسية وحتى الوجبات 
غياب  إليها  يضاف  األحيان،  بعض  يف  الباردة 
يقطعون  التالميذ  جعل  الذي  املدرسي  النقل 

يوميا مسافات طويلة لاللتحاق مبقاعد الدراسة.
العائالت  مساعدة  وقصد  أخرى،  جهة  من 
القاطنة مبناطق الظل على تخطي محنة كورونا، 
قوافل  عدة  انطالق  بومرداس  والية  سجلت 
الظل،  مناطق  نحو  الوالئي  املخزن  من  تضامنية 
على  وزعت  التي  الغذائية  الطرود  آالف  حتوي 

العائالت املعوزة القاطنة بالقرى النائية.

أحصت السلطات الوالئية نحو 320 منطقة ظل ببومرداس، حسب ما كشفت عنه مؤخرا مديرية النشاط االجتماعي بالوالية. 
وتم إإرسال قوافل تضامنية إلعانة العائالت المتعّففة على مجابهة وباء كورونا. 

بومرداس
حجز 7 قناطير من الّلحوم 

البيضاء  الفاسدة 
متكنت وحدات الدرك الوطني ببومرداس من حجز 7 قناطير من اللحوم 
البيضاء الفاسدة منها 3 قناطير من كبد الدجاج على مستوى بلدية خميس 

اخلشنة.
متت  الفاسد،  الدجاج  من  قنطار   4 يف  واملتمثلة  االولى  احلجز  عملية 
على مستوى الطريق اإلجتنابي رقم 21 الرابط بني بلديتي الثنية وبومرداس، 
بالضبط يف منطقة سيدي يحي بلدية بومرداس، كانت موجهة لالستهالك 

على منت شاحنة.
حيث وبعد التحقيق مع صاحب الشاحنة مت رفع عدة مخالفات متعلقة 
أساسا بعدم امتالك سجل جتاري يسمح مبمارسة هذا النوع من النشاط، نقل 
حلوم بيضاء غير مطابقة للشروط الصحية، عدم امتالك شهادة صحية للذبح 
خاصة باللحوم البيضاء، مما اضطر بوحدات الدرك الى حجز اللحوم البيضاء 
من أجل إتالفها مع اقتياد املعني إلى مقر الفرقة اإلقليمية املختصة ملواصلة 

التحقيق.
للكتيبة  التابعة  الوطني  الدرك  وحدات  ايضا  متكنت  أخرى  جهة  من 
اإلقليمية بخميساخلشنة، على مستوى حي قاسم الشريف بلدية حمادي، 
من حجز شاحنة تبريد نوع هيونداي، محملة ب3 قناطير من كبد الدجاج، 
الوثائق اخلاصة بالسلعة احملمولة،  بعد التحقيق مع سائق الشاحنة ومراقبة 
الطبيب املختص وبعد  بأنها منتهية الصالحية حيث مت عرضها على  تبني 

معاينته لها، أقر بضرورة إتالفها نظرا لنهاية صالحيتها.
سميرة مزاري

جمعية »الرحمة« توّزع وجبات إفطار 
حة على عّمال الصِّ

بادرت جمعية الرحمة ملساعدة مرضى السرطان ببومرداس، منذ بداية 
ومهنيي  على عمال  إفطار ساخنة  وجبات  توزيع  إلى  املعظم،  رمضان  شهر 

قطاع الصحة بالوالية.
بعد مبادرة توزيع 250 طردا غذائيا على العائالت املعوزة ملرضى السرطان 
بكل من أعفير وضواحي مدينة بومرداس، ها هي جمعية الرحمة الناشطة 
قطاع  ومهنيي  مع عمال  أخرى  تضامنية  مبادرة  تطلق  الوالية  مستوى  على 
الصحة الذين يزاولون مهامهم، يف عز تفشي جائحة كورونا، باملستشفيات 

على غرار مستشفى دلس، برج منايل والثنية.
ومتثلت الوجبات املقدمة لعمال القطاع، حسب ما أكدته رئيسة جمعية 
الرحمة ملساعدة مرضى السرطان ببومرداس مليكة رازي، يف وجبات إفطار 
ساخنة ومتنوعة، توزع قبيل اإلفطار على األطقم الطبية وشبه الطبية العاملة 
باملستشفيات، الذين أجبرتهم الظروف الراهنة واملهنة النبيلة على البقاء على 

رأس وظائفهم وعدم االلتحاق بعائالتهم منذ أسابيع.
سميرة مزاري

تيزي وزو
سكان حي صالحي يطالبون بالتهيئة 

الحضرية 
طالب سكان حي صاحلي الواقع على بعد امتار من مكتب والي والية 
منذ  يعيشونها  التي  املزرية  الوضعية  بتحسني  األحياء  من  وغيره  وزو  تيزي 
السلطات  وناشدوا  والالمباالة،  التهميش  استنكروا  طويلة، حيث  سنوات 

احمللية انتشالهم من الظروف القاسية واملعاناة املستمرة.
الطريق  تعبيد  بإعادة  الوطن«  اخبار  بـ«  لقائهم  خالل  السكان  وطال 
الرئيسية ومسالك األحياء السكنية وتهيئتها، كإيصال الغاز لعديد األحياء، 
إدراج املرافق االجتماعية املختلفة وتوفير األماكن الشبانية والترفيهية فمنذ 
أكثر من عام على انتهاء أشغال وضع شبكات الصرف الصحي بحي صاحلي 
مازالت احلفر تشكل مصدر إزعاج للسكان وأصحاب املركبات جّراء األشغال 

املستمر.
ة شدد القاطنون مبختلف التجزيئات السكنية التي اتسعت يف السنوات 
تهيئة  برنامج  بوضع  لوعودها  احمللية  السلطات  على ضرورة حتقيق  األخيرة، 
شاملة كإيصال الغاز املاء والكهرباء واجناز شبكات الصرف الصحي ورغم أن 
السكان احتجوا على هذا الوضع املزري يف عديد املّرات، للمطالبة بتجسيد 
البرامج املسّطرة منذ أعوام والتي لم تعرف طريقها للتنفيذ،و إعطائهم نصيبهم 
من التنمية والتهيئة، لكنهم لم يستفيدوا من شيء يذكر على حّد تعبيرهم
أحمد.أليان

مبدينة  اليتيم  رعاية  وزعت جمعية 
على  رمضان  قفة   300 زهاء  بجاية، 
من  األول  اليوم  منذ  املعّوزة  العائالت 
شهر رمضان الكرمي والعملية تسير على 
قدم وساق لتوسيعها يف األيام القادمة، 
إطعام  وجبات  اعداد  إلى  بادرت  كما 
الذي  الصحة  قطاع  ملمارس  جاهزة 

كوفيد  مبرضى  التكفل  على  يسهرون 
وفيما  عمران  خليل.  مبستشفى   19
شقة   1000 احدادن  جمعية  قامت 
على  مجهزة  رمضان  قفة   450 توزع 
متواصلة،  والعملية  املعّوزة  العائالت 
وهي عازمة على تقدمي أكبر عدد ممكن 
شهر  خالل  الغذائية  املساعدات  من 

قرية  جمعية  بادرت  كما  الفضيل. 
احلمراء  اللحوم  جمع  على  بومنصور 
 60 على  توزيعها  مّت  والتي  والبيضاء 
من  بداية  املعّوزة  الفئات  من  عائلة 
شهر رمضان الكرمي إضافة إلى 60 قفة 

مجهزة باملواد الغذائية.
بـــلقاسم.ج

جمعيات توزع 800 طرد غذائي على العائالت الفقيرة 

اهلل  السيد«بوعبد  صرح 
االجتماعية  الشؤون  الصالح«مدير 
لتعليمات  وطبقا  بحاية،بأنه  لوالية 
والي بحاية،التي تصب يف إطار التكفل 
شهر  واملعوزة خالل  الفقيرة  بالعائالت 
الفضيل وتفعيل التضامن االجتماعي، 
فقد مّت إعداد 20ألف قفة مجهزة بكل 
التي  الضرورية،  الغذائية  املستلزمات 
واملعوزة  الفقيرة  العائالت  تستهدف 
بداية من هذا األسبوع وسيتم الشروع 

يف املرحلة األولى بتوزيع حوالي 12ألف 
يف  أي  الثانية  املرحلة  تليها  ثم  قفة، 
تتضمن  والتي  القادمة  القليلة  األيام 
إعدادها  يجري  والعملية  قفة،  9آالف 
ومحكم.وفيما  دقيق  بشكل  حاليا 
يخص اجلهات املشاركة يف هذه احلملة 
اإلنسانية ذات الطابع االجتماعي فقد 
أوضح بوصالح يف تصريح صحفي له، 
أن هناك مؤسسة اقتصادية وهبت 500 
قفة مجهزة وهناك من قّدم هبات مالية 

وجتهيز  إعداد  أجل  من  صرفت  والتي 
أنه مّت تسخير مراكز  قفة رمضان حيث 
االجتماعية  الشؤون  ملديرية  تابعة 
ويف  وحتضيرها،  اإلعداد  عملية  تتولى 
مبعية  إدارته  بأن  أضاف  السياق  نفس 
توزيع  مّت  الشباب والرياضة فقد  مديرية 
من  وغيرها  وألبسة  غذائية  معونات 
يف  القاطنة  للعائالت  األساسية  املواد 

مناطق الظل. 
بلقاسم.ج

بجاية 
توزيع 20 ألف طرد غذائي خالل رمضان

سيدي بلعباس
توقيف 1087 شخصا خرقوا الحجر الصحي

املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  من  للوقاية  اإلحترازية  اإلجراءات  تطبيق  يف  بلعباس  سيدي  شرطة  مصالح  تواصل 
لكل  الصارم  والتطبيق  القانون  فرض  يف  الشرطة  قوات  باشرت  والتوعوي،  التحسيسي  األسلوب  إنتهاج  مع  فبالتزامن 
احلجر  بداية  مند  متكنت  بلعباس  اجلزئي. شرطة سيدي  الصحي  احلجر  لتدابير  املخالفني  ردع  على  الناصىة  التعليمات 
54 سائق  أكثر من  الذين مت إجناز إجراءات قضائية ضدهم ووضع حد لنشاط  1087 شخصا  توقيف  الصحي اجلزئي من 
سيارة أجرة و52 صاحب سيارة لنقل األشخاص بدون رخصة ناهيك عن وضع 276 مركبة و34 دراجة نارية باحملشر خالفو 
كلهم تدابير احلجر الصحي ولم يتقيدو بالتدابير الوقائية التي تفرض حضر التجوال.                                        رفيق.ف
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حسب الكاتب واإلعالمي سعيد خطيبي، هناك 
عامالن اثنان خدما تاريخياً األمازيغية، لغة 
وانتماًء. كتب اإلعالمي في منشور له على 
الفايسبوك، يقول: »عامالن اثنان خدما 

تاريخيا األمازيغية هما األدب والموسيقى، 
فأعمال سي محند أومحند ومولود فرعون 
ومولود معمري وصواًل إلى ديهية لويز، 
ومعطوب الوناس وإيدير وآيت منقالت 
وتاكفاريناس، وصواًل إلى محمد عالوة، 
ساهمت في استمرار المكّون الهوياتي 
األمازيغي، وفي الّدفع به إلى األمام«، 

ليبدو - حسب خطيبي - أن الجزائري يحلم 
باألمازيغية »قد نكتب بكّل اللغات، لكننا نحلم 

باألمازيغية فقط«.

شاعت ظاهرة الوشم على أجساد نجوم كرة القدم، لكّن الملفت 
لالنتباه هو اتجاه العديد من الالعبين نحو الوشم بالحروف 
العربية التي ظهرت على أجساد جليا. خط النجم السويدي 

»زالتان إبراهيموفيتش« اسمه على ذراعه األيمن باللغة العربية 
)إبراهيمموفيج(.

أما األرجنتيني »باولو ديباال« نجم يوفنتوس اإليطالي، فوشم 
اسم أمه )أليتشي( على جسده، في حين رسم نجم منتخب 

البرازيل »فيليبي كوتينيو« على صدره عبارة »شكرا لك أن 
تكون صديقي«. وأثار العب منتخب بيرو »غيريرو« التساؤالت 
عقب ظهور وشم على ذراعه األيسر باللغة العربية تمثل في كلمة 
»الجدي«، وذلك في مباراة بيرو وفنزويال ببطولة »كوبا أمريكا 

2015« التي أقيمت في بالبرازيل.

 نشرت صحيفة الغارديان )The Guardian( البريطانية، عبر موقعها اإللكتروني مقاال تقول فيه 
إن وزير الخارجية األمريكي »مايك بومبيو« )Mike Pompeo( حّل ضيفا، يوم األحد المنقضي، 
على برنامج )This week( الذي تعرضه قناة الـ )ABC( األمريكية، ليعقب على شكوك تقول إن 

فيروس كورونا المستجد ُهندس في مختبر صيني.
وعبر تسجيل فديو يوثِّق جواب الوزير نشرته الغارديانن،  بدا وزير الخارجية األمريكي مرتبًكا 

وهو يجيب مقدمة البرنامج عن سؤالها بشأن ما إذا كان فيروس )Sars-CoV-2( الذي يسبب 
مرض )Covid-19( ُهندس جينيا في مختبر صيني؛ إذ إنه لم يؤكد هذه الشكوك كما أنه لم ينفها، 
ولكنه - في المقابل - قال إن أمريكا تملك أدلة دامغة تثبت أن تفشي الفيروس التاجي انطلق من أحد 

المختبرات الصينية، دون أن يقدم أًيا من األدلة المزعومة.
يذكر أن ادعاءات »بومبيو« هذه تمثِّل   تصعيًدا في خطاب الواليات المتحدة األمريكية، التي أعلنت 

سابقا أنها تدرس إمكانية تسّرب الفيروس التاجي من مختبر في ووهان بالصين.

لم يتخل بعض المنتخبين عن ممارساتهم 
القديمة، حيث أفادت مصادر بأنه تم ببعض 

البلديات باألغواط إدراج ُموالين ومتمدرسين 
وحتى عمال ضمن قائمة المستفيدين من 
منحة الـ 10 آالف دينار الخاصة بقفة 

رمضان، بينما تم إقصاء عائالت تعاني العوز 
والفقر والحرمان. ودعت بعض الجمعيات 
والمواطنين إلى ضرورة فتح تحقيق في 

القوائم لكشف التجاوزات المسجلة.

األمازيغّية.. يحُرسها أدٌب وموسيَقى!

اليونيسكو ُترثي صاحَب 
»أسندو«

 مشاهيٌر يختاروَن الّضاَد وشًما! منحُة الَمليون ُتسَرق!

نعت »اليونسكو« الفنان إيدير، ورثته عبر تغريدة 
نشرتها المنظمة عبر »تويتر«، تقول فيها: »إن وفاة 
الفنان الجزائري حميد شريات المعروف عالميا باسم 
إيدير، سفير األغنية األمازيغية ولغته األم وثقافته 

العريقة، خسارة لنا جميعا«.

ِهُم الّصين! ِهُم الّصين!أمريكا تتَّ أمريكا تتَّ

أزمة عطش كبيرة يعيشها أكثر من 20 حيا بمدينة البيض منذ يومين، تسببت 
في قلق كبير لذى المواطنين وأثرت على يومياتهم. أزمة العطش هذه زادها 

تفاقما عدم توفير الجزائرية للمياه بالبيض صهاريج الماء لتزويد السكان بالماء. 
األزمة مضاعفة، يقول السكان الغاضبون، بين الصيام وكورونا حي ث المواطن 
مطالب بااللتزام بالحجر المنزلي في غياب من يتكفل بمتطلباته. وكانت الجزائرية 
للمياه بالبيض أعلنت عبر صفحتها الرسمية على الفايس بوك عن انقطاع الماء 
عن األحياء المذكورة يومين متتاليين، مبررة ذلك بإصالح الخزانات وتعقيمها؛ 

العملية التي تقول إنها دورية، غير أن االنقطاع تجاوز اليومين المحددين! 

البّيض 
عطشى! 
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بسبب عدم احترام المواطنين تدابيَر الوقاية

والي أدرار يأمُر بغلِق الَمحالت 
التِّجارية ُمجّدًدا

عبد اهلل مجبري

مالبس  تبيع  التي  محالت   سجلت 
عدم  وكذا  بداخلها  كبير  اكتظاظ  النساء 
إلتزام أصحاب احملالت بشروط الوقاية التي 
أشارت الهيئات التنفيذية يف تنظيم العودة 
كاستعمال  اإلقتصادية  النشاطات  لبعض 
املعدنية  للنقود  معقة  ومواد  الكمامات 
وحتديد العدد الذي يدخل إليها فضال عن 
هذه  ولكن  الزبائن  بني  التباعد  مسافات 
جراء  احلائط  عرض  ضربت  اإلجراءات 
مضاعفة  يريدون  والتجار  الزبائن  تهافت 
استياء  خلف  الذي  األمر  مدخولهم. 
بدورهم  الذين  املدني  واملجتمع  الساكنة 
بضرورة  بهلول  العربي  الوالية  والي  طالبوا 
التي  للكارثة  نظرا  احملالت  هذه  غلق 
أمام  مفتوحة  تركها  من  ستنجر  كانت 
املواطنني يف ظل ارتفاع اإلصابات املؤكدة 
بفيروس كورونا التي وصلت إلى 40 حالة 

إيجابية يقابلها أكثر من 60 حالة مشتبه 
بإصابتها.هذا وقد أصدر والي والية أدرار 
مت  بيانا رسميا  البارحة  ليلة  بهلول  العربي 
أدرار  لوالية  الرسمية  الصفحة  على  نشره 
على التواصل االجتماعي قرر من خالله 
األلبسة،  التجارية  احملالت  غلق  الوالي 

التجميل  مستلزمات  محالت  األحذية، 
محالت  احلالقة،  صالونات  والعطور، 
الكهرومنزلية،  اإللكترونية  األجهزة  بيع 
استحسن  احللويات.فيما  بيع  محالت 
إطار  تأتي يف  التي  اخلطوة  هذه  األدراريون 

احلفاظ على صحة املواطن.

بعد تطبيق إجراءات تخفيف الحجر الصحي التي أمرت بها الحكومة، زاول تجار أدرار مختلف أنشطتهم، وفتحت المحالت 
أبوابها أمام المواطنين الذين لم يثِنهم ال الصوم وال درجات الحرارة التي تعرف هذه األيام ارتفاعا محسوسا عن 

اقتناء حاجياتهم، حيث عرفت محالت بيع المالبس واألحذية إقباال كثيرا من طرف الزبائن الذين لم يحترموا تدابير 
الوقاية من وباء »كوفيد 19«.

إليزي
 الحماية المدنية تجري 93 تدخال 

خالل أسبوع 
املدنية  احلماية  مبديرية  احمد  األول حصاب  املالزم  الوقاية  املكلف مبصلحة  كشف 
باليزي يف تصريح لوسائل إعالم محلية أن عدد التدخالت املسجلة خالل األسبوع األول 
من شهر رمضان شمل مختلف العمليات أين سجلت وحدات احلماية املدنية تسجيل 
66 تدخل تلبية لنداءات االستغاثة واإلجالء إضافة إلى تسجيل تدخل واحد على اثر 
وكما  الوالية  عبر  املختلفة  احلرائق  بإخماد  اخلاصة  تدخالت   03 وثالث  مرور  حادث 
يف  املساهمة  منها  مختلفة  عملية   17 ب  املتحدث  يقول  املدنية  احلماية  مصالح  قامت 
تنظيف وتعقيم الشوارع على مستوى مختلف دوائر وبلديات الوالية كإجراء وقائي للحد 
من انتشار جائحة كوفيد 19.  وكما شدد املتحدث على ضرورة التحلي مبزيد من احليطة 
واحلذر بالنسبة ملستعملي املركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 03 خاصة يف النقاط 
السوداء التي عادت ما حصدت أرواح بسبب اهترائها يف بعض النقاط والتهور من العنصر 
والتجاوزات  املفرطة  السرعة  من  التقليل  وإلى  الفضيل  الشهر  يف  خاصة  ثارتا  البشري 

اخلطيرة لتفادي الوقوع من مزيد من احلوادث. 
براهيم مالك

األغواط
سكان »تاويالة« يطالبون بإنشاء 

هياكل  تربوية 
يطالب سكان بلدية تاويالة يف االغواط بتسجيل عملية لفتح الطريق الذي يربطهم 

بتجمع ترقلل ببلدية الغيشة على مسافة 17 كلم. 
و مت إعداد الدراسة اخلاصة به منذ سنوات نظرا لألهمية التي يكتسيها هذا الطريق 
املسافة  تقليص  يف  ويساهم  العميقة  بالصحراء  والشمال  الغرب  واليات  سيربط  لكونه 
ثانوية  بتسجيل  التالميذ  أولياء  ويطالب  املوالني،  وتنقل  التجارية  وللحركة  للمسافرين 
إليها  يتنقلون  سنوات  خمس  منذ  بريدة  بثانوية  دراستهم  حاليا  يزالون  الذي  ألبناءهم 
يوميا يف ظروف صعبة وقد إرتفع عدد هم ألكثر من200 تلميذ، وكشفوا أن املدرستني 
املتواجدتني حاليا مبقر البلدية تشهد اكتظاظا كبيرا وتعمل بنظام الدوامني حيث يتوقعون 

أن تختنق املوسم القادم مالم يتم دعمها مبجمع مدرسي باحلي السكني اجلديد.
ومن االنشغاالت األخرى التي يطرحها سكان البلدية تدعيم مصلحة التوليد املجهزة 
أخرى  بجهات  للعالج  نقلهن  يتم  التي  احلوامل  بالنساء  للتكفل  بقابالت  منذ سنوات 

وفتح مخبر للتحاليل، وإجناز قاعة متعددة اخلدمات لشباب البلدية ومسبح بلدية
ع نورين

الوالي يزور مناطق الظل في زمن 
كورونا

لم متنع الظروف االستثنائية التي أوجدها انتشار وباء فيروس كورونا والي االغواط 
السيد برادعي عبدالقادر من متابعة املشاريع التي مت منحها لسكان مناطق الظل لتحسني 
الظروف املعيشية للسكان، حيث قام بزيارة يوم السبت ملنطقة الواد املدسوس بأفلو ملراقبة 
ملعب  وإجناز  السكان  بعض  على  العزلة  لفك  وفتح مسلك  فنيني  منشأين  إجناز  أشغال 
معشوشب باملدرسة، وإعادة تأهيل قاعة العالج وجتهيزها للتكفل باملرضى، حيث شدد 

على ضرورة إتقان األشغال واحترام آجال اإلجناز. 
ع نورين

الوادي
مستعملو طريق »دوار الماء - النخلة« 

يطالبون  بفتحه
وضعية  الوادي،  بوالية  والنخلة  املاء  دوار  بلديتي  بني  الرابط  الطريق  يعرف 
متدهورة بفعل تكدس الرمال على غالبية أجزاءه، ما جعل املرور عبره شبه مستحيل 
أمام املركبات العادية، ودعا سكان دوار املاء السلطات احمللية التدخل وإزاحة الرمال 

على الطريق.
لم متر إال أشهر معدودات من إعادة فتح الطريق الرابط بني بلدية دوار املاء الواقعة 
على الشريط احلدودي بوالية الوادي، وبلدية النخلة، حتى وجد مستعملو الطريق 
القدمي  الطريق  الستعمال  مضطرين  أنفسهم  احلدودية  البلدية  سكان  من  وغالبهم 
والذي يعبر على مدينة الطالب العربي ومنها إلى عاصمة الوالية، على مسافة أكثر 
جزء  أن  املركبات  أصحاب  من  عدد  وأوضح  اجلديد،  الطريق  عليها  ما  من ضعف 
املتتالية  الرملية  الزوابع  الرمال يف غالبية أجزائه بفعل  املروري اجلديد غطته  املسلك 
السيارات  عديد  علقت  حيث  املاضي،  الربيع  فصل  خالل  املنطقة،  شهدتها  التي 
والشاحنات فيه ولم يستطيع أصحابها تخليصها من الرمال إال بشق األنفس، وما زاد 
من الوضعية سوءا، عدم قيام املصالح املختصة بأعمال الصيانة، ما شكل كثبانا رملية 
يف عدة نقاط وسط الطريق، وأثرت هذه الوضعية على متوين بلدية دوار املاء والقرى 
التابعة لها باملواد الغذائية، خاصة وأن الشاحنات لم تعد تتزود من عاصمة الوالية 
مبختلف املواد الغذائية وغيرها خاصة مع بداية شهر رمضان، بنفس املعدالت التي 
املذكور، وهو ما ساهم يف خفض األسعار فيها. هذا  الطريق  كانت عليها بعد فتح 
وناشد سكان دوار املاء من والي الوالية التكفل باإلنشغال من خالل إزاحة الرمال 
املتكدسة، وكذا إنشاء دار للصيانة يف منتصف الطريق، وكذا القيام بحملة تشجير 

على جانبي الطريق. 
رشيد شويخ

عين صالح
2500 عائلة تستفيد من منحة رمضان

على  املعوزة  العائالت  توافد  يتواصل 
مستوى بلدية عني صالح بوالية متنراست، 
املنحة  لسحب  البريدية  املراكز  على 
مع  رمضان  بقفة شهر  اخلاصة  التضامنية 
واملقدرة  واملنحة  الكرمي،  الشهر  ايام  اولى 
هذه السنة مببلغ مليون سنتيم، بعد القرار 
قيمتها  برفع  اجلمهورية  لرئيس  االخير 
املالية، تزامننا مع جائحة فيروس كورونا، 
النشاط  مصلحة  رئيس  وبحسب 
عدد  فان  البلدي  باملجلس  االجتماعي 
 2020 لسنة  املنحة  من  املستفيدين 

تراب  كامل  عبر  عائلة،   2500 بلغ  قد 
عدد  باملائة يف   10 قدرها  بزيادة  البلدية، 

املستفيدين مقارنة بالسنة املاضية، 
متت  انه  املصالح  ذات  كشفت  وقد 
اجل  من  بحالة،  حالة  امللفات  دراسة 
العملية،  على  الشفافية  من  نوع  اطفاء 
احلقيقني،  اصحابها  الى  املنحة  ووصول 
ميزانية  مبساهمة  متت  املنحة  ان  للعلم 
الباقي  اما  باملائة   60 بحوالي  البلدية 

فكانت من مساهمة خزينة الوالية، 
جمعية  باشرت  اخرى  جهة  من 

على  غذائية  طرود  توزيع  يف  اجلنان  رفيق 
العائالت املعوزة وضعفي الدخل، والذين 
بد تطبيق االجراءات  توقف نشاطهم مع 
وباء  تفشي  حملاربة  املتخذة  االحترازية 
حيث  احلرة،  املهن  اصحاب  من  كورونا 
يف  العملية  من  عائلة  الف  استفادت 
الشرقية  القرى  مستوى  على  مرحلتها، 
العملية  تعميم  انتظار  يف  صالح،  لعني 
على مستوى بلديتي اينغر وفقارة الزوى، 
يف االيام املقبلة بحسب رئيسة اجلمعية. 
احمد كرزيكة

إليزي
سكان منطقة »وادي سامن« النائية يشتكون انقطاع الكهرباء

سامن  واد  منطقة  سكان  استقبل 
بعد  على  اليزي  لبلدية  التابعة  النائية 
ميتزج  بشعور  رمضان  شهر  كلم   150
اين  الوقت  نفس  يف  والضيق  بالبهجة 
االصعب  اجليل  هذا  من  الكثيرون  يراه 
الشديد  لالرتفاع  نظرا  سنوات  منذ 
تعتبر  املنطقة  لكون  احلرارة  لدرجات 
االماكن حرارة يف  اكثر  واحدة من بني 
الى  اضافة  ازجر  مبنطقة  الصيف  فصل 
ما  الكهربائي  للتيار  املتواصل  االنقطاع 
لسلطات  نداءاتهم  رغم  استيائهم  اثار 
املتكررة اال ان وضعيتهم بقية متأزمة. 

باإلنارة  بيوتهم  تتزين  ان  فعوض 
اجبرهم  الفضيل  الشهر  بقدوم  فرحا 
الواقع على استقباله يف حر شديد وظالم 
دامس يخيم على احياء وشوارع املنطقة 
املعنية  السلطات  النائية يف ظل صمت 

حسب تصريحهم ل اخبار الوطن. 
مولدين  من  القرية  استفادة  فرغم 
كهربائيني اال ان املشكلة يف التزود مبادة 
من  الساكنة  حرمت  لتشغيلها  املازوت 
منذ  الكهربائية  االنارة  من  االستفادة 

اكثر من عشرة ايام ورغم علم املسئولني 
ما  حسبهم  ساكنا  يحركوا  لم  انهم  اال 
جعلهم يتذوقون مرارة وصعوبة احلياة يف 
عز الشهر الفضيل مما جعل الكثير منهم 
يضطرون الى تبليل البطانيات باملاء من 
اجل االحساس بالبرودة يف اوج درجات 
احلرارة املرتفعة بعد يوم شاق من الصوم 
مواصلة  من  السن  كبار  امتنع  وفيما 
على  القدرة  عدم  بسبب  الصوم  فريضة 
مواجهة حياة اجلحيم مع اجواء يف غاية 
نتيجة  وهذا  قولهم  حد  على  الصعوبة 
يف  الكهربائي  التيار  انقطاع  استمرار 
احلاجة  فيه  تتزايد  الذي  رمضان  شهر 
اليه وارتفاع درجات احلرارة طيلة فترات 

اليوم.
شباب  من  العديد  اعرب  وكما 
جراء  الشديد  تذمرهم  عن  املنطقة 
استفحال ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي 
الذي  االمر  مؤخرا  طويلة  لفترات 
وقت  يف  املكيفات  تشغيل  من  حرمهم 
الصيام  شهر  ويف  جهنمية  بحرارة  ميتاز 
استعمال  الى  احلاجة  فيه  تزداد  والذي 

يصعب  والتي  واألفران  الثالجات 
املزري  الوضع  عن  نهيك  عنها  استغناء 
الظالم  يف  االفطار  وجبة  تناول  اثناء 
الذي  امللل  الى  وباإلضافة  الدامس 
مشاهدة  من  حرمانهم  بسبب  ينتابهم 
لكون  االنترنيت  واستعمال  التلفاز 
معظم الشباب يف منطقة سامن يفضلون 
الطقس  حلرارة  تفاديا  بيوتهم  يف  البقاء 

الشديدة. 
النائية  املنطقة  سكان  ويستنكر 
تخاذل  اليزي  بلدية  غرب  سامن  واد 
بواجبها  قيامها  وعدم  الوصية  اجليهات 
وحل  معاناتهم  من  التقليل  اجل  من 
الكهربائي  التيار  من  االستفادة  مشكلة 
يف عز الشهر الفضيل ومشددين يف ذات 
العاجل  لتدخل  دعوتهم  على  السياق 
كاهلهم  ارقت  التي  االزمة  هذه  حلل 
وعكرت صفوة حياتهم اليومية من اجل 
يعيشونه  الذي  العذاب  من  انتشالهم 
يوميا خاصة يف ايام الشهر الفضيل الذي 
يحظى مبكانة كبيرة يف نفوس الساكنة. 

براهيم مالك 
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عب الجزائرُي خالَل الِحقبة االستعمارّية. جرائٌم َبشعٌة  ما زالْت ذاكرُة من عاُشوا الّثورَة تكشُف عن ُعمق المعاناِة، التي عاشها الشَّ
ارتكبتَها ِفرنسا في حِق أبناء هذا الَوطن، والتي ال تكفي خزاِئُن فرنساتعويًضا عنها؛ فأصبَح من واجِب الّدولة أن تلتفَت بجدّيٍة 

ل التي ما زاَل مخزوُنها الّثوِري قيَد النِّسيان واإلهَمال! لبعض مناِطق الظِّ

نورين عبدالقادر

 جباٌل في الّذاِكرة
بالوالية  الشامخة  القعدة  جبال  منطقة   
نظر  يف  الثانية  األوراس  تعد  التي  أفلو  املنتدبة 
الكثير من املجاهدين والقادة الكبار والتي قال 
شرارة  إندالع  غداة  فرنسا  جنرالت  أحد  عنها 
الثورة بها » من ديان بيان فو إلى القعدة بأفلو »،  
وسننقل يف هذا املقال املختصر بعض الشهادات 
احلية واحلقائق عن محتشد أفلو الذي ضم قادة 

وسياسيني ونقابني وعلماء كبار. 
»عيساني  الكشفي  والقائد  املجاهد  يذكر 
أحد  كان  والذي   « بعميروش  امللقب   « عمار 
الكشافة  نظمته  ملتقى  يف  احملتشد  هذا  نزالء 
كان  احملتشد  أن   2004 سنة  بأفلو  االسالمية 
السياسيني  من  سجني  200و220  مابني  به 
من  والعلماء  والنقابيني  الثوريني  والقادة 
مختلفة  تيارات  ومن  الوطن  جهات  مختلف 
ومن األسماء التي حتتفظ بها ذاكرته » املجاهد 
بشير بومعزة،  حسان حرشة الذي كان ممرضا 
والتحق  فارغ  صهريج  يف  منه  وفر  احملتشد  يف 
جنم  حزب  يف  عضو  باهي  ومحمد  باجليش 
شمال افريقيا واملقراني عضو يف جمعية08 ماي 
1945 والنقابي عيسات ايدير واملجاهد محمد 
لزرق بن سيدي خالد الذي صمم شعار االحتاد 
العام للعمال اجلزائريني على نعل حذاء بشفرة 
يذكر  املسلمني  العلماء  ومن جمعية  حالقة،  
الياجوري  عبدالقادر  والشيخ  مصباح  الشيخ 
من  نواب  وخمسة  عتيق  الصالح  ومحمد 
قسنطينة  من  ثالثة  الفرنسي  الوطني  املجلس 
إلقاء  ومت  اثنان  منهم  هرب  اجلزائر،  من  واثنان 
األسماء  ومن  بعد،   فيما  عليهما  القبض 
كان  الذي  سعيد  كربوش  الدكتور  األخرى 
ركيبي  عبداهلل  والدكتور  الصالة  يف  يؤمهم 

وزعاف رابح وبصلة عمر، والنقابي دمان دبيح 
عبداهلل وبوشامة عبدالرحمان ومازري وبلقاسم 
مخلوف  وتيطراح  مخلوف  وحداد  يلس  بن 
محمد  وماحي  محمد  وامينرال  سعيد  وعراف 
وبوشنان حسن وبوصوف بوزيد كانوا جميعهم 

من املنظمة السرية. 
أحَداث ال ُتنسى 

أفاد  احملتشد  داخل  حياتهم  ظروف  وعن 
تكوين  مت   1955 سنة  يف  أنه  عيساني  املجاهد 
سي  هم  أعضاء  سبعة  يضم  تسيير  مكتب 
العربي وعواطي ابراهيم وكرواز رشيد وسعيدي 
عبداهلل  دبيح  ودمان  محمد  عزوز  وبن  صديق 
ومت تكليفه هو بتسيير املكتب إداريا، وقد شرع 
االشتراكات  جمع  يف  تنصيبه  فور  املكتب 
لتموين املجاهدين حتى طلبوا منهم أن يتوقفوا 
عن ذلك ومينحوها للفقراء،  ويذكر عيساني أن 
معاملة إدارة احملتشد لهم كانت قاسية، حيث 
من  ومنعهم  إليهم،   البريد  وصول  مبنع  قامت 
االستماع لإلذاعة وطلبوا منهم تسليم كل الصور 
مفاتيح  فعلهم جمع  رد  فكان  عندهم  املوجودة 
الغرف وتسليمها لهم والدخول يف إضراب ملدة 
شربة   « ينادون  ليال  يخرجون  حيث  يوما   12
شربة ». وأشاد املجاهد عيساني مبوقف سكان 
الترخيص  احملتشد  إدارة  من  طلبوا  الذين  أفلو 
املساجني  لكن  للمساجني  األكل  بإدخال  لهم 
االدارة  إزعاج  يريدون  كانوا  ذلك ألنهم  رفضوا 
لكنها  فرار جماعي  مبحاولة  وقاموا  الفرنسية.  
داخل  خندق  حفر  يف  شرعوا  حيث  فشلت، 
احملتشد وكانوا يضعون التراب يف جيوبهم حتى 
اخلندق  فوهة  فوق  ويضعون  أمرهم  اليكتشف 
أكياس العدس والسكر للتمويه واستغل أحدهم 
الونزة صناديق احلليب ليصنع منها  من منطقة 
وبعد حفر  تربته،  تنهار  للخندق حتى ال  إطار 
حتويل  فتم  االدارة  لهم  تفطنت  أمتار  أربعة 

مسير املكتب » عيساني » إلى محكمة وهران 
أن  بحكم  ذلك  رفض  القاضي  لكن  ملقضاته 

املتهم سجني.
 معركُة الّشواِبير

وبعد اندالع معركة الشوابير الشهيرة بجبال 
القعدة على بعد حالي 20 كلم من احملتشد يف 
فك  املجاهدين  محاولة  بعد   1956 أكتوبر   03
عدم  املجاهدون  منهم  طلب  املساجني  أسر 
الهروب خوفا من قتلهم وقامت اإلدارة الفرنسية 
إلسعاف  واألفرشة  األغطية  من  بتجريدهم 
املعركة حيث سقط  الذين سقطوا يف  اجلرحى 
1327 قتيل من جنود العدو حسب االستجواب 
الذي أجرته جريدة املجاهد مع العقيد لطفي يف 
العدد 41 الصادر يف 01/05/1959 مقابل 40 

شهيدا من صفوف املجاهدين. 
وقد قضى املجاهد عيساني مدة متتد من 11 
التقى  1957 حيث  17 أوت  1955 إلى  مارس 
احملتشد  من  خروجه  بعد  عميروش  بالعقيد 
حسب  التحرير  جيش  صفوف  إلى  وانضم 

شهادته.
 1945 08ماي  جمعية  وعضو  األستاذ  أما 
اعتقاله  مت  أنه  فيروي  طواقينالتندويف  أحمد 
يف   1956 مارس  يف  الشباب  من  مجموعة  مع 
إلى  ومنه  معسكر  سجن  إلى  وحتويله  تندوف 
محتشد أفلو يف البراكة رقم 08 وعمره 14 سنة،  
ثم أخرجوه من هذه البراكة بعد أن أدخلوا بها 
أصحاب  مع  التبقى   « له  وقالوا  سجناء  أربعة 
اللحى »مصاليني »،  وعن ظروف احلياة داخل 
املعتقل فوصفه بأنه »إقامة جبرية » يسمح فيه 
باإلطالع على اجلرائد، قراءة الكتب واملجالت 
مكتب  طرف  من  يسير  وكان  وبالزيارات،  
مت  التي  األنشطة  ومن  منظمة  بطريقة  منتخب 
للتدريس من  برنامج  للمعتقلني وضع  برمجتها 
وكان  الثانوية،  املرحلة  إلى  االبتدائية  املرحلة 

على  يشرفون  املسلمني  العلماء  أعضاء جمعية 
حتفيظ القرآن ومحو األمية باسم جبهة التحرير،  
كما مت فتح بعض التخصصات يف العليم املهني 
جلنة  وكانت  للتوثيق،  عامة  وإدارة  كاحملاسبة 
تهتم بنشر الوعي النقابي يشرف عليها عيسات 
الطبيب  عليها  يشرف  للنظافة  وجلنة  إيدير، 
التلمساني الدكتور قارة، وجلنة مكلفة بالبريد، 
يتابع  باإلعالم  مكلف  براكة  كل  يف  وكان 
وهناك  النزالء،  عليها  ويطلع  الثورة  مجريات 
املعنويات،   لرفع  اليقظة  كلجنة  أخرى  جلان 
وجلنة العقوبات، وجلنة الرياضة البدنية وجلنة 
طواقني يف  التصوير، وكشف  وجلنة  التضامن، 
سرده ملجريات حياتهم داخل احملتشد عن كثير 
التي كانوا يقومون بها منها مساندة  من األمور 
التأييد،  بيانات  كإرسال  الوسائل  بكل  الثورة 
االستقالل،  بعد  املجتمع  مشروع  ومناقشة 
عدة  إلى  تلجأ  كانت  احملتشد  إدارة  أن  ويذكر 
الكراهية والشك  النزالء ونشر  لتفريق  أساليب 
ذاكرته  وحتتفظ  ذلك  يف  فشلت  لكن  بينهم 
ويضيف  سابقا  ذكر  ما  منهم  كثيرة  بأسماء 
الصاحلي  وسعيد  سحنون  أحمد  الشيخ  لهم 
وأحمد  الطاهر،  ولطرش  الشادليالتيارتي  وقادة 
الثعاليبي، وحويلق مصباح أحمد الباي الشيخ 
احمد  بوكوشة،   حمزة  دربال،  الدين  محي 
جمعي،  رابح كبش،  عبداحلليم حصاد، بن 
سليمان عبدالرحمان واإلخوة بوشامة، قوجيل 
خالدي  عبداحلميد،  سترة  حلرش،   صالح 
األخرى،  األسماء  من  وغيرهم  حميميد 
مت  بومعزة  بشير  املجاهد  أن  طواقني  وحسب 
من  أو شاحنة خضر  قمامة  تهريبه يف شاحنة 
بناية  من  جزء  أن  األخير  يف  نشير  احملتشد،  
احملكمة  من  بالقرب  موجودة  التزال  احملتشد 
متحف  إلى  بتحويلها  املنطقة  سكان  ويطالب 

حتفظ فيه ذاكرة الثورة

ُسجن به قادة الّثورة وسياسيون وعلماٌء ونقابّيون ِكبار

ُمحتَشد »أفلو« شاهٌد على جراِئم 
االستعَمار الِفرنسي
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أمام رغبة يوفنتوس وإنتر ميالن على التعاقد معه

20 مليونا أورو تفصل ريال مدريد عن بول بوغبا

القسم الرياضي

فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
ريال مدريد خصص مبلغا يقدر بـ80 مليون 
بالرغم  بوغبا،  بضم  صفوفه  لتدعيم  أورو، 
يطلبه  ما  مع  تتناسب  ال  القيمة  أن  من 
مليون   100 يريد  الذي  يونايتد،  مانشستر 
بني  فجوة  هناك  أن  يعني  ما  األقل،  على 
الطرفني تقدر بـ20 مليون أورو. وأضافت أن 
سولسكاير، املدير الفني لليونايتد، متردد يف 
النرويجي  املدرب  يريد  حيث  الالعب،  بيع 
تكوين شراكة بني بوغبا وبرونو فيرنانديز يف 
رغم  أنه  إلى  ولفتت  مانشستر.  وسط  خط 

تردد سولسكاير، إال أن النادي اإلجنليزي ال 
يرى أن بيع بوغبا يعد أمرا سيئا، خاصة وأن 
النادي ميكنه إعادة بناء الفريق من وراء ثمن 

منافسة  عليه  بوغبا  بأن  وختمت  الفرنسي. 
إنتر  ورهان  يوفنتوس  رغبة  ظل  يف  شديدة، 

ميالن على التعاقد معه.

يوفنتوس يعرض ماتيا دي 
تشيليو على البرسا

تواصل يوفنتوس اإليطالي، مع نظيره 
برشلونة، يف األيام األسابيع األخيرة، حول بيع 
العبه للنادي الكتالوني، خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
أن برشلونة ويوفنتوس حتدثا عن عمليات 

تبادلية لالعبني يف الفترة املقبلة، حيث وضع 
البيانكونيري ماتيا دي تشيليو، الظهير األمين، 

كأحد األسماء املتاحة. وأضافت أن برشلونة أكد 
أنه من املبكر اتخاذ قرار يف هذا الشأن، خاصة 

مع وجود غواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، 
أيًضا يف الصورة. وعددت الصحيفة أدوار دي 
تشيليو، الذي يعد مبثابة اجلوكر يف يوفنتوس، 

السيما وأنه يستخدم كظهير أمين بجانب قدرته 
على اللعب باجلهة اليسرى أيًضا، وهو ما يناسب 
برشلونة، خاصة وأن كيكي سيتني، املدير الفني 
للبارسا، مصمم على إعادة سيرجي روبيرتو إلى 
خط الوسط. وختمت بأن برشلونة لن يضم دي 

تشيليو مباشرة، إال أن الصفقة قد تتم يف إطار 
العمليات التبادلية بني الفريقني.

دي بروين يبتعد عن 
»البلوغرانا«

تزايد اجلدل حول مستقبل البلجيكي كيفني 
دي بروين جنم مانشستر سيتي، يف ظل قرار 

استبعاد فريقه من املشاركة األوروبية ملدة عامني.
وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو« أن 

تصريحات دي بروين أثارت ضجة كبيرة نظًرا 
جلودته الهائلة وقدراته التي ميتلكها، موضحة أن 

البلجيكي بكلماته كان سيضع نفسه يف سوق 
االنتقاالت الصيف املقبل.

وأضافت أن دي بروين لن يغادر مانشستر 
سيتي، حيث أنه وقع عقًدا طويل األمد مع 

الفريق اإلجنليزي حتى صيف 2023. ولفتت 
»رغم أن دي بروين يحب برشلونة لكن انضمامه 

للبارسا يظل مستحياًل، ال سيما وأن ميزانية 
النادي الكتالوني تعاني من تأثير تفشي فيروس 
كورونا«. وختمت بأن أحد األسباب أيًضا التي 

ُتبعد دي بروين عن برشلونة، الراتب الضخم 
الذي يحصل عليه الالعب يف مانشستر سيتي.

برشلونة يفكر في العب سان جيرمان بيرنات
يتابع نادي برشلونة عن قرب، موقف العب باريس سان 

امليركاتو  خدماته خالل  على  احلصول  أجل  من  جيرمان، 
الصيفي املقبل.

حدد  برشلونة  أن  »سبورت«  صحيفة  وذكرت 
سان  لباريس  األيسر  الظهير  بيرنات  خوان  اإلسباني 
املقبل.  امليركاتو  يف  معه  للتعاقد  كهدف  جيرمان، 
مصمًما  يزال  وال  السوق،  يتابع  البارسا  أن  وأضافت 
على إيجاد العب قادر على منافسة جوردي ألبا الظهير 

من  أقل  فيربو  مستوى  أن  خاصة  لبرشلونة،  األساسي 
بيرنات  خوان  صفات  أن  الصحيفة  وتابعت  التوقعات. 

تتناسب مع برشلونة، وميتلك جميع اخلصائص للتألق بقميص 
2، البارسا. وميتد عقد خوان بيرنات مع باريس سان جيرمان حتى صيف  0 2 1

وإذا استمر دون جتديد عقده، فإن برشلونة قد ينقض على الالعب الذي يعرف الكرة 
اإلسبانية بشكل جيد. ونوهت بأن يوفنتوس أظهر اهتمامه باحلصول على خوان بيرنات، 

الذي أراد ضمه يف عام 2018 من فالنسيا.

مانشستر يونايتد ينتقد سلوك العبه
العبه  سلوك  يونايتد،  مانشستر  نادي  انتقد 
لصالح  حالًيا  املعار  روخو،  ماركوس  األرجنتيني 
إستوديانتس، بعدما كسر قواعد احلجر الصحي. 
ُنشر  روخو  فإن  بي سي«،  »بي  شبكة  وبحسب 
له بعض الصور التي ظهر فيها وهو يلعب البوكر 
ويدخن رفقة أصدقائه، وتواجد مع 10 أشخاص 
على األقل يف مكان واحد. وأضافت أن مانشستر 
حول  روخو،  املدافع  مع  سيتحدث  يونايتد 
الصحي  احلجر  بقواعد  استخف  بعدما  سلوكه، 
الالعبني  أحدث  روخو  ويعد  األرجنتني.  يف 

الذين جتاهلوا احلجر الصحي، بعد جاك جريليش جنم أستون فيال، وكايل والكر مدافع 
مانشستر سيتي، ومويس كني مهاجم إيفرتون.

رافاييل يتمنى البقاء مع بوروسيا مونشنغالدباخ
بوروسيا  العب  رافاييل   أعرب 
العودة  يف  رغبته  عدم  عن  مونشنغالدباخ، 
وقال  كالعب.  مسيرته  انتهاء  عقب  للبرازيل 
بوست  رينيتشه  صحيفة  مع  مقابلة  يف  رافاييل 
األبد،  إلى  أملانيا  يف  البقاء  نريد  وأنا  »عائلتي 
هذه خطتنا«. وتابع »أطفالنا األربعة ولدوا هنا، 
أنا وزوجتي نشعر براحة كبيرة يف أملانيا«. وميلك 
أملانيا،  سفر  جواز  البرازيل،  يف  املولود  الالعب 
مونشنغالدباخ.  منطقة  يف  منزال  ميتلك  أنه  كما 
وينتهي عقد الالعب الصيف املقبل، ولم يتضح 
من  جديد  عقد  على  سيحصل  كان  إذا  ما  بعد 
بوروسيا أم ال. وقال رافاييل الذي يريد أن يستمر 

كالعب ملدة عامني مقبلني »سأكون سعيدا إذا متكنت من البقاء«.

رونالدو يستعد للعودة إلى 
إيطاليا فورا

يبدو أن النجم 
البرتغالي الدولي 

كريستيانو رونالدو، 
هداف يوفنتوس، يستعد 

للعودة إلى إيطاليا. 
يأتي ذلك بعدما هبطت 

طائرته اخلاصة يف مسقط 
رأسه جزيرة ماديرا 
البرتغالية، حسبما 

أفادت صحيفة )كورييري ديللو سبورت( اإليطالية. 
وترددت تقارير مفادها بأن طائرة رونالدو كانت متوقفة يف 

العاصمة اإلسبانية مدريد بسبب قيود السفر املفروضة 
بسبب فيروس كورونا املستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة هبطت يف مدينة 
فونشال، عاصمة جزيرة ماديرا، يف وقت سابق، مضيفة 

أن رونالدو من املرجح أن يعود إليطاليا يف وقت متأخر من 
اول أمس.

وأضافت الصحيفة أن موقع )فاليت رادار 24( 
السويدي اإللكتروني، املتخصص يف حركة الطائرات 

أوضح أن طائرة من طراز )جولفسترمي 200 جي غاالكسي( 
ُيزعم أنها طائرة رونالدو، مرت فوق العاصمة اإلسبانية. 

ومن املقرر أن يقضي رونالدو، 35 عاما، أسبوعني من 
العزلة الذاتية قبل استئناف التدريب مع يوفنتوس.

يذكر أن  رونالدو غادر إلى ماديرا يف التاسع من مارس 
املاضي، عقب مباراة يوفنتوس مع إنتر بالدوري اإليطالي 

مباشرة، قبل إغالق احلدود بسبب فيروس كورونا، 
ليطمئن على والدته التي أصيبت بسكتة دماغية يف ذلك 
الوقت. تأتي عودة رونالدو احملتملة عقب سماح احلكومة 

االيطالية لفرق الدوري اإليطالي، باستئناف التمارين 
الفردية.

من أجل مغادرة »البي أس 
جي«

نيمار ُيضحي ب 50 
باملائة من راتبه

أفاد تقرير صحفي 
بأن نيمار جنم باريس 
سان جيرمان، على 

استعداد للموافقة على 
خصم 50 باملائة من 

راتبه، من أجل العودة 
مرة أخرى لفريقه السابق 

برشلونة هذا الصيف. وارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع 
نيمار قبل انطالق املوسم احلالي، لكن أشيع أن النادي 
الكتالوني ال يرغب يف دفع 200 مليون أورو، وهو املبلغ 

الذي يطلبه باريس. وذكرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
امس اإلثنني، أن نيمار عازم بشدة على العودة لبرشلونة يف 

امليركاتو الصيفي املقبل.
ويفيد التقرير أن نيمار رفض بالفعل عرًضا لتجديد 

عقده بقيمة 100 مليون أورو من سان جيرمان، من أجل 
الضغط بقوة للعودة إلى إسبانيا.

ورمبا يقوم باريس بتخفيض طلباته املادية إلى 150 
مليون أورو يف األسابيع املقبلة، خاصة وأن نيمار ال يرغب 

يف جتديد العقد احلالي الذي يبقيه مع الفريق الفرنسي 
حتى صيف 2022.

وقد يكون برشلونة منفتًحا إلعادة العب سانتوس 
البرازيلي السابق للدوري اإلسباني، لكن ارتبط اسم 

الفريق أيًضا برغبته يف ضم الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر 
ميالن.

ويوجد شرط جزائي بقيمة 111 مليون أورو يف عقد 
مارتينيز مع إنتر ميالن، وهو الشرط الذي سيصبح نشطا 
يف أول أسبوعني يف جويلية املقبل. وبسبب التأثير املالي 

جراء وباء كورونا، فإنه يرجح أال يتعاقد برشلونة مع 
الالعبني، مما يعني أنه سيتعني على سيتينت، اختيار نيمار 

أو الوتارو.

قال تقرير صحفي إسباني، إن نادي ريال مدريد 
يجهز عرًضا كبيًرا من أجل التعاقد مع الفرنسي 
بول بوغبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
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إدارة شباب بلوزداد تخفض رواتب العبيها
 50 رواتب العبيه بنسبة  تقليص  اول أمس،  بلوزداد،  إدارة شباب  قررت 
باملائة، للحد من اآلثار السلبية جلائحة كورونا، ليصبح أول ناٍد جزائري يقدم 
على هذه اخلطوة. وكان جلول عاشور، رئيس احتاد اجلزائر قد أعلن بدوره نهاية 
و50   45 بني  ما  الالعبني  رواتب  تخفيض  يعتزم  النادي  أن  الفارط،  األسبوع 
باملائة. بينما دعا محمد رزواطي، رئيس نادي شبيبة الساورة، الالعبني لقبول 
خفض رواتبهم طوعا، بالنظر للظروف املالية الصعبة التي تعيشها األندية، والتي 
ازدادت تعقيدا بفعل اآلثار السلبية لوباء كورونا. كما ال يستبعد شباب قسنطينة 
الوصول التفاق مع الالعبني لتخفيض رواتبهم، غير أن أندية أخرى ال تريد اتباع 

هذه اخلطوة، لكونها لم تصرف مستحقات العبيها العالقة منذ عدة أشهر.
يذكر أن الفاف أقرت، اخلميس املاضي، خطة الستكمال املوسم الكروي 

)2019 - 2020(، يف حال قرار السلطات احلكومية برفع احلجر الصحي.

الرابطة الفرنسية تقترح تاريخ شهر 
أوت لبداية الموسم المقبل

أّن هدف  القدم  لكرة  الفرنسي  الدوري  لرابطة  العام  املدير  ديدييه كيو  أكد 
الرابطة هو بدء املوسم القادم انطالقًا من األسبوع الثالث من أوت املقبل. وقال 
كيو يف لقاء مع إذاعة »أر تي آل« الفرنسية إن الرابطة تضع تاريخ الثاني والعشرين 
أو الثالث والعشرين من أوت موعدًا النطالق الدوري مشيرًا إلى أنها ستناقش 
مع  تتوافق  صيغة  إيجاد  أجل  من  البالد  وسلطات  الناقلة  القنوات  مع  املقترح 
ما تضعه احلكومة من شروط. واعتبر كيو أنه من املمكن استئناف التدريبات 

منتصف شهر جوان يف انتظار ما ستقرره احلكومة بهذا الصدد.

وزير الرياضة اإليطالي ينفي الحديث 
عن استئناف الموسم الكروي

لكرة  اإليطالي  الدوري  منافسات  عودة  بإمكانية  الكثيرون  تأمل  بعدما 
القدم يف وقت قريب نتيجة قرار احلكومة السماح بعودة التمارين الفردية جلميع 
الرياضات اعتبارا من أمس االثنني، مبا فيها اجلماعية، أعاد وزير الرياضة األمور 
الى نقطة الصفر بقوله أن أحدا لم يتحدث عن استئناف املوسم. وجدد فينتشنزو 
سبادافورا اول أمس، موقفه السابق بعدم السماح بعودة متارين الفرق حتى 18 
ماي، يف ظل استمرار تفشي فيروس كورونا املستجد. ويشكل موقف سبادافورا 
ضربة محبطة للذين يأملون باستئناف املوسم والذين اعتبروا ما صدر عن وزارة 
الداخلية مؤشرًا إيجابيًا. وقالت وزارة الداخلية يف بيان »الرياضيون، محترفون 
بجميع  وأسوة  لهم  سيسمح  اجلماعية،  الرياضات  إلى  ينتمون  الذين  ال،  أم 
قواعد  احترام  مع  اخلاصة،  أو  العامة  األماكن  التمارين يف  مبمارسة  املواطنني، 

التباعد االجتماعي مبسافة ال تقل عن مترين، إضافة إلى حظر أي جتمعات«.
وتابع املرسوم إن احلصص التدريبية يجب أن تقام »خلف أبواب موصدة«، 
وذلك مع دخول البالد مرحلة تخفيف إجراءات األقفال التام املفروض بسبب 
باملوقف  أمس،  اول  متسك  الرياضة  وزير  لكن  املستجد.  كورونا  فيروس  تفشي 
للرياضات  التدريبات  باستئناف  ستسمح  بأنها  السلطات  عن  سابقًا  الصادر 
الفردية،  للرياضات  ذاته  الشهر  من  الرابع  مقابل  احلالي  ماي   18 اجلماعية يف 
املوقف  يف  تبدل  وحصل  التام.  االقفال  إجراءات  تخفيف  لبدء  املقرر  املوعد 
بعدما  الفردية واجلماعية،  األلعاب  رياضيي  التمييز بني  الرسمي يف ما خص 
قدمت مناطق عدة، مبا فيها اميليا-رومانيا الشمالية التي تعتبر من املناطق االكثر 
بفتح  لألندية  التدريب وسمحت  مراكز  فتح  السبت حول  ايجابيا  رأيا  تضررا، 
مالعبها اخلارجية لالعبني الراغبني بخوض التمارين، مع احترام معايير التباعد 
روما،  إنتر،  فيها  مبا  أ«  »سيري  يف  أندية  عدة  أعلنت  حني  ويف  االجتماعي. 
بارما، بولونيا وساوولو رغبتها بفتح مراكزها التدريبية لالعبني الراغبني بخوض 

التمارين.

قرر مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، 
برئاسة فهد حلفاية، فتح خط املفاوضات 
الكوكي،  نبيل  التونسي،  املدرب  مع 
لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية املوسم.
التجديد  وعلم أن حلفاية مصر على 
لغلق  ممكن،  وقت  أقرب  يف  للكوكي، 
باحلصول  املهتمة  األندية  وجه  يف  الباب 

على خدماته.
املدرب  أن  إلى  املؤشرات  وتتجه كل 
الفريق  مع  مشواره  سيواصل  التونسي 
التي  اإليجابية  النتائج  بعد  السطايفي، 
سجلها منذ قدومه، حيث جنح يف إعادة 
اللقب،  ورقة  على  املنافسة  إلى  الفريق 

بعد ما كان من بني املهددين بالسقوط.

حسم  إلى  الوفاق  مسيرو  ويسعى 
االنطالق  قبل  للكوكي،  التجديد  قضية 
املقبل، خاصة على  للموسم  اإلعداد  يف 
مستوى التركيبة البشرية، حيث ستوكل 
قائمة  حتديد  مهمة  التونسي  للتقني 

املسرحني، واملناصب املعنية بالدعم.

أكدت ان الحكم غير نهائي  

»الفاف« تنفي خسارتها لقضية 
المدرب ألكاراز

نفى اتحاد كرة القدم الجزائري، اول أمس، األخبار التي وصفها بالمغلوطة، حول صدور قرار من قبل االتحاد الدولي للعبة 
)فيفا(، يجبره على دفع تعويض مالي بأكثر من مليون يورو لمدرب »الخضر« األسبق، اإلسباني لوكاس ألكاراز.

القسم الرياضي

وذلك على خلفية إقالته من منصبه، 
توليه  من  أشهر   6 بعد  أكتوبر2017،  يف 
املهمة، إثر الفشل يف التأهل لكأس العالم 
بيان،  يف  اجلزائري  االحتاد  2018.وقال 
التي  القرارات  إن  الرسمي،  موقعه  عبر 
صدرت عن جلنة شؤون الالعبني بالفيفا، 
مساعديه،  من  واثنني  بألكاراز  اخلاصة 
غير نهائية أو ملزمة، وإنها محل استئناف 
الدولية  الرياضية  التحكيم  لدى محكمة 

»كاس«.
كما أوضح أن أي قرار، يصدر عن أية 
جهة قانونية أو رياضية، ال ميكن اعتباره 
نافذا، إال بعد استنفاد كل سبل الطعن.
واستغرب االحتاد اجلزائري ما وصفه 
اخلبر،  نشر  إلى  اإلعالم  وسائل  بتسابق 
مؤكدا  مصداقيته،  من  التحقق  دون 
للقضاء  اللجوء  بحق  لنفسه  يحتفظ  أنه 
الكبير  املعنوي  الضرر  بعد  االعتبار،  لرد 
الذي حلق به. جدير بالذكر، أن االحتاد 
تسلم،  »فاف«  القدم  لكرة  اجلزائري 

خطاًبا من االحتاد الدولي »فيفا«، يطالبه 
لوكاس  اإلسباني  مستحقات  بتسديد 
ألكاراز، املدرب السابق للمنتخب األول.
لالحتاد  احلالي  الرئيس  وكان 
قد  زطشي،  الدين  خير  اجلزائري، 
عام  واحد،  من طرف  ألكاراز  عقد  فسخ 
2017، رغم جناحه يف قيادة املنتخب إلى 
نهائيات كأس أمم أفريقيا. وطالب ألكاراز 
باحلصول على كامل مستحقاته بعد فسخ 
العقد تعسفيا، رافًضا كل العروض التي 

مها  قد

االحتاد احمللي لتسوية القضية، دون اللجوء 
إلى الفيفا. ودعا »الفيفا« االحتاد اجلزائري 
قيمة  متثل  يورو،  مليون   1.5 تسديد  إلى 
مثلما  اإلسباني،  املدرب  مستحقات 
ايضا،  اإلشارة  جتدر  العقد.  عليه  ينص 
أيام  قبل  تلقى  اجلزائري،  االحتاد  أن  إلى 
إشعارا بضرورة تسديد مستحقات باتريك 
البلجيكي  املدرب  مساعد  وايلد،  دي 

السابق، جورج ليكنز.

تأجيل بطولة العالم للسباحة
قال االحتاد الدولي للسباحة، امس اإلثنني، إنه قرر تأجيل بطولة العالم 2021 املقررة يف مدينة فوكوكا اليابانية ملدة 
عام لتقام يف 2022. ويأتي القرار يف أعقاب تأجيل أوملبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام املقبل بسبب أزمة فيروس 
كورونا. وقال خوليو ماليوني رئيس االحتاد الدولي للسباحة »بعد التنسيق مع األطراف ذات الصلة وتلقي آرائهم، فإننا 
على ثقة بأن القرار الذي اتخذناه سيصب يف صالح جميع املشاركني يف البطولة«. وأضاف »ويف وقت يسود فيه غموض 
غير مسبوق، فإن االحتاد الدولي للسباحة يأمل أن تقدم املواعيد اجلديدة التي مت اإلعالن عنها بعض الوضوح على صعيد 

التخطيط لكافة األطراف ذات الصلة«.

إشهــــــار

 Akhbar El waten 05/05/2020

وفاق سطيف يتحرك لتجديد عقد الكوكي

عودة الدوري األلماني تثير الجدل
زادت تصريحات وزيِر الداخلية والرياضة األملاني هورست زيهوفه من آمال عشاِق البوندسليغا يف استكمال منافساِت 
الدوري قريبًا، لكن مع توخي الكثيِر من احلذر وسط العديِد من الشروط واإلجراءاِت اإلحترازية الالزمة يف ظل تفشي 
وباء كورونا. هذا ورفض بيتر دابروك رئيُس مجلِس األخالقيات األملاني السابق بشدة االستئناَف احملتمل لبطولة الدوري 
األملاني، باعتباره أمرًا ُمدمرًا وغيَر مسؤول خالل وباِء كورونا املستجد. وقال دابروك يف تصريحات صحفية إن هذه الفكرَة 

غيُر مسؤولة طبيًا ووبائيًا بالنظر إلى الفرق وأيضًا إلى آالف املشجعني الذين من املتوقع جتمُعهم.
القانونية. معتقدًا أنه قراٌر قاتل اجتماعيًا، بل  الناحية  وأضاف دابروك أن األمَر غير عملي ومثيٌر للمشكالت من 

مدمر، إذا استؤنف نشاط كرة القدم مرة أخرى.

من  اخلامسة  النسخة  تأجيل  مت 
كانت  التي  االسالمي،  التضامن  ألعاب 
مقررة سنة 2021، الى تاريخ الحق نظرا 
جائحة  وانتشار  احلالية  الصحية  للظروف 
عنه  أعلن  ما  حسب  كورونا،  فيروس 

املنظمون.
للتضامن  الرياضي  االحتاد  وقال 
صفحته  على  نشر  بيان  يف  االسالمي 
»تويتر«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
وتأجيل  الراهنة  الصحية  للظروف  :«نظرا 

تقرر  طوكيو2020،  األوملبية  الدورة 
التضامن  ألعاب  دورة  إقامة  موعد  تأجيل 
آخر«.  اشعار  حتى  اخلامسة  االسالمي 
االشراف  جلنة  اجلهوية،  الهيئة  ودعت 
اللجنة  مع  بالتواصل  للدورة  والتنسيق 
للمنافسة،  املوعد اجلديد  لتحديد  املنظمة 
وكان  الدولية.  االرتباطات  مراعاة  مع 
للتضامن  الرياضي  االحتاد  إدارة  مجلس 
العزيز بن  برئاسة األمير عبد  االسالمي، 
السعودي،  الرياضة  وزير  الفيصل،  تركي 

بعد،  عن  الفارط  السبت  اجتمع  قد 
التخاذ  براهمية،  عمار  اجلزائري  مبشاركة 
ألعاب  من  اخلامسة  النسخة  تأجيل  قرار 
التضامن االسالمي التي كانت ستصادف 
بدوره  املؤجل  طوكيو2020  أوملبياد  اجراء 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب   2021 الى 
ألعاب  من  نسخة  آخر  وجرت  املستجد. 
بباكو   2017 عام  االسالمي  التضامن 
حتتضن  أن  املقرر  من  بينما  األذربيجانية، 

اسطنبول التركية الدورة القادمة.

تأجيل ألعاب التضامن االسالمي 2021 الى تاريخ الحق
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ليالي رمضان التي ُينظمها الديوان الوطني لإلعالم والثقافة 

َحمدي بناني ُينّشُط سهرَة الّيوم عبَر 
ِمنّصة الّتوُاصل االجتماِعي 

ُيطّل مطرب المالوف حمدي بناني، الّيوَم، على جمهوره عبر منصة التواصل االجتماعي في إطار ليالي رمضان، حيث ارتئ 
الديوان الوطني لإلعالم والثقافة التواصل مع جمهوره في ظل الحجر المنزلي بعد ما كانت السهرات الرمضانية ُتحيى في 

كٍل من قاعتي األطلس والموقار.

صارة بوعياد 

الفنان املتألق »حمدي بناني« من مواليد مدينة عنابة عام 1943 
»املالك  بـ  لقب  العنابي،  املالوف  ألغنية  بأدائه  اشتهر  يناير  شهر  يف 
األبيض« لبدلته البيضاء ولكمانه األبيض، الذي يعود لقصة تتويجه 
 1984 عام  الكالسيكية  لألغنية  العاملية  باملهرجان  األولى  باملرتبة 
باالحتاد السوفياتي سابقا، حيث لقب حينها بـ »رجل السالم« لصفاء 

قلبه ورقي فنه وكذا لنبله كجزائري.

د المالوف بإدخال الفالمينكو  حمدي بناني جدَّ
حتى  سنة   16 يتجاوز  لم  وعمره  والغناء  بالفن  بناني  اهتم 
يحتفظ  يزال  ال  حيث  الكرد«،  »محمد  الفنان  خاله  صوته  اكتشف 
بكمنجة للشيخ الكرد وعمرها جتاوز القرن من الزمن، ذاع صيته بعد 
استقالل اجلزائر، وكانت باكورة أعماله أغنيته »يا باهي اجلمال« التي 
استمر  الفنية،  املسابقات  إحدى  يف  األولى  الغناء  جائزة  عليها  نال 
و«يا  و«محبوبتي«  عدالة«  يا  »عدالة  مثل  بأغاني  النجاح  سلسلة  يف 
بناني من  استطاع  وغيرها، حيث  ما جاني«  و«جاني  ليلي«  يا  ليلي 
خالل 30 أغنية ناجحة بوضع ملسته على أغنية املالوف، كما ساهم 
بدعم من عميد املالوف بقسنطينة »احلاج محمد الطاهر الفرقاني« يف 
نشر الثقافة اجلزائرية عموما واملالوف خصوصا من خالل مشاركاته يف 
احملافل الدولية، كما كرم من العام 2004 من قبل الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة.
بإدخال  املالوف،  جددت  التي  األغنية  جاني«،  ما  »جاني 
من  القادم  اجلزائري  التراث  من  يعد  الذي  الطرب  على  الفالمينكو 
قبل  من  التجديد  المس  حيث  العربي،  باملغرب  ليستقر  األندلس 
املالوف  يد عميد موسيقى  تعلم على  الذي  بناني«،  الفنان »حمدي 
احلاج محمد الطاهر الفرقاني، إلى أغنية »يا باهي اجلمال« التي نال 

عليها جائزة الغناء األولى يف إحدى املسابقات الفنية.
فن  ألنه  ميوت  لن  املالوف  أن  قال  طاملا  ال  الذي  الفنان  بناني 
على  له  ومتذوق  متابع  واجلمهور  وقوانني  بقواعد  محكم  كالسيكي 

مر العقود، فحسبه هناك املولعني به كثر خاصة منهم الشباب الذين 
أنشأوا جمعيات ثقافية تهتم بهذا التراث على مستوى واليات الشرق 
منها عنابة، سكيكدة وقسنطينة وسوق أهراس وغيرها، ويبذلون كل 
جهدهم إلقامة مهرجانات محلية لتكرمي هذا الفن وأصحابه وعليه فإن 
أغان أخرى مهما تطورت لن تقتل املالوف يف اجلزائر، مشيرا أنه من 
لضمان  مواهبهم  وصقل  التعلم  على  اجلدد  الفنانني  حث  الضروري 
الذي  اجلمالي  الثقايف  اإلرث  باعتبارها  املالوف  موسيقى  استمرارية 

يتغنى به الشرق اجلزائري.

تحت شعار: »معارج األرواح ومقامات األفراح في رحاب 
رمضان«

يسعى  واإلعالم  للثقافة  الوطني  الديوان  أن  اإلشارة  ويجدر 
ملواصلة مهامه يف ظل التدابير الوقائية املتخذة للحد من انتشار فيروس 
رمضان  سهرات  يف  اجلزائرية  العائالت  مرافقة  بهدف  كوفيد19-، 
مختلف  على  والفنية  الثقافية  نشاطاته  تعزيز  خالل  من  املباركة، 
التواصل االجتماعي بغية احلفاظ على عالقاته مع اجلمهور  منصات 

تزامنا مع فترة احلجر الصحي.
وحتت شعار »معارج األرواح ومقامات األفراح يف رحاب رمضان«، 
وحفالت  عروض  من  ملختارات  يوميا  حصري  بث  يف  الديوان  يشرع 
التراث  بها  يزخر  التي  الطبوع  مختلف  يف  أبدعوا  جزائريني  لفنانني 

املوسيقي الوطني، وكذا عروض تربوية وترفيهية لألطفال.
لإلشارة برنامج البث الذي يسطره الديوان يهدف كذلك إلى مد 
جسور التواصل بني الفنان وجمهوره عبر العالم االفتراضي من خالل 
موعد يومي لبث السهرات الفنية وموعد أسبوعي فترة الظهيرة لألطفال 
اليوتييوب  قناة  من  كل  يف  للديوان  الرسمية  الرقمية  الفضاءات  على 
من  كل  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرسمية  والصفحة 

الفايسبوك، االنتستغرام والتويتر.
وقد أحيي الديوان الوطني للثقافة واإلعالم أولى سهرات رمضان 
البشارية وكمال بورديب وعزيوز رايس، محمد روان،  الفردة  مع فرقة 

سلمى كويرات، فرقة تيكوباوين وفرقة امزاد وبادي اللة.
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يعتبر أيقونة األغنية القبائلية
المحافظة السامية لألمازيغية ُتشيد بالفنان الّراحل »إيدير« 

لألمازيغية  السامية  احملافظة  أشادت 
مساء  تويف  الذي  إيدير  الراحل  بالفنان 
السبت بفرنسا، معربة عن أسفها لرحيل 
أيقونة األغنية اجلزائرية الذي استطاع أن 

يعطي لألغنية األمازيغية »بعدا عامليا«.
وجاء يف رسالة تعزية توجه بها األمني 
العام للمحافظة السامية لألمازيغية لعائلة 
على  للفقيد  الناجحة  األغاني  أن  الفنان 
ستظالن  »اسندو«  أو  ينوفا«  »افافا  غرار 
اجل  من  األبد  إلى  وستبقيان  خالدتني 
ضمان انتقال وتطوير اللغة األمازيغية يف 

جزائر تعددية.
عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  وكان 
املجيد تبون قد قدم تعازيه فور وفاة الفنان 
ايدير مشيدا مبكانته الفنية يف اجلزائر وفنه 

العاملي.
الثقافة  وزيرة  أعربت  جانبها،  ومن 

يف برقية تعزية عن أسفها لوفاة فنان ترك 
»شرخ عظيم يف جسد الفن اجلزائري«.

حميد  احلقيقي  اسمه  إيدير  الفنان 
شريات، من مواليد 1949 فنان قبائلي، 
ويعد سفير التاريخ واألغنية األمازيغية يف 
جميع أنحاء العالم. ولد إيدير يف اجلزائر 
القبائل.  منطقة  يف  حلسني  أيت  بقرية 
املفترض  درس علم اجليولوجيا وكان من 
النفطية  املؤسسات  بإحدى  يلتحق  أن 
مكان   1973 عام  حل  أنه  إال  بلده،  يف 
أحد املغنيني يف إذاعة اجلزائر ألداء أغنية 
لألطفال. وبعد ذلك سّجل أغنية يا أبي 
وقد  العسكرية  للخدمة  ذهابه  قبل  نوفا 

حققت تلك األغنية شهرة كبيرة.
لدراسة  أوقاته  جل  ايدير  كرس 
إلى   1973 سنة  وتنقل  اجليولوجيا 
مجال  يف  للعمل  اجلزائرية  الصحراء 

الزمالء  اكتشفه  وهناك  والغاز،  البترول 
بعد أن أدى لهم قصيدة أفافاي نوفا التي 
األغاني،  أشهر  من  ذلك  بعد  أصبحت 
حيث سجلت يف استديو القناة األمازيغية 

باجلزائر العاصمة. 
التجربة  إيدير  أعاد   1979 سنة  ويف 
تضمها  األغاني  من  ملجموعة  بكتابته 
ألبومه الثاني والذي حمل عنوان )أياراش 
تسجيله  بإعادة   1991 سنة  ليقوم  إناغ(، 
األولني،  األلبومني  من  أغنية  لـ17 
واحتفاء بعودته الفعلية أحيى إيدير حفال 
الفنان  عاد   1993 سنة  ويف  فرنسا،  يف 
االحترافية  عالم  أدخله  جديد  بعمل 
بإيقاعات  عمل  سيلفيري  بلو  فرقة  مع 
الناي،  القيتارة،  آلة  تتضمن  موسيقية 
واألورق، إضافة إلى الدربوكة التي تنفرد 

بخصوصية عربية مائة باملائة.

للفنان  بالنسبة  كانت   1999 سنة 
إيدير من أخصب السنوات فنيا وأكثرها 
أهمية من حيث إنتاج األلبومات، حيث 
الفنانني  من  كبير  عدد  جمع  استطاع 
الفرنسي  مثل  العامليني  واملوسيقيني 
ماني شاو وماكسيم فورستي واإليرلندي 
 diffusion وقناوي  ماتيسون  كارن 

واإلجنليزيني  اجلزائريني،  زيدة  وفرقة 
واألوغندي  ارمبراز  ودان  سيرفات  جيل 
وهذا   )onb( وفرقة  أورميا  جيوفري 
يكون  وبهذا  ينوفا  أفافا  أغنية  لتسجيل 
املطرب إيدير قد سجل ثالث ألبومات يف 

ظرف ثالثني سنة.
القسم الثقايف

نزوال عند رغبة أغلب الُمثّقفين
وزارة الثقافة تعتمُد اسم »الثقافة« بدل 

»انزياحات« في عدد مجّلتها الُمقبل

وزارة  قررت  الثقايف،  لشأن  واملتابعني  املثقفني  أغلب  رغبة  عند  نزوال 
الثقافة على رأسها الوزيرة مليكة بن دودة تغيير اسم مجلة »انزياحات« إلى 

»ثقافة« ابتداء من العدد املقبل.
العلم  اليوم  مع  لها  األول  كعدد  الوصية  الوزارة  عن  املجلة  صدرت 
املصادف لـ 16 أفريل من كل سنة، ومع أول ظهور لها صارت ما بني مطرقة 
اجلدل وفلسفة األمل، حيث تدفق الكثير من احلبر على اثر تسمية املجلة 

»انزياحات«.
تعددت ردود األفعال من املجتمع املدني املختلف أطرافه من إعالميني 
ومثقفني وكتاب، حيث أوضح رئيس التحرير املجلة إسماعيل يبرير رأيه 
اليمن  نفسه يف  املجلة  باسم  املصادفة  إلى  العنوان  من  القائم  اجلدل  من 
الّتوفيق ملجّلة  من العام 2010 يف منشور له على الفايسبوك قائال: »متّنوا 
انزياحات فلعّل من أطلقها صادٌق، أّما الّتسمية فجدلُها هامشّي بني من 
يحكي عن عنوان موجود يف بالد أخرى ومن يتهّكم عن جهل ومن يفّسر 
ويؤّول وفق ميوله، هذه مجّلة ثقافّية متخّصصة، وليست يومّية إخبارية أو 
أسبوعّية شاملة، أكتبوا ثقافتكم ورؤاكم وناقشوا الّشأن الّثقايّف عبرها أو عبر 

ما تنشره، فال ال تستبقوا األحالم بالكوابيس«.
الوزيرة لطلب  يبدوا يف األخير صاحب »موال احليرة« رضخ مع  لكنه 
مرة  االختيار  ليقع  »انزياحات«  مجلة  اسم  تغيير  استحسان  يف  املثقفني 

أخرى باسم »الثقافة«.
صارة بوعياد
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أي  من  أكثر  الصحافة،  تواجه  اليوم 
مبا  التحديات،  من  العديد  مضى  وقت 
الكراهية،  خطاب  التضليل،  ذلك:  يف 
تعبير  وأشكال  شاملة  نظر  وجهات  وجود 
ثقافية متنوعة وغيرها من التحديات. وهنا 
تبرز أهمية دور الصحفيني يف التعامل مع 
األزمة. إنهم من بني املهنيني األساسيني 
يعرضون  حيث  الواجهة،  يف  العاملني 
أنفسهم للخطر بهدف إخبار اجلمهور.  إن 
التضليل  مكافحة  أيًضا يف  حاسم  دورهم 
أبرز  من  واحد  أنه  الوقت  مع  تبني  الذي 
أوقات  يف  كوفيد19-.  أزمة  حتديات 
األزمات هذه يتزامن موضوع اليوم العاملي 
حلرية الصحافة لسنة 2020 »صحافة بال 
خوف او محاباة«، مع االحتفال بالذكرى 
السنوية اخلامسة والسبعني لألمم املتحدة. 
الدول  أكدت  الذكرى،  هذه  ومبناسبة 
األعضاء من جديد التزامها بنهج تعددية 
يف  الزاوية  حجر  يشكل  الذي  األطراف، 
الدفاع عن املعايير العاملية يف مجالي السالم 
وحقوق اإلنسان. ويعد هذا السياق فرصة 
لليوم العاملي حلرية الصحافة لتعزيز التعاون 
حتالفات  وتشجيع  األعضاء،  الدول  بني 
الصحافة  حرية  حلماية  املعنية  األطراف 
وسالمة الصحفيني، وهي شروط أساسية 

لضمان استقاللية وسائل اإلعالم.
نظمت   اليوم،  بهذا  ولالحتفال 
عبر  نقاًشا  ماي،،   4 االثنني  اليونسكو 
اإلعالم  وسائل  أهمية  حول  اإلنترنت، 
تزويد اجلمهور مبعلومات مستقلة  احلرة يف 
األزمات.  أوقات  يف  وضرورية  وموثوقة 
املديرة  إلى  إضافة  احلدث،  هذا  سيجمع 
األمني  من  كال  لليونسكو،  العامة 
غوتيريس،   أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام 
حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  ومفوضة 
والصحايف  باشليه،  ميشيل  اإلنسان، 
الدولي  االحتاد  رئيس  مجاهد،  يونس 
االستقصائية  والصحفية  للصحفيني، 
Rappler.موقع ومؤسسة  الفلبينية 
com ، ماريا ريسا، باإلضافة إلى عدد 
وسيدير  املستوى.  رفيعي  املشاركني  من 
خورخي  البارز  الصحفي  النقاش،  هذا 

راموس.
عبر  وزميالتهم  زمالئهم  غرار  وعلى 
املنطقة  يف  الصحفيون  يواجه  العالم، 
املغاربية صعوبات يف ممارسة مهنتهم، وهو 
األزمة  هذه  خالل  أكثر  اليوم  يتأكد  واقع 
غير املسبوقة التي جعلتهم من بني العاملني 
الفيروس،  مواجهة  مقدمة  األساسيني يف 
رسائل  ونقل  اجلمهور  إخبار  أجل  من 
ومكافحة  العامة،  الصحية  السلطات 
التضليل، واملساهمة يف التعليم عن بعد. 
على  يساعدون  الذين  هم  فالصحافيون 
املوثوقة  العلمية  املعلومات  إلى  الوصول 
ويطمئنون السكان خالل أزمة كوفيد19- 

هذه.
اليونسكو  مكتب  تقاسم  جهته  من  و 
اإلعالم  وسائل  مع  املغاربية  الدول  لدى 
اإلعالمية  اليونسكو  حملة  املغاربية 
عنوان »حقائق«  تعمل حتت  التي  العاملية 
يوم امس  انطلقت  )FACTS(، والتي 
على  الضوء  تسليط  بهدف   ، األحد 
يف  واملستقلة  احلرة  اإلعالم  وسائل  دور 
تلعب  جهتها  من  الوبائي.  السياق  هذا 
خاص  بشكل  اجلمعوية  اإلعالم  وسائل 
الوصل  حلقة  باعتبارها  مهًما،  دوًرا 

وسائل  املدني،  املجتمع  منظمات  بني 
بالنظر  وذلك  املعلومات،  وبني  اإلعالم 
املتنوعة  احمللية  املجتمعات  داخل  ملكانتها 
وخاصة األكثر هشاشة منها، لذلك فهي 
احلملة  هذه  رسائل  لنشر  بدورها  مدعوة 

اإلعالمية.
وسيتميز شهر ماي أيضا بتنظيم ثالث 
ندوات أخرى عبر اإلنترنت مع األطراف 
مستوى  على  اإلعالم  وسائل  يف  املعنية 

املنطقة املغاربية.

تحت شعار : »صحافة بال خوف أو محاباة«

مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية 
يخلد اليوم العالمي لحرية الصحافة

في الثالث من ماي من كل عام، يجتمع العالم لالحتفال بالمبادئ األساسية لحرية الصحافة، والوقوف على وضعية حرية التعبير 
في جميع أنحاء العالم، وتكريم الصحفيين الذين تعرضوا العتداءات أو فقدوا حياتهم أثناء ممارستهم لمهنتهم. وبالنظر للظروف 
العالمية الراهنة المرتبطة بأزمة جائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(، فإن الذكرى الـ27 لليوم العالمي لحرية الصحافة 

تكتسي أهمية خاصة.

عائلة بن هاشم بأدرار تبحث عن أمهم المفقودة
عزي  بقصر  هاشم  بن  عائلة  تناشد 
والعسكرية  احمللية  السلطات  أدرار  جنوب 
ابنتهم  إليجاد  مساعدتهم  يف  أدرار  لوالية 
أفريل   22 منذ  البيت  من  خرجت  التي 
وقد  هذا  معروفة  غير  وجهة  إلى  متجهة 
وسائل  عبر  تضامن  املفقودة  عائلة  القت 
التواصل االجتماعي ومختلف الصفحات 
من خالل تداول نداءاتها للبحث عنها يف 
الوالية  فيما أكتفت مصالح  الوالية  أقاليم 

ببيان إعالن عن ضياع هاته األم التي تركت 
أبناءها الستة فيهم رضيعة عمرها ال يتجاوز 8 أشهر ،كما أنها تعاني من اضطرابات 
عقلية .من جهة أخرى انطلقت حمالت البحث من طرف مواطنني ومحسنني 
فيهم جمعيات للخيالة على غرار جمعية  صافنات اجلياد ولكن إلى حد اآلن لم 
يتوصلوا لها فيما طالبت عائلة املفقودة من السلطات بضرورة االنضمام للبحث 

حلمالت البحث ألنهم يعولون على إمكانتها.
عبداهلل مجبري
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

منذ  اجلزائرية  الدولة  تعرضت           
إقالة  تاريخ  وإلى  املاضي  القرن  تسعينات 
الرئيس »بوتفليقة« من مهام رئاسة اجلمهورية 
من  تزيالها  أن  كادتا  القوة  من  نوعني  إلى 
طويال  وقتا  دامت  اجليوسياسية،  اخلريطة 
استغرق ثالثني سنة كاملة غير منقوصة، ولو 
تعرضت لها أقوى دولة يف العالم لكانت اآلن 

ترزح حتت الفقر والتخلف واجلهل.
         هاتان القوتان هما:

الصلبة »اخلشنة«: دامت  القوة  أ -       
األرواح  آالف  خاللها  سقط  سنوات  عشر 
من  املاليير  بعشرات  تقدر  مادية  خسائر  مع 
أنواع  كل  الفترة  هذه  عرفت  الدوالرات، 
والتصفيات  واملكر  والدسائس  اخليانات 
الدولة وصعود بعض  اجلسدية ونهب خزينة 
الصعاليك إلى مناصب املسؤولية وتأسيسهم 
وعاث  االنتخابات  زور  بشواربه  ولد  حلزب 
الوطنية  باسم  وتدميرا  فسادا  البالد  يف 

واالستئصال.
وهذه  »اللينة«:  الناعمة  القوة  ب -   
»عبد  املقال  الرئيس  انتهجها  التي  هي  القوة 
وسلوكه  أخالقه  يف  الفاسد  بوتفليقة«  العزيز 
من  سنة   20 متيزت  سياسته.  يف  واملفلس 
وفتح  والتسلط  واالستبداد  بالفساد  حكمه 
الوطن،  أعداء  من  استطاع  ملن  النهب  باب 
وقزم من  اجلزائرية  والكفاءات  العقول  هجؔر 
رفض الهجرة فقد صرح يف وهران غاضبا على 
أحد الدكاترة بقوله: »إن ميكانيسيان عندي 
أفضل من الدكاترة وبوعرؔيفو« ... استهزأ 
بالدكاترة واألساتذة وكل األقالم احلرة ... 
أن يكون  أراد  أنه  املبكيات  فمن املضحكات 
العباسية،  الدولة  مثل حكام اخلليج وخلفاء 
لهم  أخالق  وال  ضمير  ال  شعراء  له  جلبوا 
تنطبق  ال  بأوصاف  ووصفوه  وعظموه  مجدوه 
وال  أخالقه  على  وال  سلوكه  على  وال  عليه 
أو  املال  من  فتات  مقابل  سياسته  على 
يف  ثقايف  ملحق  أو  الثقافة  وزارة  يف  مبنصب 
إحدى سفاراتنا باخلارج. لم يترك قطاعا إال 
وأفسده، حارب رجال اإلعالم وقزم األحرار 
منهم ووضع على رأسهم متملقيه من األغبياء 
الذين هم على  واإلعالميني  املثقفني  وأشباه 
شاكلته، كما قزم البرملان رافضا وجود برملان 
رقابي حر ... كان ال يريد أن يرى أي شكل 
من أشكال الرقابة والنقد لسياسته، ويف رأيي 

املتواضع أن العصابة التي جاءت »ببوتفليقة« 
هذا  هو  من  جيدا  تعرف  كانت   1999 سنة 
بفساده  تامة  دراية  على  كانت  الرجل، 
األخالقي ونرجسيته وميكافيليته، جاءت به 
لهدم الكرامة اجلزائرية واملروءة بعد أن فشلت 
الدولة اجلزائرية خالل  قوتها الصلبة يف هدم 

العشر سنوات التي سبقت حكمه.
احتال على الدولة اجلزائرية بوضع بعض 
ال  والذين  والشياتني  املتلقني  »من  أزالمه 
الدولة  يف  حساسة  مناصب  يف  لهم«  ضمير 

فعاثوا فيها فسادا وخرابا وتدميرا.
واتهمهم  والصحافيني  الصحافة  عادى 
بنشر األكاذيب والشائعات قائال لهم: »أنتم 
طيابات احلمامات«، ألنه يعرف حق املعرفة 
فترة  احلمامات خالل  طيابات  وظيفة  معنى 
مهنة  عهده  يف  الصحافة  أصبحت  تربيته. 
قطع  إلى  بصاحبها  تؤدي  أن  ميكن  خطيرة 
تعليمات  وأصدر  األحوال،  أحسن  يف  رزقه 
التطرق  بتجنب  التحرير  رؤساء  لكل  صارمة 
إلى نقد سياسته ... استولى على التلفزيون 
التأثير على  البليغ يف  الرنانة وأسلوبه  بخطبه 
منهم  أقال  الضيقة،  والرؤية  العقول  ضعاف 
الصادقني فمنهم من فر إلى اخلارج ومنهم من 
غير مهنته ووضع مكانهم املتملقني الشياتني 
الذين أصبحوا يسبحون بحمده يف كل كلمة 

يذيعونها وينشرونها.
التعليم فوضع على رأس  يترك مناهج  لم 
لهم  عالقة  ال  مسؤولني  التعليمية  املنظومة 
أن  املهم  العصرية  ونظرياتها  التربية  مبناهج 
يكونوا من املوالني والشياتني له فأفرغ املنظومة 
من  متخرجني  نرى  وأصبحنا  جوهرها  من 

جامعاتنا ال يتقنون أية لغة.
ومنظومته  التعليم  بإفساد  يكتف  لم 
وأصبح  املساجد  إلى  يده  ومد  بل  ورجاله 
واإلشهار  له  الدعاء  على  مجبرين  األئمة 

بسياسته داخل بيوت اهلل.
ضرب األسرة يف الصميم وأفسد أخالقها 
االستعمار  حتى  عليها  تربت  التي  وقيمها 
فساد  من  فيه  هو  جنح  فيما  فشل  الفرنسي 

لألخالق والقيم.
يستعمل  لم  »بوتفليقة«  أن  صحيح 
والتي  اجلزائرية  الدولة  لتدمير  الصلبة  القوة 
القرن  تسعينات  يف  العصابة  استعملتها 
لتدمير  اللينة  القوة  استعمل  لكنه  املاضي، 
ألنه  األخطر  وهو  لدموية  العشرية  تركته  ما 

والشرف  والكرامة  واألخالق  القيم  يضرب 
بضرب  اكتفت  الصلبة  اخلشنة  القوة  بينما 
أفسده  ما  التحتية،  البنية  وتهدمي  اجلسد 
العشرية احلمراء  لم تفسده حتى  »بوتفليقة« 
 ... ووحشيتها  وهمجيتها  دمويتها  رغم 
تدمير العقول أخطر من تدمير األجساد ... 
حتى أصبحنا نسمع الناس يرددون »الشعب 
ولكنه  إلصالحه  جاء  وبوتفليقة  الفاسد  هو 
عجز«. جعل »بوتفليقة« الشعب يلعن نفسه 
لم نكن نسمعه حتى يف  ما  وهذا  ويحتقرها 

العشرية الدموية.
»بوتفليقة«  انتهجها  التي  اللينة  القوة 
خالل عشرين سنة من حكمه مكنته من أن 
يؤسس للرذيلة السياسية بامتياز وبنجاح كبير 
اجلزائر  تاريخ  قبل يف  من  مثيل  له  يشهد  لم 
العامة ... داس على  أفسد األخالق   ...
الدولة  مؤسسات  دجن   ... املجتمع  قيم 
 ... فساده  وتطبق  فلكه  يف  تدور  وجعلها 
اخلادع  البريق  من  كبيرة  بهالة  نفسه  أحاط 
مباركني  زوايا  وشيوخ  إعالمية  ضوضاء  مع 
منه  يجعلوا  أن  كادوا  وفساده  شطحاته  له 

»الرئيس األسطورة«.
»يوتفليقة« رجل ميكافيلي نرجسي يجيد 
مبرض  مصاب  رجل  والتمثيل،  اخلطابة  فن 
فهو  يشبهه  أن  بظله  حتى  يرض  ال  الغيرة، 
ال  ما  ويعرف  نراه  ال  ما  يرى  اجلميع  فوق 

نعرفه.
واملجلس  بغرفتيه  البرملان  دجن 
الدستوري ... فرض ثلث النساء يف القوائم 
االنتخابية فاحتا بذلك املجال لرجال األعمال 
الوسخني الذين اشتروا رؤوس القوائم مباليير 
القوائم  يف  معهم  واضعني  السنتيمات 
احلفافات والراقصات، هؤالء وجدوا أنفسهم 
أبدا  بذلك  يحلمون  كانوا  ما  للشعب  ممثلني 
فكم من حالقة وراقصة وجدت نفسها نائبة 
يف البرملان وهي ال تعرف حتى معنى البرملان 
املخلوقات  وال حتى موقعه، وأصبحت هاته 
التعبير  حسب  الفاسدين  األعمال  ورجال 
يف  واقتراحات  رأي  لهم  »حكومة«  الشعبي 
تولي املناصب السامية، مناذج كثيرة من هذا 
املصادقة  متت  وبهم  البرملان،  احتلت  النوع 
اجتماعية  قوانني  على  الساحقة  لألغلبية 
اجلزائرية  الدولة  دمرت  وأخالقية  ومالية 

وعبثت بخبز اجلزائريني ومستقبلهم.
كانت  ما  املمنهج  الفساد  ذلك  كل  مع 

واإلفالس  االنهيار  حالة  إلى  لتصل  اجلزائر 
السياسي واالقتصادي واألخالقي، لو كانت 
عندنا عدالة مستقلة وقضاة يحتكمون للضمير 
والقانون وحده دون غيرهما دون مراعاة اخلبزة 

واملنصب والترقية.
لقد شهد القضاء فسادا حيث وضع على 
لهم،  أخالق  وال  ضمير  ال  مسؤولني  رأسه 
أكبر  »بوتفليقة«  حكم  فترة  خالل  وشهد 
تاريخ اجلزائر املستقلة  اجلرائم االقتصادية يف 
حيث بيعت مؤسسات ومنشآت الدولة مبئات 
قيمتها  بينما  فقط  السنتيمات  من  املاليني 
لم  الدوالرات  من  املاليير  تتجاوز  احلقيقية 
يتحرك القضاء بل أصبح كما يقول عادل إمام 
قوانني  »شاهد ما شافش حاجة«، وصدرت 
مخالفة،  اجلنحة  من  وجتعل  اجلرمية  جتنح 
املال  ونهب  التسيير  جرائم  عن  التخلي  ومت 
ورأينا  الدولة،  حرمة  بذلك  مستبيحا  العام 
والطريق  »سوناطراك  قضية  يف  بوضوح  ذلك 
زمهريرا  أسدا  القضاء  جند  املقابل  السيار« يف 
ال  والذين  والفقراء  البسيطة  املخالفات  على 
عالقة لهم بأزالم »بوتفليقة« بداية منه ومن 

أخيه »السعيد« ...
فظيع  بشكل  »بوتفليقة«  استعمال  مع 
أسلوب القوة الناعمة امليكافيلية لتنومي الشعب 
اجلزائري جاء 22/02/2019 كصاعق مفجر 
اجلزائر  على  »بوتفليقة«  فرضه  الذي  للوضع 
فحاولت أحزاب املواالة والعلف ركوب احلراك 
الشعب  لكن  اإلعالم  بالتوهات  الشعبي يف 

رفضها ولعنها.
يف رأيي املتواضع أن االنتخابات الرئاسية 
خيار  أفضل  كانت   12/12/2019 ليوم 
اجلزائرية،  الدولة  مؤسسات  استقرار  لضمان 
ومن جهة ثانية ضمان حتقيق مطالب الشارع 
بالتدريج وعدم التسرع، فالظروف التي جرت 
بكل  استثنائية  كانت  االنتخابات  هذه  فيها 
املقاييس، ويكفي أن نتائجها كانت يف صالح 

مرشح مستقل عن األحزاب.
يحتاج  »تبون«  السيد  اجلمهورية  ورئيس 
إلزالة  املطهرات  من  األطنان  ماليني  إلى 
مخلفات سلفه عالوة على الوقت وكثير من 
والشعب  السلطة  بني  الثقة  وإعادة  الشفافية 
بناء  أجل  من  املنتخبة  املجالس  يف  وممثليه 

اجلزائر اجلديدة.           
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ي  احَلرُب اإلعالِمّية التِّ
ئيُس األمِريكي،  ها الرَّ َيشنُّ

نِي  »ُدونالد تراْمب«، على الصِّ
منُذ هجوِم َفيروِس ُكورونا 
ر  عنِي على الَعالم، ُتؤشِّ اللَّ

ٍة  على أنَّ العالَم ُمعّرٌض لهزَّ
»ِجُيو- ِسياسّيٍة« َعنيفٍة 

ي  ر َمركَز العالِم الذِّ َقد ُتغيِّ
َظلَّ إلى َوقٍت َقريب َيتمحوُر 

يف أمِريكا الُعظمى؛ فَسعُي 
»ترامب« وَفريِقه إلى إْثباِت 

أنَّ الَفيروَس مصدُره َمخبٌر يف 
»ووهان«، ما يعِني أنَّ الَفيروَس 

ٌع  ليس َطبيعّيا بل هَو مصنَّ
ا، ُيبِرز أنَّ َفيروَس  َمخبرّيً

ُكورونا َتّوَل ِفعاًل إلى ساحِة 
حرٍب بني الِقوَى الُعظمى 
مِتها الوالياُت  - ويِف ُمقدِّ

نُي-  امُلّتحَدة األمريكّيُة والصِّ
من أجِل ِقيادة عالِم الَغد.

ي َضربها   فأمريَكا التِّ
الَفيروُس يف ُعنفواِنها، وكسَر 
ِكبرياَءها وجعَل رِئيَسها يقُف 

ا على أَصابِع أقدامِه  يومّيً
عِب األمريكيِّ  لُيبّرَر للشَّ

عدَد الَوفّياِت الَكبيَر جّراَء 
وباِء ُكورونا، وَعجَز »أْمريَكا 
الُعظَمى« على ُمحاصرِته 
و- بالّتاِلي - َتوقيِف آلِة 
ي  ني التِّ امَلوت عكَس الصِّ

َسارعْت إلى احتواِء الَفيروِس، 
واْستفاَدت منه بَتحريِك 

َعجلِة االقتصاِد، فضاًل على 
التمكنِي لُنفوِذها يف أرورَبا 

وَشماِل إفريقَيا وَمناطَق 
ت  ي حطَّ أخَرى من العالِم التِّ

ينّيُة. ليَس  بها امُلساعداُت الصِّ
هذا فحسْب، َفهجوُم »ترامب« 
حة الَعاملّيِة  على ُمنّظمِة الصِّ

يراُه ُمتابعوَن أّنه َيدخُل - 
أيضا - يف إطاِر َحملٍة إعالمّيٍة 

موُقع  تندرُج يف حرِب التَّ
ي ُيستخَدم ِفيها َفيروُس  التِّ
ُكورونا ِسالًحا َفّتاًكا، بهدِف 

وليِة  وازناِت الدَّ يِر التَّ َتغيِّ
ير أطراِف  من خالل َتغيِّ

مِة يف العالقاِت  امُلعاَدلِة امُلتحكِّ
ولّية. الدَّ

 وِمن هَذا امَلنظوِر، فإنَّ وباَء 
ي أدخَل  فيروِس ُكورونا الذِّ

العالَم يف ُسباٍت َطويٍل، وأبَكى 
الَكثيريَن جّراَء َفقِدهم 

َتهم، أشعَل حرَب َمخاِبَر  أحبَّ
وليِة وجعَل  ياسِة الدَّ السِّ

رؤساَء الَعالِم ال َيناُمون بسبِب 
راِع على قيادِة عاَلم الَغِد؛  الصِّ
فَهل سُيطيُح َفيروُس كورونا بـ 
نَي  »أمِريكا ترامب«، ويرَفُع الصِّ

لَتترّبَع على عرِش َعالِم 
مابعَد ُكورونا؟!

فاء  ُمقابَل متاُثِل 62 حالًة للشِّ
تسجيُل 174 إصابًة جِديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، عن تسجيل 62 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس 
كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال فورار، أّن إجمالي عدد املرضى 
املتماثلني للشفاء ارتفع ليبلغ 1998 حالة شفاء. كما كشف املتحدث عن تسجيل 174 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع 

إجمالي عدد املصابني بالوباء إلى 4648 شخصا، وهي حاالت موزعة عبر 48 والية.
وحسب املتحّدث ذاته، مت تسجيل حالتي وفاة بني املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي حاالت الوفيات إلى 465 

ضحيًة.                                                                                                                                                                                                                خالد دحماني                                                                                                                                

بلسان ريـاض هويـلـي

 انتقَل، أمس، االثنني، إلى رحمِة اهلل، املجاهُد وعضُو مجموعِة 
الـ22 الّتاريِخية عبد القادر لعمودي، عن عمٍر ناهَز الـ 95 سنًة، 
أعضاِء  آخِر  من  واحًدا  الفقيُد  وكان  أقارِبه.  لدى  ُعلم  حسبما 

مجموعة الـ 22 التَّاريِخية، إلى جانِب املُجاهد عثمان بلوزداد. 
وبها  سوف،  بوادي   1925 سنة  خالل  العمودي  القادر  عبد  ولد 
نشأ وترعرع وتلقى تعليمه األول، حيث بدأ بتعلم القرآن الكرمي 
باجلامع )الُكتاب( على يد الشيخني »سي زالسي« و«زريبط ملني«، 
وعاش عبد القادر حادثة أثرت يف نفسه كثيرا حيث حضر وهو 
االستعمارية  السلطات  قبل  من  الُكّتاب  اقتحام  عملية  صغير 
لتعلم  الفرنسية  املدرسة  إلى  عنوة  األطفال  يأخذون  وشاهدهم 

لغة املستعمر. 
بعدها، التحق العمودي باملدرسة االبتدائية الوحيدة بالوادي والتي 
إلى  التعليمي  زاول مشواره  وبها  إال ثالثة أقسام،  كانت ال تضم 
الدراسي  املوسم  خالل  االبتدائية  الشهادة  على  احلصول  غاية 
ملواصلة  بسكرة  مدينة  إلى  انتقل  ذلك،  بعد   .)1937-1938(
وكان  برعايته.  تكفل  الذي  املسن  جده  رفقة  العلمي  التحصيل 
العربي  »محمد  نفسه  القسم  يف  معه  درسوا  الذين  الطلبة  بني 

بن مهيدي«. 
املعلمون  تشتت   ،1939 يف  الثانية  العاملية  احلرب  اندالع  عند 
ثانية أصبحت احلياة صعبة من  ومن جهة  الفرنسيون من جهة 
االبن،  دراسة  الوالد متويل  استطاعة  يعد يف  ولم  احلرب  جراء 
مما اضطره إلى العودة به ملسقط رأسه بالوادي. وبعد مدة من 
باألعمال  باملنطقة حيث اشتغل  ثكنة عسكرية  البطالة، عمل يف 
مالحظة  من  هذه  وظيفته  مكنته  وقد   .) )اإلدارة  الكتابية 
الفروق الكبيرة املوجودة بني حياة الفرنسيني مقارنة مع معيشة 
املناطق  على  املطبق  العسكري  النظام  حتت  خاصة  اجلزائريني 

الصحراوية. 
ويتذكر العمودي أن أعضاء جمعية العلماء املسلمني قد حضروا 
إلى وادي سوف يف سنة 1937 بدعوة من »الشريف عبد العزيز«، 
أيضا  ويذكر  األخير  هذا  واعتقل  املكائد  اختلق  االستعمار  لكن 

مظاهرات 1938 بالوادي رغم عدم مشاركته فيها. 
 

عب اجلزاِئري انِخراُطه يف حزِب الشَّ
منطقة  يف  نهضة  وقعت  العاملية،  احلرب  أتون  ويف   ،1943 بعد 
الوادي على غرار كامل اجلزائر ألن حزب الشعب اجلزائري بذل 
جهود كبيرة لتنظيم الصفوف بعد عودة »مصالي احلاج«، وبزوغ 
وكانت   ،1943 سنة  أواخر  يف  بالوادي  تكونت  للحزب  خلية  أول 
تضم أساسا: »عبد القادر العمودي«، »ونيسي الهاشمي« »أحمد 
هذه  وصارت  احلاج«،  بن  و«ميهي  الشافعي«  »قدادرة  ميلودي«، 
املناضلني  كانخراط  النضال احلزبي  يقتضيه  تنشط مبا  اخللية 

اجلدد وجمع االشتراكات. 
رية   انضماُمه إلى املنّظمِة السِّ

كان حزب الشعب منطقيا يف طروحاته، حيث أدرك أن النضال 

السياسي والكالم أصبحا غير كافيني لتجسيد فكرة االستقالل، 
 ( السرية  املنظمة  تكوين  عن   1947 سنة  مؤمتر  متخض  ولهذا 
املنظمة  مسؤولي  أحد  العمودي«  القادر  »عبد  وكان   .)L’OS
مهيدي«  بن  العربي  »محمد  بوضياف«،  »محمد  مع  بقسنطينة 
و«ديدوش مراد«. وشرعت قيادة املنظمة السرية يف عملية تدريب 
شروط  حسب  اختيارهم  مت  أن  بعد  عسكريا  تدريبا  مناضليها 

معينة.
وبعد مدة من تأسيس املنظمة السرية، ُعنّي »عبد القادر العمودي« 
على رأس املنظمة بالوادي، وقام بدوره باختيار املناضلني وتشكيل 
أساسا  تضم  والتي  بانتظام  االجتماعات  ثّمة عقد  ومن  اخلاليا 
بسكرة  عن  مهيدي«  بن  العربي  »محمد  الوادي،  عن  العمودي 
و«مصطفى بن بولعيد« عن األوراس. وبعد أن كان »محمد العربي 
أصبح  والصحراء  والنمامشة  األوراس  عن  مسؤوال  مهيدي«  بن 
مسؤوال عن الناحية الغربية من عمالة قسنطينة، كسطيف وبجاية 
وما جاورها. وحل محله »عبد القادر العمودي«، فأصبح مسؤوال 
عن بسكرة، األوراس والوادي. وكان أول لقاء له مع البطل الشهيد 
»مصطفى بن بولعيد« يف عام 1948. ويف مزرعة هذا األخير أقيم 
تربص لبعض مناضلي املنظمة السرية من بينهم العمودي وذلك 

قصد التدرب على صناعة القنابل واستعمال السالح. 
القبض  وألقي   ،1950 مارس  يف  السرية  املنظمة  اكتشاف  مت 
على الكثير من مناضليها ومسؤوليها. وبعد فترة كافية الستعادة 
األنفاس، عاود مناضلو املنظمة السرية االتصال ببعضهم خاصة 
»عبد  أن  ومبا  ومركزيني.  مصاليني  إلى  احلزب  انشق  أن  بعد 
القادر العمودي« لم يكن مطلوبا من قبل السلطات االستعمارية، 
فقد أمكنه التنقل والتحرك بحرية كلما استدعت الضرورة ذلك، 
زيارتني  ترتيب  على  العمودي  أشرف  عندما  احلال  كانت  مثلما 
من  املمتدة  الفترة  يف  أهله  إلى  مهيدي«  بن  »العربي  بهما  قام 
1950 إلى 1954. وخالل هذه الفترة، تعددت نشاطات العمودي 
وتنقله بني اجلزائر وبسكرة وسطيف وغيرها من مناطق الوطن 
 …  « األخير:  هذا  يقول  للثورة،  التحضير  وعن  االتصال.  لربط 
عند التحضير للثورة تقرر أن يكون أكبر عدد ممكن من مناضلي 
املنظمة السرية القادرين على اتخاذ القرار حاضرين وأن يكونوا 
ممثلني ملناطق التراب الوطني قدر اإلمكان إلعطاء البعد الوطني 
إليه  نسعى  كنا  الذي  الهدف  هو  وهذا  للثورة،  الواسع  والصدى 

وحققناه.« 
وبعد لقاءات واجتماعات مت االتفاق على عقد اجتماع مجموعة الـ 
22 يف جوان 1954، والعدد لم يكن محددا مسبقا وإمنا فرضته 
كانت  التي  املجموعة  اجتمعت  دريش،  دار  ويف  آنذاك.  الظروف 
تنتمي إلى املنظمة السرية ما عدا »عثمان بلوزداد« فهو من اجلناح 
السياسي، واتخذت القرار الذي طال انتظاره وهو اإلعداد الفعلي 
لتفجير الثورة يف أجل ال يتعدى الـ 6 أشهر، حتى ال تلقى مصير 
»كرمي  بأن  اجلميع  علم  االجتماع  وأثناء  نفسه.  السرية  املنظمة 
بلقاسم« و«أوعمران« يؤيدان العملية. كما مت يف اليوم نفسه تكليف 

من  مناضلني   5 أو   4 من  مجموعة  باختيار  بوضياف«  »محمد 
ضمن الـ22 لتحديد يوم تفجير الثورة. 

 
ورة  العمودي يصُف شعوَره إثَر تفجيِر الثَّ

 
ويف نهاية شهر أكتوبر 1954، أُعلم العمودي مبوعد تفجير الثورة 
L’ad� )من شخص أرسل إليه ال يعرف من اسمه إال املساعد 
judant(. وعن شعوره يف هذه الليلة يقول العمودي: »… كانت 
حلظات ارتياح مشوبة بالقلق وهذا املزيج ال ميكن فصل خيوطه 
بنفسه يف  يلقي  الذي  الشخص  قلق  فهناك  البشرية.  النفس  يف 
وهناك  العملية…  هذه  عليه  ستكون  ما  يعرف  ال  حيث  البحر 
إخوان أعزاء سيواجهون غدا قدرهم، وقد يكون مصيرهم املوت 
النهاية أي  إلى  إلى كوننا وصلنا  أما االرتياح فمرده  أو السجن. 
انطالق الثورة املسلحة ولو أن العملية تشكل مجهوال ولكن نحن 
قمنا بواجبنا ولهذا كنا نشعر أننا ولدنا من جديد أو املرور من 

حياة إلى أخرى وغدا لن يشبه اليوم أبدا.« 
 

أفراُد مجموعِة الـ 22 الّتاريخية
-1 إلياس دريس

2 - باجي مختار
3 - عثمان بلوزداد

-4 رمضان بن عبد املالك
-5 مصطفى بن عودة

-6 مصطفى بن بو العيد
-7 العربي بن مهيدي
-8 خلضر بن طوبال

-9 رابح بيطاط
-10 زبير بوعجاج

11 -سليمان بو علي
-12 بلحاج بوشعيب

-13 محمد بوالضياف
-14 عبد احلفيظ بوصوف

-15ديدوش مراد
-16 عبد السالم حبشي
-17 عبد القادر لعمودي

-18 محمد مشاطي
-19 سليمان مالح

-20 محمد مرزوقي
-21 بو جمعة سويداني

-22 زيغود يوسف.

واحٌد من آخِر أعضاء َمجموعة الـ 22 الّتاريِخية

المجاهُد عبد القادر الَعموِدي 
َفيـــــروُسيرحُل إلى ِجوار ربِّه 

غِييــــر!  انتقَل، أمس، االثنني، إلى رحمِة اهلل، املجاهُد وعضُو مجموعِة  التَّ
الـ22 الّتاريِخية عبد القادر لعمودي، عن عمٍر ناهَز الـ 95 سنًة، 

حسبما ُعلم لدى أقارِبه. وكان الفقيُد واحًدا من آخِر أعضاِء 
اريِخية، إلى جانِب امُلجاهد عثمان بلوزداد.  مجموعة الـ 22 التَّ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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