
د. عمــر صافــــي  	

الُعيـون.. لماَذا اآلن!
عاش احلسن، الطفل املدلل، 

مصدوما بعد نفي أبيه محمد 
بن يوسف إلى جزيرة كورسيكا 
ثم إلى مدغشقر، جلس عمه 
محمد بن عرفة على العرش 
بأمر من باريس. متيزت فترة 
حكمه بزيادة االضطرابات يف 
بلد وجد نفسه حتت احلماية 

الفرنسية منذ مطلع القرن 
العشرين عقب توقيع سلطانها 

عبد احلفيظ معاهدة فاس 
عام 1912، تنازل مبوجبها عن 
السيادة املغربية لصالح فرنسا.
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06
برج بوعريريج

ُسّكان َقرية »المطوشع« 
َيغلقوَن الطريق الَوطنيَّ 

رقـــــــم »45«!
08

الوادي 
ُمرّبــو الَماشّيـة واإلبـِل 
يتهُمـون مافيـا الشعيـر 
باالستيالء على حصصهم!

05
الطارف 

قـــراٌر والئـيٌّ يمنـُع 
ِتجــوال الحيوانـــاِت 
األليفــة فــي الُمـدن

0202
َتكّفلتا بَنقِلها  َطائرتاِن َعسكِرّيتاِن 

شحــُن 60 ُطّنــا مــن الُمساعـداِت 
حــــراوي عــب الصَّ إلـــى الشَّ

شحنت، أمس اإلثنني، 60 طّنا من املواد الغذائية واملعدات الصيدالنية 
على منت طائرتني عسكريتني تابعتني للقوات اجلوية اجلزائرية، 
خصصتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لنقل مساعدات 

إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي. حسب بيان وزارة الدفاع. 0909
رغَم َتسِجيِل َمشاِريَع َعِديدٍة بصيٍغ ُمخَتِلفة

الّسكن بقسنطيَنة.. ُمعادلٌة بال َحّل! 
ال تكاد يوميات مواطني قسنطينة تخلو  من احتجاج ينظمه طالبو السكن 

بالوالية. ورغم أن هذا القطاع يعرف نشاطا ملحوظا عقب تسجيل العشرات من 
املشاريع عبر قطر الوالية، إال أن القطاع يشهد العديد من النقائص واملشاكل، بينها 
تأخر اإلجناز،  عدم مطابقة األشغال، جتاوزات املقاولني واملرقني العقاريني ووضعهم 
شروطا مخالفة للقوانني، ناهيك عن عدم تسوية وضعيات املستفيدين من السكن 

االجتماعي والسكنات ذات الصيغة الريفية وغيرها.

16

ضمن املنتخب الوطني لكرة 
القدم، وبصفة رسمية، تأهله 
إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 

2021 بالكاميرون، بعد 
تعادلهم اإليجابي )2-2( 

أمام منتخب زميبابوي على 
ملعب »هاراري ناشيونال 

سبورتس ستاديوم« برسم 
اجلولة الرابعة عن املجموعة 

الثامنة من التصفيات.

اجَلولُة الّراِبعُة من َتصفّياِت َكأس إفِريقَيا لألمَم 2022

03

إَدارات ُموازّية عبر إَدارات ُموازّية عبر الفيسبـوك!الفيسبـوك!
ني وسطاٌء َينشطوَن عبر اإلنَترنت لالحتيال على اجلزائريِّ

قّرار: ترقية اخلدمات اإللكتُرونّية َكفيل بَتبديد خطط احملتالني! 

احمَلاِكـُم  ـها  ُتعاجِلُ التـي  الَقضايـا  %مــن   60  ُمحـــاٍم: 
اإللكتُروِنـــي! االحِتيــال  تخــــصُّ 

الُبنوِك! من  َمصرِفّيًة  َبياناٍت  يسِرُقون  ُمحتالوَن  َخبيـــر: 

"الُخضــر" َيظفروَن بَتأشيرة 
الّتأُهــــل إلــى "الكـــان"

زيمبابـوي 2     الجزائـر 2

ََ



02
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فسخ بعض عقود االستفادة 
مـــن القطــع األرضيـة 
يثيـر استيـاء كبيــرا 

فيما دعا العتماد التوقيت الذي أصدرته مديرية التربية لوالية قسنطينة

الناشــط التربــوي بـن زهريــر: 
مــن حـق منتسبـي قطاع التربية 
االستفــادة مــن منحـة كورونــا

 حسان مرابط 
لنقل  الشعبي،  الوطني  للجيش  العليا  القيادة  خصصتها   
مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي، حسب بيان وزارة 

الدفاع.
القاعدة اجلوية  انطلقتا من  »الطائرتني  بأّن  البيان  وأفاد 
العسكرية األولى باجتاه مطار تيندوف.  بالناحية  ببوفاريك 
التضامنية  العمليات  إطار  يف  املساعدات  تأتي  حيث 
الشحن  الصحراوي.وجرت عملية  والشعب  اجلزائر  بني 
األحمر  الهالل  رئيسة  حبيلس  بن  سعيدة  بإشراف  هذه 
الصحراوية  العربية  اجلمهورية  سفير  وبحضور  اجلزائري، 
الدميقراطية باجلزائر عبد القادر طالب عمر، وممثل املفوضية 
وصحفيني  موالس«  »وغوستينوا  باجلزائر  لالجئني  السامية 

من مختلف وسائل اإلعالم الوطنية.

طائرتان عسكريتان تكّفلتا بنقلها

ا مــن المساعــدات  شحـن 60 طنــّ
إلـــى الشعــب الصحــــراوي

وأكد بن زهرير، يف حديث خص به 
»أخبار الوطن«، أن« سلك التعليم يشهد 
إصابات كثيرة، علما أن معظم املؤسسات 
الوقاية«،  وسائل  توفير  غير  من  تعمل 

وهذا ما يجعلهم أكثر عرضة للوباء.
التعليم  طبيعة  أن  املتحدث  وأضاف 
القسم  يف  األستاذ  على  تفرض  كما 
يكونون  قد  الذين  التالميذ  من  التقرب 
عملية  يسهل  ما  وهو  بالوباء  مصابني 
العدوى، مشيرًا إلى أن كل هذه املعطيات 
حتتم على اجلهة الوصية تخصيص منحة 

هرم  أعلى  من  القطاع  عمال  لكل  الوباء 
املؤسسة التربوية إلى أسفله.

الناشط  التفت  هذا،  مع  باملوازاة 
املقرر،  الساعي  احلجم  إلى  التربوي 
حيث اعتبر التوقيت املعمول به يف أغلب 
األستاذ  يخدم  ال  التربوية  املؤسسات 
إلى كثافته، حيث  إطالقا والسبب يعود 
ال  استثنائية  فترة  إطالقا  يعقل  »ال  قال 
عطلة  حتى  استثنائي،  توقيت  يقابلها 
يعملون  هم  واآلن  حذفت،  السبت  يوم 
اجلمعة،  يوم  عدا  ما  األسبوع  أيام  طيلة 

توزيع  التوقيت يف صالح األستاذ وال  فال 
احلصص يف صاحله«. 

كافة  ذاته  املتحدث  دعا  كما 
التوقيت  اعتماد  إلى  التربية  مديريات 
لوالية  التربية  مديرية  أصدرته  الذي 
كيوم  السبت  يوم  أعطى  فهو  قسنطينة، 
عطلة مع تخفيف البرنامج والتركيز على 
املواد األساسية، أي متت مراعاة الظرف 

االستثنائي بتوقيت استثنائي.

نورالدين رحماني
الشباب  عقود  بفسخ  قام  والذي 
العراقيل  أسموه  ما  بسبب  املستثمر 
البيروقراطية ووعدم التكفل مبشاكلهم. 
حّمل الشباب والي والية البيض 
تبعات القرار ألنه يفترض منه تشجيع 
الفالحي  االستثمار  على  الشباب 
وليس  األرض  خدمة  على  واإلقبال 
معاقبتهم بحرمانهم من أراٍض منحت 
لهم دون تهيئة وال رخص حلفر اآلبار. 
املستثمرين  من  واحد  هبة  زكي 
والذي طاله قرار اإللغاء صرح لشبكة 
عقد  على  بأنه حتصل  الوطن«  »أخبار 
تبعد  مبنطقة  سنوات   4 منذ  االمتياز 
عنه بأكثر من 300 كلم، ورغم ذلك 
تقبل القرار غير أنه ومنذ ذلك التاريخ 
وهو يسعى للحصول على رخصة حفر 
بني  عراقيل  بسبب  له  متنح  ولم  البئر 
للمياه  الوطنية  والهيئة  الري  مديرية 
منحهم  رفضت  والتي  بسعيدة، 
تراخيص احلفر كما أن األراضي التي 
غير  البنود  بلدية  جنوبي  لهم  منحت 

مربوطة بالكهرباء وال مبسلك مهيأ. 
 أضاف املتحدث أنه وبالرغم من 
األراضي  وديوان  الفالحة  مديرية  أن 
أنهم  الفالحية على علم باملشكل إال 
السهل  لم يتدخلوا حلله وفضلوا احلل 
أمر  وهو  االستفادة  قرارات  بإلغاء 
به،  بلغوا  وحسبما  أنه،  كما  مؤسف 
غير قابل للطعن. مستثمر آخر احمد 
للشباب يف  القرار ضربة  اعتبر  صديق 
الوحيدة  العمل  لفرصة  وقطع  الصميم 
املتاحة حاليا بوالية البيض يف غياب 
عن  بعيدا  أخرى  عمل  فرص  أي 
الوظيفة العمومية يف غياب أي نسيج 
آالف  امتصاص  على  قادر  صناعي 

البطالني.
من جهتنا، حاولنا معرفة رد ديوان 
األراضي الفالحية بالبيض عن خلفية 
القرار إال أننا لم نتمكن من ذلك، يف 
بامللف  صلة  على  جهة  أشارت  حني 
قائمة  بتطهير  مرتبط  القرار  أن  إلى 
إطالق  يف  تأخروا  الذين  املستفيدين 

األشغال اخلاصة مبشاريعهم. 

 حتدثت سي محمد كرمية، مديرة 
بالعاصمة،  طرارية  بئر  ُمستشفى 
ملرضى  املنصوبة  اخليم  قضية  عن 
مت  والتي  ذاته،  باملستشفى  كورنا 
التواصل  منصات  عبر  صورها  تداول 

االجتماعي على نطاق واسع.
محمد  سي  الدكتورة  وأشارت 
أضرت  املتداولة  الصور  أّن  إلى  كرمية 
كثيرا مبرضى فيروس كورونا، قبل أن 

ُتلحق الضرر باإلدارة.
وأّكدت املديرة يف فيديو نشر على 
مت  اخليم  أّن  كوم«  »الصحة  صفحة 
قبل  أي  املاضي،  مارس  نصبها شهر 
احتواء  أجل  من  اآلن،  من  أشهر   7

املُصابني بكورونا.
جاءت  اخلطوة  أّن  وأبرزت 
على  اخلناق  فك  أجل  من 
كون  إلى  باإلضافة  املُستشفيات، 
الطبي  الطاقم  أمام  اخليار  هذا 

واإلداري حتمية الُبد منها.
أّن  أّكدت  ذاته،  السياق  ويف 
مت  لهذا  حتميا،  كان  اخليار  هذا 

املستشفى جاعلة  أمام  اخليام  نصب 
إلى  مشيرة  استشفائيا،  مركزا  منه 
إلى  فقط  يحتاجون  املرضى  أّن 

األكسجني للعالج.
رفض  يتم  لم  أّنه  وأضافت 
الفيروس  بهذا  ُمصاب  بأي  التكفل 
القدرة  ضعف  رغم  الفتاك، 
إّنها لم ترد  االستيعابية، كما قالت 
املخاطرة بحياة املُصابني الذي قصدوا 

مستشفى بئر طرارية.
اإلنعاش،  غرف   وبخصوص 
الوقت  يف  أّنه  ذاتها  املسؤولة  أكدت 
املُصابني  عدد  زيادة  ومع  الراهن 
عن  البحث  فإّن  مضاعفة،  أضعاف 
اليوم  اإلنعاش  غرف  يف  شاغر  سرير 

أصبح أكثر من البحث عن الذهب.
بالدور  نفسها  املتحدثة  ونّوهت 
الكبير الذي بذله مهنيو قطاع الصحة 
مؤكدة  كورونا،  وباء  تفشي  ظل  يف 
رغم  والنفيس  بالنفس  ضحوا  أّنهم 

الصعوبات اجلمة.
عبد اجلالل نويس 

  املفتشية العامة تحقق يف تجاوزات
 سجلتها ببلدية الرمشي

اسـم رئيس البلدية مدرج في قائمة 
عمــال الشبكــة االجتماعيـــة

حلت، نهار أمس، جلنة من املفتشية العامة للوالية للتحقيق مع رئيس بلدية 
بقرى  الفالحي  العقار  نهب  وكذا  اإلدماج  عقود  يخص  فيما  نوابه  وأحد  الرمشي 

سيدي بونوار والقواسير.
و كشفت التحقيقات األولية أن رئيس البلدية وضع اسمه على رأس املدرجني 
العقار  البزنسة يف  املنتخبني يف  تورط أحد  الشبكة االجتماعية، يف حني  يف عمال 
الوضع  والقواسير.  بونوار  سيدي  من  بكل  فوضوية  جتزئات  واستحداث  الفالحي 
نفسه مت من قبل ثالثة نواب تبني ضلوعهم يف البزنسة بالسكنات االجتماعية كما 
وقفت اللجنة على مشاكل النقل املدرسي ومشكل رفع النفايات التي أغرقت املدينة 
املنتظر أن يتم إحالة امللف على القضاء على  وتسببت يف احتجاج السكان.  ومن 
خلفية وجود قرائن قوية ضد رئيس البلدية، وأحد املنتخبني ما من شأنه أن يجرهم 

إلى املتابعة القضائية بتهم ثقيلة.
بن خالد عبد القادر

شحنت، أمس اإلثنين، 60 طّنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدالنية على متن طائرتين 
عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الجزائري.

استياء كبير سجل لدى الشباب الراغب في االستثمار 
في القطاع الفالحي بالبيض بسبب القرار الذي اتخذه 

ديوان األراضي الفالحية بالبيض.

شدد الناشط التربوي بالل بن زهرير على ضرورة تخصص منحة الوباء لعمال سلك التعليم كونهم 
األكثر عرضة لخطر اإلصابة كونهم يعملون باحتكاك مباشر مع العديد من األشخاص.

مديـرة مستشفى بئـر طرارية 
ُتوّضــح بخصـــوص الخيــم 
المنصوبـة لمرضـى كورونـا

لفائدة تالميذ املدارس

حملــة وطنيـــة لتوزيـع 40 ألف 
طـرد مـن مستلزمــات الوقايــة 

أعلن القائد العام للكشافة اإلسالمية 
يوم  حمزاوي،  الرحمن  عبد  اجلزائرية 
حملة  إطالق  عن  بالبليدة،  اإلثنني 
يحتوي  طرد  ألف   40 نحو  لتوزيع  وطنية 
وباء  فيروس  من  الوقاية  مستلزمات 
املدارس  تالميذ  على  كوفيد19-«   «
االبتدائية.و أوضح حمزاوي، يف تصريح 
أدلى به للصحافة على هامش االنطالقة 
الرسمية لهذه احلملة الوطنية من مدرسة 
أن  البليدة٫  مدينة  الواقعة وسط  اإلرشاد 
بادرت »يف  الكشافة اإلسالمية اجلزائرية 
إطار دعمها جهود الدولة للحد من تفشي 
فيروس كورونا بإطالق حملة وطنية لتوزيع 
مستلزمات  يحوي  طرد  ألف   40 نحو 

كوفيد19-«   « وباء  فيروس  من  الوقاية 
على تالميذ املدارس االبتدائية«.

إلى  الرامية  املبادرة  هذه  ستمس  و 
توفير بيئة دراسة آمنة للتالميذ٫ كما قال 
السيد حمزاوي٫ 20 والية كمرحلة أولى 
إصابات  نسبة  تسجل  التي  تلك  خاصة 
عالية على غرار البليدة واجلزائر العاصمة 
معنوي  دعم  إلى  حتتاج  التي  تلك  وكذا 
ومادي لتوفير هذه املستلزمات املتمثلة يف 
واقية كواليات  مناديل معقمة وكمامات 
الوادي والبيض وغليزان وعني تيموشنت 
القائد  ناشد  الشأن،  هذا  وخنشلة.ويف 
اجلزائرية  اإلسالمية  للكشافة  العام 
املبادرة  هذه  دعم  على  القادرة  املؤسسات 

من  الكافية  الكميات  توفير  يف  مساعدة 
على  توزيعها  بهدف  الوقاية  مستلزمات 
باقي واليات الوطن وخاصة على مستوى 
التربية  مديرة  الظل.وأثنت  مناطق 
بالوالية٫ غنيمة آيت ابراهيم٫ على هذه 
املبادرة التي حتمل طابعا حتسيسيا خاصة 
بهذا  اإلصابات  عدد  تصاعد  ظل  يف 
مشيرة  األخيرة،  الفترة  خالل  الفيروس 
إلى استفادة الوالية من 2000 طرد سيتم 
والبلديات  الدوائر  مستوى  على  توزيعها 
التي حتصي مناطق الظل خاصة كبلديات 
مفتاح  وموزاية  شعبان  وبن  خليل  بن 

وموزاية والعفرون.
 ق.م

وزارة البريـــد تدعــو المتقاعديـن الحتـرام 
مواعيـــد صـــّب المعاشــــات 

أكدت وزارة البريد أنه على املسنني واملتقاعدين احترام مواعيد صب املنح واملعاشات. وذكر بيان وزارة البريد أن احترام املواعيد 
"سيسمح بتسيير فّعال لعمليات سحب املعاشات واملنح، وبالتالي حتسني ظروف االستقبال من خالل تفادي االكتظاظ على مستوى 
املكاتب البريدية."وأشار البيان إلى إمكانية حتميل التطبيق اإللكتروني الذي مّت تطويره خّصيصا لتسهيل عملية الّتعرف على أيام 

صّب املعاشات واملنح لفائدة املتقاعدين وذوي احلقوق.
ق.م
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ملـــف

ني وسطاٌء َينُشطوَن عبر اإلنَترَنت لالحِتياِل على اجَلزاِئريِّ

إَداراٌت  ُمــــواِزّيـٌة 
عبـــر الَفيسبــوك!

ها امَلاِكُم تخصُّ االحِتياَل اإللكتُروِني! ُمحاٍم: 60 % من الَقضايا التي ُتعاجِلُ
َخبير: ُمحتالوَن يسِرُقون َبياناٍت َمصرِفّيًة من الُبنوِك!

قّرار: َترِقيُة اخَلدماِت اإللكتُروِنّية َكفيٌل بَتبديِد ُخَطِط امُلتاِلني! 
حــّذر خبــراء يف أمــن املعلومــات وتكنولوجيــات 
االحتيــال  جرائــم  مــن  واالتصــال  اإلعــام 
ــت  ــي بات ــة الت ــاليب التقني ــي، ومن األس اإللكترون
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  ُتســتخدم 
»الفايســبوك« يف شــكل صفحــات وهميــة ومزيفــة 
علــى أســاس أنهــا تقــدم خدمــات إداريــة، كتســريع 
عمليــة اســتخراج بطاقــات الســفر والتعريــف ورخــص 
ــن  ــام املواطن ــة إليه ــة معنوي الســياقة، بانتحــال صف

بتســليم هــذه الوثائــق خــال ظــرف وجيــز لقــاء 
ــة. ــغ مالي ــى مبال ــن عل ــول احملتال حص

مــع توجــه اإلدارات العموميــة إلدراج اخلدمــات 
خاصة، واالنتشــار  منصــات  عبــر  اإللكترونيــة 
الواســع الســتخدام املواقــع اإللكترونيــة، تعــددت 
أســاليب النصــب واالحتيــال لتحقيــق مكاســب 
ــة عــن طريــق »وســيط«  ــة لقــاء خدمــة إلكتروني مالي
ــاء  ــى اســتخراج األوراق الرســمية لق ــدرة عل ــه »الق ل

ــف«،  ــة » موظ ــل صف ــال، أو أن ينتح ــن امل ــغ م مبل
حيــث يســتخدم »الفايســبوك« ألغــراض االحتيــال.
تكنولوجيــات  مجــال  يف  خبــراء  وحســب 
ــتغلون  ــا« يس ــاك »مافي ــان هن ــال، ف ــام واالتص اإلع
الرقمنــة ألغــراض الســرقة والنصــب مــن خــال 
اســتعانتهم ببرامــج لتســهيل أعمالهــم اإلجراميــة 
عبــر صفحــات الفايســبوك، لذلــك لــم يعــد املواطنــون 

ــم. ــذه اجلرائ ــن ه ــن م مبأم
اإلعــام  تكنولوجيــات  خبيــر  أكــد 
واالتصــال، يونــس قــرار، خــال اتصــال 
هاتفــي ربطتــه شــبكة »أخبــار الوطن«مــع 
اخلدمــات  إدراج  هــدف  أن  قــرار«  »يونــس 
هــو  اإلداريــة  املؤسســات  يف  اإللكترونيــة 
ــة الفســاد والبيروقراطيــة وقطــع تدخــل  محارب
»اليــد اإلنســانية« يف توفيــر اخلدمــات اإلدارية 
النظــم  هــذه  أن  إال  »املعريفــة«،  بالوســاطة 
وســيلة  إلــى  اليــوم  حتولــت  اإللكترونيــة 
ــل  ــة بقصــد تضلي ــر قانوني تخــدم أغراضــا غي

علــى جيوبهــم. والتحايــل  اآلخريــن 
ــى  ــب عل ــا: »يج ــر قائ ــح اخلبي وأوض
املتعاملــن مــع األجهــزة احلديثــة ووســائل 
التواصــل االجتماعــي احلــرص وحتــري الدقــة 
اإللكترونيــة،  املواقــع  مــع  التعامــل  عنــد 
ــتعمال  ــاءة اس ــر إس ــرض ملخاط ــى ال يتع حت
ــي  ــا ينبغ ــول: » كم ــا بالق ــات«، مضيف البيان
ــت  ــع اإلنترني ــة مواق ــة متابع ــات اإلداري للهيئ

تامــة،  بشــفافية  االجتماعيــة  والتواصــل 
ومــن  اخلدمــة  طلــب  مــن  نعــرف  حتــى 
وفرهــا علــى غــرار منــح املواعيــد اإلداريــة 
ــة،  ــة والبيومتري وتســليم البطاقــات اإللكتروني
ألنــه إذا ابتعدنــا عــن اخلدمــات اإللكترونيــة 
ــون  ســتتدخل اليــد البشــرية بــن املوقــع والزب
املعلوماتــي،  النظــام  بــن  واســطة  لتكــون 
فابــد مــن قطــع الطريــق علــى هــؤالء واحلــد 
املقبولــة  التصرفــات غيــر  مــن مثــل هــذه 
وتوفيــر اخلدمــة اإللكترونيــة مــع احلــرص 
أو  انقطــاع  بــدون  متوفــرة  تكــون  أن  علــى 

اختــال«.
وقــال اخلبيــر »يف حالــة الشــك يف أي 
بيانــات يجــب إبــاغ الســلطات األمنيــة وهــي 
املخــول الوحيــد لســد الطريــق علــى كل مــن 
ــل،  ــرم التحاي ــكاب ج ــه ارت ــه نفس ــول ل تس
إلــى جانــب متابعــة مــن يكــون ســببا يف 

ــة« ــع اخلدماتي ــل املواق تعطي

ــال،  ــام واالتص ــات اإلع ــر تكنولوجي ــد خبي أك
ــبكة  ــه ش ــي ربطت ــال هاتف ــال اتص ــرار، خ ــس ق يون
إدراج  هــدف  أن  قــرار«  »يونــس  الوطن«مــع  »أخبــار 
هــو  اإلداريــة  املؤسســات  اإللكترونيــة يف  اخلدمــات 
محاربــة الفســاد والبيروقراطيــة وقطــع تدخــل »اليــد 
اإلنســانية« يف توفيــر اخلدمــات اإلداريــة بالوســاطة 
»املعريفــة«، إال أن هــذه النظــم اإللكترونيــة حتولــت 
اليــوم إلــى وســيلة تخــدم أغراضــا غيــر قانونيــة بقصــد 

تضليــل اآلخريــن والتحايــل علــى جيوبهــم.
ــن  ــى املتعامل ــا: »يجــب عل ــر قائ وأوضــح اخلبي

ــة ووســائل التواصــل االجتماعــي  مــع األجهــزة احلديث
احلــرص وحتــري الدقــة عنــد التعامــل مــع املواقــع 
إســاءة  ملخاطــر  يتعــرض  ال  حتــى  اإللكترونيــة، 
اســتعمال البيانــات«، مضيفــا بالقــول: » كمــا ينبغــي 
للهيئــات اإلداريــة متابعــة مواقــع اإلنترنيــت والتواصــل 
االجتماعيــة بشــفافية تامــة، حتــى نعــرف مــن طلــب 
اخلدمــة ومــن وفرهــا علــى غــرار منــح املواعيــد اإلداريــة 
ــه إذا  ــة، ألن ــة والبيومتري ــات اإللكتروني وتســليم البطاق
ــد  ــتتدخل الي ــة س ــات اإللكتروني ــن اخلدم ــا ع ابتعدن
البشــرية بــن املوقــع والزبــون لتكــون واســطة بــن النظــام 

املعلوماتــي، فابــد مــن قطــع الطريــق علــى هــؤالء 
واحلــد مــن مثــل هــذه التصرفــات غيــر املقبولــة وتوفيــر 
اخلدمــة اإللكترونيــة مــع احلــرص علــى أن تكــون 

ــال«. ــاع أو اخت ــدون انقط ــرة ب متوف
وقــال اخلبيــر »يف حالــة الشــك يف أي بيانــات 
يجــب إبــاغ الســلطات األمنيــة وهــي املخــول الوحيــد 
لســد الطريــق علــى كل مــن تســول لــه نفســه ارتــكاب 
جــرم التحايــل، إلــى جانــب متابعــة مــن يكــون ســببا 

ــة« ــع اخلدماتي ــل املواق يف تعطي

ــم  ــاع اجلرائ ــي ســبب ارتف أرجــع احلقوق
املســتخدمن  جهــل  إلــى  اإللكترونيــة 
التعامــل مــع اخلدمــات اإللكترونيــة، وإهمــال 
بالدرجــة  املتســببة  الشــخصية  البيانــات 
اخلصوصيــة  انتهــاك  جرائــم  يف  األولــى 
والســرية، مــا يســهل إيقاعهــم يف فــخ التحايل 
ــخصية  ــم الش ــتغال بياناته ــق اس ــن طري ع
والبطاقــات  املاليــة  التعامــات  خاصــة 

االئتمانيــة يف اخلدمــات البريديــة، أضــف 
إليهــا »احملســوبية« التــي أدت بالكثيريــن إلــى 
التعلــق بــأي خيــط ولــو كان رفيعــا مــن شــأنه 

أن يوصلهــم إلــى مبتغاهــم.
ــاغ  ــى اإلب ــن إل ــي املواطن ــا احملام ودع
الســلطات األمنيــة عــن اجلرائــم املعلوماتيــة،  

ــرة.  ــر اخلطي ــذه الظواه ــل ه ــدي ملث للتص

ــدى  ــد ل ــي املعتم ــي واحملام ــد احلقوق أك
مجلــس قضــاء العاصمــة، لوصيــف عبــد 
ــه  ــه مع ــي أجرت ــال هاتف ــال اتص ــور، خ الن
ســجلت  قــد  اجلزائــر  أن  الوطــن«  »أخبــار 
معــدال قياســيا يف عــدد قضايــا االحتيــال 
اإللكترونــي خــال ســنتي 2019 و2020 
ــم ســرقة  ــا جرائ ــة، تتصدره بنســبة 60 باملائ
البيانــات الشــخصية وانتهــاكات اخلصوصيــة 
إليهــا جرائــم  األلقــاب، أضــف  وانتحــال 

االبتــزاز.
األســاليب  بعــض  احملامــي  وكشــف 
العصابــات  إليهــا  تلجــأ  التــي  اإلجراميــة 
ــن  ــي، م ــال اإللكترون ــة يف االحتي املتخصص
خــال فتــح صفحــات وهميــة أو مزيفــة عبــر 
شــبكة اإلنترنــت والتواصــل مــع املســتخدمن 
ــات  ــن يف املؤسس ــم موظف ــاس أنه ــى أس عل

والهيئــات التــي تقــدم خدمــات إداريــة علــى 
غــرار بطاقــات الســفر وبطاقــات التعريــف 
خــال  مــن  وغيرهــا،  الســياقة  ورخــص 
ــل يف  ــم بالتعجي ــخصية وإيهامه ــم ش انتحاله
تقــدمي هــذه الوثائــق يف ظــرف وجيــز لقــاء 

ــة. ــغ مالي ــى مبال ــم عل حصوله
انتحــال  قضايــا  أن  احملامــي  وأكــد 
األلقــاب واألســماء والوظائــف عبــر الوســائط 
اإللكترونيــة ســجلت حضــورا قويــا يف احملاكــم 
خــال الســنوات األخيــرة، وعليــه ينــص 
ــادة 372 علــى أن كل  املشــرع اجلزائــري يف امل
ــة  شــخص يســتعمل أســماء أو ســلطة خيالي
الغيــر  علــى  واالحتيــال  النصــب  بهــدف 
يعاقــب باحلبــس مــن ســنة علــى األقــل إلــى 
خمــس ســنوات علــى األكثــر وبغرامــة ماليــة 

ــار. ــن 500 الى20000دين م

ــق  ــاليب، وف ــذه األس ــرز ه ــن أب وم
اخلبيــر يف أمــن املعلومــات مصبــاح صيدة، 
خــال اتصــال هاتفــي جمعــه مــع »أخبــار 
ــن  ــوم أحــد احملتال ــا يق ــو عندم الوطــن« ه
باالتصــال بضحيتــه وينتحــل شــخصية 
موظــف يف مركــز البريــد أو البنــك مثــا، 
ــة  ــق بالبطاق ــات تتعل ــه معلوم ــب من ويطل
ــريع يف  ــة التس ــة بحج ــة أو املصرفي الذهبي
اســتخراجها، وبعــد حصــول احملتــال علــى 
بيانــات البطاقــة يقــوم باســتغالها لســرقة 

ــى حســابه اخلــاص. ــل األمــوال إل وحتوي
بعــض  يتبعهــا  طريقــة  وهنــاك 
احملتالــن كشــف عنهــا اخلبيــر يف أمــن 
املعلوماتيــة، هــي إرســال احملتــال لضحايــاه 
ــى  ــم عل ــة تبشــرهم بحصوله رســائل تهنئ

جوائــز قيمــة، ليطلــب منهــم حتويــل مبالــغ 
ماليــة صغيــرة كرســوم اشــتراك يف ســحب 
اجلائــزة، وعندمــا يقــوم الضحيــة بتحويــل 
األمــوال للمحتــال بدعــوى حصولهــا علــى 
اجلائــزة يجــد نفســه يف األخيــر  وقــع 

ــب. ــال ونص ــة احتي ضحي
ــن  ــر م ــوع آخ ــى ن ــر إل ــار اخلبي وأش
رســالة  بإرســال  متعلــق  االحتيــال، 
تتضمــن رابطــا إلكترونيــا خبيثــا، كأن 
علــى  الضغــط  الضحيــة  مــن  ُيطلــب 
ــه  ــن قيام ــا، وح ــت مث ــط للتصوي الراب
اختــراق  مــن  احملتــال  يتمكــن  بذلــك 
جهــاز الضحيــة والوصــول إلــى بياناتــه 

مشــبوهة. ألغــراض  واســتغالها 

 توقيف 216 شخصا إلى غاية 30 سبتمبر المنقضي
سنـــة سنـــة 20202020 تحصــي  تحصــي 152152 قضـية  قضـية 

نصـب واحتيـال عبـر مواقـع اإلنتــرنيـــت  نصـب واحتيـال عبـر مواقـع اإلنتــرنيـــت  

خبير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يونس قرار: 
ينبغــي تفعيـل دور الخدمـــات ينبغــي تفعيـل دور الخدمـــات 
اإللكتـــرونيــة لمحـــاربـة اإللكتـــرونيــة لمحـــاربـة 
البيــروقراطــية والفســــادالبيــروقراطــية والفســــاد

محاٍم معتمد لدى مجلس القضاء بالعاصمة، لوصيف عبد النور:

جــرائـــم االحتيــــال جــرائـــم االحتيــــال 
ااإللكتروني تمثلإللكتروني تمثل  6060 % %
 من قضـايا المحــاكم  من قضـايا المحــاكم 

إهمـــال البيــانــات الشخصـــية إهمـــال البيــانــات الشخصـــية 
سبــب مبــاشــر للوقـــوع سبــب مبــاشــر للوقـــوع 

فـــي فـــخ االحتيــــالفـــي فـــخ االحتيــــال

خبير في أمن المعلومات، مصباح صيدة: 
أشخـاص انتحلــوا صفـة موظفيـن في البنوك أشخـاص انتحلــوا صفـة موظفيـن في البنوك 

ومراكـز البريد لسرقة بيانات مصرفـيةومراكـز البريد لسرقة بيانات مصرفـية

 ملف أسماء بوصبيع



04
أخبار السياسة

السنة 02  - العدد 338 -الثالثاء  02 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 17 نوفمبر 2020م

انطلقــت، أمــس االثنــن، مبحكمــة ســيدي امحمــد محاكمــة املتهمــن يف 
قضيــة«BP pharma«،  املتــورط فيهــا املتهــم الرئيــس املرحــوم موســى 
بــن حمــادي والوزيــران األوالن عبــد املالــك ســال وأحمــد أويحيــى، يف حــن 
حضرهــا بصفــة الشــهود اإلخــوة بــن حمــادي، حســباوي مختــار )وزيــر 
الصحــة الســابق( هــدى إميــان فرعــون )وزيــرة البريــد الســابقة( عبــد القــادر زوخ 
)والــي العاصمــة الســابق( محمــد حطــاب )وزيــر الشــباب والرياضــة الســابق(.
ونفــى املتهــم عبــد املالــك ســال،  عقــب اســتجوابه مــن طــرف القاضــي، 
التهــم املنســوبة إليــه واملتعلقــة بتهــم منــح  الغيــر امتيــازات غيــر مبــررة وتبديــد 
املــال العــام وإســاءة اســتغال الوظيفــة، كمــا أكــد أّنــه ليــس معنــي بالقضيــة ال 
مــن بعيــد وال مــن قريب.يذكــر أن ســال ردد كثيــرا  يف  إجاباتــه علــى أســئلة 

القاضــي ”أنــا خاطينــي وزوخ هــو املســؤول”.
هذه أطوار استجواب عبد املالك سال:

         سالل: كنت وزيرا أواّل وال أطّلع على القضايا وامللفات املماثلة فمسؤولياتي كانت أكبر.
ســالل: لم اســمع يومــا بهــذه املؤسســة »BP pharma«،  وقــد حتصلــت علــى أرضيــة املشــروع مــن طــرف 

الوالــي زوخ والــي العاصمــة عــام 2012 عــن طريــق األمــن العــام وال دخــل لــي بالقضيــة.
سالل: لم أكن املشرف على املجلس الوطني لاستثمارات ولم أفهم ملا وجهوا لي كل هذه التهم.

ــع  ــام مشــروع مصن ــد اهلل إلمت ــا يف ســيدي عب ــن مقره ــة األرض الكائ ــح قطع ــن من ــو م ــا ه ــي زوخ وقته ســالل: الوال
ــام 2017. ــذي كان ع ــاز ال ــد االمتي ــة، وعــن عق األدوي

سالل: الوالي زوخ معني باألمر والوزير األول بعيد كل البعد على هذه القضية.
سالل:املهام الدستورية املسندة إلى الوزير األول واضحة يف الدستور.

ســالل: أقــول وأكــرر أّن« ONDI« هــي مــن تــدرس املشــروع واملجلــس الوطنــي لاســتثمار يصــادق علــى املشــروع 
الــذي أعــد تقريــره لونــدي باإليجــاب، ويكــون ذلــك وفــق القانــون.

القاضــي: امللــف مــّر علــى » ONDI«عــام 2011، ألــم تكــن لديكــم تقاريــر كحكومــة بشــأن هــذه املشــاريع علمــا 
أن » ONDI«تــدرس املشــاريع التــي تفــوق ميزانيتهــا اخلمــس مليــار دينــار؟

القاضي: وكيف لواٍل أن يتصرف مبنح أراضي دون الرجوع إلى السلطات العليا؟
ســالل: هــذه األمــور يجيــب عليهــا وزيــر الصناعــة. وأشــدد أّن “cni” يضــم 12 وزيــرا كلهــم   وزارات ســيادية ويف 

حــال رفــض أحدهــم املشــروع،  يلغــى.
ــات  ــابق لتكنولوجي ــر الس ــت كان الوزي ــدك، وق ــركة يف عه ــا الش ــت عليه ــي حتصل ــازات الت ــأن االمتي القاضي:وبش
االتصــال بــن حمــادي رحمــه اهلل، رغــم أنــه وقــت حصولــه علــى االمتيــاز لــم يكــن وزيــرا بــل كان رئيــس مجلــس إدارة 

ــدواء؟ مــا تعليقــك؟ ــع ال مصن
سالل: لم أكن أعلم أنه صاحب املشروع واملرة الوحيدة التي سمعت باملشروع بعد اطاعي على اخلبرة

ــن  ــس م ــة فلي ــه دور يف احلكوم ــا كان ل ــة، كل مّن ــس اجلمهوري ــرارات رئي ــة ق ــي مناقش ــه ال ميكنن ــا أّن ــالل: كم س
ــن. ــن مكلف ــة فنح ــا املتابع صاحياتن

القاضي:بشــأن امتيــازات املاليــة فاملشــروع مــن 2012 أي 2015 منحوهــا عقــد االمتيــاز وهــذا غيــر مبــرر ألنــه لــم 
يكــن ملحــق بدفتــر شــروط.

سالل:ليس لدي اطاع ولست معنيا
القاضــي: وزارة الصحــة منحــت لشــركة بــن حمــادي التراخيــص الســنوية مــن أجــل اســتيراد األدويــة مــن اخلــارج 
بــن 2015 إلــى 2020 ووصلــت نســبة إجنــاز املصنــع إلــى 55 باملائــة. فيمــا جتــاوزت فاتــورة االســتيراد ضعــف تكلفــة املصنــع 

أي مــا يفــوق 9 ماييــر ســنتيم.
 

سالل:ياســيدي القاضــي لســت معنــي إلــى مــا خلصــت إليــه اخلبــرة القضائيــة مــن اختــاالت قانونيــة علــى تنفيــذ 
قــرارات املجلــس الوطنــي لاســتثمار »cni« املتعلق مبشــروع وحــدة الصناعــة الصيدالنيــة لإلخــوة بــن حمــادي

القاضي:جلنــة القــرض منحــت بــن حمــادي 599 مليــار ســنتيم مــن أجــل األرضيــة لكــن املبلــغ املصــّرح بــه كان 
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عقــد وكيــل اجلمهوريــة لــدى محكمــة 
شرشــال، أمــس اإلثنــن،  نــدوة صحفيــة حــول 
احلرائــق األخيــرة التــي ُســجّلت مبنطقــة قورايــة.
وقــال وكيــل اجلمهوريــة إّن التحقيقــات 
ــه  ــة،  كمــا كشــف أّن ــق ُمفتعل أثبتــت أّن احلرائ
خــال التحريــات مت توقيــف 19 شــخصا مشــتبها 

ــى أربعــة مجموعــات. بهــم، وهــم مقســمن إل
وأشــار املتحــدث ذاتــه إلــى أّن احلرائــق 
الهــدف منهــا زعزعــة اســتقرار أمــن البــاد 
والنظــام العــام والســكينة، مبــرزا أّنــه مت الوصــول 
ــور  ــط ص ــث مت ضب ــي، حي ــي احلقيق ــى اجلان إل

للفاعــل احلقيقــي.

وأضــاف املتحــدث ذاتــه أّن أطرافــا داخليــة 
ــط  ــة، مؤكــدا  ضب ــة تورطــت يف القضي وخارجي
ــن  ــدث ع ــن وتتح ــن املتورط ــة ب ــائل نصي رس

ــل أمــوال.                حتوي
               جالل نويس

توصلــت مصالــح أمــن واليــة تيبــازة يف 
حتقيقاتهــا، التــي فتحــت عقــب نشــوب حريــق 
ــة قورايــة، إلــى حتديــد هويــة  ــة أعالــي بلدي بغاب
وإيقــاف أشــخاص متورطــن يف هــذا الفعــل 

اإلجرامــي وعددهــم 19 موقوفــا.
ــح األمــن أن التحــري  ــان مصال وكشــف بي

إضــرام  يف  الضلــوع  يف  بهــم  مشــتبه  مــع 
احلرائــق  ســمح بتحديــد الدوافــع التــي أدت 
ــم،  ــوبة إليه ــال املنس ــى األفع ــم إل ــتبه فيه باملش
ــة،  ــة منظم ــدا بصف ــات عم ــرق الغاب ــي ح وه
لتحقيــق مصالــح شــخصية ذات بعــد اقتصــادي 
واجتماعــي، وخاصــة الدافــع اإلجرامــي الــذي 

ــاس  ــاد واملس ــتقرار الب ــة اس ــى زعزع ــدف إل يه
أشــخاص  حتريــض  حتــت  العامــة  بالســكينة 

ــه.  ــن وخارج ــل الوط ــن داخ ــن م مناوئ
 بعــد إمتــام اإلجــراءات القانونيــة، مت تقــدمي 
األطــراف أمــام اجلهــات القضائيــة املختصــة إقــل

مييــا.                                             ق.م

أقــدم العشــرات مــن ســكان أحيــاء »عــدل« علــى رفــع 
دعــوى قضائيــة ضــد شــركة »إميــو« املتخصصــة يف احلراســة 
ورفــع النفايــات وضمــان حمايــة املســاحات اخلضــراء بأحياء 
»عــدل بتلمســان«، بعدمــا تبــن أن هــذه الشــركة وهميــة ال 

متلــك مقــرا وال تقــوم بــأي نشــاط غيــر أخــذ األمــوال.
ــة  ــع ســكان عمــارات »عــدل« دعــوى قضائي ــد رف و ق
يطالبــون فيهــا بإلغــاء العقــد املوجــود مــع شــركة »إميــو« 
ــجا  ــل س ــخص يحم ــن ش ــارة ع ــا عب ــح أنه ــا اتض بعدم

جتاريــا يســتعمله يف النصــب واالحتيــال علــى املواطنــن 
ــر شــروط  ــل دفت ــدل«، مقاب ــن ســكنات »ع املســتفيدين م
ــا،  ــوال الضحاي ــب أم ــيلة لنه ــتعمل كوس ــق اس ــر مطب غي
كمــا تبــن أن العنــوان املوضــوع لهــذه املؤسســة وهمــي وغيــر 
ــب  ــا يف النص ــة لصاحبه ــة اإلجرامي ــن الني ــا يب ــود م موج

ــر. ــاك الغي ــلب أم ــال وس واالحتي
بن خالد عبد القادر

يف  الوالئيــة  الســلطات  أمس،اإلثنــن،  أفرجــت، 
ــة  ــرة عزاب ســكيكدة عــن حصــة الســكن االجتماعــي بدائ
شــرقي الواليــة، واملقــدرة بـــ 191 ســكنا  وجــه أغلبهــا 

لســكان البيــوت القدميــة واملهــددة باالنهيــار.
اإلســكان  لعمليــة  الوالئيــة  الســلطات  ســخرت 

يف  جــرت  حيــث  إلجناحهــا،   املاديــة  اإلمكانــات  كل 
ظــروف حســنة، رغــم االحتجاجــات التــي نظمهــا بعــض 
متعــددة  بالقاعــة  مكتــب  فتــح  مت  الذيــن  »املقصيــن« 

طعونهــم.  لتقــدمي  الرياضــات 
جمال بوالديس 

فــكك عناصــر الفرقــة االقتصاديــة واملاليــة 
باملصلحــة الوالئيــة للشــرطة القضائيــة بأمــن 
واليــة ميلــة شــبكة إجراميــة دوليــة تتكــون مــن 
ــر  ــب وتزوي ــة تهري ــوا يف قضي ــخصا تورط 32 ش

ــخصا. ــا 20 ش ــي راح ضحيته ــات والت املركب
تعــود حيثيــات القضيــة إلــى ســنة 2018 
بعــد تســجيل شــكوى مــن طــرف مواطــن يقطن 
ببلديــة شــلغوم العيــد الواقعــة جنوبــي الواليــة، 
وبداخلهــا  مركبتــه  لســرقة  تعرضــه  مفادهــا 
ــا  ــأ فيم ــه، ليتفاج ــة ب ــياقة اخلاص ــة الس رخص
بعــد باتصــال مــن أحــد األشــخاص يطلــب 
ــة  ــع اخلاص ــراءات البي ــام إج ــوم بإمت ــه أن يق من
مبركبــة فاخــرة مســجلة باســمه بالرغــم مــن 

ــذا  ــن ه ــة م ــاك مركب ــه امت ــبق ل ــم يس ــه ل أن
ــة فرنســا  ــذارات مــن دول ــوع، كمــا تلقــى إن الن
داخــل  مرتكبــة  مروريــة  مخالفــات  بســبب 
األمــن  مصالــح  لتباشــر  الفرنســي،  التــراب 
اســترجاع  إلــى  أفضــت  التــي  حتقيقاتهــا 
 »BMW X6« نــوع مركبــة فاخــرة مــن 
مســجلة باســم الضحيــة باســتعمال نســخة 
مثبــت  بــه  اخلاصــة  الســياقة  رخصــة  مــن 
ــق  ــه وبوثائ ــت ل ــة ليس ــورة فوتوغرافي ــا ص عليه
وبالتنســيق  التحريــات  وبثكثيــف  مــزورة، 
ــى  ــل إل ــر مت التوص ــول اجلزائ ــب أنترب ــع مكت م
ــن  ــرقت م ــي س ــث دول ــل بح ــيارة مح أن الس
مدينــة هامبــورغ األملانيــة ومت تهريبهــا عبــر دولــة 

ــى ذلــك، مت  ــة إل ــر. باإلضاف ــى اجلزائ تونــس إل
اكتشــاف تســجيل 5 ســيارات أخــرى بالطريقــة 
ــة 04  ــد هوي ــات مت حتدي ــد التحري ــها، وبع نفس
 – »جزائريــة  اجلنســية  مزدوجــي  أشــخاص 
فرنســية« مغتربــن بفرنســا يقومــون بانتحــال 
هويــة الضحيــة باســتعمال رخصــة الســياقة 
ــل  ــات مح ــز 05 مركب ــع حج ــه، م ــة ب اخلاص
ــتكمال  ــد اس ــة، بع ــا القاعدي ــر يف ملفاته تزوي
إجــراءات التحقيــق مت تقــدمي األطــراف أمــام 
نيابــة القطــب اجلزائــي املتخصــص بقســنطينة.
أسيا. ع

وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال

التحقيقات أثبتت أّن الحرائــق ُمفتعلــة!التحقيقات أثبتت أّن الحرائــق ُمفتعلــة!

أمن والية تيبازة
توقيــــف توقيــــف 1919 شخصـــا بتهـــمة الضلــــوع  شخصـــا بتهـــمة الضلــــوع 

فــــي إضــــرام الحــــرائــق فــــي إضــــرام الحــــرائــق 

 »BP pharma« قضية

ســــالل: أنا “خاطينـــــي” ســــالل: أنا “خاطينـــــي” 
زوخ هــــو المســــؤولزوخ هــــو المســــؤول

أنها شركة وهمية بعدما تبني لهم 

سكــان عمــارات عـدل  بتلمسان سكــان عمــارات عـدل  بتلمسان 
يقاضــــون مؤسســة »إيمــو« يقاضــــون مؤسســة »إيمــو« 

20 ضحية   ينشطون داخل وخارج الوطن واحتالوا على 

توقيـف توقيـف 3232 شخـــصا فــي قضــــية  شخـــصا فــي قضــــية 
تهريــب وتزويــر المركبـــات بميــلةتهريــب وتزويــر المركبـــات بميــلة

ة سكيكد

اإلفــراج عن حصــة اإلفــراج عن حصــة 191191 سكـنا  سكـنا 
اجتمــاعيا ببلــديـة عـــزابةاجتمــاعيا ببلــديـة عـــزابة

أويحيــــى للقـــاضـــي:بن حمـــادي تحصــل أويحيــــى للقـــاضـــي:بن حمـــادي تحصــل 
علــى علــى االمتيـــاز و لـــم أكــن في الحكــومـةاالمتيـــاز و لـــم أكــن في الحكــومـة

أويحيى:  لم أطلع على أمر اإلحالة، ألنني بعيد 1000 كم عن العاصمة
ــن حمــادي موســى رحمــه اهلل  ــة احلــال املتهــم الرئيســي فيهــا ب القاضــي:  أنــت متهــم يف قضي

ــة ومركــز احلــروق ســكيكدة .بشــان مشــروع اســتثمار األدوي
أويحيــى: املشــروع عــرض علــى لونــدي وحتصــل باإلجمــاع علــى امتيــازات 5 ســنوات بــن االجنــاز 

واالســتغال، وعنــد مــرور املشــروع علــى لونــدي لــم يشــارك املرحــوم بــن حمــادي بصفتــه مســير
أويحيى:بــل حتصــل علــى االمتيــاز عــام 2015 وأنــا لــم اكــن باحلكومــة وقتهــا ال ميكــن محاســبتي 

أو متابعتــي يف قضيــة متــورط فيهــا لونــدي
ــل  ــة وال دخ ــلطات احمللي ــات الس ــن صاحي ــاري م ــاز عق ــى امتي ــل عل ــروع حتص أويحيــى:  املش

ــال ــا وال س ــة ال أن ــر االول بالقضي للوزي
أويحيــى: املنطقــة الصناعيــة لســيدي عبــد اهلل لهــا وكالــة خاصــة تســيرها، وحتــى متنــح املنطقــة 

قطعــة أرضيــة لتجســيد مشــروع يجــب املــرور علــى لونــدي وال دخــل للوزيــر األول أو احلكومــة
القاضــي: هنــاك مقــرر مــن املجلــس الــوزاري املشــترك مــؤرخ يف مــارس 2007 منعــت الســلطات 
ــم تكــن تخضــع  احملليــة أن متنــح أي مشــروع باملدينــة اجلديــدة ســيدي عبــد اهلل مبــا فيهــا مشــروع عــدل والترقــوي املدعــم، مــا يعنــي أن املشــاريع ل

ــا للســلطات احملليــة بــل كان للحكومــة كلمــة؟ حصري
أويحيــى:  أنــا لــم اكــن وقتهــا يف احلكومــة فــوزارة الســكن والصناعــة تؤكــد لســيادتكم أن الوزيــر األول ال يتدخــل،  ملــا تقــول حكومــة ال يحــي 

أويحيــى فقــط بــل 28 وزيــر وكل وقطاعــه
القاضــي:  يف مــارس وجهتــم تعليمــة للوالــي تؤكــد يف محتواهــا أن أغلــب املشــاريع كانــت محــل حتفــظ وأبلغتــم الوالــي الســماح بتجســيد 

املشــاريع املتوقفــة باملشــاريع اجلديــدة منهــا املصنــع، مــا يعنــي انــه كان عندكــم كلمــة
أويحيى: حسب اخلبرة العقار املمنوح يف 2012 كان ممكن يتم رفضها عام 2015  أو 2017 اثناء جتديد االمتياز

القاضي: بشأن اجراءات منح االمتياز الذي امضى عليه الوزير السابق حطاب محمد بصفته امن عام والية اجلزار ما تعليقك؟
ــوزارة  ــوزارة الصحــة مــن منحــت الترخيــص وليــس ال ــة ف ــع األدوي ــي .وبشــأن مصن ــاز العقــاري ليــس مــن صاحيات ــح االمتي أويحيــى: من

ــرا أوال وقتهــا األولــى رغــم أننــي، أنــي لــم أكــن وزي
القاضي: املرحوم بن حماي وقت ما كان وزيرا باحلكومة كان شريكا يف شركة األدوية حسب اخلبرة …ما تعليقك؟

أويحيــى: ســأعيد وأكــرر بــن حمــادي رحمــه اهلل كان بصفتــه وزيــرا للبريــد وان ملفــه مــر بcni  لــذا لــم يكــن تواجــده قانونيــا، و هــذا حســب 
اخلبــرة التــي منحنــي إياهــا املستشــار احملقق

أويحيى: أي مبعنى ملا درس ملفه املجلس االعلى لاستثمار لم تكن للمرحوم موسى بن حمادي أية صفة
القاضي: حسب اخلبرة سأذكرك باألرقام

أويحيــى: لــو تكلمــا عــن امتيــازات cni فحســب اخلبــرة وصلــت الــى 21.4 مليــون دينــار وأعيــد القــول اننــي خرجــت مــن احلكومــة 11 شــهر 
بعــد متريــر ملــف بــن حمــادي

أويحيى: .وفيما يخص استيراد األدوية فهذا السؤال يجب طرحه على وزارة الصحة وليس على احمد أويحيى الوزير األول
القاضي:  وعن اإلتاوة التجارية السنوية عن الوعاء العقاري الذي كان املصنع ملزم بتسديده… فتحصيلها لم يتم يف اجاله القانونية

أويحيــى: مــرة اخــرى أقــول االمتيــاز العقــاري ليــس مــن صاحياتــي، كمــا أنــه تغيــر 3 مــرات، وإذا لــم يتــم احتــرام حتصيــل اإلتــاوات فلديــه 
جهــات مختصــة                                                                                                       

             أمينة شابوني



ف سليم
 وأكــدوا خــال الوقفــة بــأن هــذه الفئــة 
تــؤدي نفــس الواجبــات مثلهــا مثــل العمــال 
الدائمــن دون فــروق ولكــن ال نتمتــع بنفــس 
احلقــوق. و أضافــوا أنــه بعــد صــدور املرســوم 
يف-08-12 املــؤرخ   19-336 رقــم  التنفيــذي 
الوزاريــة  التعليمــة  بصــدور  تفاجــؤوا   2019
 16-12-2019 املؤرخــة يف  رقــم25   املشــتركة 
والتــي قيــدت املرســوم التنفيــذي بقيــد املناصــب 
ترســيم  مبوجبهــا  يســتحيل  التــي  الشــاغرة 

اجلميــع.
 متســائلن بالقــول :«هــل يعقــل أن يصــدر 
مرســوم تنفيــذي وال ينفــذ وقــد مــر عليــه 8 أشــهر 
مــع أنــه ميلــك صفــة التنفيــذ .وأضافوا بــأن عمال 
عقــود مــا قبــل التشــغيل ال ميلكــون صفــة عامــل 
وليســو بطالــن بطالــن ، وال يســتفيدون مــن 

ــم  ــل وه ــدوام كام ــون ب ــاوات وبعمل ــح والع املن
أربــاب أســر ال تتمتــع بالعيــش الكــرمي وحلــد 
الســاعة لــم يتــم إدماجهــم ويتحدثــون عــن هنــاك 
غمــوض كبيــر يف ميــدان اإلدمــاج خصوصــا 
وقطــاع  والرياضــة،  الشــبيبة  التربيــة،  قطــاع 
الصحــة ،التعليــم العالــي واإلقامــات اجلامعيــة، 
بــأن  ومؤكديــن  والتمهــن،  املهنــي  التكويــن 
ــرة يف  ــذي واخلب ــة باملرســوم التنفي ــم األولوي لديه

العمــل يف كل القطاعــات.
بحــل ســريع  الصــدد  هــذا  مطالبــن يف 
ــر  ــون مبحاض ــث يطالب ــاج، حي ــاب اإلدم ألصح
ــة  ــر املناصــب املالي ــن وتوفي ــة م ــب جماعي تنصي
لتوظيــف هــذه الفئــة.و مطالبــن الوزيــر األول 
ــم يف  ــال إدماجه ــن خ ــم م ــل إلنصافه بالتدخ
أو  مناصــب عملهــم بصفــة دائمــة دون قيــد 

شــرط والنظــر يف جميــع مطالبهــم املرفوعــة.

 أمينة.ب
ــم  ــى حقه ــن  إل ــة  املكتتب ــو جمعي ــار ممثل وأش
يف متابعــة املرقــي العقــاري املكلــف بإجنــاز املشــروع، 
مشــروعهم  أن  مراســلتهم  مــن خــال  كاشــفن  
تعــرض لإلقصــاء مــن برنامــج زيــارة الوالــي األخيــرة 
للبلديــة زيغــود يوســف،  بتواطــؤ أحــد املنتخبــن 
حمايــة للمرقــي املتــورط يف التأخــر غيــر املبــرر يف 
األشــغال، مــن أيــة متابعــات أو عقوبــات تطالــه مــن 

ــة. ــات الوصي اجله
ذكــر املكتتبــون املســتاؤون مــن إلغــاء زيــارة 
ــو  ــن عض ــؤ م ــبوع بتواط ــة األس ــم نهاي ــي ملوقعه الوال
ــود يوســف،   ــة زيغ ــدي لبلدي ــس الشــعبي البل باملجل
ــنة  ــف س ــام 2013 وتوق ــروع كان ع ــاق املش أن انط
 60 بـــ  املقــدر  األول  الشــطر  دفعــوا  وأنهــم   2014
مليــون ســنتيم ســنة 2013 دون احلصــول علــى عقــود 

ــي تســليم  ــدأ املرق ــم،  حيــث ب ــى التصامي ــع عل البي
ــة  ــى رخص ــل عل ــد أن حص ــنة 2018 بع ــود س العق
البنــاء بتاريــخ مــارس 2017، منتقديــن ضعــف وتيــرة 

ــة. ــاوز 65 باملائ ــم تتج ــي ل ــاز الت اإلجن
بإمضــاء  املرقــي  بإلــزام  الوالــي  طالبــوا  و   
ــال  ــرب اآلج ــروع يف أق ــليم املش ــي لتس ــد كتاب تعه
ــاء  ــاء والكهرب ــد املشــروع بامل ــى تزوي ــوف عل ــع الوق م
ــداع  ــام بإي ــاري ق ــي العق ــم أن املرق ــع العل ــاز، م والغ
 SEACO لــدى شــركة  باملــاء  التزويــد  طلــب 
وطلــب التزويــد بالكهربــاء والغــاز لــدى الشــركة 
وكــذا  ســونلغاز«،   « والغــاز  للكهربــاء  الوطنيــة 
ــة  ــروع أرصف ــة للمش ــة اخلارجي ــى التهيئ ــوف عل الوق
التســريع يف  ذلــك  إلــى  وإنــارة عموميــة، ضــف 
ــع  ــة باملوق إجنــاز الطرقــات وتشــييد مؤسســات تعليمي
ــتوصف  ــذا مس ــة وك ــطة وثانوي ــة ومتوس ــن ابتدائي م

املوقــع،  عــن  العزلــة  لفــك  جواريــة  وماعــب 
ــف املشــاريع  ــة مبختل ــه يضــم 1000 عائل خاصــة وأن

والترقويــة. االجتماعيــة  التســاهمية 
ــكن  ــروع 200 مس ــة مش ــاء جمعي ــر أعض وذك
ترقــوي مدعــم للمرقــي العقــاري »ع.رمــزي« ببلديــة 
زيــارة  أن عــدم  بواليــة قســنطينة  يوســف  زيغــود 
ــروعهم  ــظ« ملش ــد احلفي ــد عب ــي أحم ــي »ساس الوال
مــرده تواطــؤ عضــو مــن أعضــاء املجلــس مــع املرقــي 
بحجــة أن الطريــق ال يصــل إلــى املشــروع، مؤكديــن 
أن هــذا األخيــر حتــدث عــن تســليم الســكن باملوقــع 
ــمبر  ــن ديس ــدة م ــرة املمت ــكن يف الفت األول 100مس
ــم تســليم  ــى أن يت ــري 2021، عل ــى فيف 2020 حت
100 مســكن باملوقــع الثانــي يف مــاي 2021، وهــو مــا 

ــروه مســتبعدا. اعتب

ف سليم
ــم 1422  ــي رق ــرار الوالئ ــذا الق ــب ه ومبوج
املــؤرخ يف 08 نوفمبــر 2020 مينــع منعــا باتــا 
ماعــز،   ، أغنــام  األليفــة)  احليوانــات  جتــوال 
أبقــار ( باحمليــط العمرانــي بالبلديــات كل مــن 
ــدي، البســباس،  ــن مهي ) الطــارف، بوثلجــة، ب

الذرعــان، بوحجــار ، الشــط،( .
مخالــف  كل  أنــه  علــى  القــرار  وأكــد 
ألحــكام هــذا القــرار يقــع حتــت طائلــة العقوبــات 
املنصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات، كمــا أنــه 
ــة  ــح البلدي ــوم مصال ــة تق ــجيل املخالف ــد تس عن
األليفــة  احليوانــات  بنقــل  إقليمــا  املختصــة 
إلــى احملشــر البلــدي أو احملشــر املتواجــد علــى 
مســتوى حديقــة احليوانــات والتســلية ببلديــة 
القالــة وحتــدد قيمــة ومــدة احلشــر علــى مســتوى 
احملاشــر املذكــورة ســابقا مبوجــب مداولــة املجلــس 
الشــعبي البلــدي املختــص إقليمــا علــى أن ال 

تقــل عــن 5000 دج للــرأس و اليــوم واملــدة ال 
تقــل عــن خمســة أيــام  ويف حالــة تســديد املبلــغ 
الكامــل قبــل انتهــاء مــدة احملشــر ميكــن اســترجاع 
احليوانــات احملجــوزة مــن طــرف املالــك ويف حالــة 
تكــرار يتــم مضاعفــة قيمــة ومــدة احلشــر ويف 
حالــة عــدم التقــرب يف آجــال 15 يومــا بعــد 
انتهــاء مــدة احلشــر لتســديد املبلــغ واســترداد 
ــرة حتــت  ــذه األخي ــات احملجــوزة توضــع ه احليوان
علــى  يتعــن  كمــا  البلديــة  مصالــح  تصــرف 
ــح  ــة املصال ــع مديري ــيق م ــرة بالتنس ــذه األخي ه
ــة  ــر الازم ــة إتخــاد اإلجــراءات والتدابي الفاحي
لوضعهــا يف متنــاول الهيئــات ذات صلــه بالنشــاط 
االجتماعــي والتضامنــي ويف حالــة القــوة القاهــرة 
فــإن املســؤولية الكاملــة تترتــب علــى مالــك 
البلديــة  مصالــح  وتقــوم  احملجــوزة  احليوانــات 
أمــن  إلــى  ويوجــه  بالتســديد  األمــر  بإعــداد 

خزينــة البلديــة للتحصيــل.

ف سليم
ــس  ــس املجل ــراف رئي ــت إش ــة حت ــت العملي مت
القطــاع  منــدوب  وبحضــور  البلــدي،  الشــعبي 
احلضــري األول ومســيرة القطــاع وعمالــه، وبالتنســيق 
مــع مصالــح األمــن و أعــوان مصلحــة الشــبكات 
املختلفــة، ومديريــة حمايــة البيئــة. وكان الســوق 
الفوضــوي عــرف علــى مــدار األشــهر الفارطــة وضعية 
ــر  ــات اخلض ــاخ ومخلف ــار األوس ــبب انتش ــة بس مزري
والفواكــه التــي يتركهــا الباعــة مرميــة يف الشــارع 
األمــر الــذي يزيــد مــن معانــاة عمــال النظافــة ناهيــك 
عــن انبعــاث الروائــح الكريهــة وتكــدس النفايــات مــا 
ــح  ــد تســخير مصال ــف بع ــة تنظي ــع بإجــراء عملي دف
القطــاع إمكانيــات ماديــة وبشــرية ســاهمت يف إجنــاح 

ــات. ــن النفاي ــان م ــع أطن ــة ورف العملي
ــة  ــة عناب ــح بلدي ــدة ملصال ــة اجلدي وهــذه العملي
لقيــت استحســان املواطنــن باحلــي املذكــور يف حــن 

ــة  ــم للممارس ــكان له ــص م ــة بتخصي ــب الباع يطال
جتارتهــم التــي يعتبرونهــا مصــدر رزقهــم الوحيــد 
وتوفيــر جميــع الظــروف املواتيــة لهــم للممارســة 

نشــاطهم .
ــة  ــة حماي ــل مديري ــل تواص ــياق متص  ويف س
البيئــة واحمليــط ، حمــات التنظيــف علــى مســتوى 
ــف  ــة تنظي ــرار حمل ــى غ ــة، عل ــة عناب ــاء بلدي أحي
ــاع  ــي 11|12|60، بالقط ــتوى ح ــى مس ــعة عل موس
ــاع،  ــح القط ــع مصال ــيق م ــي بالتنس ــري الثان احلض
ــي.و  ــة احل ــة وجمعي ــة نظيف ــة عناب ــة الوالئي املؤسس
ــت يف  ــادي متثل ــاد م ــا عت ــخر له ــي س ــغال الت األش
والصغيــر،  الكبيــر  احلجــم  مــن  رفــع  شــاحنات 
تضمنــت تنظيــف املســاحات واملســالك مــن القمامــة 
العمــارات  بــن  التنظيــف  املنتشــرة،  واملخلفــات 
وعمليــات  الضــارة  احلشــائش  نــزع  ومداخلهــا، 
والقــوارض،  الفئــران  محاربــة  إطــار  يف  التطهيــر 

باإلضافــة إلــى تقليــم األشــجار.
ــة  ــارة الفوضوي ــرة التج ــة ظاه ــار محارب  و يف إط
والوضــع العشــوائي لطــاوالت و«كراطــن« البيــع، ويف 
إطــار القضــاء علــى النقــاط الســوداء التــي تســاهم يف 
ــح  ــت مصال ــد 19 قام ــا  كوفي ــروس كورون ــي في تفش
مــع شــرطة  بالتنســيق  الثانــي  القطــاع احلضــري 
العمــران و حمايــة البيئــة،  شــرطة األمــن احلضــري 
ــتغلة  ــن« املس ــاوالت و«الكراط ــة  الط ــن، بإزال الثام
يف بيــع اخلضــر و الفواكــه علــى مســتوى حــي 1276 
ــاري  ــز التج ــن املرك ــق م ــول الطري ــى ط ــكن عل مس
اجلاحــظ إلــى غايــة الســوق اجلــواري الصفصــاف 
01 ، كمــا مت باملــوازاة مــع ذلــك تنظيــف املــكان 
مــن املخلفــات والقمامــة املنتشــرة نتيجــة الرمــي 

ــه. ــذا تعقيم ــوائي وك العش
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  زيغود يوسف بقسنطينة

مكتتبـــو مشــروع مكتتبـــو مشــروع 200200 سكــــن ترقـــوي  سكــــن ترقـــوي 
يطالبــون يطالبــون الوالــي بتفقــد مشروعــــهمالوالــي بتفقــد مشروعــــهم

 الطارف
  قـــرار والئــي يمنـــع تجـــوال   قـــرار والئــي يمنـــع تجـــوال 

الحيــــوانـات الحيــــوانـات األليــــفة األليــــفة 
املكان املكدسة وتعقيم  النفايات  مت رفع 

مصالـــح بلــديــة عنــابـة تـزيـــل مصالـــح بلــديــة عنــابـة تـزيـــل 
العربــات الفوضــوية العربــات الفوضــوية بسـوق » المينــاديا«بسـوق » المينــاديا«

طالبوا باإلدماج دون أي قيد أو شرط
عمــــال عقـــود مــا قبـل التشغــيل عمــــال عقـــود مــا قبـل التشغــيل 

يحتجــون بعنـــابـةيحتجــون بعنـــابـة

قامت مصالح القطاع احلضري األول ببلدية عنابة ، أول أمس ، بعملية جديدة إلخالء 
سوق املنيديا من الباعة الفوضويني مع إجراء عملية تنظيف واسعة للمكان وذلك 

بتنفيذ تسخيرة خصت رفع العربات وكل ما يصنف فوضوي على مستوى سوق امليناديا.

طالب مكتتبو مشروع 200 سكن ترقوي مدعم ببلدية زيغود يوسف بوالية قسنطينة،   
بطلب والي الوالية »ساسي أحمد عبد احلفيظ« ، بتنظيم زيارة ملوقع مشروعهم، قصد 

معاينة املشروع و الوقوف على حجم التأخريف االجناز  .

نظم  صبيحة أمس عشرات عمال عقود ما قبل التشغيل 
بعنابة وقفة إحتجاجية أمام مقر الوالية بغرض إسماع 

صوتهم للوزارة الوصية لإلسراع يف تسوية وضعيتهم 
العالقة التي تعود ألكثر من 8 سنوات قضوها يف العمل 

بأجر زهيد يف عدة قطاعات بالوظيفة العمومية.

 أصدر والي والية الطارف قرارا والئيا يتضمن منع 
جتوال احليوانات األليفة )األغنام، األبقار، املاعز.. ( 

يف احمليط العمراني بلديات الوالية .
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   االغواط ع نورين   
ــات  ــد ببلدي ــز البري ــب ومراك ــهد مكات تش
االغــواط يوميــا طوابيــر طويلــة وحتــول بعضهــا 
إلــى حلبــة للشــجار بســبب الضغــط وحالــة 
الغضــب التــي ولدتهــا هــذه الوضعيــة، وســجلت 
ــدى  ــة ل ــاء خاص ــاالت إغم ــر ح ــض اآلخ بالبع
ــار الســن الذيــن يتوجهــون ملكاتــب  املرضــى وكب
ــرودة  ــا رغــم الب ــة لي ــذ الســاعة الثاني ــد من البري
ــون  ــد يقض ــة  وق ــا املنطق ــي تعرفه ــديدة الت الش
يومهــم ويعــودون يجــرون أذيــال اخليبــة حملدوديــة 
كميــات النقــود التــي تصــل إلــى مكاتــب البريــد 
وتنفــذ بســرعة وقــد التصلهــا ليــوم أو يومــن 
، وغالبــا مــا تصــل النقــود لبعــض املكاتــب 

ــار، ــف النه ــدة منتص ــق البعي باملناط
يقضــون  أنهــم  الزبائــن  بعــض  ويفيــد 
ــن  ــر م ــت متأخ ــى وق ــاعة أي إل ــي  24 س حوال
الليــل أمــام الصرفــات اآلليــة ينتظــرون مــن 
ــحب  ــة لس ــاألوراق النقدي ــا ب ــر مأله ــن آلخ ح
ــغ  ــد املبل ــم حتدي ــة ويت ــر طويل ــم يف طوابي أمواله
املســموح بــه ب30ألــف دينــار فقــط ،والغريب أن 
بعــض مكاتــب البريــد التلجــأ للصرفــات اآلليــة 
النقديــة  األوراق  أن  فارغــة بحجــة  ويتركونهــا 
ــط   ــار فق ــة 500و200 دين ــن فئ ــم م ــي تصله الت

رغــم أنهــا تخفــف الضغــط علــى الشــبابيك 
وتســهل عمليــة ســحب األمــوال للعمــال واجلنــود  
ــر.  ــار يف الطوابي ــا لانتظ ــدون وقت ــن اليج الذي
ويشــد الكثيــر مــن الزبائــن الرحــال  باجتــاه 
ــة  ــض واجللف ــة والبي ــاورة كغرداي ــات املج الوالي
الطوابيــر  أرهقتهــم  أن  بعــد  أموالهــم  لســحب 

ودفعتهــم لاســتدانة.
ــا  ــال أمده ــي ط ــيولة الت ــة الس ــدت أزم وول
بالواليــة وتفاقمــت وطأتهــا  تذمــرا شــديدا لــدى 
الزبائــن وزادت مــن غضبهــم  ويناشــدون اجلهــات 
الوصيــة بالتدخــل العاجــل مــن أجــل التخفيــف 
ــيع  ــة وتوس ــيولة النقدي ــر الس ــا وتوفي ــن وطأته م
ــة  ــات اآللي ــل الصرف ــص وتفعي ــبابيك التخلي ش
ــرف  ــذا الظ ــة يف ه ــا خاص ــود يومي ــا بالنق ومإله
الصحــي االســتثنائي ؟إذ يخشــون أن تتحــول 
ــاء يف ظــل  ــؤر النتشــار الوب ــى ب ــد إل ــز البري مراك

ــة . ــة والوقائي ــراءات االحترازي ــاب اإلج غي
ــح  ــد يف تصري ــي للبري ــر الوالئ ــع املدي وأرج
الســيولة  مشــكلة   « الوطــن  ل«أخبــار  ســابق 
ــي  ــوال الت ــات األم ــة كمي ــى محدودي ــة إل النقدي
ــد بحيــث أصبحــت  ــوك إلدارة البري ــا البن تضخه
التلبــي احتياجــات الزبائــن اليوميــة خاصــة أيــام 

ــح . ــب واملن ــب الروات ص

ســجلت مصالــح الشــرطة ألمــن واليــة 
تدخــات  األخيــر  األســبوع  خــال  بســكرة 
و  املركبــات  األشــخاص،  شــملت  كثيــرة 
مخالفتهــا  ثبــوت  مت  التــي  الناريــة  الدرجــات 

. الصحــي  احلجــر  إلجــراءات 
ــن  ــرطة ألم ــح الش ــجلت مصال ــث  س حي

واليــة بســكرة يف عملياتهــا امليدانيــة يف األســبوع 
املاضــي 550 مخالفــة ضــد األشــخاص يف حــن 
ــر  ــة باحملش ــة ناري ــة و38 دراج ــع 37 مركب مت وض
البلــدي خلرقهــم مواقيــت احلجــر، كمــا مت وضــع 
ــا  ــا يف قضاي ــف لتورطهم ــة التوقي ــخصن بغرف ش

جزائيــة.                                        م. ب

صفاء كوثر بوعريسة 
التهميــش  مــن  القريــة  ســكان  ويشــتكي 
املمــارس يف حقهــم يف ظــل الغيــاب الكلــي ملشــاريع 
التنميــة ، حيــث ال وجــود لشــبكة طرقــات مــن 
ــل  ــائل نق ــة وال وس ــن القري ــة ع ــك العزل ــأنها ف ش
لقضــاء احلاجيــات الازمــة خــارج القريــة ، إذ أن 
الطريــق غيــر املعبــد يجعــل مــن أصحــاب املركبــات 
ــرة ، كــون  ــا مغام ــا ويعتبرونه يرفضــون الدخــول إليه
هــذه األخيــرة بإمكانهــا إحــداث أعطــاب وضــرر 
ــة  ــة عزل ــة يف حال ــل القري ــا يجع ــيارات م ــى الس عل

ــاورة . ــق املج ــي املناط ــن باق ــة ع تام
وال تقتصــر مشــاكل الســكان يف الطريــق والنقــل 

ــبكة  ــة بش ــط القري ــدم رب ــكل ع ــل إن مش ــط ، ب فق
الغــاز الطبيعــي جعــل الســكان ذوي الدخــل احملــدود 
يلجئــون الــى وســائل التدفئــة القدميــة والبدائيــة ، يف 
حــن يضطــر آخــرون إلــى اللجــوء نحــو قــارورات غــاز 
البوتــان التــي أفرغــت جيوبهــم يف ظــل ثمنهــا الباهــظ 
ــة  ــة بطريق ــن خــارج القري ــا م ــون بجلبه ــن يقوم ، أي
صعبــة جــدا يف حــن يســتحيل أن تــزور حتــى هــذه 
ــا ،  ــر أصحابه ــرا لفق ــوت نظ ــض البي ــارورات بع الق
وهــو األمــر ذاتــه للميــاه الصاحلــة للشــرب التــي بــات 
الســكان يف حيــرة مــن أمرهــم عــن مــدى طــول مــدة 
التهميــش هــذه ، خاصــة وأن الكثيــر منهــم يجــدون 
أنفســهم أمــام حتميــة اقتنــاء صهاريــج امليــاه التــي ال 

ــا  ــي مــن جــوع ، ناهيــك عــن ثمنه تســمن وال تغن
الغالــي والتــي ال تســد حاجيــات املواطنــن يف قريــة 

املطوشــع النائيــة .
ويطالــب الســكان بالتدخــل العاجــل للســلطات 
املعنيــة وفــك العزلــة عنهــم لعيــش حيــاة كرميــة نوعــا 
ــا  ــي اعتبروه ــم الت ــات ملطالبه ــن خــال االلتف ــا م م
جــد عاديــة يف بلــد تزهــر باخليــرات حســبهم ، كمــا 
طالبــوا باإلســراع يف اجنــاز مشــاريع تنمويــة لرفــع الغنب 
ــة  ــة خاص ــاريع العالق ــة املش ــام بقي ــذا امت ــم وك عنه
ــا  ــي اعتبروه ــي الت ــرف الصح ــبكة الص ــروع ش مش

ــا . ــن الضــروري اإلســراع يف إمتامه متأخــرة وم

التاميــذ  أوليــاء  مــن  العديــد  أعــرب    
ــة اليــزي  ــة بــرج عمــر إدريــس شــمال والي ببلدي
عــن ســخطهم واســتيائهم الكبيريــن جــراء تأخــر 
ــن  ــة باملعوزي ــدرس اخلاص ــة التم ــتامهم ملنح اس
ــر  ــرور أكث ــد م ــة و بع ــات التربوي ــض املؤسس ببع
ــم  ــي رغ ــول املدرس ــن الدخ ــابيع ع ــن 03 أس م

ــا . ــول عليه ــروط للحص ــة الش ــتيفائهم كاف اس
ــن  ــذ م ــاء التامي ــن أولي ــدد م ــح ع  وأوض
ــن  ــار الوط ــم ل أخب ــوزة يف حديثه ــات املع العائ
انهــا بالرغــم مــن التشــديد مــن اجلهــات الوصيــة 
يف  ملســتحقيها  املنحــة  صــرف  ضــرورة  علــى 
آجالهــا والتســريع مــن وتيــرة اســتامها علــى 
ــات  ــي البلدي ــن اســتفادة باق ــة أي مســتوى الوالي
علــى غــرار بلديــة اليــزي وجانــت وعــن امينــاس 
ــبهم  -  ــاؤالت - حس ــام تس ــال أم ــح املج ــا فت م
يف  ومســؤليها   اإلدارة  جديــة  مــدى  حــول  
ــات  ذات الدخــل  صــرف املنحــة ولتبقــى العائ

الضعيــف ببــرج عمــر إدريــس تعيــش املعانــاة 
ــا  ــرة يف صرفه ــال كبي ــت أم ــا علق ــة بعدم خاص
لفلــذات  املدرســية  املســتلزمات  اقتنــاء  غلــى 
أكبادهــم بــكل ارتيــاح  لتجــد نفســها يف رحلــت 
ــة  ــات التربوي ــن املؤسس ــة ب ــاب يومي ــاب واي ذه
دون احلصــول عليهــا رغــم إيداعهــم  للملــف 
ــة ومختلــف  كامــا حــول وضعياتهــم االجتماعي

الوثائــق اإلداريــة املطلوبــة  .
 ويف ذات الصــدد أكــد نائــب رئيــس جمعية 
أوليــاء التاميــذ مبدرســة الشــيخ املقرانــي خــال 
ــة  ــية بالبلدي ــة املدرس ــرف املنح ــار ص ــه ملس تتبع
علــى أنهــا متوقفــة علــى مســتوى مصالــح الدائــرة 
ــات  ــليمها للمؤسس ــم و تس ــط القوائ ــرض ضب لغ
ــي أودعــت  ــات الت ــة العائ ــة لتمكــن كاف املعني
الوجهــة  التمــدرس  ملنحــة  االســتفادة  ملــف 
ــك ــم مال ــوزة .            براهي ــات املع للعائ

جمال بوالديس
 وأكــد  احملتجــون، بــأن معاناتهــم طالــت ألزيــد 
ــن  ــة و م ــن عشــرين ســنة، دون أن تتحــرك البلدي م
ورائهــا باقــي املصالــح علــى األقــل لربــط احلــي 
ــوط  ــكان بخي ــا الس ــي يوصله ــاء الت ــبكة الكهرب بش
ــاب، و  ــازل األهــل و األحب ــن من ــة م ملســافات طويل
ــى  ــة ، إل ــدات الكهربائي ــتنجد باملول ــن أس ــم م منه
ــذي يعــرف توســعا ســكانيا  ــار احلــي ال ــب افتق جان
كبيــرا إلــى أدنــى شــروط التنميــة احلقيقــة فــا 

إنــارة عموميــة وال أرصفــة و ال حتســن حضــري، 
ــات  ــن االحتجاج ــرات م ــن العش ــم م ــدا بالرغ و ه
عيــون  و  أذان  إلــى  تصــل  ال  التــي  الشــكاوى  و 
هــو  و  الواليــة،  أو  البلديــة  يف  ســواء  املســئولن 
ــد  ــن جدي ــح م ــى التلوي ــي إل ــكان احل ــع بس ــا دف م
بالعــودة إلــى االحتجــاج و التصعيــد يف األيــام املقبلــة 
خاصــة و األمطــار علــى األبــواب، حيــث يغــرق 
ــة و مينعــون مــن  احلــي يف األوحــال و الســيول اجلارف
دخــول بيوتهــم و يجبــرون علــى نقــل املرضــى علــى 

األكتــاف.
املير : هناك مشاريع قيد االجناز

ــم  ــن حج ــل م ــه قل ــن جهت ــة م ــس البلدي رئي
االحتجاجــات، مؤكــدا بــأن هنــاك مشــاريع هــي اآلن 
قيــد التجســيد و طالــب الســكان بالصبــر فقــط علــى 
اعتبــار أن البلديــة جتتهــد مــع باقــي املصالــح لتخفيــف 
ــب و  ــض املطال ــا ان بع ــزري كم ــي امل ــع احل ــن واق م
مهــا اإلنــارة العموميــة و التوســيع الكهربائــي يف احلــي 

قــد مت التكفــل بــه.

برج بوعريريج 

 سكـــان قريـــة المطـــوشـع  سكـــان قريـــة المطـــوشـع 
يغلقــون الطريـــق الوطنــي رقــم يغلقــون الطريـــق الوطنــي رقــم 4545

تأخــر صــرف منحـــة التمـــدرس تأخــر صــرف منحـــة التمـــدرس 
يثيـــر سخط يثيـــر سخط أوليـــاء التالميــــذ أوليـــاء التالميــــذ 

ببـــرج عمـــر ادرســــيببـــرج عمـــر ادرســــي

550550 مخـــالفة متعلـــقة بخـــرق  مخـــالفة متعلـــقة بخـــرق 
التهميش منذ سنوات و بيوت تضاء بالشموعالحجـــرالصحــــي  ببسكـــرةالحجـــرالصحــــي  ببسكـــرة يعانون من 

سكـــان طبـــة »الرفيـــس« سكـــان طبـــة »الرفيـــس« 
بتمالـــوس في سكيــــكدة يحتجـــونبتمالـــوس في سكيــــكدة يحتجـــون

أحتج، أمس، سكان منطقة طبة الرفيس ببلدية متالوس غربي سكيكدة، قصد انتشالهم 
من التخلف التنموي  خاصة مع غياب شبكة الكهرباء و املاء الشروب و وضعية الطريق 

التي صارت خطيرة.

احتج ، بداية األسبوع ، سكان قرية املطوشع الواقعة ببلدية العش جنوب والية 
برج بوعريريج بغلق الطريق الوطني رقم 45 كنوع من االحتجاج للمطالبة 

بحقوقهم يف  التزود بالغاز واملاء و الطريق وشبكة الصرف الصحي .

 تفاقمت أزمة السيولة النقدية بوالية األغواط وأصبحت تثير 
تذمرا شديدا لدى الزبائن الذين أرهقتهم الطوابير اليومية 

ويخشى السكان أن تتحول إلى بؤر النتشار وباء كورونا  .

والمواطنون متخوفون من تحولها إلى  بؤر  
طوابــــير  بمراكـــــز طوابــــير  بمراكـــــز 
البريـــد  باألغـــــواطالبريـــد  باألغـــــواط
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تشهد بلدية تيغاليمات  بسيدي بلعباس أزمة حقيقية 
بعد غياب املاء عن حنفيات املنازل  لعدة أيام متواصلة 

دون أي تدخل من اجلهات الوصية، دون ان تصدر 
اجلزائرية للمياه أي بيان توضيحي.

السكان الذين أبدوا امتعاضهم من الوضعية و تكرارها يف 
كل مرة جعل من األزمة مصدر قلق كبير  نتيجة حاجتهم 

املاسة لهذه املادة احليوية خصوصا و الظرف الصحي 
الراهن يف ذات السياق أكدوا أنهم و يف ظل أزمة املياه احلادة 

التي تشهدها البلدية أرغموا على االستعانة اضطراريا 
بصهاريج املياه اخلاصة مبعدل مرتني يف األسبوع ما جعلهم 
يتكبدون خسائر مادية إضافية حيث يقدر سعر الصهريج 

الواحد ب 3 آالف دينار جزائري كحل بديل عن جفاف 
احلنفيات.

يظهر أن املجلس البلدي لبلدية عني احلجل 
يلعب يف هذه األيام  الوقت بدل الضائع يأتي 

هذا حسب رواد مواقع التواصل االجتماعي بعد 
عملية القرعة التي صاحبت عملية توزيع حصة 
السكن األخيرة بصيغة الريفي حيث جلأ املجلس 
البلدي لعمليه القرعة لتحديد املستفيدين من 

هذه احلصة حيث علقوا بالقول :)هي عملية 
محسوبة لصالح املجلس البلدي لكن حبذا لو 

جاءت من قبل وعملوا بها يف احلصص السابقة 
التي كان فيها للنب عميست واملوالة احلزبية 
حصة األسد فإن العملية أصبحت ال حدث 
وأضحى من خاللها املجلس البلدي يلعب يف 

الوقت بدل الضائع عله يربح استعطاف املواطن 
الذي سيبقى غاضب عليه ال محالة يف ما علق آخرون بالقول : أن العملية ال تعدو حملة 

انتخابية مسبقة وخاصة وأن الكثير من األعضاء ينوي الترشح لعهدة أخرى.

عّبرعدد من أولياء تالميذ ثانوية »مفدي زكرياء« ببلدية ابن 
باديس بقسنطينة، املعروفة محليا باسم منطقة »الهرية«، عن 

اسياتئهم و قلقهم الشديدين حيال مستقبل أبنائهم، الذين 
لم يلتحقوا حلد الساعة مبقاعد الدراسة، كون الثانوية التي 
يزاولون فيها دراستهم، لم تفتح أبوابها كغيرها من املؤسسات 
التربوية الستقبال طلبتها يف 4 من نوفمبر املنصرم، بسبب 

مشاكل كثيرة على رأسها غياب الطاقم اإلداري للمؤسسة 
التي تعاني من عدة نقائص، و مبا أن املنطقة ال تتوفر إال على 

ثانوية واحدة، و جد الطلبة أنفسهم يف عطلة مفتوحة دون أي 
اهتمام من السلطات احمللية و ال من مسيري مديرية التربية .

صرخـــة أوليـــاء تالمــــيذ

لعــنة األميـار بالجلـفة

صمـــت األمــوات لــدى  قرعــة وتســاؤالت بعــين الحجـــل
الجزائـــرية للميـــاه

أفادت مصادر مطلعة  ألخبار الوطن بأنه مت صدور املتابعة 
القضائية  لكل من رئيس املجلس البلدي لبلدية اإلدريسية 

هذا األخير الذي مت توقيفه عن مهامه بسبب متابعته 
قضائيا بعد حتقيقات حول قضايا فساد تخص تبديد 

املال من خالل التالعب بقوانني الصفقات العمومية وسوء 
التسيير, باإلضافة إلى رئيس بلدية حاسي العش هذا 

األخير الذي مت التحقيق معه قضائيا يف قضايا فساد تتعلق 
بسوء إستغالل الوظيفة ونهب املال العام,  أين مت صدور 

متابعته قضائيا, ومن املرتقب أين يتم توقيفه عن مهامه يف 
األيام القادمة  حسب ما ذكرته مصادر أخبار الوطن .   

بادر أحد التجار مبدينة القل بوالية 
سكيكدة إلى تخفيض سعر الكمامة 

الى 15 دج  وجعلها يف متناول اجلميع ال 
سيما للعائالت املعوزة بدال من اقتناءها 
ب 50  دج.و أوضح التاجر أن جلوئه الى 
هذه املبادرة كان بغرض مساعدة جميع 

شرائح املواطنني على اقتناء الكمامة 
ومساهمته بقدر ما ميكن يف محاربة 
تفشي جائحة كورونا متنازال بذلك 
عن حتقيق اي ربح يف هذه العملية 

التي أحرجت الصيادلة كثيرا بعد ان 
هجروهم املواطنني وفضلوا شراءها 

من عند التاجر ب15 دج بدال من 50  
دج.ولقيت مبادرة التاجر استحسان 

كبير لدى املواطنني الذين عبروا 
عن امتنانهم لهذا التاجر الذي مكن  

اجلميع دون استثناء من اقتناء الكمامة 
لعدة مرات دون املساس مبيزانية  

املصاريف املخصصة للمنزل.

تاجــر يحــرج الصيـــادلة بسكيــكدة

يــــوم االحتجـــاج 
بعنــــابـة

شهد محيط مقر والية عنابة أمس االثنني وقفات احتجاجية غاضبة 
لعدد من طالبي السكن و عمال النظافة ببلدية عنابة .ويف هذا السياق 

جدد املستفيدون من حصة 500 سكن اجتماعي بالشابية ببلدية البوني 
مطالبتهم والي الوالية برميي جمال الدين بالتدخل إلخالء السكنات 
اإلجتماعية املقتحمة من حوالي 300 عائلة وترحيلهم إليها لكون تلك 
السكنات تعود أحقيتها إليهم على حد تعبيرهم بعد قيامهم بتسديد 

حقوق العتبة وإجراء عملية القرعة.ومن جهة أخرى قام عشرات عمال 
النظافة التابعني لبلدية عنابة باإلحتجاج املطالبة مبنحة كورونا 

واالستفادة من باقي املنح.
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أخبار الداخل

طالــب العشــرات مــن شــباب بلديــات 
الســلطات  مــن  بتلمســان  الغربيــة  احلــدود 
ــد  ــة عب ــس اجلمهوري ــهم رئي ــى رأس ــا و عل العلي
ــى  ــوف عل ــل للوق ــل العاج ــون بالتدخ ــد تب املجي
انشــغاالتهم و مــا الــت اليــه املنطقــة بعــد غلــق 

.2016 احلــدود ســنة 
حيــث  طالبــوا بتجســيد املشــاريع علــى 
و  دامــو  بــن  أوالد  الصناعيــة  املناطــق  غــرار 
ــى ســوق  ــة إل ــي بوســعيد باإلضاف الســواني و بن
اجلملــة للخضــر و الفواكــه بالشــبكية و كــذا 
ــار و  ــف هكت ــى 07ال ــقي ال ــط املس ــيع احملي توس
كذلــك تفعيــل مصنعــي الزيــت و الــذرى مبغنيــة 

و مصنــع الزيــوت بالســواني.
بأخبــار  اتصــال  يف  الســكان   أشــار  و 

ــدود  ــق احل ــط غل ــاح مخط ــم جن ــه رغ ــن أن الوط
الغربيــة  املجســد يف 26ينايــر2016 الــذي ســمح 
ــت توظــف  ــي كان ــب الت ــع التهري ــف مناب بتجفي
مــا يزيــد عــن 50ألــف شــاب مــن ســكان احلــدود 
الــذي أحيلــوا مباشــرة إلــى البطالــة دون التكلــف 
ــا يهــدد بالتوجــه نحــن اإلجــرام خاصــة  بهــم م
ــة  ــدرات و احلرق ــار و املخ ــار االنتح ــل انتش يف ظ
هــذه األمــور التــي أصبحــت تســيطر علــى عقــول 
ــون  ــاروا يقتات ــاش إذ ص ــع املع ــع الواق ــبابنا، م ش
علــى مــا يبعونــه للمــارة علــى ضفــاف الطرقــات 
مــن خبــز و ذرى الــى غيــر ذلــك و التــي ال 
تشــكل مداخيلهــا ربحــا ميكــن مــن خاللــه إعالــة 

ــم. عائالته
بن خالد عبد القادر

رشيد شويخ
كمــا كشــف  املربــون  علــى أن  مجموعــة مــن 
االنتهازيــن ال ميلكــون املواشــي وال اإلبــل ومــع ذلــك 
ــه  ــل أن ــادة ، ب ــذه امل ــن ه ــرة م ــتفيدون يف كل م يس
تقــدم لهــم كل التســهيالت يف ســبيل ذلــك ، كمــا 
ــويقها  ــادة تس ــو  إع ــؤالء ه ــدف ه ــى أن ه ــوا إل أضاف
مــا  بأســعار مضاعفــة، وهــو  يف واليــات أخــرى 
جعلهــم يحتجــون يف الكثيــر مــن املــرات للتعبيــر 
ــا   ــراوح مكانه ــت ت ــور بقي ــم إال أن األم ــن معاناته ع
،وهــددوا بتصعيــد حركتهــم االحتجاجيــة التــي 

ــل شــهر. ــا قب ــد بدؤوه ــوا ق كان
وعبــر عديــد مربــي األغنــام واملواشــي و اإلبــل 
ــون  ــوا يعان ــا بات ــار الوطــن عــن تذمرهــم مــن م ألخب
مــن معانــاة حقيقــة يف ســبيل أن يقومــوا ،بتغذيــة مــا 
ــد  ــات هــي مصــدر رزقهــم الوحي ــه مــن حيوان ميلكون
،اذ بــات احلصــول علــى الشــعير املدعــم والــذي 
تخصصــه الدولــة للمربــن ،مبعــدل 300 غــرام يوميــا 
ــل  ــز أو اإلب ــم أو املاع ــن الغن ــد م ــرأس الواح ــن ال ع
ــر  ــار ،بســعر 1500 دج للقنطــار الواحــد ،غي أو األبق
أن مــا وصفــوه املوالــون مبافيــا األعــالف تســيطر علــى 
ــة  حصــة األســد مــن الشــعير املدعــم ،املوجــه لوالي
ــم  ــه له ــادة بيع ــرة بإع ــذه األخي ــوم ه ــوادي ،لتق ال
ــي  ــرض الت ــي يفت ــك الت ــن تل ــة ع وبأســعار مضاعف
ــوب  ــوان احلب ــة لدي ــع التابع ــاط البي ــن نق ــوه م يقتن

ــد يف  ــار الواح ــعر القنط ــل  س ــث يص ــة ،حي بالوالي
ــة  ــات املعروف ــض البلدي ــوداء ، يف بع ــواق الس األس
ــن  ــي ،ب ــب العرب ــرار الطال ــى غ ــي عل ــة املواش بتربي
قشــة دوار املــاء والرقيبــة إلــى نحــو 4000 دج يف 

ــات  . ــض األوق بع
تقاعس مديرية املصالح 

الفالحية
ــن  ــة الثالث ــات الوالي ــون يف بلدي ــد املوال وانتق
ــف  ــة أل ــي و مئ ــد عــن مليون ــا يزي ــن ميلكــون م والذي
رأس مــن األغنــام واملاعــز واإلبــل واألبقــار ،مــا 
وصفــوه بتقاعــس مديريــة املصالــح الفالحيــة  وكــذا 
ــم   ــا لصاحله ــدم حتركه ــة وع ــة للفالح ــة الوالئي الغرف
التــي تضاعفــت خاصــة  رغــم علمهــا مبعاناتهــم 
ــا املســتجد  هــذه الســنة املتميــزة بانتشــار وبــاء كورون
،ومــا فرضــه مــن تضييــق وإجــراءات خاصــة أخــرى 
،خاصــة تلــك املتصلــة باحلــد مــن التنقــل واحلركــة 
ــو املواشــي   بــن الواليــات ،حيــث كان يســتغلها مرب
ــا  ــى اعتباره ــياه عل ــن ش ــه م ــا ميلكون ــمن م يف تس
األكثــر عــددا ،حيــث حتصــي الواليــة مليــون و200 

ــام . ــن األغن ــف رأس م أل
كمــا اســتغرب مربــو املواشــي و اإلبــل مــن 
وجــود األزمــات املتكــررة يف واليــة الــوادي رغــم  
وجــود 19 مطحنــة  بهــا ، إال أن عمليــة توزيــع مــادة 

ــة اآلالف  ــة لتلبي ــر كافي ــات غي ــى كمي ــة تبق النخال
ــا أن  ــون ،كم ــا املوال ــدم به ــي يتق ــات الت ــن الطلب م
ــا  ــل اقتناءه ــا جع ــة، م ــعار خيالي ــم بأس ــل إليه تص
ــع  ــون أصاب بالنســبة لهــم  مســتحيل،كما وجــه املرب
االتهــام لعــدد مــن أصحــاب املطاحــن  ، بأنهــم  
يقومــون ببيــع النخالــة بطــرق غيــر قانونيــة ،و ال 
ــم. ــد قوله ــى ح ــة عل ــية باملنطق ــي املاش ــدم مرب تخ
ــى  ــار ،عل ــل واألبق ــي واإلب ــو املواش ــح مرب و أل
وزيــر  ،وكــذا  راقــع  القــادر  عبــد  الــوادي  والــي 
ــي  ــد حمدان ــد احلمي ــة عب ــة الريفي الفالحــة والتنمي
بفتــح حتقيــق مســتعجل حــول مافيــا الشــعير املدعــم 
و  التحايــل  عمليــات  يف  املتورطــن  كل  وكشــف 
ــعار  ــوداء بأس ــواق الس ــم يف األس ــعير املدع ــع الش بي
مضاعفــة ،خاصــة يف ظــل األزمــة الصحيــة املتســمة 
ــد 19 ، كمــا دعــوا الســلطات  ــروس كوفي بانتشــار في
ــة أســعار  ــى ضــرورة  مراجع ــر إل ــا بالنظ الراجــع إليه
النخالــة  وتوفيرهــا ، خاصــة وأن الواليــة بهــا 19 
ــروة  ــة  الث ــام ، وحماي ــة األنع ــا خاصــة بأغذي مصنع
احليوانيــة الهامــة ،التــي تزخــر بهــا  بلديــات الواليــة 
الثالثــن . كمــا لــم يســتبعد املوالــون الغاضبــون مــن 
أن يســتمروا يف تنظيــم حركاتهــم االحتجاجيــة التــي 
ســبق وأن نظموهــا قبــل نحــو شــهر أمــام مقــر الغرفــة 
ــة . ــح الفالحي ــة املصال ــة للفالحــة ، ومديري الوالئي

فيروز رحال 
ــيد  ــس  الس ــه أم ــف عن ــا كش ــب م فحس
املصالــح  مبديريــة  إطــار  عزالديــن«  »قــدري 
الفالحيــة بواليــة تبســة، أن مصاحلــه  تتوقــع  
ــة  ــا 30 باملائ ــادة قدره ــاج بزي ــبة االنت ــاع نس ارتف
مقارنــة باملوســم  الفــارط الــذي مت فيــه انتــاج 
حوالــي مليــون و 300 ألــف لتــر ، مضيفــا أن 
االنتــاج الــذي ســيتم حتقيقــه خــالل هــذا املوســم 
حوالــي 150 ألــف قنطــار مــن الزيتــون علــى 
مســاحة منتجــة تقــدر بـــ 6400 هكتــار مــن 
املســاحة اإلجماليــة املزروعــة و املقــدرة بـــ 9600 

هكتــار .
وأكــد ذات املتحــدث ، أن واليــة تبســة 
ــود  ــر أج ــي توف ــون الت ــجار الزيت ــوي آالف أش حت
أنــواع زيــت الزيتــون باملنطقــة، خاصــة منهــا 

بلديــة بئــر العاتــر والتــي شــاركت يف العديــد مــن 
ــب  ــة وكات يف املرات ــة والدولي ــابقات الوطني املس

ــة. ــث النوعي ــن حي ــة م ــى والثاني األول
ــون  ــو الزيت ــب منتج ــياق يطال ويف ذات الس
ــل التســويق  ــع عراقي يف كل مناســبة  بضــرورة رف
ــي  ــى املســتوى الوطن ــم عل ــذه الشــعبة ودعمه له
خلفــض  والغــاز  الكهربــاء  فاتــورة  وتخفيــض 
ــارورات  ــاج الق ــدات إنت ــجيع وح ــف وتش التكالي
وعلــب احلفــظ التــي جتلــب مــن تونــس بأســعار 
جــد مرتفعــة يف مقابــل بقــاء مصنــع زجــاج 
ــر  ــذ أكث ــق من ــاء األبيــض مغل ــة امل الشــرق ببلدي
ــر  ــة التصدي ــى مرحل مــن 25 ســنة   لالنتقــال إل
واقتحــام األســواق العامليــة ســيما وأن اجلزائــر 
تنتــج أجــود أنــواع زيــت الزيتــون املطلوبــة عامليــا. 

ــي  ــة أب ــا ثانوي ــات عرفته ــدة احتجاج ــد ع بع
ــة  ــوب أدرار يف بداي ــل جن ــة فنوغي ــاري ببلدي ذر الغف
التحــاق  مــن  أبنائهــم  ومنــع  املدرســي  الدخــول 
باملؤسســة أمهلــت جمعيــة أوليــاء التالميــذ  مديريــة 

ــد . ــر جدي ــن مدي ــهر لتعي ــدة ش ــة م التربي
ــخة  ــى نس ــن عل ــار الوط ــوز أخب ــان جت ــر بي وذك
منــه أن مكتــب اجلمعيــة ة طالــب بــأن تعطــى مهلــة 
ال تتجــاوز نهايــة   شــهر نوفمبــر علــى أن يعــن 

ــن  ــن املديري ــس م ــال ولي ــون فاع ــد ويك ــر جدي مدي
ــى  ــم مؤسســات أخــرى عل ــن رفضته الفاشــلن الذي

ــم . ــد تعبيره ح
تلبيــة  عــدم  حالــة  يف  أن  البيــان  وأضــاف 
أخــرى  مــرة  االحتجاجــات  ســيجددون  مطلبهــم 

. التمــدرس  مــن  أبناءهــم  ومينعــون 
ــوا  ــي قام ــات الت ــر أن االحتجاج ــر بالذك جدي
ــة  ــى خلفي ــاء املؤسســة املذكــورة جــاءت عل ــا أولي به

ــج  ــة والنتائ ــر املؤسس ــم ملدي ــاب الدائ ــيب والغي التس
الضعيفــة التــي باتــت حتققهــا يف الســنتن األخيرتــن 
حيــث ســجلت املرتبــة األخيــرة يف نتائــج امتحانــات 
ــة  ــا فضــال عــن مشــاكل بيداغوجي شــهادة البكالوري
واجتماعيــة لــم تعــرف حــل منــذ أن عــن علــى 

ــر.      رأســها هــذا املدي
 عبداهلل مجبري

مربو الماشية واإلبل في الوادي غاضبون

مافـــيا الشعيـــر المــدعــم  تحكـــم مافـــيا الشعيـــر المــدعــم  تحكـــم 
قبضتـــها علـــى حصـــة الـــواليـةقبضتـــها علـــى حصـــة الـــواليـة

جديد  مدير  لتعيني  شهرا  التربية  مديرية  أمهلت 

جمعـــية أوليــاء تالميـــذ لثانـــوية جمعـــية أوليــاء تالميـــذ لثانـــوية 
أبــي ذر الغفــاري  يلـــوح باإلحتجــاج أبــي ذر الغفــاري  يلـــوح باإلحتجــاج 

دعا مربو األغنام اإلبل بوالية الوادي  الوالي ووزير الفالحة والتنمية الريفية 
لفتح حتقيق علجاًل حول ،ما وصفوه بحرمانهم من حقهم يف الشعير واألعالف 

املدعمة، و كذا سطو غرباء على كميات هائلة منه .

تلمسان
شبــاب البلديــات الحـــدوديــة شبــاب البلديــات الحـــدوديــة 
يطالبــون بتفعـــيل المشـــاريـــعيطالبــون بتفعـــيل المشـــاريـــع

تبسة
انطــالق حملــة جنـــي الزيتـــون انطــالق حملــة جنـــي الزيتـــون 
ووالمنتجـــون يواجهــون عراقيـــل المنتجـــون يواجهــون عراقيـــل 

فـــي التســويــقفـــي التســويــق
يترقب قطاع الفالحة خالل هذا املوسم إنتاج  أكثر من 

مليوني لتر من زيت الزيتون يف جميع أرجاء والية تبسة 
خالل حملة جني الزيتون لهذا املوسم والتي انطلقت منذ 

أيام قليلة لينتهي يف أواخر شهر ديسمبر القادم.
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أمينة .ب

أصحاب مشاريع الترقوي املدعم 
يشتكون تجاوزات املرقين

 فعلى سبيل املثال ال احلصر ال تزال مشكلة مكتتبي 900 
بعدما حرموا  تراوح مكانها،  بعلي منجلي  ترقوي مدعم  سكن 
من تسلم سكناتهم  نتيجة إلغاء مراسيم توزيعها مؤخرا خالل 
واحتجاج  ضغوط  حتت  نوفمبر،  من  بالفاحت  اإلحتفال  فعاليات 
السكن  عدد  لرفع  مناسباتيا  استغاللهم  رفضوا  الذين  املكتتبني 
عن  املعنيون  عبر  حيث  الثورة،  عيد  احتفالية  خالل  املسلم 
امتعاضهم من قرار تسليم الشطر الثاني من املشروع دون متكينهم 
من عقود البيع على التصاميم مع تسجيل عدة حتفظات ونقائص 

وعدم إمتام األشغال داخليا وخارجيا.
موقف  يف  نفسها  بقسنطينة  احمللية  السلطات  وجدت  أين 
محرج جدا اضطرت على إثره إللغاء تسليم مشروع 900 سكن 
ترقوي مدعم بعلي منجلي يف شطره الثاني، بعد أن كان مبرمجا 
للتسليم، رافضني استغاللهم لتلميع صورة املسؤولني أمام والي 
الوالية، و عدم رفع التحفظات املسجلة باملشروع، منتقدين طريقة 
و كيفية امتام األشغال اخلارجية و الداخلية بسكناتهم، متسائلني 
يف ذات السياق عن التواطؤ املسجل بإقرار تسليم سكناتهم دون 
تسليمهم عقود البيع على التصاميم، الذي يعد شرطا أساسيا يف 
عملية التسليم، يجدر بالذكر أن املشروع املعني مقسم لشطرين 
وزع الشطر األول منه قبل حوالي سنة ونصف سنة، ويضم  468 
شقة،  فيما اليزال املكتتبون بالنصف الثاني املقدر عددهم ب 
األشغال  لتسريع  التدخل  املسؤولني  يناشدون  مكتتب،   432
والتعجيل بتسليمهم شققهم كاملة منجزة حسب الشروط املتفق 
عليها، وهي املشكلة التي سبق أن تطرقت لها »أخبار لوطن« يف 
والتي  السكان  بها  قام  التي  الشكاوي  عديد  بعد  سابق،  عدد 
تسليم  بوجوب  عليه  رد  كتابي  تساؤل  إثر  السكن  وزير  وصلت 
املوقع شهر سبتمبر املنصرم غير أن الوعد لم يتحقق وظلت األمور 
إلى مراسلة مندوب وسيط  املكتتبون بعدها  ليلجأ  على حالها. 
اجلمهورية بوالية قسنطينة، مطالبني بتدخله العاجل لرفع الغنب 
طرف  من  تطالهم  التي  التعسف  لسياسة  حد  وضع  و  عنهم، 
موعد  حتديد  ترفض  و  متاطل  التي  العقارية،   الترقية  املؤسسة 
لتسليم سكناتهم املتبقية، ضف إلى عدم تقدميهم لتقارير اللجان 
الوالية و الوزارية املسجلة بخصوص التجاوزات التي طالت اجناز 
قانونا و تعمد طمسها دون متابعة،  املعتمدة  البنايات للجمعية 
منها استحداث أبواب بني الشقق السكنية و شقق اخلدمات، 
وهو األمر املخالف لقانون صيغة الترقوي املدعم ودفتر الشروط، 
مؤكدين أن اجلمعية قامت مبراسلة مؤسسة سونلغاز لالستفسار 
عن ألمر، إال أن هذه األخيرة حتفظت عن الرد على مراسلتهم، 
ويشتكي  جتاوزه.  يكمل  و  بتحفظها  يتحجج  املرقي  جعل  ما 

فيما  احلي  تسيير  عن  متتنع  املنجزة  املؤسسة  أن  من  املكتتبون 
يخص احلراسة و التهيئة و النظافة ملدة عامني، متجاوزة بذلك 
النص القانون الصريح الذي يلزمها بذلك.، ومن انعدام التهيئة 
اخلارجية و اإلنارة ما جعل احلي منطقة ظل بني نسيج عمراني 
ممتد، و األمر الذي زاد الطني بلة، هو استمرار املؤسسة املنجزة 
على التعنت و التعسف فيما يخص اجناز ما تبقى من عقود البيع 
التصاميم لبعض املكتتبني دون حجة، وفرض وثائق غير  على 
إلزامية  كشرط لتسليم الشقق، منها شهادة تبرئة الذمة التي جتبر 
املكتتب على اإلمضاء عليها للتنصل من أية مسؤولية مستقبال.

السكن الريفي نقطة سوداء 
يف برنامج السكن بالوالية

و  املعزولة  املناطق  سكان  من  املواطنني  من  اآلالف  يناشد 
منحهم  و  وضعيتهم  تسوية  احمللية  السلطات  بالوالية،  الريفية 
قرارات استفادة من السكنات الريفية، من أجل تعمير املناطق 
التي يقطنون فيها بصفة قانونية و تشيد منازل و سكنات الئقة، 
فسكان حي سيساوي الذين عمرو املنطقة منذ أكثر من نصف 
قرن من الزمن، ال يزالون ينتظرون التفاتة من السلطات املعنية، 
من أجل إيجاد حل ملشكلة السكن الريفي العالقة، على الرغم 
من أن أغلبهم يحوزون على استفادات منذ سنوات، يف حني ال 
الواقع، و  يزال املشروع حبرا على ورق، ولم يجسد على أرض 
قضي سكان حي سيساوي خمسون سنة يف حرمان من ابسط 

شروط احلياة الطبيعية .
تسير  على  املتعاقبني  املسؤولني  من  الوعود  توالي  رغم 
 ،2012 سنة  آخرها  كان  منها،  أي  حتقق  لم  أنه  إال  الوالية، 
عندما منحت االستفادة لبعض السكان، إال أنها بقيت عالقة 
يضم  جتزئة  مخطط  إجناز  مت  أين  قسنطينة،  دائرة  مستوى  على 
153 قطعة ومخططات الوحدة ودفاتر الشروط مقابل عشرة آالف 
مستفيدا،   83 عددهم  البالغ  املستفيدون  قام  جزائري،  دينار 
بدفعها لصالح شركة الهندسة و التعمير،  ليتم بعدها سحب 
ذلك  منذ  و  البناء،  رخص  إجناز  بحجة  الذكر  سالفة  الوثائق 
احلني لم يطرأ أي جديد يف املشروع وبقي املستفيدون يتخبطون 
يف دائرة مفرغة،  بني استقاء معلومات غير رسمية تباينت بني 
عدم توفر الوعاء العقاري تارة و بني عدم وجود حصص للبناء 
الريفي تارة أخرى، وهو احلال بالنسبة جلل مناطق الظل بربوع 
والية قسنطينة كبلدية عني اسمارة و ابن زياد و ابن باديس و 
عني اعبيد، أوالد رحمون و غيرها، تسابق السلطات الوقت من 
للمحتجني يف كل مرة، لكنها  تبديه  ما  أجل تسويتها حسب 
للبناء، و  الصالح  العقاري  الوعاء  ترجع السبب دائما إلى شح 
تتحجج بالقوانني الصارمة القاضية بعدم التعدي على األراضي 
لتبقى  لألفراد،  اخلاصة  امللكية  ذات  األراضي  أو  الفالحية 

أحالم و آمال السكان معلقة إلى أجل غير معلوم.

رغَم تسجيل َمشاريَع َعِديدٍة بصيٍغ ُمختِلفة

 الّسكــُن بقسنطيَنـة.. ُمعادلٌة بال َحّل!  الّسكــُن بقسنطيَنـة.. ُمعادلٌة بال َحّل! 
ال تكاد تخلو يوميات مواطني قسنطينة من احتجاج ينظمه طالبو السكن بالوالية. ورغم أن هذا القطاع يعرف نشاطا ملحوظا عقب تسجيل العشرات من المشاريع 

عبر قطر الوالية، إال أن القطاع يشهد العديد من النقائص والمشاكل، بينها تأخر اإلنجاز،  عدم مطابقة األشغال، تجاوزات المقاولين والمرقين العقاريين ووضعهم 
شروطا مخالفة للقوانين، ناهيك عن عدم تسوية وضعيات المستفيدين من السكن االجتماعي والسكنات ذات الصيغة الريفية وغيرها.
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خالل  الشوطني  بني  خرج  هندرسون  غوردان  بأن   
املزيد  لتحوم  الساق،  إصابة يف  بسبب  بلجيكا،  مواجهة 
ليفربول  مع  الالعب  ملشاركة  جاهزية  حول  الشكوك  من 

املبتلى باإلصابات األسبوع املقبل.
بداية  مع  هندرسون  من  بدال  وينكس  هاري  وشارك 
 2-0 الثاني، خالل مباراة انتهت بخسارة إجنلترا  الشوط 
يف دوري األمم األوروبية اول امس، لتنتهي آمال الفريق يف 

بلوغ نهائيات املسابقة.
من  غوردان  »عانى  للصحفيني  ساوثجيت  وقال 
إصابة بني الشوطني وشعر أنه ال يستطيع االستمرار«، 
كما أضاف أنه غير متأكد إن كان الالعب يعاني من 
إصابة يف عضالت الفخذ اخللفية. وأكد ساوثغيت أن 
حالته. لتحديد  فحوص  إلى  سيخضع  ليفربول  قائد 

من  مجموعة  غياب  من  بالفعل  ليفربول  ويعاني 
الالعبني األساسيني، إذ يغيب املدافعان فيرجيل فان 
دايك وجو غوميز طويال بعد اخلضوع جلراحتني، بينما 
املنتخب  تشكيلة  من  ألكسندر-أرنولد  ترينت  خرج 

اإلجنليزي بسبب املعاناة من إصابة.
حول  شكوك  ثارت  بعدما  ليفربول  متاعب  وازدادت 
الفخذ  عضالت  يف  إصابة  بسبب  روبرتسون  آندي  حالة 
ألكانتارا  تياغو  الوسط  ثنائي  يتعافى  بينما  اخللفية، 

وأليكس أوكسليد-تشامبرلني من إصابتني يف الركبة.
مواجهة  عن  للغياب  مرشحا  صالح  محمد  ويبدو 
ليستر سيتي األسبوع املقبل يف ظل اخلضوع للعزل يف مصر 

بعدما أصيب بكوفيد19-.
مانشستر  العب  سترلينغ  رحيم  إن  ساوثغيت  وقال 

سيتي سيغيب عن املباراة األخيرة يف املجموعة 
لكنه  الساق  يف  إصابة  بسبب  أيرلندا  أمام 

األسبوع  ناديه  مع  للعب  جاهزا  سيكون 
عمره  البالغ  إجنلترا  مدرب  وأكد  املقبل. 

كورونا  بفيروس  أصيب  أنه  عاما   50
»تعرضت  املاضي.وقال  الشهر 

كنت  لكني  بالفيروس  لإلصابة 
خطيرا  يكن  لم  محظوظا، 

كما هو حال الكثيرين يف 
األمر  يكن  لم  بالدنا. 
أصبحت  لكني  جيدا 

اآلن على ما يرام«.
 القسم الرياضي

بعد إصابة غوردان هندرسون

منتخب إنجلترا يوجه ضربة جديدة لكلوب
وجه المنتخب اإلنجليزي لكرة القدم، ضربة جديدة إلى فريق ليفربول، ومدربه األلماني يورغن 

كلوب، بعدما صرح غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا.

يعتزل كـرة القدم

أعلن خافيير ماسكيرانو، جنم برشلونة وليفربول السابق، 
اليوم األحد، إسدال الستار على مسيرته يف املالعب. وذلك 
عقب خسارة فريقه إستوديانتس دي ال بالتا 1-0 على يد 
أرجنتينوس جونيورز، يف الدور الثالث بكأس رابطة احملترفني 

األرجنتينية.
عن  صحفي  مؤمتر  خالل  عاما،  الـ36  صاحب  وقال 
هذا  أشكر  أن  وأريد  القدم،  كرة  اعتزالي  إعالن  »أريد  ُبعد 
النادي، الذي منحني فرصة إنهاء مسيرتي يف األرجنتني«. 
هي  النتائج،  أو  بالنادي  عالقة  له  ليس  »األمر  وأضاف 
مشاعر شخصية.. أشكر إدارة إستوديانتس على مساعدتي 
للعودة لكرة القدم األرجنتينية، أنا ممنت للجميع على حتملي 
بدأ  الذي  الالعب،  وارتدى  الفترة«.  هذه  يف  ومساندتي 
العديد  قمصان  بليت،  ريفر  ناشئي  صفوف  يف  مسيرته 
هام  ووست  البرازيلي،  كورينثيانز  أبرزها  األندية،  من 
الصيني،  فورتشن  وهيبي  اإلجنليزيني،  وليفربول 

وبرشلونة اإلسباني.
مع  األوليمبية  األلعاب  ذهبيتي  عن  وفضال 
»األلبيسيليستي« يف 2004 بأثينا، و2008 ببكني، 
»املدير  أو  بـ«اخليفيسيتو«،  امللقب  الالعب  شارك 
العالم. لكأس  بطوالت   4 يف  باإلسبانية،  الصغير« 
وهذا فضال عن مونديالي الناشئني، دون 17 عاما، يف 
ترينيداد وتوباجو )2001(، والشباب دون 20 

عاما يف اإلمارات )2003(
األندية،  صعيد  وعلى 
يحمل ماسكيرانو 21 لقبا يف 
ريفر  بواقع: لقب مع  جعبته 
وآخر مع كورنثيانز،  بليت، 
)الفريق  البارسا  مع  و19 
الذي لعب له على مدار 8 

سنوات 2010-18(.

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن عدم توصل نادي ميالن التفاق حول جتديد عقد التركي هاكان كالهانغولو، 
جنم وسط الروسونيري.

وبحسب صحيفة »توتو سبورت«، فإن ميالن لن يستسلم وسيحاول التوصل التفاق مع هاكان ووكيل أعماله، 
من أجل بقاء الالعب يف ميالن، خاصة بعد األداء املميز الذي قدمه منذ استئناف النشاط الرياضي يف جوان املاضي.

الواحد، مشيرة إلى أن راتب  7 ماليني أورو كراتب سنوي يف املوسم  وأضافت أن كالهانغولو طالب باحلصول على 
الالعب هو العائق حالًيا بني الطرفني.

وتابعت الصحيفة أنه مع عدم توصل ميالن وهاكان التفاق، فإن يوفنتوس وإنتر ميالن يحاوالن بكل قوة، إقناع التركي 
باالنضمام إليهم يف يناير/كانون ثان املقبل.يذكر أن هاكان كالهاجنولو ينتهي عقده مع ميالن يف صيف 2021، وبالتالي 

يحق له التوقيع مع أي فريق يف يناير/كانون ثان املقبل.

معركـة مرتقبـة بيـن يوفنتـوس وإنتر على هاكان

ماسكيرانو ماسكيرانو 

»مبــاراة ألمانيــا 
مثـل النهائيــات«

يأمل  فريقه  أن  إسبانيا  قائد  راموس  سيرجيو  أكد 
يف الفوز على أملانيا ليتمكن من املنافسة على لقب 
املواجهة  معتبرا  األوروبية،  األمم  دوري  بطولة 

املقبلة أمام »املانشافت« مبثابة نهائي.
إسبانيا  وضع  مدريد  ريال  العب  وعرض 
قبيل اجلولة األخيرة من دور املجموعات لبطولة 
دوري األمم األوروبية، عقب التعادل بهدف ملثله 
لويس  املدرب  كتيبة  يجعل  ما  سويسرا،  أمام 
أملانيا  أمام  الفوز  سوى  خيار  أمامها  ليس  إنريكي 

لبلوغ نصف نهائي البطولة.
وسنعلب  الثالثاء  نهائي  »لدينا  راموس:  وقال 
على أرضنا، نعتمد على أنفسنا، يف النهاية األمور كما 
هي وال ميكن تغييرها، كنا لنتمنى الفوز على سويسرا أو 

أوكرانيا، ولكن الوضع كما هو عليه«.
بنصف  لالستمتاع  الوحيدة  الفرصة  »إنها  وتابع: 
إذا  اقتناع،  على  نكون  أن  يجب  ال؟  ولم  رائع،  نهائي 
لعبنا بنفس الكثافة والتطلع للفوز وقمنا مبا علينا وقدمنا 

أفضل ما عندنا.. رمبا نستمتع مبباراة جيدة وبالفوز«.

رامـــــوس:رامـــــوس:

باريـــــس يستعيـــد نيمــــار 
و 3 نجـــوم أمـــام موناكـــو

اطمأن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان على جاهزية عدد من الركائز األساسية 
للفريق ملواجهة موناكو، يوم اجلمعة املقبل، يف اجلولة 11 من الدوري الفرنسي.

اول  الفرنسية  العاصمة  إلى  عاد  نيمار  أن  إلى  لها  تقرير  يف  باريزيان  لو  أشارت صحيفة 
امس الستكمال برنامجه التأهيلي بعدما تأكدت عدم جاهزيته ملباراتي البرازيل ضد فنزويال 

وأوروجواي يف التصفيات املؤهلة لكأس العالم.
وكشفت أن توخيل مييل إلشراك نيمار لدقائق يف مباراة موناكو، لتجهيزه بدنيا للمباراة 

أبطال  4 من مجموعات دوري  املقبل يف اجلولة  نوفمبر   24 يوم  األهم ضد اليبزيغ 
أوروبا. ويغيب نيمار منذ أواخر أكتوبر املاضي بسبب إصابة عضلية.

وتابعت بأن ماورو إيكاردي وماركو فيراتي الغائبني منذ فترة طويلة بسبب 
اإلصابة، سوف يسجالن عودتهما أمام موناكو أيضا. ولفتت إلى أن كيليان 

أمم  دوري  يف  والسويد  فرنسا  منتخب  مباراة  يف  للمشاركة  يتطلع  مبابي 
أوروبا، ليكون الئقا بدنيا ملواجهة فريقه القدمي يوم اجلمعة املقبل.

يف سياق متصل، أكدت لو باريزيان أن بابلو سارابيا تخلص أيضا 
من آالمه العضلية، بينما يحتاج كل من مويس كني وإدريسا جايي 

لفترة قصيرة من أجل التعايف.

ثالثـــي عمالقــة 
»البريميرليـــغ« 
على رادار برشلونـة

أن  أمس،  اول  إجنليزي،  صحفي  تقرير  كشف 
برشلونة يستهدف التعاقد مع مدافع جديد، يف فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
ويعاني برشلونة من نقص يف اخلط اخللفي، يف 
واالعتماد  أومتيتي،  لصامويل  املستمر  الغياب  ظل 
هم  البطوالت،  مختلف  يف  فقط  العبني   3 على 

»كليمينت لينجليت وجيرارد بيكيه ورونالد أراخو«.
املقبل،  جانفي  يف  أومتيتي  رحيل  املتوقع  ومن 
من  العديد  قبل  من  كبير  باهتمام  يحظى  حيث 
عن  للبحث  االستعداد  برشلونة  بدأ  لذلك  األندية، 

بديل.
فإن  البريطانية،  ميل«  »ديلي  وبحسب صحيفة 
سيتي،  مانشستر  مدافع  غارسيا،  إريك  اإلسباني 
أن  إال  برشلونة،  دفاعات  لتعزيز  األول  الهدف  هو 
جيد.  بشكل  تسير  ال  السيتيزنس  مع  املفاوضات 
ومن املتوقع أن ينتظر برشلونة على غارسيا حتى نهاية 

املوسم، لضمه بشكل مجاني.
أخرين  العبني  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت   
)مدافع  روديغر  »أنطونيو  هم:  برشلونة،  رادار  على 
تشيلسي( وجويل ماتيب )مدافع ليفربول( وشكوردان 
)مدافع  فازيو  وفيديريكو  آرسنال(  )مدافع  مصطايف 
وماتيو  فيورنتينا(  )مدافع  بيزيال  وجيرمان  روما( 

موساكيو )مدافع ميالن(«.
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أخبار الرياضات

لحساب مقابلة الذهاب من الدور التمهيدي لرابطة ألبطال اإلفريقية

شبـاب بلوزداد يستقبـل النصر الليبي 
يـوم 29 نوفمبر بملعـب 5 جويلية 

يف ظل الوضعية الصحية الصعبة التي تمر بها البالد

مولوديــة وهـران تنضـم مولوديــة وهـران تنضـم 
للمطالبين ببطولة بفوجينللمطالبين ببطولة بفوجين
أيدت إدارة مولودية وهران موقف األندية الداعية إلى تغيير نظام 
منافسة بطولة الرابطة األولى المحترفة باعتماد مسابقة بفوجين 

يضمان عشرة فرق لكل منهما.
محمد هشام

النادي  يف  باالتصال  املكلف  وقال 
الوهراني، رفيق شراك بأن الصيغة املقترحة 
تخدم مصالح جميع األندية خاصة يف ظل 
الوضعية الصحية واإلقتصادية الصعبة التي 

متر بها البالد.
وكانت غالبية أندية الرابطة األولى قد 
صوتت يف وقت سابق إلجراء بطولة ب20 
من  اجلديد  النظام  وفق   18 من  بدال  فريقا 
املنافسة، على أن متتد على طول 38 جولة، 
لكن أغلبية هذه األندية راجعت حساباتها 
ال20  الفرق  بتوزيع  تنادي  وبدأت  مؤخرا 

على فوجني.
واعتبر ممثل مولودية مولودية وهران بأنه 
يستحيل إنهاء البطولة يف اآلجال احملددة لو 
بأن  مضيفا  جولة،   38 امتداد  على  جرت 
بفوجني  بطولة  شكل  على  املسابقة  إجراء 
لفرق  املالية  املشاكل  من  كثير  بحل  يسمح 
النخبة، سيما يف ظل ارتفاع مصاريفها على 
الصحي  البروتوكول  تطبيق  تكاليف  خلفية 

يف إطار مكافحة وباء فيروس كورونا.
تستجيب  أن  املولودية  إدارة  وتأمل 
اجلديدة  للمطالب  للعبة  اجلزائرية  االحتادية 
الطلب  وهو  األولى،  الرابطة  أندية  ألكثرية 
الوطنية،  الكروية  الهيئة  رئيس  وعد  الذي 
األيام  يف  بدراسته  زطشي،  الدين  خير 
املقترح  يساند  أن  بشرط  »ولكن  املقبلة، 

أغلبية رؤساء األندية املعنية.
''احلمراوة''  يواصل  ذلك،  انتظار  ويف 
املقرر  الذي من  اجلديد  للموسم  حتضيراتهم 

أن تنطلق بطولته يوم 28 نوفمبر اجلاري.
املدرب  أشبال  الصدد  هذا  يف  وأجرى 
الفارط  السبت  كازوني،  برنار  الفرنسي، 
مباراة ودية أخرى أمام الصاعد اجلديد إلى 
مبلعب  سكيكدة،  شبيبة  األولى،  الرابطة 
نظيف  بهدف  بها  فازوا  بوهران  زبانة  أحمد 
للفريق،  املدافع األوسط اجلديد  من إمضاء 

محمد نعماني.
مقابلة  للمولودية  الفني  الطاقم  وبرمج 
احتاد  أمام  املقبل  األربعاء  يوم  أخرى  ودية 

اإلفريقية بلعباس مبلعب األخير، وفق نفس املصدر. الكونفدرالية  وكانت 
لكرة القدم، قد أتاحت ملختلف الفرق 
إختيار  التمهيدي،  الدور  يف  املشاركة 
املتاحة  الثالثة  بني  من  واحد  تاريخ 
اجلاري(  الشهر  من   29 و   28 و   27(

إلقامة مقابالت الذهاب.
الفني  الطاقم  مع  التشاور  وبعد 
بلوزداد  شباب  إدارة  أعلنت  للفريق، 
عن اختيارها لتاريخ 29 نوفمبر اجلاري 
الستقبال النصر الليبي مبلعب 5 جويلية 

االوملبي ابتداء من الساعة 17:00.
ومعلوم، أّن هذه املقابلة ستقام امام 
اإلجراءات  بسبب  فارغة،  مدرجات 
املتخذة للحّد من تفشي فيروس كورونا.
وتقام مقابلة العودة خارج الديار ما بني 

4 و 6 ديسمبر املقبل.
فريق  سيواجه  التأهل،  حالة  ويف 
املواجهة  من  الفائز  بلوزداد  شباب 
الرواندي  احلرس  جيش  بني  املزدوجة 
ممثل  أّن  علما  الكيني،  ماهيا  وغور 
 22 يوم  منافسه  سيستقبل  اجلزائري 
او 23 ديسمبر، ثم يتنقل للعب مقابلة 
العودة املقررة يوم 5 أو 6 جانفي 2021.
ويف إطار إستعدادته للكأس املمتازة 
 21 يوم  املقررة  العاصمة،  احتاد  أمام 
الرابطة  بطولة  وإنطالق  اجلاري  نوفمبر 
األولى يوم 28 نوفمبر من نفس الشهر، 
املنتخب  على  بلوزداد  شباب  تغلب 
بنتيجة  عاما   20 من  ألقل  الوطني 

بينهما  جمعت  ودية  مباراة  يف   ،1-0
للمركب  امللحق  بامللعب  أمس  اول 

األوملبي محمد بوضياف بالعاصمة.
للمباراة،  الوحيد  الهدف  وسجل 
خالل  للشباب  اجلديد  املستقدم 
البنيني  املهاجم  الصيفي،  امليركاتو 

مارسالن كوكبو يف الدقيقة 7.
لبطل  الثاني  هو  الودي  اللقاء  هذا 
يف  تعادله  بعد   2019-2020 اجلزائر 
املباراة األولى أمام فريق الدرك الوطني 
منتخب  يخوض  جهته،  0-0.من 
الالعبني  من  واملشكل  عاما   20 دون 
إلى  حتضيريا  تربصا  حاليا،  احملليني، 

الوطني  الفني  باملركز  نوفمبر   20 غاية 
بعد  وهذا  بالعاصمة،  موسى  بسيدي 
التربص األول املقام من 30 أكتوبر إلى 
9 نوفمبر والذي كان مخصصا لالعبني 
الوطن، حيث سجلوا  الناشطني خارج 
خالله هزميتني أمام أكابر كل من نادي 

بارادو 2-1، واحتاد اجلزائر 0-6.
ضمن  التجمع  هذا  ويدخل 
شمال  احتاد  لدورة  الفريق  حتضيرات 
إفريقيا املبرمجة ما بني 13 و 28 ديسمبر 
القادم بتونس واملؤهلة إلى كأس افريقيا 

2021 لذات الفئة مبوريتانيا.
م.هشام

أعلن فريق شباب بلوزداد، حامل لقب بطولة الجزائر لكرة القدم أنه اختار استقبال نادي النصر الليبي 
يوم 29 نوفمبر الجاري، بملعب 5 جويلية األولمبي، لحساب مقابلة الذهاب من الدور التمهيدي 

لرابطة ألبطال اإلفريقية.

والناحية  العاصمة  احتاد  فريقا  تعادل 
العسكرية األولى بنتيجة 1-1 أول أمس يف 
املباراة الودية التي جمعت بينهما بالبليدة، 
لكرة  األولى  الرابطة  بطولة  حتسبا النطالق 

القدم، املقررة يف 28 نوفمبر اجلاري.
ألصحاب  الرابعة  هي  املقابلة  هذه 
التي  تلك  بعد  واألسود  األحمر  اللونني 
جرت أمام املنتخب اجلزائري دون 20 عاما 
وشبيبة   6-0 بنتيجة  اإلحتاد  بفوز  وإنتهت 
آخران،  لقاءان  الغي  بينما   ،0-0 الساورة 

امام بارادو واحتاد بسكرة، بسبب اكتشاف 
النادي  صفوف  يف  كورونا  فيروس  حاالت 
للرابطة  األولى  اجلولة  العاصمي.خالل 
وفاق  اجلزائر  احتاد  يستضيف  احملترفة، 

سطيف مبلعب عمر حمادي باجلزائر.
ومن املقرر ان يخوض » أبناء سوسطارة » 
خمس مباريات ودية ، قبل انطالق املوسم 
املمتازة،  اجلزائر  كأس  بتنشيط  اجلديد،  
املبرمجة يف 21 نوفمبر اجلاري، امام شباب 

بلوزداد مبلعب 5 جويلية األوملبي.

اتحـاد العاصمـة يتعادل وديـا 
أمام الناحية العسكرية األولى  

عن  البنيني  بورغو  بوفل  نادي  تراجع 
قراره بلعب مباراتي الدور التمهيدي لرابطة 
مولودية  أمام  القدم  لكرة  إفريقيا  أبطال 
قدم  ان  بعد  العاصمة،  باجلزائر  اجلزائر 

سابقا اقتراحا يف هذا الشأن.
وأفادت مولودية اجلزائر على صفحتها 
يلي  ما  فيسبوك  االجتماعي،  للتواصل 
بأن  الرياضي  العام  للرأي  املولودية  "توضح 
النادي البنيني كان قد اقترح سابقا خوض 
تتكفل  أن  مقابل  باجلزائر،  اللقاءين 
أن  قبل  اإلقامة،  نفقات  بكل  املولودية 
التي  الضمانات  عقب  قراره  عن  يتراجع 

احمللية  والرياضة  الشباب  وزارة  من  تلقاها 
التي تعهدت بالتكفل بكل نفقاته".

للبنني  العاصمي  النادي  ويتنقل 
االول  اللقاء  اطار  يف  بورغو  بوفل  ملواجهة 
نوفمبر(،   27-29( التمهيدي  للدور 
مباراة  يف  منافسه  يستضيف  أن  على 
االياب مبلعب  5 جولية بالعاصمة )4-6 
املوالي،  للدور  التأهل  حال  ديسمبر(.ويف 
مالنداج  لقاء  من  الفائز  املولودية  تواجه 
)تونس(،  الصفاقسي  النادي   - )زجنبار( 
و  الديار  داخل  األول  اللقاء  يدور  أن  على 

الثاني خارج القواعد.

 مولودية الجزائر  

بوفل بورغو البنينـي يتراجع عن لعب 
مباراتـي الدور التمهيــدي بالجزائر

مت تقدمي منافسات الطبعة ال41 لبطولة 
افريقيا لألكابر )رجال وسيدات( مبدغشقر، 
املقررة آنفا من 24 الى 26 ديسمبر املقبل، 
بأسبوع، بينما ألغيت تلك اخلاصة بالشباب 
والتي كانت مبرمجة يف نفس البلد، حسب 
ما علم من نائب االحتاد االفريقي للجيدو، 

اجلزائري محمد مريجة.
املديرة  "اللجنة  قائال  مريجة  وصرح 
لالحتاد االفريقي للجيدو قررت االبقاء على 
منافسات الطبعة ال41 لبطولة افريقيا فردي 
 17 من  وبرمجتها  أكابر،  الفرق  وحسب 
بطولة  إلغاء  مع  ديسمبر مبدغشقر،   20 الى 

افريقيا لألشبال، االواسط والكاتا."
املسؤولني  دفعت  التي  االسباب  وعن 

أرجع  االكابر،  عند  املنافسة  تاريخ  لتقدمي 
كل  عن  االول  املسؤول  -وهو  مريجة 
"ثمن  الى  ذلك  القارية-  بالهيئة  املنافسات 
تذاكر الطائرات الذي سيرتفع مبناسبة أعياد 
نهاية السنة، وهو عامل غير مشجع للبلدان 

التي تعتزم املشاركة يف الدورة."
افريقيا  بطولة  إلغاء  نرغب  "لم  وأضاف 
اكابر حتى ال نخيب آمال املصارعني الذين، 
الذي  الصحية  الوضعية  من  الرغم  وعلى 
أجل  من  التدريبات  واصلوا  العالم،  يعيشها 
يف  هم  لهذا  االوملبية.  االلعاب  الى  التأهل 
البطولة  وهذه  النقاط  جلمع  احلاجة  أمس 
ستضع امامهم 700 نقطة لكل بطل افريقيا".
نقطة   200 الى  النقاط  هذه  وتضاف 

مؤخرا  جرت  التي  املفتوحة  ياوندي  لدورة 
انطلقت  التي  دكار  لدورة  أخرى  و200 

السبت الفارط.
موعد  يف  للمشاركة  التسجيل  وبدأ 
انطالق  عند  وينتهي  أمس  اول  مدغشقر 
للمتأخرين  الفرصة  متنح  حتى  املنافسات، 
ما  حسب  البطولة،  يف  احلضور  اجل  من 
أوضحه مريجة، الذي يشغل أيضا منصب 

عضو تنفيذي باالحتادية الدولية للجيدو.
بطولة  إلغاء  أسباب  عن  سؤال  ويف 
الشباب، صرح الرئيس السابق لالحتادية 
من  "تخوفنا  لالختصاص  اجلزائرية 
للخطر.  الفئة  هذه  وامن  صحة  تعريض 

قرار اإللغاء يف مصلحتهم".

بــن يطـو يتأهــل مــع ناديـه 
الوكــرة إلـى المربـع الذهبـي

النهائي  نصف  الدور  إلى  الوكرة  فريقه  مع  يطو  بن  محمد  اجلزائري  املهاجم  تأهل 
نظيره  2020 2021-، على حساب  ملوسم  القدم  لكرة  القطرية  بطولة كأس"أريدو"  من 
بالتعادل  األصلي  الوقت  وانتهاء   ،4-3 اجلزاء  لضربات  احتكامهما  بعد  اخلريطيات 

اإليجابي 1-1،يف املباراة التي جمعت بينهما اول أمس مبلعب حمد الكبير.
وتقدم الوكرة بهدف مبكر للمهاجم اجلزائري محمد بن يطو يف الدقيقة 9، إال أن 
اخلريطيات أدرك التعادل بواسطة دانيال جومو يف الدقيقة 70. وجلأ الفريقان بعد انتهاء 

الوقت األصلي بالتعادل اإليجابي، إلى ضربات اجلزاء ليفوز الوكرة بنتيجة 4-3.

نائب رئيس االتحاد االفريقي للجيدو، محمد مريجة:

»تقديـــم بطولــة افريقيــا 2020 
لألكابــر وإلغائهــا عنــد الشبــاب« 



اعتــاد ســاطني البلــد علــى تقــدمي الــوالء »مجبريــن« 
ــاد  ــاهمة يف إخم ــر واملس ــن وراء البح ــادم م ــل الق للمحت
االنتفاضــات الشــعبية. بعــد 17 ســنة مــن اجلهــاد، وجــد 
األميــر عبــد القــادر اجلزائــري نفســه محاصــرا بــني قوتني، 
ــد الرحمــن  ــوات الســلطان عب الفرنســيني مــن الشــرق وق
بــن هشــام مــن الغــرب، وافــق علــى رمــي املنشــفة عــام 
1847 بعدمــا وجــد أبــواب القصــر امللكــي مغلقــة يف 
للعــرش  الفرنســية  التهديــدات  إثــر  علــى  وجهــه 
ــة  ــم هزمي ــة وجــدة وضواحيهــا، ث ــى مدين ــا عل واعتداءاته
اجليــش املغربــي يف واقعــة إيســلي عــام 1844، تكــرر 
ــة  ــدف احملافظ ــرب لفرنســا به ــوالء، والء ســاطني املغ ال
علــى العــرش، وهــو الــوالء الــذي أبــداه مــن جديــد 
املقيــم  1953عقــب غضــب  عــام  عرفــة  بــن  محمــد 
ــن  ــد ب ــلطان محم ــى الس ــتني عل ــوم أوغس ــي غي الفرنس
يوســف الــذي لــم يقــم مبــا فيــه الكفايــة لتهدئــة الوضــع 
ــب  ــي ُطل ــة« الت ــام وإدخــال »اإلصاحــات الدميقراطي الع
منــه القيــام بهــا، فمــا كان مــن املقيــم الفرنســي إال أن قــام 
بتغييــر مدخــل القصــر بصــورة أخــرى، خلــع محمــد مــن 
العــرش، ليحــل محلــه محمــد آخــر، ســلطان يغــادر وآخــر 
ــرًا  ــي عام ــر امللك ــف القص ــن يوس ــد ب ــرك محم ــي، ت يأت
ــة  ــه طيل باجلــواري والغلمــان، وهــي التهمــة التــي الحقت
والتشــهير  االتهامــات  تتوقــف  لــم  ومماتــه،  حياتــه 
بالســلطان، بــل اتهمتــه ســلطة املقيــم الفرنســي يف الربــاط 
بأنــه »ابــن غيــر شــرعي«، وأن والدتــه »الال عبلــة« كانــت 
ــلطان  ــم الس ــا اته ــاس، كم ــباني يف ف ــر إس ــك تاج يف ُمل
ــذي  ــن يف قصــره ال ــاف النســاء« لكــي »يجمعه بـ«اختط
ــة نشــأ  ــذه البيئ ــز لانحــراف. يف ظــل ه ــى مرك حتــول إل
احلســن يف قصــر يعــج مبئــات اجلــواري كمــا جــاء يف 
ــرأ هــذا  ــرو، حــني تق ــل بي ــك« جلي ــي املل ــاب »صديق كت
يذكــرك  إنــه  والصدمــة.  بالذهــول  تصــاب  الكتــاب 
ــم  ــي وجحي ــم دانت ــني جحي ــرق ب ــي. الف ــم دانت بجحي
احلســن أن األول مشــهد تخييلــي رســمته مخيلــة كاتــب 
عبقــري نــادر املثــال عبــر العصــور، أمــا جحيــم احلســن فهو 
ــال  ــادر املث ــك ن ــه ســلطة مل ــق صاغت ــع ملمــوس وموث واق
بــني امللــوك املعاصريــن يف عبقريتــه التصفويــة والدمويــة، 
فقــد عرفــت »دميقراطيتــة« أكثــر مــن مئــة محاكمــة 
ــى  ــا احلكــم عل ــذ االســتقال، ويف كل منه سياســية من
مجموعــة مــن املناضلــني باملــوت، أو بقــروٍن مــن الســجن: 
تعذيــب يف مفوضيــة درب مــوالي شــريف، أمــوات أحيــاء 
يف تزمامــارت، درب جلجلــة ألطفــال أو فقيــر، ليــل عــامت 
للمختفــني الصحراويــني. بعــد عــودة الســلطان محمــد بــن 
يوســف مــن منفــاه، مــّر بفرنســا، جلــس يف مقــر إقامتــه 
ــة،  ــة العربي ــرف اجلالي ــن ط ــي م ــى التهان ــس يتلق بباري
ــذي  ــش، ال ــا مراك ــكاوي باش ــي ال ــه التهام ــل علي دخ
ــن  ــاب احلس ــه، كان الش ــيني يف خلع ــع الفرنس ــاون م تع
واقفــا إلــى يســار أبيــه، تقــّدم التهامــي وجتــم أرضــا مطالبا 
ــاًدا  ــده م ــن مقع ــف م ــن يوس ــد ب ــض محم ــح، نه الصف
ــا التهامــي، ولننســى املاضــي، يف  ــده قائــا: انهــض ي ي
الوقــت الــذي قــام محمــد بــن يوســف بتلــك اللفتــة نحــو 
الــكاوي، كانــت نظــرات شــرر تنبعــث مــن عينــي 
ــت  ــو كان ــول ل ــرات تق ــش، نظ ــا مراك ــو باش ــن نح احلس
اللحظــة تســمح بضــرب رقبتــك ملــا تــرددت يف ذلــك…. ! 
بفشــل العمليــة اجلراحيــة التــي أُجريــت حملمــد بــن 
ــي،  ــرش امللك ــن الع ــى احلس ــام1961، اعتل ــف، ع يوس
ورث مملكــة فقيــرة ومنهكــة، حيــث مــا زال الشــمال 
يعانــي مــن االضطرابــات والتــي لــم تتوقــف منــذ دخــول 
اإلســبان إليــه، إلشــغال الــرأي العــام عمــا هــو موجــودا يف 
الداخــل، حيــث كان الصــراع السياســي بــني القصــر 
الضــوء  احلســن  أعطــى  أوجــه،  بلــغ  قــد  واملعارضــة 
األخضــر جليشــه للهجــوم علــى جارتــه اجلزائــر عــام 
1963، وهــو الهجــوم الــذي رآه البعــض انتحــارا للقصــر، 
ــذي كان  ــي ال ــه احلقيق ــن وجه ــن ع ــف احلس ــد كش فق
يخفيــه يف وجــود أبيــه، أطلــق الرئيــس اجلزائــري بــن بلــة 

ــن مصــر  ــا«، حتــرك ناصــر م اســتغاثته الشــهيرة » حقرون
وكاســترو مــن كوبــا، وأوقــف العقيــد محنــد أوحلــاج متــرده 
ــع، فشــل احلســن يف  ــن اجلمي ــل وتضام ــة القبائ يف منطق
أول مغامــرة عســكرية الســترجاع »أراضيــه التاريخيــة« 
ــم يتوقــف احلســن عــن مطــاردة خصومــه  كمــا أّدعــى ! ل
ومعارضيــه، ففــي عــام 1965، اتخــذ قــرارا خطيــرا يقضي 
بتصفيــة املعــارض البــارز املهــدي بــن بركــة، وهــي 
العمليــة التــي قادهــا القصــر امللكــي يف باريــس وبالتنســيق 
ــن بركــة  ــاء ب ــت دم ــاز املوســاد اإلســرائيلي، ظل ــع جه م
ــوف  ــّل اخل ــا ظ ــّل، كم ــا ح ــارده أينم ــن وتط ــن احلس تلع
ــه  ــا كّلف ــه، كم ــه وخلوات ــه ونوم ــه يف تنقات مســيطرا علي
هــذا الفعــل األرق واالعتقــال، اعتقــال ؟ نعــم فقــد 
جــاءت ضربــة الصخيــرات، حيــث كانــت احلكومــة وقادة 
ــال  ــن لاحتف ــب مدعوي ــيني األجان ــش والديبلوماس اجلي
ــد  ــم العقي ــني. هج ــي واألربع ــك الثان ــاد املل ــد مي بعي
ــع  ــقط اجليم ــي، فس ــر امللك ــى القص ــوده عل ــو بجن أعباب
أرضــًا مستســلمني ألوامــر العقيــد، اُعُتقــل احلســن ووزيــر 
دفاعــه اجلنــرال أوفقيــر بعــد أن اختفيــا يف غرفــة جانبيــة 
ــاص،  ــق الرص ــم يطل ــاوم ول ــم يق ــر، ل ــرف القص ــن غ م
بقــي لســاعات جامتــا علــى األرض، لكــّن تــردد وضعــف 
الضابــط الصغيــر الــذي وجــد نفســه فجــأة أمــام امللــك، 
جعلــه يتراجــع إلــى اخللــف، حيــث لــم يكــن يعلــم 
مســبقا بتفاصيــل العمليــة وال املســتهدفني منهــا، ليضيف 
ــري للعــرش  ــر عمــل خي ــّدم أكب ــرا آخــر للحســن ويق عم
امللكــي… ! اُعُتقــل العقيــد أعبابــو ومعــه مئــات الضبــاط 
الذيــن كانــوا معــه، حوكمــوا محاكمــة عســكرية ومّت 
تنفيــذ اإلعــدام يف الكثيريــن، أمــا الباقــون فقــد جمعهــم 
ويف  الشــرقي،  اجلنــوب  أقصــى  يف  تازمامــرت  ســجن 
ظــروف مناخيــة جــد قاســية، حيــث كان البــرد القــارس 
ــة ســيمة هــذا املعتقــل الرهيــب،  واجلــوع واملــرض والعزل
أيــن فقــد فيــه ثاثــون ســجني حياتهــم خــرج اســم 
تازمامــرت مــن الســرية إلــى العلــن عبــر كتابــات بعــض 
ويف  هنــاك،  السياســيني  املعتقلــني  مــع  املتعاطفــني 
ــة  ــرفاتي وزوج ــام الس ــي أبراه ــل املاركس ــم املعتق مقّدمته
ــام  ــك ع ــد ذل ــا بع ــي زوجه ــد أن ُصف ــر بع ــرال أوفقي اجلن
1972، لينتشــر عبــر العالــم ويصبــح منوذجــا ملعتقــل 
ــا أبســط شــروط اإلنســانية،  ــدم فيه ــب بظــروف تنع رهي
ــه  ــني إغاق ــى ح ــجن إل ــود الس ــر وج ــرش ينك ــل الع ظ
أوفقيــر  اجلنــرال  اتخــذ   ،1972 صيــف  يف  يف1991. 
باإلتفــاق مــع زمائــه العســكريني قــرارا بتصفيــة احلســن، 
كانــت الفرصــة مواتيــة بعدمــا عــاد امللــك مــن زيــارة قادتــه 
ــهر  ــررة لش ــتجمامية ومق ــارة اس ــت الزي ــا، كان ــى فرنس إل
ــة أســابيع، تلقــى احلســن  كامــل، لكــن بعــد مــرور ثاث
تقريــرا مــن املخابــرات الفرنســية عــن وجــود حتــرك داخــل 
اجليــش، أســرع احلســن ورجــع بخطــى حنــني إلــى 
ــة،  ــه امللكي ــام عطلت ــر إمت ــه اخلب ــم ميهل ــث ل ــرب، حي املغ
مبجــرد دخولــه األجــواء املغربيــة، انطلقــت ثاثــة طائــرات 
ــرة  ــى الطائ ــض عل ــرة لتنق ــة القنيط ــن مدين ــكرية م عس
امللكيــة، أصيبــت الطائــرة بأضــرار بليغــة وتعّطــل محــركان 
إثنــان مــن احملــركات الثاثــة، لكــن الطيــار اســتطاع 
الربــاط  مطــار  يف  بطائرتــه  النــزول  وذكائــه  مبهارتــه 
العســكري، مــرة ثانيــة حدثــت معجــزة، جنــا احلســن مــن 
ــرال  ــُتدعي اجلن ــة، اُس ــك الليل ــق …. ! يف تل ــوت محق م
ــد  ــرال أحم ــتقبله اجلن ــي، اس ــر امللك ــى القص ــر إل أوفقي
ــه ال  ــن أن ــد م ــا للتأك ــاب القصــر معانق ــد ب الديلمــي عن
يحمــل مسدســا، بعــد دقائــق قليلــة، أُعــدم أوفقيــر وأمــام 
امللــك، قــام رئيــس كهنــة املعبــد اجلنــرال مــوالي حفيــظ 
ــك  ــى ذل ــاد عل ــو معت ــر امللكــي، فه ــذ األم ــوي بتنفي العل
لنقــل  تــردد، خمــس رصاصــات كانــت كافيــة  دون 
ــي  ــوم التال ــة الي ــيان، يف صبيح ــم النس ــى عال ــرال إل اجلن
خــرج اخلبــر الرســمي الــذي أذاعــه القصــر »انتحــار 
اجلنــرال أوفقيــر«. اعتــرف الرجــل الثانــي يف اجليــش 
ــى  ــه حــاول القضــاء عل املقــدم أمقــران، أمــام احملكمــة أن

امللــك وتآمــر علــى النظــام، كانــت األحــكام ثقيلــة 
ونهائيــة، يف 13 ينايــر اقتيــد اثنــا عشــر طيــارا إلــى شــاطئ 
رميــا  أعدمــوا  حيــث  االقنيطــرة،  قــرب  شــليحات 
أوفقيــر،  أســرة  اُعُتقلــت  ذلــك،  عقــب  بالرصــاص، 
ــجن  ــى س ــوا إل ــّم نقل ــتة، ث ــة وأوالده الس ــه فاطم زوجت
ــى  ــة حت ــا كامل ــه 19 عاًم ســّري يف الصحــراء ليقضــوا في
هربــوا منــه بطريقــة دراميــة عــام 1991 . . بإعــدام أوفقيــر 
ــع  ــار م ــذي ص ــي ال ــد الديلم ــرال أحم ــو للجن ــى اجل خل
إدريــس البصــري أبــرز شــخصيتني يف النظــام احلاكــم، قــرر 
احلســن الزحــف علــى الصحــراء الغربيــة رافعــا املصحــف 
ــة  ــفيان يف واقع ــن س ــة ب ــلوك معاوي ــا بس ــريف مقتدي الش
ــرأ  ــل ق ــب، ه ــي طال ــن أب ــي ب ــة عل ــع اخلليف ــل م اجلم
ــة، الشــك يف ذلــك، فقــد حــرص  احلســن ســيرة معاوي
أبــوه محمــد اخلامــس علــى تعليمــه يف أحســن املــدارس، 
ــا  ــة بعدم ــراء الغربي ــد دادة الصح ــع ول ــن م ــم احلس اقتس
ــا  ــي تركه ــة« الت ــيم »الكعك ــن تقس ــى بومدي ــا عل عرض
ــاه  ــر مبي ــا يصــل اجلزائ ــرا آمن اإلســبان، كعكــة تضمــن مم
احمليــط األطلســي، لكــن الرئيــس اجلزائــري لــم يتحمــس 
ــى أن شــعب الســاقية احلمــراء ووادي  للفكــرة مؤكــدا عل
ــة  ــك املرحل ــه. يف تل ــتقبله بنفس ــرر مس ــن يق ــب م الذه
العربــي  الصــراع  كان  والصــادم،  املتقلــب  مبناخهــا 
ــر 73،  االســرائيلي يف أوّجــه عقــب انــدالع حــرب أكتوب
ــى  ــد إل ــد للن ــن الّن ــي م ــف العرب ــّول املوق ــأة حت ــن فج لك
قضيــة  عــن  والتخلــي  بالهزميــة  والقبــول  االستســام 
فلســطني بعدمــا حتــرك الســادات منفــردا وخــارج اإلجمــاع 
ــر  ــى قص ــان إل ــي دي ــل موش ــك، وص ــل ذل ــي. قب العرب
احلســن، صافحــه بحــرارة ثــّم التفــت نحــو مرافقــه وتســّلم 
منــه صندوقــًا أنيقــًا، وفتحــه أمــام امللــك، فظهــر يف 
داخلــه ســيف أثري،أعطــى دايــان الســيف للحســن، ثــم 
ــا  ــم، ي ــّدم لك ــامية: أق ــة ش ــة ذات لكن ــة عربي ــال بلغ ق
ــو  ــة، وه ــي كهدي ــيف الكنعان ــذا الس ــك، ه ــة املل جال
ــك  ــل املل ــاد. تأم ــل املي ــة قب ــة الثاني ــن األلفي ــة م قطع
هديــة اجلنــرال اإلســرائيلي باهتمــام، فأضــاف دايــان 
قائــًا: »يــوم خــرج أجدادنــا اإلســرائيليون مــن مصــر نحــو 
كنعــان  مملكــة  ُيخضعــوا  أن  اســتطاعوا  امليعــاد،  أرض 
واملمالــك املجــاورة لهــا مبثل هذه الســيوف« ابتســم احلســن 
وهــو يتلقــى تلــك الغمــزة يف كام دايــان، فأضــاف األخير 
ضاحــكًا: »لــم تكــن الفانتــوم وامليــغ قــد اخترعــت بعــُد، 
يــا صاحــب اجلالــة«. شــكر امللــك ضيفــه، ودعــاه إلــى 
اجللــوس بجانبــه، ثــم قــال لــه: »إّن هــذه األســلحة هــي 
ــي  ــت لك ــان اآلن الوق ــد ح ــة، وق ــروب قدمي ــات ح ذكري
نصنــع الســام بــداًل مــن احلــروب«. مهــد احلســن بهــذا 
اللقــاء لزيــارة الســادات إلــى القــدس الشــريف حتقيقــا 
ــر.  ــدا مائي ــم بيغــن وغول ــري كيســنجر ومناحي ــة هن لرغب
ــاب ســيارة  ــا يف انق ــرال الديلمــي ميت فجــأة ســقط اجلن
ــاة الدليمــي بطــل  كمــا قــال اإلعــام الرســمي، بعــد وف
احلــرب القــذرة التــي قادهــا ضــد أبنــاء الصحــراء الغربيــة، 
تنفــس القصــر الصعــداء، ولــم ُيسمـَــح ألحــد برؤيــة 
جثمــان أحمــد الدليمــي، ليتمــدد العــرش يف قصــره مزهوا 
بعــد أن متكــن مــن بنــاء جــدار اســمنتي لــم يتــردد 
الكثيــرون يف نعثــه بجدارالعــار، وهــو اجلــدار الــذي ظــّن 
أنــه ســيحميه مــن انتقــام أبنــاء الصحــراء الغربيــة، واثقــا 
هــذه املــرة مــن انعــدام اخلطــر الــذي ظــل يرافقــه منــذ أن 
قــام اجلنــرال غيــوم أوغســتني بخلــع محمــد بــن يوســف، 
لقــد »صّحــح« احلســن االجتــاه بـــ 180 درجــة بعدمــا 
صــارت املخابــرات الفرنســية مــن تشــرف علــى حمايتــه 
ــخصيا  ــا ش ــيا حارس ــون ساس ــث كان رمي ــخصية حي الش
ــر  ــذا األخي ــا ه ــام به ــي ق ــة الت ــس املهم ــي نف ــه، وه ل
ــول…… ! د.  ــارل ديغ ــرال ش ــع اجلن ــاص م ــان وإخ بتف

عمر صايف /جامعة مرسيليا
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العيـــــــون ….العيـــــــون ….
 لمــــاذا اآلن !  لمــــاذا اآلن ! 

عاش الحسن، 
الطفل المدلل، 

مصدوما بعد نفي 
أبيه محمد بن 

يوسف إلى جزيرة 
كورسيكا ثم إلى 
مدغشقر، جلس 

عمه محمد بن عرفة 
على العرش بأمر 

من باريس. تميزت 
فترة حكمه بزيادة 
االضطرابات في بلد 

وجد نفسه تحت 
الحماية الفرنسية 
منذ مطلع القرن 
العشرين عقب 

توقيع سلطانها عبد 
الحفيظ معاهدة 
فاس عام 1912، 

تنازل بموجبها عن 
السيادة المغربية 

لصالح فرنسا. 

عمـــر صــافـــي
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السنة 02  - العدد 338 -الثالثاء  02 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 17 نوفمبر 2020م

 ANEP: 2031006997 du 17/11/2020 - Akhbar El Watane N 226

 ANEP: 2016018475 du 17/11/2020 - Akhbar El Watane N 317

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والية النعامة

مديرية التعمير ، الهندسة املعمارية و البناء
NIF N 0 415024000045103 

اإلعالن عن املنح املؤقت للصفقات 
              طبقا ألحكام املادة 65 الفقرة 02 من املرسوم الرئاسي رقم15/247 املؤرخ يف 2015/09/16

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام. فإن مديرية التعمير و الهندسة 
املعمارية و البناء لوالية  النعامة تعلم جميع العارضني املشاركني يف طلب العروض املفتوح مع 

اشتراط قدرات دنيا رقم  2020/23  الصادر بتاريخ 2020/07/19 بالصحيفة الوطنية )أخبار 
الوطن( و الصحيفة الوطنية )BOLA( بتاريخ 2020/07/16 املتعلقة بأشغال إعادة التأهيل 

احلضري.
           على اثر حتليل و تقومي العروض التقنية و املالية،  فإن الصفقات قد منحت مؤقتا للمقاوالت 

املبينة يف اجلدول أدناه :

املرشحني واملتعهدون احملتجون على هذا االختيار ،  ميكن لهم رفع طعن إلى جلنة الصفقات 
العمومية الوالئية يف أجل أقصاه عشرة )10( أيام ابتداءا من الصدور  األول لهذا اإلعالن يف 

الصحف الوطنية أو النشرة الرسمية للمتعامل االقتصادي العمومي للصفقات العمومية . 
)BOMOP( طبقا للمادة 82 من املرسوم الرئاسي رقم 247/15  املؤرخ يف 2015/09/16 املتضمن 

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام.

على املرشحني و املتعهدين الراغبني يف االطالع على النتائج املفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم 
التقنية واملالية ،  االتصال مبصاحلنا يف أجل أقصاه ثالثة )03( أيام ابتداء من اليوم األول لنشر 

هذا اإلعالن لتبليغهم هذه النتائج كتابيا.

مالحظةاملبلغ دج مدة اإلجنازاملقاولة املشروع

أحسن عرض من حيث 
املزايا االقتصادية 

)أقل عرض مالي مؤهل 
تقنيا (

12,173,828,50
ثمانية )08( 

أشهر باقي محمد
NIF :

195080101848149

احلصة : شبكة 
الصرف لصحي 
حلي املويلح  02 
بالعني الصفراء

 akhbar el watane -17-11-2020

 akhbar el watane -17-11-2020

 akhbar el watane -17-11-2020

 akhbar el watane -17-11-2020

النادي  الرياضى الهاوي لشبيبة املعايزة
إعالن عن عقد اجلمعية العامة العادية واالنتخابية

يعلن النادي الرياضي الهاوي لشبيبة المعايزة جميع أعضاء 
الجمعية العامة للنادي الرياضي أنه سوف تنعقد كل من: 
الجمعية العامة العادية يوم:2020/11/17 على الساعة 

-18:00  -  الجمعية العامة االنتخابية يوم:2020/11/20 
على الساعة 18:00

بالقاعة متعددة الخدمات أهل الصديق تحياتنا الرياضية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
النادي الرياضي للهواة مقرة شبيبة مقرة للجيدو

 إلى السيد :مدير الشباب و الرياضة لوالية املسيلة
 املوضوع : اشعار بعقد اجلمعية العامة االنتخابية للنادي

 يشرفني ان اتقدم الى سيادتكم المحترمة بهذا االشعار 
المتمثل في عقد الجمعية العامة االنتخابية للنادي الرياضي 
للهواة شبيبة مقرة للجيدو و ذلك بمقر النادي يوم األربعاء 

18/11/2020 وفي األخير تقبلو مني فائق االحترام 
والتقدير النادي الرياضي للهواة الشباب الرياضي لبلدية حمام الضلعة 

املقر اإلجتماعي: امللعب البلدي أول نوفمبر 1954 بحمام الضلعة. 
رقم االعتماد 1/2016 

املوضوع: إشهار جتديد النادي الرياضي
 لي عظيم الشرف أن أعلم سيادتكم المحترمة بأن النادي الرياضي 

سينظم الجمعية العامة االنتخابية بعنوان 2020 المتعلقة بتجديد الهياكل 
الرياضية للنوادي الرياضية للهواة،حسب المراسلة رقم: 399 بتاريخ: 

2020/09/16. وفقاً لمضمون المرسوم التنفيذي الخاص باجراءات تجديد 
الهياكل الرياضية رقم:74/15 المؤرخ في: 2020/02/16. و ذلك يوم 

الخميس:2020/11/19. بالمقر االجتماعي للنادي في حدود الساعة الثالثة 
مساًء،و ذلك حسب البروتوكول الصحي المعمول

النادي الرياضي للهواة  جيل املستقبل سيدي عيسى  والية املسيلة 
إعالن  عن عقد جمعية عامة عادية و انتخابية

يعلن رئيس النادي الرياضي للهواة جيل المستقبل سيدي عيسى لكرة السلة  
لوالية المسيلة عن عقد الجمعية العامة العادية   يوم : 21/10/2020 على 

الساعة الرابعة مساءا  بمقر النادي الكائن بحي 80 ماي 1945 سيدي عيسى  
، وكذا الجمعية االنتخابية يوم .02/11/2020على الساعة الرابعة مساءا 

بمقر النادي الكائن بحي 08ماي 1945سيدي عيسى .
مع االحترام الصارم للتدابير الوقائية والبروتكول الصحي الواردة في المرجع 

أعاله .سيدي عيسى في19/10/2020
رئيس النادي  بوزيدي عيسى

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
والية بشار

املقاطعة اإلدارية بني عباس 
دائرة كرزازة 

بلدية كرزازة 
إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط القدرات 

الدنيا رقم 2020/03

يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي  لبلدية كرزازة  عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا  :

املشـــــــــروع : جتديد شبكة املياه الصاحلة للشرب عبر احياء كرزازة مركز )بريقة -وسط املدينة (.

بإمكان املقاوالت و املتعاملني املؤهلني يف قطاع الري  كنشاط رئيسي صنف 02 أو ما فوق املهتمة بهذا 
اإلعالن سحب دفتر الشروط لدى بلدية كرزازة املكتب التقني مقابل دفع مبلغ 7000,00 دج خالل 21 

يوم من تاريخ نشر اإلعالن لدى : 

بلدية كرزازة والية بشار 
تتكون العروض من ثالث أظرفة مكونة من الوثائق التالية :

الظرف األول يحمل  عبارة ملف الترشح :
 يف ظرف  مختوم يبني تسمية املقاولة و موضوع العملية يجب أن يحتوي على :

01 تصريح بالترشح مملوءة و ممضي حسب النموذج يف دفتر الشروط 
02 تصريح بالنزاهة  مملوءة و ممضي حسب النموذج يف دفتر الشروط 

03 احلالة القانونية للشركات 
04 شهادة اإلعتماد يف قطاع الري صنف  02أو أكثر كنشاط رئيسي صاحلة إلى غاية تاريخ فتح 

العروض 
05 احلصيلة املالية للسنوات 2017-2018-2019 مؤشر من طرف مصالح الضرائب 

06 رقم األعمال للسنوات 2017-2018-2019 مستخرج من مصلحة الضرائب 
07 الوسائل املادية للمؤسسة مع  إثبات امللكية )نسخ(:

العتاد املتحرك :البطاقة الرمادية مع إرفاق شهادات التأمني )صاحلة ملدة سنة على األقل إلى 
غاية تاريخ فتح العروض (.

08 قائمة الوسائل البشرية املصرح بها للمشروع مع شهادات اإلطارات و التصريح السنوي 
للمداخيل لهذه اإلطارات 

09 مستخرج من السجل التجاري )الترقم اجلديد ( نسخة سارية املفعول  
 )NIF( 10 نسخة من رقم التعريف اجلبائي بالنسبة للمتعهدين
11 شهادة السوابق العدلية أصلية لصاحب املقاولة سارية املفعول 

12 نسخة من مستخرج الضرائب مصفى أو برزنامة مؤرخ يف أقل من ثالث أشهر 
13 امللف شبه جبائي )شهادة  أداء املستحقات الصندوق الوطني  للتأمينات االجتماعية ، 
الصندوق الوطني للعطل املدفوعة األجر و الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  لغير 

األجراء( نسخة سارية املفعول 
14 نسخة لشهادات حسن التنفيذ أو محضر االستالم النهائي من طرف أصحاب املشاريع 

15 وصل إيداع شهادة احلسابات االجتماعية للشركات سارية املفعول 

الظرف الثاني يحمل عبارة العرض التقني : يجب أن يحتوي على 

 01 تصريح باإلكتتاب مملوء ممضي حسب النموذج املوجود يف د فتر الشروط 
02 دفتر الشروط مؤشر و ممضي 

03 منهجية العمل املعتمدة تبعا ملدة اإلجناز 

الظرف الثالث  يحمل عبارة العرض املالي : يجب أن يحتوي على

 01 رسالة العرض مملوءة و ممضي حسب النموذج املوجود يف د فتر الشروط
02 جدول األسعار الوحدوية مؤرخ  معبئ و مؤشر و ممضي 

03 التفصيل الكمي و التقديري  مؤرخ معبئ و مؤشر و ممضي
توضع العروض يف ظرف رابع مبهم مختوم  و معنون على العنوان التالي :

بلدية كرزازة والية بشار 
االظرفة الداخلية حتتوي على ملف الترشح و العرض التقني و العرض املالي ، الظرف اخلارجي 

مجهول  الهوية يحمل عبارة :

 ال يفتح  اال من طرف جلنة فتح االظرفة لتقييم العروض 
طلب عروض مفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا رقم 2020/03

جتديد شبكة املياه الصاحلة للشرب عبر احياء كرزازة  )بريقة -وسط املدينة (
حددت تاريخ إيداع العروض بــــ15 يوما ابتداءا من تاريخ نشر هذه املناقصة يف اليوميات الوطنية  أو 

النشرة الرسمية للصفقات العمومية .
إن صادف هذا اليوم يوم عطلة فسوف يكون فتح العروض يف اليوم العمل املوالي 

توضع العروض داخل ظرف موحد يحتوي ملف الترشح و العروض التقني و العرض  املالي  و تودع قبل 
الساعة الثانية زواال 14:00 سا من يوم فتح األظرفة .

يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم ملدة ثالثة أشهر زائد مدة حتضير العروض ابتداء من تاريخ إيداع 
العروض .

فتح األظرفة يكون يف جلسة علنية يف يوم إيداع  العروض علي الساعة 14:00 يف مقر بلدية كرزازة.
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متخصصون يف األغنية الشعبية يؤكدون لـ »أخبار الوطن«:

األغنية الشعبية خرجت من جبة »المديـــح«
 أكد مختصون لـ »أخبار الوطن« أن األغنية الشعبيةخرجت من جبة »المديح«، ويعد الحاج محمد العنقى رائد الفن الشعبي في حين يكون محبوباتي المجدد

 في هذا اللون الغنائي، ورغم مرور قرن من وجودة إال أنها تبقى مسموعة عند الجماهير حتى الشباب منهم بعد التعديالت والتغييرات التي طالت األغنية عبر الزمن.

الشعبي فـن متوارث عبر األجيال  العنقـــى أيقونة ومحبوباتي مجـدد الفــن الشعبي

ملف: صارة بوعياد
قــال مهــدي براشــد املختــص يف األغنيــة الشــعبية يف تصريــح لـــ 
»أخبــار الوطــن«: »مبجــرد ذكــر مدينــة دزايــر )االســم الشــعبي ملدينــة 
ــه  ــا أيقونت ــعبي« وطبع ــة »الش ــى أغني ــك إل ــا ذل ــر( إال ويحيلن اجلزائ
ــاره  ــى« باعتب ــد العنق ــاج محم ــة »احل ــة القصب ــة مدين ــة املدين وأيقون
ــع  ــح« )طاب ــة »املدي ــن جب ــت م ــي خرج ــة الت ــذه األغني ــس له املؤس
غنائــي دينــي دون( الــذي خــرج بــدوره مــن جبــة »مدرســة الصنعــة« 
لألغنيــة األندلســية )الغرناطــي يف تلمســان، الصنعــة يف اجلزائــر 
ــة(.  ــنطينة وعناب ــوف يف قس ــة واملال ــال واملدي ــة وشرش ــدة وقليع وبلي

مهــدي براشــد: 
أغنية »الشعبي« 
كالحـزن والفـرح 
غير قابلة للقدم

مضيفــا يف حديثــه: »مــر علــى هــذا 
اللــون الغنائــي احلضــري حتــى اليــوم قــرن مــن 

الزمــن، ومــع ذلــك مــازال هــذا اللــون يجــد صــدى 
لــدى أبنــاء هــذه املدينــة، بــل إن هــذا اللــون الغنائــي الــذي كان إلــى 
غايــة الســبعينات مرتبطــا بأزقــة مدينــة اجلزائــر ومقاهيهــا وأعراســها، 
شــاع يف كل ربــوع الوطــن، إلــى املــدن الســاحلية األخــرى يف مســتغامن 
ــل  ــل ووص ــة، ب ــل وعناب ــكيكدة والق ــل وس ــا ويف جيج ــران غرب ووه
حتــى املــدن الداخليــة، وجنــوب البــاد يف اجللفــة وغردايــة واألغــواط 
وبشــار، وخــرج منهــا فنانــون شــعبي. مــن كان يظــن أن غليــزان 
ــل  ــق األص ــخة طب ــون نس ــكاد يك ــا ي ــرج فنان ــدوى تخ ــة الب عاصم
مــن املرحــوم احلــاج امحمــد العنقــى، وهــو الشــيخ مصطفــى بلحســن 

املعــروف بـــ »الغليزانــي«.
ــدرة  ــدرك ق ــعبي ي ــة الش ــار أغني ــع ملس ــد »إن املتاب ــدا براش مفي
هــذا اللــون مــن الغنــاء الــذي كان دائمــا لصيقــا باملجتمــع البســيط 
وبالهامــش، موثــرا االبتعــاد قــدر املســتطاع عــن رقابــة الســلطة 
ــايرة  ــه ملس ــة لدي ــدرة الكامن ــك الق ــظ تل ــمي، يلح ــن الرس وتدج
واقــع اجلزائريــن. يكفــي لاســتدالل علــى ذلــك بنقطــة االنعطــاف 
التــي أحدثهــا، بعــد االســتقال، الظاهــرة الفنيــة املتكاملــة شــعرا 
وموســيقى الفنــان محبــوب ســفرباتي )محبوباتــي(، وكيــف متكــن 
بشــكل ذكــي غيــر عنيــف اخلــروج مــن األرثذوكســية الفنيــة 
ــا  ــة م ــن مرحل ــر ع ــى، للتعبي ــد العنق ــاج امحم ــطرها احل ــي س الت
بعــد االســتقال كان فيهــا املتــذوق لفــن الشــعبي يف حاجــة 
ــكان  ــا. ف ــات آماله ــا وخيب ــن آماله ــر ع ــة تعب ــية حامل ــى رومانس إل
ــة  ــا بوجمع ــدة يف الشــعبي مثله ــروز مدرســة جدي ــه الفضــل يف ب ل

ــي«. ــمي قرواب ــي والهاش ــر الزاه ــس واعم العنقي

ــال مهــدي براشــد:  ــدرات ق ــن ق ــة الشــعبية م ــا متلكــه األغني ومل
»مــا يعطــي القــدرة ألغنيــة الشــعبي علــى االســتمرار، هــو هــذا 
االلتصــاق الوثيــق بهمــوم النــاس وأفراحهــم. مازالنــا إلــى اليــوم نقيــم 
أعراســنا بهــذا اللــون الغنائــي. ولكــن أيضــا هــذه القــدرة الكامنــة يف 
موســيقى »الشــعبي«، منــذ احلــاج امحمــد العنقــى، علــى اســتيعاب 
ــن  ــفنجة، م ــا االس ــا كم ــرى وامتصاصه ــيقية األخ ــوان املوس كل األل
املوســيقى  إلــى  القبائلــي،  األشــويق  إلــى  األندلســية  املوســيقى 

ــاز«. ــوز واجل ــو والبل ــى الفامينك ــودانية، إل ــة الس اإلفريقي

توفيق ومان:
البد من إدخال عنصر 
العصرنــة علــى 
األغنية الشعبية

قــال توفيــق ومــان الشــاعر اجلزائــري 
ــعبي  ــألدب الش ــة ل ــة اجلزائري ــس اجلمعي ورئي

لـ«أخبــار الوطــن«: »إن األغنية الشــعبية بــكل تنوعها 
مــن أغنيــة اليــاي يــاي اخلاصــة بالواحــات أو الصحراويــة 

والعديــد  الشــاوية  أو  العاصميــة  الشــعبية  أو  قبائيليــة  أو  التارقيــة 
ــعبية  ــة الش ــراء لألغني ــراث والث ــم الت ــم زخ ــي تترج ــوع الت ــن الطب م
اجلزائريــة، وإن فقــدت رمبــا بريقهــا يف هــذا اجليــل أو هــذا العهــد نظــرا 
ــع  ــام للمجتم ــذوق الع ــى ال ــن عل ــبابية تهيم ــرى ش ــوع أخ ــور طب لظه
ــؤدى  ــي ت ــرعة الت ــك الس ــيقية وكذال ــور آلالت املوس ــود لتط ــذي يع ال
ــة  ــا العصرن ــي الشــبابية ومواكبته ــة كاألغان ــواع املختلف ــذه األن ــا ه به

ــي«. ــو غنائ ــا ه ــى كل م ــها عل ــت نفس ــي فرض الت
ــه  ــق ل ولكــن رغــم كل شــيء يبقــى الفــن الشــعبي حســب توفي
جمهــوره الــذي يجــد ضالتــه فيــه مــع اجليــل املاضــي حتــى وإن كان 
هنــاك بعــض الشــباب الذيــن مــا زالــوا يتذوقــون الطبــوع الشــعبي القدمي 

إال أنهــم يحاولــون أن يســمعونه بتوزيــع موســيقي حديــث وســريع.
هــذه  علــى  نحافــظ  أن  أردنــا  »إذا  ومــان:  يؤكــد  هنــا  مــن 
ــعبية ــة الش ــى األغني ــة عل ــر العصرن ــال عنص ــن إدخ ــد م ــوع الب  الطب

 مع االحتفاظ بالروح األصلية«.

عبد الحميد بورايو:
 األغنية الشعبية 
متوارثة عبر األجيال

قــال الناقــد عبــد احلميــد بورايــو لـــ »أخبــار 
ــد الوســائط الفنيــة  ــا هــذا بتزاي ــز عصرن الوطــن«: »متّي

ــذا  ــة، له ــراص مضغوط ــيت وأق ــات وكاس ــن فيديوه م

ــعبية  ــة الش ــّن األغني ــأن ف ــول ب ــن والق ــر املهتم ــب حص ــن الصع م
انحصــر يف فئــة محــدودة، ومــن املؤكــد أن لــه أنصــاره الكثيــرون مــن 

ــدة«. ــب جدي ــى يف قوال ــدن وُيتلّق ــة يف امل ــار، خاص ــع األعم جمي
مضيفــا بورايــو: »إن األغنيــة الشــعبية عمومــا هــي األغنيــة 
التــي تلقــى رواجــا بــن جماهيــر واســعة، وتكــون عــادة متوارثــة عــن 
ــّول  ــر والتح ــدوام للتغيي ــى ال ــع عل ــا تخض ــابقة، لكنه ــال الس األجي
حســب احلاجــات النفســية واالجتماعيــة املســتجّدة، ووفــق تغّيــر 

األذواق«.
ــث  ــة الشــعبية حي ــة األغني ــى ماهي ــو إل ــا بوراي ــود بن يع
هنــاك  اجلزائرّيــة  الشــعبية  لألغنيــة  »بالنســبة  قــال: 
ــة،  ــعبية اجلزائري ــة الش ــخ الثقاف ــا يف تاري ــان له مفهوم
ــاء املنتشــر يف  ــوان الغن ــع أل ــا جمي ــوم يقصــد منه مفه
جميــع مناطــق اجلزائــر، وهــو شــديد التنــّوع مــن 
منطقــة ألخــرى وحتــى يف املنطقــة الواحــدة مثــل 
الغنــاء األوراســي والصحــراوي والقبائلــي والتارقــي 
ــوم  ــو مفه ــي فه ــوم الثان ــا املفه ــرقي، أم ــي والش والغرب
خــاّص، ُيقصــد منــه نــوع مــن الغنــاء املنحــدر مــن الفــّن 
ــعبية  ــات الش ــر يف الفئ ــذي ظه ــّن ال ــو الف ــي، أو ه األندلس
ليعــّوض الفــن األندلســي الــذي كان منتشــرا بــن اخلاصــة والنخبــة 
يف احلواضــر، والــذي حملــه املهاجــرون األندلســيون الذيــن كونــوا 
جماعــات ســكانية يف أهــم حواضــر اجلزائــر مثــل العاصمــة وتلمســان 

ــال«. ــتغامن وشرش ــة ومس وندروم
ــد  ــول عب ــاص يق ــوم اخل ــعبي باملفه ــاء الش ــأ الغن ــوص نش وبخص
احلميــد أنــه نشــأ بعــد احلــرب العاملّيــة األولــى يف القصبــة بالعاصمــة، 
ــه.  ــم أعام ــن أه ــا م ــور وغيرهم ــة والشــيخ الناظ ــد العنق ــد محم وُيع
انتشــر يف القصبــة لكنــه، عــرف رواجــا يف املــدن الســاحلية كشرشــال 
ــة والبليــدة يف الوســط  ــة مــن الســاحل مثــل املدي ومســتغامن، أو القريب
والغــرب، لــه طابعــه اخلــاّص، وتاريخــه وأعامــه، يعتمــد علــى 
ــوف،  ــن خل ــر ب ــال األخض ــن أمث ــار م ــعراء كب ــة لش ــد املوروث القصائ

ــرب األقصــى. ــن املغ ــم م ــن وبعضه ــن اجلزائري ــم م بعضه
ــل  ــو أن هــذا الفــّن ّظ ــر يؤكــد الناقــد عبــد احلميــد بوراي يف األخي
حّيــا يســتقطب فئــة الشــباب ويتــداول يف األعــراس ويف مختلــف 
البرامــج  يف  أساســية  مــادة  وأصبــح  العامــة  املناســبات 
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة. تعــرض لبعــض التجديــد يف 
ــرز  ــن أب ــرين، وم ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان النص
املغنــن املجدديــن الهاشــمي قروابــي والعنقيــس 
والباجــي وبوعجــاج وغيرهــم.. مــازال هــذا الفــّن 
يلقــى إقبــاال مــن طــرف ســكان احلضــر مــن 
ــجياته،  ــون تس ــه ويتداول ــن يرددون ــباب الذي الش
ــع  ــر وتوزي ــه أكث ــاوالت لعصرنت ــاك مح ــرت هن ظه
ــدة  ــال آالت جدي ــدة، وإدخ ــات جدي ــه بكيفي أغاني

ــة. ــرق فني ــباب وف ــن ش ــرف مغن ــن ط م



15السنة 02  - العدد 338 -الثالثاء  02 ربيع  الثاني 1442  هـ  - 17 نوفمبر 2020م
أقالم

كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

معوقات  عن  الكثيرون  يتساءل           
فقد  من  فمنهم  العربي  الوطن  َدمقرطة 
النمط  من  العربية  األمة  حتويل  يف  األمل 
االستبدادي التسلطي إلى النمط الدميقراطي 
القائم على دولة القانون والعدل وهؤالء يرون 
أن نشر الدميقراطية يف الوطن العربي يحتاج 

إلى وقت مازال طويال.
سنة  األربعني  خالل           
يف  الدميقراطية  الدول  تضاعفت  األخيرة 
الباردة  احلرب  نهاية  بعد  العالم  وخاصة 
حتسن  مع  الدمقرطة  موجة  زادت  حيث 
احلقوق السياسية واحلريات املدنية للشعوب 
العربي،  الوطن  باستثناء  القارات  يف جميع 

فهذه احلركة الدميقراطية ال أثر لها فيه.
العرب  احلكام  أطلق  صحيح           
السياسية واالجتماعية  بعض اإلصالحات 
كما سمحوا  املاضي،  القرن  سبعينات  منذ 
انتخابات حرة  السياسية وبإجراء  بالتعددية 
بقيت  اإلصالحات  هذه  أن  إال  نسبيا، 

شكلية ولم متس جوهر وطبيعة النظام.
         يف نهاية ثمانينات القرن املاضي، 
شهدت اجلزائر حركة حتررية سياسية دامت 
أن  كادت  أهلية  حرب  تلتها  قصيرة  لفترة 
أساسها  من  اجلزائرية  بالدولة  تعصف 
حيث تالعب النظام اجلزائري باالنتخابات 
وفرض  نهائيا  الثاني  الدور  وألغى  البرملانية 
تقدمي  »الشاذلي«  الرئيس  على  العسكر 
والقتل  لالعتقاالت  املجال  ليفتح  استقالته 

العشوائي ونهب املال ...
         مع جناح ثورة الياسمني يف تونس 
يف نهاية 2010 عاد األمل من جديد للعرب 
يف إرساء أنظمة دميقراطية ووضع حد ألنظمة 
إلى  املصريون  فخرج  والفساد،  االستبداد 
احلكم،  من  رئيسهم  بطرد  منادين  الشوارع 
 2011 جانفي  يف  كذلك  اجلزائريون  وخرج 
مطالبني بحقوقهم يف العيش الكرمي ومحاسبة 
حكومتهم، كانت هناك آمال كبير لدى الفئة 
املهمشة يف اجلزائر ويف كل الوطن العربي بأن 
مسار الدميقراطية ال رجعة فيه، مع األسف 
التفاؤل  وتالشى  طويال  الفترة  هذه  تدم  لم 
أورده  ما  فحسب  العربي  الربيع  ثورات  من 
تقريره  2014 يف  »فريدم هاوس« سنة  مركز 
املعنون »احلرية يف العالم«: »حظيت منطقة 
الوطن العربي بأسوأ معدالت احلرية املدنية، 
احمليط  من  وذلك  أخرى  منطقة  بأية  مقارنة 
إلى اخلليج مع وجود حرية جزئية يف تونس 
أما األردن واجلزائر ومصر  ولبنان والكويت، 
واإلمارات  والعراق  واليمن  وعمان  وقطر 

العربية املتحدة والبحرين والسعودية وسوريا، 
فقد مت تصنيفها بأنها دول ال حتظى باحلرية«.

كل  تصنيف  مت  عام  بشكل           
أنظمة  ذات  أنها  على  تقريبا  العربية  الدول 
استبدادية، رغم وجود ما يسمى بالتعددية 
منتظمة  دورية  وانتخابات  فيها  السياسية 
وبعضا من احلريات الليبرالية التي يرضى عنها 
 Juan »املستبدون، لقد حدد »خوان لينز
منط  »االستبداد  بقوله:  االستبداد   Linz
الدميقراطية  األنظمة  كل  عن  يتميز  فريد 
سياسية  أنظمة  فهو  الشمولية،  واألنظمة 
مسؤولة،  غير  محدودة،  سياسية  بتعددية 
أي  ومحكمة  موجهة  إيديولوجية  لها  ليس 
ما تسمى بدميقراطية الواجهة، أو الدميقراطية 
الزائفة أو الدميقراطية االفتراضية، ففي هذه 
األنظمة االستبدادية توجد انتخابات دورية 
تابع  فالبرملان  دميقراطية،  وبال  مزورة  لكنها 
التنفيذية، وما هو إال ديكور فقط،  للسلطة 
تابعة  والوالئية  البلدية  الشعبية  واملجالس 

لإلدارة واإلعالم فيها ملك تام للنظام«.
»حافظ  الراحل  الرئيس  عهد           يف 
الرئيس  وأشرف  برملان  انتخاب  مت  األسد« 
صحفية  هناك  وكانت  تنصيبه  على  نفسه 
مع  قصيرا  حوارا  أجرت  حاضرة  بريطانية 
عن  فيه  سألته  األسد«  »حافظ  الرئيس 
جدوى البرملان السوري الذي ال يعرف كلمة 
ال  كلمة  يعرف  »بل  قائال:  عليها  رد  »ال« 
ويقولها بصوت عال« فردت عليه مستغربة: 
»ما هي احلاالت التي يقول فيها كلمة ال؟« 
البرملانيني  كل  ال  أنا  أقول  »عندما  أجابها: 
يقولون ال« ... تلك هي حرية التعبير التي 

تسمح بها األنظمة العربية االستبدادية.
         السؤال الذي يطرح نفسه بشدة، 
امليوالت  وراء  الكامنة  األسباب  هي  ما 

االستبدادية لألنظمة العربي؟
         يف احلقيقة ال يوجد جواب محدد 
ودقيق يشرح لنا أسباب االستبداد فيه، بل 
وراء  وخارجية  داخلية  كثيرة  عوامل  هناك 

بقاء واستمرار األنظمة االستبدادية.
         فمن العوامل الداخلية:

ارتكزت  املاضي،  القرن  تسعينات  يف 
معظم األدبيات على التفسيرات السوسيو-

املعيشي  املستوى  تؤكد على  التي  اقتصادية 
ال  الدميقراطية  أن  ترى  التي  والدميقراطية، 
الفقر  تعاني  مجتمعات  يف  تنشأ  أن  ميكن 
هؤالء  نظر  ففي  املعيشة  مستوى  وانخفاض 
أن الفقر عامل مساعد على نشوء واستمرار 
أدبيات  وهناك  االستبدادية،  األنظمة 

أخرى ركزت على العامل الثقايف والديني، 
والدين  اإلسالمية  الثقافة  أن  اعتبار  على 
اإلسالمي عامالن مساعدان على االستبداد 
يف  األبوية  النزعة  فرضيات  بخصوص 
املجتمعات العربية وضرورة طاعة أولي األمر 
ولو ظلموا وحترمي اخلروج عن طاعتهم، ويرى 
هؤالء أن االستبداد يف الوطن العربي جذوره 

عميقة يف التاريخ.
         يف األعوام األخيرة جذب عامل 
اجليش  مكانة  وهو  األدبيات  انتباه  آخر 
االستبدادية  العربية  لألنظمة  أداة  باعتباره 
ويلتقي  للدميقراطية  مبادرة  أية  قمع  يف 
األمن  على  احملافظة  تبرير  مع  التفسير  هذا 
واالستقرار الداخلي مع رأي النخب احلاكمة 
الفوضى  نشر  من  األجنبية  األيادي  ملنع 
يكون  لن  رأيهم  ويف  العربية،  الدول  داخل 
واحلد  التعبير  حرية  بتقييد  إال  ممكنا  ذلك 
املستبدين  نظر  ويف  األساسية  احلريات  من 
أولى  واالستقرار  األمن  على  احلفاظ  أن 
والقانون  املؤسسات  ودولة  الدميقراطية  من 
فليس أمام العرب إال طريق واحد إما األمن 
أو  استبدادية  أنظمة  ظل  يف  واالستقرار 

الدميقراطية يف ظل الفوضى والالاستقرار.
اإلعالم  وسائل  من  الكثير  جند           
العربية  الشعوب  يحذرون  واألئمة  والفقهاء 
ودولة  السياسية  بحقوقهم  املطالبة  من 

املؤسسات والقانون.
اإلسالم  أن  لويس«  »برنارد  يرى           
فالدولة  أبدا،  يتوافقان  ال  والدميقراطية 
يؤمن  لذلك  ثيوقراطية،  نظره  اإلسالمية يف 
الشرعية تأتي من اهلل  السلطة  املسلمون بأن 
لقد  »الشريعة«،  املقدس  القانون  ومن  فقط 
شرح »برنارد لويس« هذا العائق بشكل موسع 
االستبداد  شيوع  أن  ذلك  طرحه  يف  ورأى 
الدين  مرده  واإلسالمي  العربي  الوطن  يف 
اإلسالمي والثقافة اإلسالمية، فالدميقراطية 
العرب ال عالقة  نظره فكرة دخيلة على  يف 
ال  وبالتالي  تاريخهم  مراحل  عبر  بها  لهم 
النظام  من  التحول  الراهن  الظرف  يف  ميكن 

االستبدادي إلى النظام الدميقراطي.
أن  هنتنغتون«  »صامؤيل  ويرى           
يف  الدميقراطي  العجز  عن  مسؤول  اإلسالم 
ليس  اإلسالم  أن  نظره  ويف  العربي،  الوطن 

مضيافا للدميقراطية.
االستشراقية  املقاربات  معظم           
العربي باإلسالم  الوطن  تربط االستبداد يف 
وحده، وهذا يف نظري جتني على اإلسالم، 
الظلم  وحرم  اإلنسان  كرم  الكرمي  فالقرآن 

ودعا  بالباطل  الناس  أموال  وأكل  واالعتداء 
يقل  ألم  الشامل،  مبفهومه  العدل  إقامة  إلى 
»عمر بن اخلطاب« رضي اهلل عنه لواليه يف 
ولدتهم  وقد  الناس  استعبدمت  »متى  مصر: 

أمهاتهم أحرارا«.
يف  املساهم  اخلارجي  العامل  أما           
معوقات دمقرطة الوطن العربي، فيرى أنصار 
هذه النظرية أن األنظمة العربية كلها تعاني 
قادرة  غير  وهي  الكبرى  للقوى  التبعية  من 
على انتزاع أي هامش استقاللية يف سلوكها 
الدولية وأن بقاءها يف  الهيمنة  ملواجهة قوى 
السلطة مرتبط بدعم الغرب لها، فوجودها ال 
من  ولكن وضعت  الشعب  بإرادة  له  عالقة 

طرف القوى الكبرى.
         يف مقابل هذه األطروحات هناك 
يف نظري مجموعتان من العوامل املوضوعية 
الوطن  الدميقراطية يف  تعثر  لنا أسباب  تفسر 
املجتمع  بسيرورة  تتعلق  األولى  العربي، 
القهر  على  املبنية  السياسية  وبثقافته  نفسه 
الدولة  ببنية  تتعلق  والثانية  واالستبداد، 
االستقالل  بعد  نشأت  التي  السلطة  ومنوذج 
وظروف والدة هذا االستقالل، من املعروف 
حاليا  القائمة  العربية  األنظمة  أن  للجميع 
وال  الدبابة  ظهر  على  السلطة  استلمت  قد 
الفضل  إمنا  ذلك  يف  العربية  للشعوب  فضل 
يرجع للجيش والقوى اخلارجية املؤيدة لتلك 

األنظمة والداعمة لها.
العربي  املجتمع  أن  املؤكد  لكن           
الشمولية  النظم  تفكيك  مبرحلة  مير  اآلن 
يحتاج  ذلك  أن  العلم  مع  االستبدادية، 
إلى وقت لالنتقال إلى املرحلة الدميقراطية، 
نحو  لالنتقال  السيئ  على  املرور  من  فالبد 

األحسن حسب تعبير »هيجل«.
         ما منر به اآلن يف الوطن العربي هو 
تركيبها  وإعادة  االستبدادية  النظم  تفكيك 
هو  الدميقراطية  نحو  من جديد، فكل مسار 
عملية صعبة ومعقدة حتتمل التقدم والتراجع 
السلطة  تسليم  فقضية  والنجاح،  والفشل 
عملية  ليست  »الشعب«  الشرعي  لصاحبها 
جماعي  وعي  معركة  وتستدعي  سهلة 
العصابة  مصالح  متس  أنها  ذلك  حقيقية، 
مفاصل  يف  املنتشرة  األخطبوطية  وأذرعها 
الدولة، وهي ال تتردد يف الدفاع والقتال عن 

مصاحلها ومكتسباتها الالشرعية.
نظام  الدميقراطية  أن  اخلالصة           
االستبدادية  السلطات  متنحه  ال  سياسي 

للشعب دون تضحيات.   
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  عندما تتمعن يف 
قضايا الفساد املطروحة 

على القضاة واملتورط 
فيها كبار املسؤولني يف 
عهد الرئيس املخلوع، 

تزداد قناعة بأن مطلب 
الّتغيير من أجل بناء 

دولة املؤسسات وسلطان 
القانون مطلب غير قابل 

للتصرف أو التنازل أو 
التأجيل؛ فعندما تسمع 
أسئلة القاضي املوجهة 
ملسؤول بحجم الوزير 

األول وتتمعن يف رد 
الوزير األول ذاته جتزم 

بأننا كنا يف غابة تسيرها 
باع، وتتصارع فيها  الضِّ
الّذئاب على فريسة 

اسمها »خزينة الدولة«!
  هل كان ما حدث 

ليحدث وتضيع أزيد 
من 1800 مليار دوالر، 

لو كّنا يف دولة تسّيرها 
املؤسسات ويؤطرها 

القانون وحتميها 
العدالة؟!

 هل كان ما حدث ليحدث 
لو كنا يف دولة أحزابها 

مستقلة وفعاليات 
املجتمع املدني نابعة من 

عمق املجتمع؟! 
هل كان ما حدث من 

خراب ودمار ممنهج باسم 
شعارات براقة ليحدث، 

تارة بعنوان اإلنعاش 
االقتصادي، وتارة 

باسم تطهير املؤسسات 
وبعنوان بعث االستثمار 
تارة أخرى. .إلخ لو كان 
هناك إعالم حّر ونزيه 

وعدالة مستقلة - 
آنذاك؟!

هل يعقل أن يلقي وزير 
أّول باملسؤولية على 

كاهل مؤسسة أخرى دون 
أن يتحّمل عواقب ما 
حصل؛ وهو من هو؟!
كيف حدث كل هذا 

والرئيس املخلوع أنشا 
أزيد من أربع مؤسسات 

رقابية، بداية من 
الديوان الوطني املركزي 

لقمع الغش والهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد 
والوقاية منه، ثم مجلس 

احملاسبة واملفتشية 
العامة للمالية انتهاء 

بهيئة االستعالم املالي؟!
من خالل ما يجري يف 
احملاكم، يتضح جليا أن 
هذه الهيئات ما خلقت 
إال لطمس احلقيقة، 
حقيقة الفساد الذي 

اتخذه الرئيس املخلوع 
منهاجا سياسيا لبسط 

سلطانه على بلد يرفض 
اخلضوع.   

بلســـان: ريــــاض هــــويلي

ِضـبــــاع 
ياَسـة..! السِّ

الَجولة الّرابعة من َتصفّياِت َكأس إفريقَيا لألَمم 2022

زيمبابـــوي 2        الجزائـــر 2

»الُخضـر« َيظفروَن بَتأشيرة الّتأُهل إلى »الَكان«

اخلطة  على  بلماضي  جمال  الوطني  الناخب  وحافظ 
بعض  أجري  لكنه  املواجهة،  هذه  خالل  نفسها  التكتيكية 
قديورة  من  كل  بإقحامه  األساسية  التشكيلة  يف  التغيرات 

وديلور واعتماده على صخرة الدفاع بلعمري يف خط الدفاع.
ودخل »اخلضر« املباراة بكل قوة، وكانوا متفوقني بهدفني 

دون رد، قبل أن يتراجعوا بشكل رهيب يف املرحلة الثانية.
ومتكنت زميبابوي من قلب الطاولة على زمالء رياض 
رايس  احلارس  من  خطأ  بعد  النتيجة  وعدلت  محرز، 

وهاب مبوحلي.
ضد  مباراته  من  األول  الشوط  الوطني  املنتخب  وأنهى 
املنتخب الزميبابوي، متفوقا بهدفني لهدف واحد حيث شهد 
الشوط األول تكافؤا يف األداء بني املنتخبني مع اعتماد عناصر 
تؤتي  كادت  التي  املرتدة  الهجمات  على  الوطني  املنتخب 
للتهديف  سانحتني  فرصتني  محرز  رياض  أهدر  حيث  أكلها 
التقدم  هدف  إهداء  يف  دولور  ينجح  أن  قبل  مخالفتني،  من 
33 مستغال متريرة عرضية من املدافع  بكرة رأسية يف الدقيقة 
 37 الـ  الدقيقة  يف  الثاني  الهدف  محرز  حالميية.ليضيف 
بطريقة فنية رائعة إثر مراوغته مدافعني قبل أن يسدد يف شباك 
املنافس، لكن أصحاب األرض جنحوا يف تقليص الفارق عبر 

موسونا من مخالفة مباشرة يف الدقيقة الـ 43.
بلماضي  جمال  أشبال  حافظ  الثانية،  املرحلة  خالل 
على اإليقاع نفسه، رغم الضغط الكبير الذي فرضه املنافس 
للعودة يف النتيجة، وكانت املعركة متمركزة على مستوى وسط 
نهايتها،  إلى  تتجه  املواجهة  كانت  التي  الوقت  ويف  امليدان. 

متكن منتخب زميبابوي من تعديل النتيجة يف الدقيقة الـ 82 
دوباي«  »برانس  الزميبابوي  املهاجم  ترجمها  ركنية  طريق  عن 

لهدف، إثر خطأ فادح من احلارس رايس مبوحلي.
يذكر أن املنتخب الوطني يتصدر املجموعة الثامنة برصيد 

10 نقاط والتعادل الذي عاد به من زميبابوي كان كافيا

لضمان التأهل نهائيا إلى نهائيات األمم األفريقية.
النهائيات  إلى  والثاني  األول  املركزين  صاحبا  ويتأهل 
القارية التي كانت مبرمجة يف 2021 بالكاميرون واملؤجلة إلى 

2022 بسبب جائحة كورونا.
محمد هشام

ضمن املنتخب الوطني لكرة القدم، وبصفة رسمية، تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد تعادلهم اإليجابي )2-2( 
أمام منتخب زميبابوي على ملعب »هاراري ناشيونال سبورتس ستاديوم« برسم اجلولة الرابعة عن املجموعة الثامنة من التصفيات.

قسنطينة

سقوُط َفتاة من ُعلّو الّطابق 
ابِع لعمارة بعلي نجلي الرَّ

تدخل أعوان احلماية املدنية التابعون للوحدة الرئيسة »بن عطاء 
اهلل محمد الشريف« باملدينة اجلديدة علي منجلي، ليلة أمس، على 
مستوى الوحدة اجلوارية الـ 19 باملجمع السكني رقم 02،  من أجل 
الظهر  مستوى  على  أصيبت  سنة   17 العمر  من  تبلغ  فتاة  إسعاف 
الرابع لعمارة تتكون من  والفخذ األيسر إثر سقوطها من علو الطابق 
الطابق األرضي. كما مت إسعاف أخويها،   إلى  05 طوابق باإلضافة 
سنة   25 العمر  من  يبلغ  الذي  )م.غ(  الضحية  بـ  األمر  ويتعلق 
والضحية )ي.غ(  باألطراف  اليسرى وخدوشا  باليد  آالما  ويشتكي 

الذي يبلغ من العمر 21 سنة ويعاني من صدمة جراء احلادث.
أمينة.ب

 أوقف 11 شخصا بينهم 4 نّظموا الرحلة

األمــُن يحبــُط ُمحاولــــَة هجــــرٍة 
غيـــر شرعّيـــة بعّنابــــــة

بسكــرة

َمصرُع بّناء إثَر ُسقوطه من ُعلّو بناية! 
يف  »شتمة«  ببلدية  اإلجناز  طور  يف  هي  بناية  علو  من  سقوطه  إثر  حتفه  سنة   63 العمر  من  يبلغ  شيخ  لقي 
بسكرة. الضحية، بحسب مصادر محلية، يشتغل يف مجال البناء لقي حتفه يف مكان احلادث متأثرا بسقوطه اخلطير من 

علو قارب ثماني أمتار، وذلك خالل قيامه بعمله اليومي ليفارق احلياة مبكان احلادث عينه.
م. بن مبارك

البيــــض

َهالُك َشيخ إثَر ُسقوطه من على َشاِحَنة! 
تويف، يوم أمس، شيخ يبلغ من العمر 62 سنة ينحدر من والية البليده، إثر سقوطه من على شاحنة مقطورة بإحدى 
محطات الوقود الواقعة باملخرج الغربي ملدينة البيض.  الوفاة - حسب أقارب الضحية - وقعت عندما حاول الشيخ تسوية 
ربطة تنب كانت على منت الشاحنة، فسقطت وسقط إثرها الضحية ما تسبب يف وفاته على الفور.  يذكر أن جثة الضحية 

نقلت إلى مستشفى البيض يف حني فتحت مصالح الدرك الوطني حتقيقا يف احلادث. 
 نورالدين رحماني

وزيـُر الَخارجّية الُسوري 
َوليد الْمعّلـم في ذمة اهلل

وليد  اخلارجية  وزير  وفاة  عن  السوري  الرسمي  التلفزيون   أعلن 
وزارة  عاما.ونعت   79 ناهز  عمر  عن  االثنني،  إلى  األحد  ليلة  املعلم، 
اخلارجية واملغتربني يف بيان الدبلوماسي وليد املعلم، الذي كان يعاني 

من تدهور يف حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشاكل يف القلب.
وُعني املعلم وزيرا للخارجية يف عام 2006، وشغل أيضا منصب 
نائب رئيس الوزراء. كما كان سابقا سفيرا لبالده لدى الواليات املتحدة 
من عام 1990 حتى عام 1999 ثم عني معاونا لوزير اخلارجية مطلع العام 
2000 وسمي نائبا لوزير اخلارجية سنة 2005 قبل أن يتم تعيينه على 
رأس الدبلوماسية يف بالده ومتت تسميته أيضا نائبا لرئيس مجلس الوزراء 

منذ عام 2012.
حسان مرابط 

متكن أفراد الكتيبة اإلقليمية للدرك الوطني بالتنسيق مع فرقة حرس السواحل بعنابة يف 
غضون اليومني املاضيني من إحباط هجرة غير شرعية هّم بها 11 شخصا،  كانوا بصدد مغادرة 
التراب الوطني عن طريق أحد املنافذ البحرية على منت قارب خشبي تقليدي الصنع. وجاءت 
العملية، حسب بيان للمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بعنابة، والتي حتوز "أخبار الوطن" 

على نسخة منه، على إثر تلقي الكتيبة اإلقليمية للدرك الوطني بعنابة معلومات تفيد بأن 
مجموعة من األشخاص هم بصدد تنظيم رحلة "حرقة"؛ وعليه، جرى تشكيل دورية تضم 

الوحدات التابعة للكتيبة مدعمني بأفراد األمن والتدخل الذين تنقلوا إلى املكان احملدد 
النطالق الرحلة،  حيث حتقق توقيف 11 شخصا بينهم 4 أشخاص يشتبه يف كونهم من أفراد 

الشبكة التي تنظم رحالت احلرقة، تتراوح أعمارهم بني 27سنة و42 سنة، ينحدرون من واليات 
كل من الطارف وعنابة وسوق أهراس،  باإلضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 1855 أورو و4 هواتف 
نقالة والقارب اخلشبي املزود مبحرك قوته 40 حصانا. وعليه، حّول املوقوفون إلى مقر األمن، 

وبعد استكمال التحقيق واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، مت تقدمي املوقوفني املتهمني 
بتنظيم الرحلة غير الشرعية أمام اجلهات القضائية املتخصصة إقليميا. 

ف سليم

الجزائــــــر 
تسّجـل 910 
إصابات جديدة 
بكورونــــا

سجلت 910 إصابات 
جديدة بفيروس 

كورونا خالل الـ24 
ساعة األخيرة يف 
اجلزائر، حسب ما 
كشف عنه أمس 
االثنني الناطق 
الرسمي باسم 

جلنة رصد ومتابعة 
كورونا، الدكتور 
جمال فــــورار..



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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