
د. عزالدين معـزة 	

ِمحنُة الّدولة والُمواَطنـة 
 والّديمقراطّيـــــــــة 
في ُمجتمعاِتنا العربّيـة
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0208
  برج باجي مختار

َمحــالُت الّرئيـِس َتتحّوُل 
إلـى أوكـار للفَســـاد!

06
سيدي بلعباس

َكشُف َتالعب في حسابات 
َبريدّية أصحاُبها ُمتوفين!

05
عنابة

الُمستِفيـدون من حّصـِة 
500 سكن بالّشابيـة 

يحتّجــــــــون!

0202
رئيُس الّسلطِة الَوطنيِة امُلستقّلِة لالنِتخاباِت، شريف:

الُحلــوُل متوفِّـرٌة للَقضاء على الّرشوِة 
فــي الَمواعيــد االنتخابّيــــة

أكد رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، محمد شريف، صباح أمس اإلثنني، 
على أهمية إيجاد حل جذري للرشوة والفساد الذي يشوه مسار االنتخابات.

0909
امُلواطن ُيعاِني والَبلدّيُة َمغلوٌب على أمِرَها

 َقريــُة »قنيفــة« فــي سِطيـف..
َواقـٌع ُمـزر وُمستقبــٌل َمجهــوٌل!

يعيش سكان قرية قنيفة الواقعة ببلدية بوطالب أقصى جنوبي والية سطيف )على 
بعد 82 كلم من مقر الوالية( واقًعا مزرًيا، على غرار باقي قرى ومداشر هذه البلدية 
النائية، التي لم يشفع لها تاريخها الثوري املعروف يف لفت اهتمام وأنظار املسؤولني 

املتعاقبني على والية سطيف. »أخبار الوطن« زارت القرية ورصدت أهم انشغاالت سكانها.

 قال إن الفصَل يف ملفِّ »أونيام« هذا األسُبوع

كشف وزير 
الصناعة فرحات 
آيت إبراهيم أن 
ملف »أونيام« 

هو قيد الدراسة 
وسيفصل فيه 

خالل هذا األسبوع. 
وأفاد بأن استيراَد 

السيارات األقل من 
3 سنوات أمر غير 

قابل للتطبيق.

َوزيـُر الّصناعـِة: اسِتيراُد الّسياراِت 
أقلَّ من 3 َسنوات غير قابل للتَّطبيق

ُمؤامــَرة الَمخــــزن!ُمؤامــَرة الَمخــــزن!
اجَلزائــريِّ ـُراث  الّتــ َمغربّيــة لنهــِب  َحملــة 

! اي مـن الَوسـط الَغربـيِّ اجَلزائـريِّ  َعبد احَلميد بوراُيــــــو: أصـوُل أغنية الـرَّ

ُهـــواِري بومَديــن مــن 
قسنطينة إلـى الَقاهـرِة.. 
قراءة في َمساِر َقائد ثورّي

د. عمــر صافـي 	

مع بداية القرن 
الواحد والعشرين 
وقبله بقليل وإلى 

هذه اللحظة، 
باتت مسألة 

الدولة املدنية 
والدميقراطية 

حتتل مكانة 
محورية يف 

اخلطاب الشعبي وخاصة يف األوساط 
الشبانية املتعلمة ، بينما انحسر اخلطاب 

الرسمي لألنظمة العربية الفاقدة للشرعية 
يف األمن واالستقرار والتهديدات واأليادي 

اخلارجية وعمالء الداخل.

يف القاهرة، أقام الطالب 
محمد بوخروبة الذي 

سُيعرف بقدوم الثورة بـ 
»هواري بومدين« ثالث 

سنني كاملة، بعدما 
هاجر إليها مع بعض 
رفاقه الطلبة الذين 

تعّرف عليهم يف مدرسة 
الكتانية بقسنطينة بعدما باعوا متاعهم 

القليل. الرجوع إلى اجلزائر بدأ يف تلك األيام 
املصيرية حلما خياليا لرفاقه القاطنني يف 

أروقة اجلامع األزهر بعد ظهور محمد جنيب 
ورفاقه فجأة على املسرح السياسي املصري على 

إثر السقوط املدوي للملك فاروق.

سائّيـَة منـُه! سخـَة النِّ ُروا الُقفطــاَن وأصــدُروا النُّ ُمــــراد َكحلـــوش: اجَلزائرّيــوَن طـوَّ  

03 جهــاد الَهاشمــي: َحمالٌت َمدروَسة َغرُضها َتشويُه ُتراث اجَلزائر وَتاريخها!
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الحــدث
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رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، شريف:

الحلـول متوفـرة للقضاء على الرشوة 
فــي المواعيــد االنتخابيـــة

 محمد.ب
املستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  أكد 
أمس  صباح  شريف،  محمد  لالنتخابات 
جذري  حل  إيجاد  أهمية  على  اإلثنني، 
للرشوة والفساد الذي يشوه مسار االنتخابات.
وأكد شريف خالل نزوله ضيفا على فوروم 

اإلذاعة الوطنية أن احللول متوفرة للقضاء على 
الرشوة يف املواعيد االنتخابية، حيث  قال » 
يف 2012 قلنا إن الفساد ينخر املجتمع واألمر 

استفحل ورأينا لم يأخذ بعني االعتبار«.
هي  الوطنية  السلطة  أن  شريف  وأضاف 
وهي  الفساد،  مكافحة  يف  األساس  الفاعل 
السلطة  وبني  السلطات  بني  احلاكم  اليوم 

الدستور  أن  إلى  مشيرا  كذلك،  واملواطن 
أثاره  وسيولد  الوطنية  املكاسب  من  أصبح 

بعد إصداره من طرف رئيس اجلمهورية.
األرضية  ستجهز  السلطة  إن  قال  كما 
حتى  االنتخابات  قانون  بتعديل  املتعلقة 
يناسبه  ما  اختيار  اجلمهورية  لرئيس  يتسنى 

بصفته منتخبًا من طرف الشعب.

حّذرت احلكومة الصحراوية من التبعات 
االحتالل  سياسات  عن  الناجمة  واملخاطر 
املدنيني  جتاه  القمعية  وممارساته  املغربي 
مطالبة  احملتلة،  باملناطق  العزل  الصحراويني 
االحتالل  على  بالضغط  الدولي  املجتمع 
للمدنيني  االنتقامي  للكف عن االستهداف 
األراضي  فتح  على  والعمل  الصحراويني 
لإلطالع  واإلعالميني،  املراقبني  أمام  احملتلة 
على ما يجري من انتهاكات حلقوق اإلنسان 
هناك.وأبدت وزارة األرض احملتلة واجلاليات 
على  مخاوف  لها،  بيان  يف  الصحراوية، 
والذين  احملتلة  باألراضي  الصحراويني  حياة 
القمعية  بآلياته  املغربي  النظام  يستهدفهم 
من  املمارسات  أنواع  شتى  عليهم  ويسلط 

ترهيب وحصار ومضايقات.
نقلته  الذي  بيانها  يف  الوزارة  وذكرت 
»أنها  )و.أ.ص(،  الصحراوية  األنباء  وكالة 
تتابع عن كثب الوضع احلقوقي باملدن احملتلة 
املستمرة  االنتهاكات  وتيرة  تصاعد  جراء 
وطالبت  املغربية«،  القمع  قوات  طرف  من 
املجتمع الدولي مبختلف هيئاته بالضغط على 

املغرب لضمان سالمة الصحراويني العزل.
وأدان البيان احلكومي »الهجمة القمعية 
الشعب  أبناء  لها  يتعرض  التي  الشرسة 

الصحراوي باملناطق احملتلة كردة فعل انتقامية 
واضحة إزاء قرار العودة للكفاح املسلح الذي 
الشرعي،  وممثله  الصحراوي  الشعب  أعلنه 

بتاريخ 13 من نوفمبر املاضي«.
إلى  الوزارة  أشارت  السياق،  هذا  يف 
احلقوقية  والناشطة  املناضلة  له  تتعرض  ما 
حصار  من  أيام  عدة  منذ  خيا  سلطانة 
مشدد على منزل عائلتها من طرف سلطات 
االحتالل املغربي التي تتعمد وبشكل يومي 
املعاملة  سوء  أنواع  لشتى  العائلة  تعريض 

واإلهانة والتصرفات احلاطة من الكرامة.
لالقتحام  الناشطة  منزل  يتعرض  كما 
االعتداء  إلى  باإلضافة  يومية،  شبه  بصفة 
نتج عنه إصابات  مما  العنيف على ساكنته، 
الرشيد«  »امنتو  ألمها  بالنسبة  خاصة  بليغة 

وأختها »الواعرة خيا«.
تتعرض  التي  املعامالت  هذه  وتندرج 
لها سلطانة خيا ضمن حملة همجية تنفذها 
املناضالت  باقي  على  االحتالل  سلطات 
وتضييق  حصار  من  احملتلة  بوجدور  مبدينة 
وأم  احلافظ  محمد  فاطمة  من  كل  كحالة 
ما  وفق  بابي،  مبارك  وزينب  الزاوي  السعد 

جاء يف البيان.
ق.د

الحكومـــة الصحراويــــة 
تطالــب المغـرب بالكــّف 
عــن استهـداف المدنييــن

حفل  تنظيم  املاضي،  السبت  جرى، 
ثقايف حتت شعار:« من أجل الصحراء الغربية 
بارذمي«  »بيالر  الثقايف  باملركز  وسعيدة«  حرة 
ببلدية »ريباص باثيامدريد« بضواحي العاصمة 
الهيئات  من  مجموعة  طرف  من  اإلسبانية، 
الساحل،  وريباص-  املذكورة،  البلدية  بينها 
تقريب  بهدف  وذلك  الصحراء،  وفيماص- 
وجعل  الصحراوي،  الشعب  كفاح  حقيقة 
يف  بكثافة  تشارك  املدني  املجتمع  منظمات 
عادل  حل  عن  البحث  إلى  الهادفة  األنشطة 
ونهائي لنزاع الصحراء الغربية وإنهاء االحتالل 

املغربي للصحراء الغربية.
من  أمكن  ما  جمع  املنظمون  توخى  كما 
األنشطة  تكاليف  لتغطية  املادية  الوسائل 

الثقافية مبخيمات الالجئني الصحراويني.
املركز  قاعة  مأل  عريض  جمهور  وأمام 
الثقايف، بدأ النشاط بإلقاء العبارات الترحيبية 
ديل  »بيذرو  السيد  البلدية  عمدة  ألسنة  على 
شاكرين  التنظيم،  على  والقائمني  كورا«، 
الشعب  مرافقة  على  التضامنية  احلركة 

الصحراوي يف هذه الظروف الصعبة
»ريباص  بلدية  إن  البلدية:«  عمدة  وقال 

باثيامدريد« حتملت على الدوام مسؤولياتها جتاه 
الشعب الصحراوي، وحتتفظ بعالقات الصداقة 
وكانت  سنة.  كل  معه  تتقوى  فتئت  ما  التي 
الصعيد  على  البلديات  أوائل  من  بلديتنا 
العربية  باجلمهورية  تعترف  التي  الوطني 
الصحراوية الدميقراطية ، وما فتئت أيضا تعمل 
إلى جانب املواطنني البسطاء من أجل التعريف 
واستنكار  العادلة،  الصحراوية  بالقضية 
الصحراوي«.ومن  الشعب  على  االعتداءات 
أن  إلى  براظو  إبان  السيد  أشار  أخرى،  جهة 
الثقافة لها طابع ثوري محض من خالل تنظيم 
مثل هذه األنشطة املتنوعة، التي تساعد على 
بناء العالم الذي نريد العيش يف ظله، على أن 
اإلبادة كما  يكون خال من اجلدران وعمليات 
هو حاصل بالصحراء الغربية.ونيابة عن املمثل 
بإسبانيا تدخلت األخت خديجتو املخطار لتبرز 
أهمية مساهمة الهيئات واجلمعيات اإلسبانية 
وأوضحت  بالساحة.  املعروفة  الثقافية  والوجوه 
أن مثل هذه اللقاءات هي مبثابة الدليل القاطع 
برسم  كفيل  الشعوب  بني  التضامن  أن  على 

معالم طريق العدالة واحلرية.
ق.د

حفل ثقافـي بمدريد شعاره »من 
الصحراء الغربية حرة وسعيدة« 

آيت  فرحات  الصناعة  وزير  كشف 
قيد  هو  »أونيام«  ملف  أن  علي  إبراهيم 
الدراسة وسيفصل فيه خالل هذا األسبوع.

نزوله  خالل  ابراهيم  علي  آيت  وقال 
ضيفا على اإلذاعة الوطنية إن »هذه الشركة 
مدانة بـ 13 مليار دينار ما جعل البنوك تتردد 
الصناعية«،  املجمعات  هذه  مثل  متويل  يف 
الشغل  مناصب  على  احلفاظ  أن  مؤكدًا 
سيكون مرهونا مبخطط اإلنقاذ الذي سيقدمه 

مسؤولي الشركة.
النظر  الوزير  لفت  أخرى،  جهة  من 
املؤسسات  املال  رأس  فتح  موضوع  إلى 
االقتصادية، وقال إنه ال ميكن أن يكون على 
العملية  أن  مضيفًا  السابقة،  املعايير  أساس 
التي  العمومية  املؤسسات  فقط  ستخص 
جتنيد  عبر  دورية  رسملة  إعادة  إلى  بحاجة 
االدخار اخلاص والعمومي من خالل بورصة 
املتعثرة  املؤسسات  هذه  بعث  إلعادة  اجلزائر 
ماليا، مؤكدا  أن اخليار األمثل لفتح رأس مال 

املؤسسات العمومية هو البورصة.
أن  الصدد،  هذا  يف  الوزير،  وأضاف 
للقطاع  القيام بدراسة شاملة  مصاحله بصدد 

العمومي لتحديد ما ميكن خوصصته ووضع 
شروط للحصول على رؤوس األموال.

علي  آيت  فرحات  الصناعة  وزير  قال 
قطاعه  إن  االثنني،  أمس  يوم  إبراهيم، 
صناعة  بعث  إلعادة  عملية  إجراءات  اتخذ 

السيارات وطنيا.
وأوضح وزير الصناعة آيت علي إبراهيم، 
يف تصريح لإلذاعة الوطنية، أن بعث صناعة 

السيارات سيكون على أسس واقعية.
 مشروع استيراد السيارات 

أقل من 3 سنوات تبخر!
ابراهيم  أن  علي  أيت  فرحات  أوضح 
عليها  تراكمت  احلالية  الوطنية  الصناعة 
إلى  مشيرا  استثمار،  دون  20 سنة  مشاكل 
غير  االستثمار  يف  صرفت  املاليير  مئات  أن 
نفخ  يعرف مبشاريع  ما  إلى  إشارة  املقنن، يف 
العجالت ، ويعمد الوزير - حسب تصريحه 
بإجراء  السيارات  سوق  إنعاش  إلى   -
محادثات مع املتعاملني األملان لبعث صناعة 
سيارات حقيقية، مؤكدا على ضرورة  إعطاء 
األولوية لصناعة السيارات، النعاش السوق.

وكالء  وجود  ابراهيم  علي  آيت  ونفى 
 ، العالمات  متعددي  السيارات  استيراد  يف 
مشيرا إلى أن عدد الوكالء يف مجال استيراد 

السيارات جتاوز 180 وكيال.
وأوضح الوزير أن استيراد السيارات أقل 

من 3 سنوات ال يخدم االقتصاد الوطني.
وأشار وزير الصناعة إلى أن هذه املادة 
غير  السيارات  باستيراد  اخلاصة   )110(
تؤجل،  ولم  تعلق  ولم  للتطبيق،  قابلة 
مؤكدا أنه مت شرح كل معوقاتها يف املجلس 

الشعبي الوطني.
محمد.ب

 قال إن الفصل يف ملف »أونيام« هذا األسبوع

وزيــر الصناعــــة: استيــراد السيـــــارات 
أقــل مــن 3 سنــوات غيــر قابل للتطبيق

وزير صحراوي يؤكد أن الوضع 
خطيــر بالمــدن المحتلــة 

 أكد وزير شؤون األرض احملتلة واجلاليات محمد الولي أعكيك أن« الوضع خطير جدا« 
يف املدن الصحراوية احملتلة، خاصة مع انتشار وباء كورونا بني الصحراويني واملستوطنني املغاربة 
يف ظل املمارسات القمعية لقوات االحتالل املغربي، مناشدا املجتمع الدولي التدخل حلماية 

الشعب الصحراوي من حرب اإلبادة التي ميارسها نظام املخزن.
وأوضح الوزير يف تصريح لوكالة األنباء اجلزائرية أن الصحراويني يف املدن احملتلة »يعانون 
وانعدام  لألطباء  تام  »غياب  تسجيل  مت  كورونا«، حيث  تام يف ظل جائحة  طبي  إهمال  من 
للوباء بني الصحراويني  إلى »انتشار كبير  – حسبه -  كلي لألدوية يف املستشفيات« ما أدى 
واملستوطنني املغاربة«، الفتا النظر إلى أن »سلطات االحتالل املغربي ال يهمها التضحية بعدد 

من املغاربة مقابل إبادة الشعب الصحراوي«.
ووفق الوزير »الوضعية أخطر مما ميكن تصوره«، وتتطلب من املجتمع الدولي حتمل مسؤولياته 
يف حماية الشعب الصحراوي يف األراضي احملتلة، داعيا إلى فتح املجال أمام املراقبني الدوليني 

لالطالع على حقيقة ما يجري وخاصة يف سجون االحتالل.
على  ردا  املسلح  للكفاح  الصحراوي  الشعب  عودة  منذ  أنه  أعكيك  الولي  محمد  وأبرز 
االعتداء العسكري املغربي على املدنيني العزل يف منطقة الكرارات، قامت قوات االحتالل 
»بعسكرة كل املدن الصحراوية وفرض حصار مشدد على كل النشطاء واحلقوقيني الصحراويني«، 
مبرزا أن خطة سلطات االحتالل انتقلت »من حصار املدن إلى حصار املنازل مع تسليط كل 

أساليب الترهيب والقمع«.
ق.د

دورة 2021

وزارة التربيــة تعلــن عـن موعـد التسجيـل 
فـــي االمتحانـــات الوطنيــــة 

صباح  الوطنية،  التربية  وزارة   أعلنت 
االمتحانات  يف  التسجيالت  أن  االثنني، 
ابتداًء  2021 ستكون  الثالث لدورة  الوطنية 
 28 يوم  غاية  إلى  القادم  جانفي   3 يوم  من 

جانفي.
الجتياز  التسجيالت  بأن  بيان  وأفاد 
شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا ستكون 

السنوات  يف  بها  املعمول  نفسها  بالشروط 
املاضية بدون أي تغيير ال يف شروط التسجيل 

وال يف حقوق التسجيل.
وأضاف البيان أن املترشحني املتمدرسني 
التربية  لوزارة  الرقمية  األرضية  عبر  يسجلون 
أما  املؤسسات.  مديري  طرف  من  الوطنية 
بخصوص املترشحني األحرار فيسجلون على 

الروابط التالية:
https:// شهادة التعليم املتوسط

bac.onec.dz
https:// شهادة البكالوريا

bem.onec.dez

محمد رضوان بلعروسي
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هنــــاك خـــّطة مدّبـــرة مـــن المغــرب 
إلفـــراغ الجـــزائر مـــن تراثــها وتــاريخها!

قالــت جهــاد هاشــمي عضــو مؤســس ملجموعــة 
ــار  ــح لـــ »أخب ــراث يف تصري ــم بالت ــي تهت ــة الت الفنارجي
الوطــن«: »يف ظــل مــا نشــهده مــن جــدال ونقاشــات غيــر 
منتهيــة بــن أطــراف تتنــازع لنســب التــراث اجلزائــري إلــى 
ــدون  ــاش ب ــي يف النق ــى املض ــة عل ــى مصمم ــره، وتبق غي
إثباتــات حتــى، إذ ضجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي 
والقنــوات اإلعالميــة مبثــل هــذا اجلــدال الدائــر حــول  
ــراي والعديــد مــن  نســب القفطــان والغنــاء األندلســي وال

ــرب«. ــر أو املغ ــى اجلزائ ــري إل ــراث اجلزائ ــوز الت رم
وأضافــت جهــاد: »يف حــن تشــهد اجلزائــر حمــالت 
ــات  ــر صفح ــر عب ــخ اجلزائ ــراث وتاري ــويه ت ــة لتش مدروس
مواقــع التواصــل االجتماعــي، تدعــي نشــر تــراث املغــرب 
ــق مغلوطــة  العربــي لكنهــا يف احلقيقــة تتعمــد نشــر حقائ
ــو التونســي  ــول »الكاراك ــري،  كق ــخ اجلزائ ــف التاري وتزيي
»راقصــة  املغربيــة«،  »امللحفــة  جزائريــة«،  فتــاة  علــى 
ــذه  ــي أن ه ــة ه ــا احلقيق ــباني« بينم ــي إس ــة بحل جزائري
ــري،  ــراث اجلزائ ــة الت ــى عراق ــة عل الصــور شــواهد تاريخي
ــه  ــظ علي ــذي حاف ــري وال ــدي جزائ ــاس تقلي ــان لب فالقفط
اجلزائريــون جيــال بعــد جيــل مــن أشــهر األلبســة العامليــة، 
ــكو  ــة اليونس ــام 2012 يف منظم ــر ع ــى اجلزائ ــوب إل املنس

ــادي.  ــر م ــراث غي كت
ــو  ــان ه ــخ، القفط ــب التأري ــا: »حس ــدت بقوله وأك
ــوه إلــى اجلزائــر نحــو القــرن 15  زي عثمانــي رجالــي أدخل
ــدة  ــه ع ــه، ل ــر منوذجــا نســائيا عن وصممــت نســاء اجلزائ
ــود  ــروز باملجب ــي مط ــي املخمل ــان القاض ــا قفط ــواع منه أن
يرتديــه القضــاة، كمــا عــدل ليصبــح نســائيا أيضــا وانتقــل 
مــن قســنطينة إلــى تلمســان وبعدهــا انتقــل مــع املهاجريــن 
إلــى فــاس، ليتــم نســبه للمغــرب مــع تغييــر اســمه إلــى 

»قفطــان النطــع الفــاس«.
ــى »لبــاس  ــه مت االســتالء عل ــادت جهــاد بأن كمــا أف
ــر  ــل وتغيي ــري أصي ــي جزائ ــاس رجال ــو لب ــي« وه اجلابادول
ــادور الباكســتاني ولكــن  ــل اجلاب ــادور مث ــى اجلاب اســمه إل
ــى  ــري عل ــرز اجلزائ ــري بالط ــي اجلزائ ــز اجلابادول ــا يتمي هن
ــنطينة«  ــدورة قس ــرز، و«قن ــى الط ــاء عل ــم اإلبق ــه فت أطراف
التــي أصبــح اســمها الكســوة الوجديــة ومت االســتيالء أيضــا 
ــدة  ــة« و«الش ــوزة الوهراني ــا »البل ــرى منه ــة أخ ــى ألبس عل
ــرز  ــن الط ــواع م ــي« وأن ــو العاصيم ــانية« و«الكاراك التلمس
ــا املســمى  ــات« وطــرز »التنشــيفة« قدمي ــل طــرز »العوين مث

ــري«.  ــرز »الدزي بالط
وقالــت املتحدثــة: »كمــا ذكــر يف كتــاب اجلزائريــون 
ــذي حتــدث عــن إســهامات  يف تيطــوان القــرن 13ه/19م ال
اجلزائريــن الثقافيــة والفكريــة يف تطــوان، وأبــرز عالمــات 
ــهامات  ــم يف إس ــة وانخراطه ــاة املغربي ــع احلي ــم م إدماجه
ــب  ــالمية. وحس ــة اإلس ــة العربي ــن الهوي ــا ع ــدة دفاع ع
املؤلــف، كان لهــم النصيــب األوفــر يف إثــراء الثقافــة 

ــب«. ــى املناص ــا أعل ــوا فيه ــة وبلغ املغربي
علــى  ونحــن  تأملنــا  »ولــو   : اخلتــام  يف  وقالــت 
ــا،  ــر وتراثه ــخ اجلزائ ــرين تاري ــد والعش ــرن الواح ــة الق عتب
ــا جنــد منــه مــا ال نســتطيع حصــره مــن الشــخصيات  فإنن
والبطــوالت والوقائــع املثيــرة واملشــرفة والتــي تبقــى شــاهدة 

ــة«. ــذه األم ــال ه ــارة أجي ــى حض عل

واملهتــم  الناقــد  قــال 
احلميــد  عبــد  بالتــراث 
ــن«:  ــار الوط ــو لـــ »أخب بوراي
حــول  اختــالف  »هنــاك 
اللبــاس التقليــدّي »القفطان« 
بــن  الــراي«  و«أغنيــة 
ــكل  ــة، ف ــن واملغارب اجلزائري
مــن  أنهمــا  يــرى  منهمــا 
تراثــه، وأّن اآلخــر اّدعاهــا 
أو باألحــرى ســرقها منــه. 
طبعــا هــذا املوقــف ينطبــق 
املظاهــر  مــن  كثيــر  علــى 
األخــرى  والفنيــة  الثقافيــة 
املوروثــة عــن املاضــي، ويعــود 

ســبب هــذا االختــالف حــول مظاهــر ثقافيــة وفنيــة مشــتركة بــن مــا يعيشــه الشــباب 
ــع  ــذي قّط ــي ال ــع السياس ــل الواق ــة، بفع ــة الضيق ــروح القطري ــس لل ــن تكري ــوم م الي

مختلفــة«. أقطــار  إلــى  املغاربــي  املجتمــع  أوصــال 
ــن  ــس م ــي، فلي ــه اجلمع ــة من ــدمي وخاص ــوروث الق ــا امل ــو: »أم ــاف بوراي وأض
الســهل التمييــز بــن مــا هــو مغربــي ومــا هــو جزائــري وبــن مــا هــو تونســي ومــا هــو 
جزائــري أو ليبــي بالنســبة للمناطــق احلدوديــة، ألن اجلماعــات البشــرية التــي تقطــن 
ــادات  ــوارث الع ــا اللهجــة نفســها وتت ــى األصــول نفســها وله ــذه املناطــق تنتمــي إل ه
ــة  ــة ثقافي ــام خريط ــون أم ــي نك ــها،  وبالتال ــة نفس ــة والثقافي ــر الفني ــد واملظاه والتقالي

ــة السياســية«. ــن اخلريط ــا ع ــة متام مختلف
 وأضــاف يقــول: »إن التميــز القطــري قــد جنــده بعيــدا عــن احلــدود، يف مناطــق 
ــذي  ــاي الصحــراوي ال ــاء األي ــال الواضــح يف هــذا الشــأن هــو غن ــر، واملث وســط اجلزائ
ميثــل ظاهــرة جزائريــة صرفــة ألنــه ظهــر يف الوســط بعيــدا عــن احلــدود الغربية والشــرقية 
واجلنوبيــة »يف الهضــاب العليــا الوســطى ويف الصحــراء احملاذيــة ملنطقــة الهضــاب العليــا 

يف نفــس املنطقــة«.
ــى  ــود إل ــة تع ــا التراثي ــراي، أصوله ــة ال ــبة ألغني ــو: »بالنس ــث بوراي ــال الباح وق
منطقــة الوســط الغربــي اجلزائــري بعيــدا نســبيا عــن احلــدود اجلزائريــة املغربيــة، وقــد 
مت إحياؤهــا أو تقليدهــا أو اســتعادتها مــن فنانــن معاصريــن، وملــا لقــت رواجــا خاصــة 
ــة  ــركات فني ــويقها ش ــت بتس ــة( وتكفل ــن ومغارب ــا )جزائري ــن يف فرنس ــن املهاجري ب
غربيــة، ومت إيصالهــا حتــى إلــى بــالد املشــرق مثــل مصــر، قلدهــا كثيــر مــن الفنانــن 

املغاربــة، وأصبحــوا ينظــرون إليهــا علــى أنهــا مغربيــة«.
ــذي انتقــل  ــاس األندلســي ال ــة باللب ــه عالق ــدو أن ل ــا القفطــان فيب ــا: »أم مضيف
ــة  ــا اجلزائري ــدن ســواء منه ــن امل ــر م ــا، وحضــي باالنتشــار يف كثي ــى شــمال إفريقي إل
ــح  ــة يصب ــذه احلال ــي، يف ه ــاس العثمان ــرات اللب ــن تأثي ــا م ــة، وإن صــّح أنه أو املغربي
ــة واملغربيــة معــا، يحتــاج  ــا، ثــم حــدث تداولهــا يف احلواضــر اجلزائري منشــؤها جزائري
األمــر إلــى االعتمــاد علــى املتخصصــن يف هــذا املجــال لبيــان نســبتها الصحيحــة لهــذا 

ــر أو ذاك«. القط
ــة يف غناهــا وتعددهــا  ــة املغاربّي ــرزا يف حديثــه: »أرى شــخصيا أن ننظــر للثقاف مب
ــذه املســائل  ــى ه ــدون إصــرار عل ــان اســتمرارها ب ــا وضم ــة االســتفادة منه ويف إمكاني
ــارب  ــال للتق ــة عام ــر الفني ــض املظاه ــتراك يف بع ــذا االش ــر ه ــاذا ال نعتب ــة، مل اخلالفي
ولوحــدة هــذه البــالد املغاربيــة، ونرجــع هــذا التشــابه للــذوق الفنــي املشــترك والنــزوع 
الثقــايف املتماثــل: ليبيــا وتونــس واجلزائــر واملغــرب وموريتانيــا والصحــراء الغربيــة، هــي 
أقطــار مختلفــة بفعــل تقســيمات سياســية حديثــة نســبيا، لهــا تــراث مشــترك، ولهــا 

ــخ واحــد«. لهجــات متشــابهة، وتاري
وأكــد بورايــو يف األخيــر يقــول: »إننــا اليــوم يف عالــم ُتقام فيــه االحتــادات اإلقليمية 
بدافــع املصلحــة االقتصاديــة والتقــارب بــن الشــعوب، ملــاذا ال يســتعيد شــبابنا حلــم 
رواد حركــة التحريــر مــن أمثــال عبــد الكــرمي اخلطابــي )املغــرب( ومصطفــى بــن بولعيــد 
)اجلزائــري( وصالــح بــن يوســف )التونســي( يف الوحــدة بــن جميــع األقطــار املغاربّيــة 
التــي ســوف تقضــي علــى مثــل هــذه اخلالفــات، وتكــون بــدون شــك يف صالــح ازدهــار 

الشــعوب املغاربّيــة وتطــور ثقافتهــا وفنونهــا«.

ــوش  ــخ مــراد كحل ــال الكاتــب واملتخصــص يف التاري ق
ــق  ــر تصنيــف طب ــارك للجزائ ــار الوطــن«: »أوال، أب لـــ »أخب
الكسكســي أو البربوشــة ضمــن التــراث العاملــي لليونســكو، 
رغــم بعــض التحفظــات علــى املوضــوع، كنــا تكلمنــا قبــل 
نحــو 6 أشــهر عــن ضــرورة تقــدمي ملــف منفــرد باســم اجلزائــر 
ــواهد  ــا وأن كل الش ــي، خصوص ــق الكسكس ــف طب لتصني
اجلزائــر،  مــا ظهــر يف  أول  أنــه ظهــر  تثبــت  التاريخيــة 
ومت اكتشــاف أقــدم أوانــي وآثــار صناعــة الكسكســي يف 
ــراف  ــل امليــالد، باعت ــي قب ــى القــرن الثان ــر، تعــود إل اجلزائ
ــم  ــي عل ــى مؤرخ ــن، وحت ــار الغربي ــخ واآلث ــرة التاري دكات
يقولــون   )Les 'historiens culinaire( الطبــخ 
ــه  ــرت أن ــي ذك ــس« الت ــل املؤرخــة »لوســي بوالن ــذا، مث ه
ــرة  ــى فت ــود إل ــر تع ــة يف اجلزائ ــي فخاري ــى أوان ــور عل مت العث
امللــك األمازيغــي ماسينيســا، وبالضبــط الفتــرة املمتــدة 
ــات كان  ــذه املعطي ــالد، كل ه ــل املي ــن »238_149« قب ب
ــق  ــر يف طب ــة اجلزائ ــات أحقي ــا إلثب ــتناد عليه ــن االس ميك

الكسكســي«.
اليونســكو  منظمــة  أن  أظــن  »ولكــن،  مضيفــا: 
اســتندت إلــى معطيــات أخــرى غيــر املعطيــات التاريخيــة، 
وهــي معطيــات آنيــة يف تصنيفهــا لطبــق الكسكســي، وهــي 
جغرافيــة انتشــار هــذا الطبــق الــذي يتــوزع علــى جــل دول 
ــدم  ــتغرب ع ــة أس ــذه النقط ــوم، ويف ه ــي الي ــرب العرب املغ
ــة  ــة مغاربي ــا دول ــف، ألنه ــذا التصني ــن ه ــا ضم إدراج ليبي
ــة« ــن دول املنطق ــا م ــق الكسكســي كغيره ــا طب يوجــد فيه

طابع الّراي الغنائي معروف عامليا بأنه طابع 
موسيقي جزائري خالص!

بالنســبة إلــى ملــف أغنيــة الــراي، قــال الكاتــب 
ــن  ــة ب ــرة الثقاف ــه وزي ــت ب ــا صرح ــب م ــوش: »حس كحل
دودة فــإن امللــف مت ســحبه بســبب النقائــص التــي يحتــوي 
ــا مــع هــذا الطــرح، ألن تقــدمي ملــف لتصنيــف  عليهــا. وأن
تــراث مــا يجــب أن يكــون كامــال متكامــال. ويف هــذا 
الصــدد، لــن تواجــه اجلزائــر مشــكلة مثــل مــا يحــدث مــع 
ــا  ــروف عاملي ــي مع ــراي الغنائ ــع ال ــات أخــرى، ألن طاب ملف
ــيتم  ــه س ــص، وتصنيف ــري خال ــيقي جزائ ــع موس ــه طاب أن
باســم اجلزائــر، وأي تصنيــف آخــر يشــمل دول أخــرى إلــى 

ــه«. ــر أهل ــيء لغي ــب ش ــر نس ــر يعتب ــب اجلزائ جان
معيــار  إلــى  االســتناد  ميكــن  ال  »وهنــا  مفيــدا: 
االنتشــار اجلغــرايف مثلمــا هــو عليــه األمــر يف تصنيــف 

طبــق الكسكســي، وأي تهــاون يف هــذا األمــر يعتبــر إفراغــا 
للجزائــر مــن تراثهــا وثقافتهــا، وقــد حــدث قبــال أن قامــت 
املغــرب بتصنيــف طابــع القنــاوة باســمها، ومــن املعــروف أن 
املوســيقى القناويــة منتشــرة يف اجلزائــر كمــا هــي منتشــرة يف 
ــماح  ــا والس ــاون يف تراثن ــذا الته ــم ه ــا! فل ــرب وموريتاني املغ
لــدول أخــرى بتســجيله باســمها دون إشــراك اجلزائــر يف 

ــر! ». األم

 اجلزائريون طّوروا القفطان وأصدروا 
النسخة النسائية منه

وبالنســبة إلــى  القفطــان، قــال مــراد كحلــوش لـــ 
»أخبــار الوطــن«: »البــد أن يعــود الــكالم الفصــل فيــه إلــى 
املؤرخــن، فهــو ليــس مجــرد قطعــة قمــاش، بــل هــو أكثــر 
ــداع يف امللبــس،  ــة ومســحة إب ــة وهوي ــو ثقاف ــك، ه مــن ذل
ــت،  ــرون خل ــن 5 ق ــر م ــذ أكث ــون من ــا اجلزائري ــى به اعتن
واليــوم أصبــح اجلميــع يعلــم أن القفطــان دخــل اجلزائــر 
ــرن  ــة، أي الق ــرة العثماني ــرة مبكــرة جــدا، وهــي الفت يف فت
ــال  ــا  بالرج ــا خاص ــة لباس ــر، وكان يف البداي ــادس عش الس
فقــط، خصوصــا رجــال الدولــة واألثريــاء واألعيــان والنبالء، 
النســخة  مــن طــوروه وأصــدروا  اجلزائريــن هــم  ولكــن 

ــختن«.  ــان ذا نس ــار القفط ــه، وص ــائية من النس
مضيفــا: »وقــد تكلــم املؤرخــون املعاصــرون لتلــك 
ــن،  ــاس اجلزائري ــة يف لب ــل الراقي ــذه التفاصي ــرة عــن ه الفت
هاييــدو«  دي  »دييغــو  اإلســباني  املــؤرخ  أبرزهــم  ولعــل 
ــر  ــة يف اجلزائ ــاة االجتماعي ــن احلي ــاب ع ــب كت ــذي كت ال
يف أواخــر القــرن الـــ 16، وصــف فيــه القفطــان بأنــه اللبــاس 
األكثــر شــيوعًا يف اجلزائــر حينهــا، وتكلــم عنــه أيضــا املــؤرخ 
ــرة نفســها  ــاش يف الفت ــذي ع ــادوش، ال ــن حم ــري اب اجلزائ
ــروس  ــاز الع ــن جه ــزأ م ــزءا ال يتج ــه ج ــر أن ــا، وذك تقريب
ــة  ــون »دول ــي املعن ــد أوردت يف كتاب ــذاك. وق ــة - آن اجلزائري
اجلزائــر البحريــة: دولــة جزائريــة أم مجــرد واليــة عثمانيــة« 
مســودة مخطــوط جزائــري يعــود لفتــرة النصــف الثانــي مــن 
القــرن الـــ 18، هــذا املخطــوط يتكلــم عــن عقد زفــاف عروس 
جزائريــة مــن عليــة القــوم، ويذكــر بوضــوح الشــرط املطلــوب 
مــن العريــس تقدميــه لعروســه، ومــن بينهــا تقــدمي قفطانــن 

ــى أشــياء أخــرى«. ــة إل ــوط الذهــب، إضاف ــن بخي مطرزي
وعــن انتقــال القفطــان اجلزائــري يف جملــة مــا انتقــل 
الفرنســي  االحتــالل  بعــد  املغــرب،  إلــى  اجلزائــر  مــن 
ــا وهجــرة الكثيــر مــن اجلزائريــن نحــو مــدن املغــرب  لبالدن
األقصــى، قــال املتخصــص يف التاريــخ كحلــوش: »وحلســن 
احلــظ،  وّثــق  املؤرخــون انتقــال كل هــذا التــراث اجلزائــري 
نحــو مــدن املغــرب األقصــى، ونذكــر علــى ســبيل املثــال ال 
احلصــر كتــاب »جولــة يف املغــرب األقصــى 1844« للمــؤرخ 
الفرنســي »شــارل ديديــي«، والــذي يتحــدث فيه عــن احلياة 
االجتماعيــة يف مدينــة تطوان،ويقــول إن معظــم احملــالت بهــا 
كانــت مملوكــة للجزائريــن، وأن احلــي الــذي كانــوا يوجــدون 
بــه يســمى »حــي اجلزائريــن«، ومــن هــذا احلــي انتشــرت 
ــاء  ــري يف أرج ــراث اجلزائ ــات والت ــرف والصناع ــم احل معظ
املغــرب األقصــى. كمــا حتــدث أســتاذ التاريــخ املغربــي 
إدريــس بوهليلــة يف كتابــه »اجلزائريــون يف تطــوان« عــن 

ــع ــراث واحلــرف والصنائ ــر مــن الت الكثي

تزخر اجلزائر بتراث كبير ال يحصى وال يعد، متنوع ومتعدد، كيف ال واجلزائر من جنوبها إلى شمالها، ومن شرقها 
إلى غربها، قارة ثقافيا. ومن الدول املجاورة »املغرب« التي تسعى إلى سلب اجلزائر ثقافيا، لكن هيهات فالتاريخ 

ال يرحم، والتاريخ شاهد على أن أغنية الراي والقفطان هما جزائريان خالصان، وحتى الكسكسي الذي مت 
تصنيفه مؤخرا من قبل اليونيسكو هو طبق جزائري بامتياز بالرغم من اشتراك كل دول املغرب الكبير 

يف إعداده. البد أن تقف اجلزائر وسلطاتها املعنية بالثقافة حلماية موروثنا الذي تطاله أياد مغربية 
وتريد بطريقة أو أخرى االستالء عليه وتشويهه، وهي يف مسعاها إلى االستالء على البلوزة الوهرانية 
والكراكو العاصمي واجلبادولي اجلزائري، وموسيقى الراي واحلوزي واألندلسي والغرناطي، ويحاولون 
االستيالء على خط الكتابة اجلزائري الذي سموه اخلط املغربي، كما استولوا على موسيقى القناوة 

وسجلوها باسمهم. هنا البد أن نقف باملرصاد لكل من يحاول طمس املوروث اجلزائري.

من إعداد: صارة بوعياد

الناقد والمهتم بالتراث عبد الحميد بورايو:الناقد والمهتم بالتراث عبد الحميد بورايو:
 أغنـــية الــّراي أصــولها  أغنـــية الــّراي أصــولها 

التراثــية تعــود إلى منطـقة التراثــية تعــود إلى منطـقة 
الوســط الغربــي الجزائــريالوســط الغربــي الجزائــري

عضو مؤسس لمجموعة عضو مؤسس لمجموعة 
الفنارجية، جهاد هاشمي: الفنارجية، جهاد هاشمي: 

الجـــزائر تشهــد الجـــزائر تشهــد 
حمـالت مدروســـــة حمـالت مدروســـــة 
لتشــويــه تراثــها لتشــويــه تراثــها 
وتاريــــــخها! وتاريــــــخها! 

الكاتب والمتخصص في التاريخ، مراد كحلوش: الكاتب والمتخصص في التاريخ، مراد كحلوش: 
كـــان األجـــدر تقديــــم مـــلف كـــان األجـــدر تقديــــم مـــلف 
الكســكسي منفـــردا ألنــه تاريخــيا الكســكسي منفـــردا ألنــه تاريخــيا 

طبــــق جزائـــري بامتيـــــاز!طبــــق جزائـــري بامتيـــــاز!

متخصصون يف التاريخ والتراث يؤكدون لـ »أخبار الوطن«:متخصصون يف التاريخ والتراث يؤكدون لـ »أخبار الوطن«:

عبد احلميد بورايو: »أغنية الراي أصولها التراثية تعود إلى منطقة الوسط الغربي اجلزائري«
 مراد كحلوش: »اجلزائريون طّوروا القفطان وأصدروا النسخة النسائية منه«
 جهاد الهاشمي: »تشهد اجلزائر حمالت مدروسة لتشويه تراثها وتاريخها« 
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العزيــز  عبــد  األول،  الوزيــر  حتــادث   
جــراد، أمــس اإلثنــن، مــع نظيــره الصينــي 
دعــا  حيــث  هاتفيــا،  كيكيانــغ«  »لــي 
اجلانبــان إلــى رفــع جهــود التنســيق بــن 
ــا. ــاء كورون البلديــن مــن أجــل مكافحــة وب
وحســب بيــان الــوزارة األولــى، فــإّن 
اجلانبــن حتادثــا حــول واقــع وآفــاق العالقــات 
الشــراكة اإلســتراتيجية  إطــار  الثنائيــة يف 

ــن. ــر والص ــط اجلزائ ــي ترب ــاملة الت الش
عــن  األوالن  الوزيــران  أعــرب  كمــا 
ــي  ارتياحهمــا بشــأن مســتوى التعــاون الثنائ
مجدديــن  لتعزيــزه،  البلديــن  واســتعداد 
مبواصلــة  البلديــن  التــزام  علــى  التأكيــد 

الثنائيــة. املشــاورات 
لإلشــارة، كانــت هــذه املكاملــة الهاتفيــة 
التــي أجراهــا  تلــك  تلــت  التــي  الثانيــة 

.2020 مــارس   31 الوزيــران األوالن يف 
 عبد اجلالل نويس

جــاء فغي بيــان لــوزارة اخلارجيــة واملغتربن 
ــص  ــل املتخص ــق العم ــن فري ــطينية »يعل الفلس
وســفارة دولــة فلســطن لــدى جمهوريــة اجلزائــر 
الدميقراطيــة الشــعبية الشــقيقة عــن حصولــه 
ــة  ــلطات اجلزائري ــن الس ــة م ــة كرمي ــى موافق عل
الفلســطينين  الطلبــة  املتخصصــة الســتقبال 

ــر«. ــن يف اجلزائ الدارس
ودعــت الــوزارة يف بيانهــا الــذي نشــرته 
ــجلن  ــة املس ــبوك الطلب ــا يف الفايس ــر موقعه عب
إلــى اإلســراع يف تأكيــد رغبتهــم يف الســفر 
صــورة  إرســال  خــالل  مــن  اجلزائــر،  إلــى 
ــى  ــطينية إل ــة الفلس ــفر، والهوي ــواز الس ــن ج ع

ــوم  البريــد اإللكترونــي يف موعــد أقصــاه ظهــر ي
األربعــاء املقبــل. ويف وقــت ســابق، كانــت 
وزارة اخلارجيــة اجلزائريــة قــد قــررت إلغــاء ِمنــح 
الطلبــة األجانــب للعــام الدراســي »-2020
ــات يف  ــا بعث ــي لديه ــدول الت ــع ال 2021« جلمي

ــا. ــة كورون ــبب جائح ــر، بس اجلزائ

عبــد  بــن  أميــن  املاليــة،  وزيــر  قــال 
الرحمــن، أمــس اإلثنــن، إن قطاعــه خصــص 
ميزانيــة الســتيراد لقــاح فيــروس “كورونــا”، 
مؤكــدا أّن الدولــة لــن تدخــر األمــوال مــن أجــل 

صحــة املواطــن.
ذاتــه،  الســياق  يف  الوزيــر،  وصــّرح 
أرواح  مــن  أغلــى  شــيء  “ال  بالقــول: 
اجلزائريــن” مضيفــا، أّن الدولــة لــن تدخــر 
ــب  ــاح املناس ــراء اللق ــل ش ــن أج ــيء م أي ش

التاجــي. للفيــروس 
ــى أن  ــان إل ــد الرحم ــن عب ــن ب ــار أمي وأش
قطاعــه ســيحافظ علــى احتيــاط الصــرف الــذي 
ــاذ  ــيتم اتخ ــه س ــرزا أّن ــر” مب ــه بـــ “املعتب وصف
ــتيراد. ــورة االس ــص فات ــدة كتقلي ــر جدي تدابي

مكاتب الصرف سُتفتج لألجانب فقط
 أّكــد وزيــر املاليــة، أميــن بــن عبــد 
الصــرف  مكاتــب  أّن  علــى  الرحمــن، 
ســتكون موجهــة لشــريحة األجانــب وليــس 
ــى  ــرا اإلجــراء بالنســبة إل للجزائريــن، معتب

“غيــر قانونــي”. اجلزائريــن 
ــر، خــالل مناقشــة مشــروع  ــال الوزي وق
مجلــس  أعضــاء  أمــام  امليزانيــة  تســوية 
األمــة، إّن “مكاتــب الصــرف يف البلــدان 
املجــاورة مت إنشــاؤها لالســتجابة النشــغاالت 
الســواح وال ميكــن فتحهــا للســاكنة فاإلجــراء 

ــر”. ــي يف اجلزائ ــر قانون غي
ع.ن

رئيس مجلــس  صالح قوجيــل  حــّذر 
احلــدود  جميــع  علــى  مخاطــر  مــن  األمــة 
ــذي كان  ــيء ال ــى أن “الش ــيرا إل ــة مش اجلزائري

مخفيــا ظهــر للمــأ اليــوم”.

وحــدد رئيــس مجلــس األمــة بالنيابــة 
ــول: ”  ــر بالق ــى اجلزائ ــر عل ــي تتآم ــدول الت ال
هنــاك دســائس مــن أوروبــا وخــارج أوروبــا، 
ــف  ــذي يق ــن ال ــرف م ــر، ونع ــص باجلزائ تترب

ورائهــا”.
 ةأكــد قوجيــل علــى أن اجلزائــر ال تتدخــل 
يف  بالتدخــل  تســمح  وال  الغيــر  شــؤون  يف 

شــؤونها.
وأكــد املتحــدث يف جلســة علنيــة مبجلــس 
ــر، إال  ــيتغير يف اجلزائ ــيء س ــة أن »كل ش األم
سياســيتها اخلارجيــة،  وأن صداقــة اجلزائــر مــع 
الشــعبن الليبــي والصحــرواي لــم تعجــب دوال 

شــقيقة.

وعــرج نائــب رئيــس مجلــس األمــة علــى 
بنــاء اجلزائــر اجلديــدة التــي تتطلــب - حســبه - 
ســنوات لتجســيدها خاصــة يف ظــل التحديــات 
والصعوبــات التــي تشــهدها البــالد، وقــال: 
ــا  ــزون ملواجته ــري جاه ــعب اجلزائ ــن والش »نح

ــة اجلميــع”. ــة األجيــال ودول ــاء دول وبن
رئيــس  أنــه وبعــد عــودة  إلــى   مشــيرا 
االنتخابــات  تنظيــم  ســيتم  اجلمهوريــة، 
مؤسســات  الســتكمال  واحملليــة  التشــريعية 
الدولــة، إذ ســيتم إعطــاء املفهــوم احلقيقــي 
ــه عــالوة  للمؤسســات والعمــل السياســي النزي

علــى القضــاء علــى املــال الفاســد.
م.ر

اصطــدام  أمــس،  عشــية  تســبب،  
شــاحنة ذات مقطــورة مبعبــر علــوي موجــود 
ــن  ــط ب ــي الراب ــق الوطن ــتوى الطري ــى مس عل
عنابــة واحلجــار يف انهيــار املعبــر. احلــادث 
ــت  ــي كان ــرة الت ــة الكبي ــاع احلمول ســببه ارتف
تقلهــا الشــاحنة مــا خلــف خســائر ماديــة 
يف املعبــر،  كمــا أصيــب شــخصن كانــا 
ــد يف  ــادث وبالتحدي ــكان احل ــن م ــرب م بالق
محطــة توقــف احلافــالت بإصابــات متفاوتــة، 
مــن  خاليــا  كان  املعبــر  أن  احلــظ  وحلســن 

املواطنــن حلظــة وقــوع هــذا احلــادث.
»أخبــار الوطــن« التــي وجــدت يف مــكان 
وقــوع احلــادث وقفــت علــى انهيــار املعبــر 
احلديــدي الــذي يربــط طريــق احلجــار ببلديــة 
البونــي وهــو معبــر يســتخدم كممــر للراجلــن 
القادمــن مــن احلجــار وســيدي عمــار بواليــة 
قاملــة، مــا تســبب يف شــل حركــة املــرور 
وأســتوجب تدخــل مصالــح األمن التــي قامت 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــرور. م ــة امل ــيير حرك بتس
لدائــرة  املدنيــة  احلمايــة  مصالــح  قامــت 

بالتنقــل  باحلــادث  إبالغهــا  فــور  البونــي، 
إلــى مــكان احلــادث ونقلــت اجلريحــن  علــى 
جنــاح الســرعة إلــى مصلحــة االســتعجاالت 
اجلراحيــة باملستشــفى اجلامعــي »ابــن رشــد« 
وحســب  الالزمــة.  اإلســعافات  لتلقــي 
آخــر،  جانــب  مــن  األوليــة.  املعلومــات 
فتحــت مصالــح األمــن لدائــرة البونــي حتقيقــا 
يف مالبســات احلــادث الــذي كاد أن يــؤدي 

ــة. ــة حقيقي ــى كارث إل
ف سليم

علــى  اإلثنــن،  أمــس  انطلقــت، 
املتخصــص يف  القطــب اجلزائــي  مســتوى 
واالقتصاديــة  املاليــة  اجلرائــم  مكافحــة 
)اجلزائــر  امحمــد  ســيدي  مبحكمــة 
املتابعــن  املتهمــن  محاكمــة  العاصمــة( 
بتهــم ذات صلــة بالفســاد يف قطــاع الســياحة 

ســكيكدة. بواليــة 
ويتابــع يف هــذه القضيــة بتهــم ســوء 
اســتغالل الوظيفــة ومنــح امتيــازات غيــر 
مســتحقة وتبديــد أمــوال عموميــة رجــل 
ــر األول  ــيح والوزي ــن فس ــد ب ــال محم األعم
وزيــري  وكــذا  اويحيــى  احمــد  الســابق 
ــة الســابقن عمــر  النقــل واألشــغال العمومي
الغانــي زعــالن وعــدد مــن  غــول وعبــد 
والة ســكيكدة الســابقن وإطــارات بعــدة 

مديريــات تنفيذيــة بالواليــة ذاتــه.
ــالل  ــة خ ــذه احملاكم ــتهلت ه ــد اس وق
الفتــرة الصباحيــة باالســتماع إلــى أقــوال 
والة ســكيكدة الســابقن محمــد بودربالــة 
ــم  ــرا الته ــن أنك ــوزي واللذي ــن ف ــن حس وب
املوجهــة إليهمــا, مبرزيــن أنــه مت دراســة ملــف 

ــن  ــال ب ــل األعم ــياحي لرج ــتثمار الس االس
ــات  ــذا لتعليم ــون وتنفي ــق القان ــيح » وف فس
ــق مناصــب شــغل  ــن أجــل خل ــة م احلكوم

ــي«. ــتوى احملل ــى املس ــدة عل جدي
مــن جهــة أخــرى، صــرح محمــد بــن 
ــاز مشــروعه  ــق يف إجن ــم ينطل ــه »ل فســيح بأن
ــاز  ــد امتي ــى عق ــه عل ــد حصول الســياحي بع
بســبب  هكتــارا   25 مســاحة  الســتغالل 
ــى  ــه«، مشــيرا إل ظــروف خارجــة عــن نطاق
بنكــي«  متويــل  دون  مت  »املشــروع  هــذا  أن 
ويهــدف إلــى »خلــق الثــروة وتنشــيط القطــاع 

الســياحي بســكيكدة«.
اســتغالل  رخصــة  بخصــوص  أمــا 
ــه كان »يف  ــرح بأن ــد ص ــة، فق ــاء الوالي مين
ــت  ــل الزف ــة بتحوي ــتثماراته اخلاص ــار اس إط

العموميــة«. واألشــغال 
وخــالل هــذه اجللســة، صــرح مديــر 
ــة قيــس,  الصناعــة الســابق بســكيكدة, حب
بــأن املســتثمر بــن فســيح أودع لــدى مصاحلــه 
الوثائــق  بكافــة  مرفــق  اســتثمار  »ملــف 

الضروريــة«.                     ق.م

تأجيــــل جلســــــة االستئنــــافتأجيــــل جلســــــة االستئنــــاف
 في قضـية جميعــي إلـى  في قضـية جميعــي إلـى 2525 جـــانفي جـــانفي

قــام مجلــس قضــاء العاصمــة جلســة بتأجيــل جلســة اســتئناف األمــن العــام الســابق 
لأفــالن محمــد جميعــي إلــى 25 جانفــي القــادم.

ويواجــه جميعــي بتهمتــي ســوء اســتغالل الوظيفــة وســب صحفــي. ومت تأجيــل 
ــي. ــى التوال ــة عل ــرة الثاني ــة للم احملاكم

ــن  ــة ع ــدة العقوب ــه م ــد قضائ ــن الســجن يف 30 ســبتمبر املاضي بع ــي م وخرج جميع
تهــم ســوء اســتغالل الوظيفــة وإهانــة موظــف أثنــاء تأديــة مهامــه.                        ق.م

أعــوان التخديــر واإلنعــاش يحتجــونأعــوان التخديــر واإلنعــاش يحتجــون
ــة  ــة احتجاجي ــوا قف ــاش، ونظم ــر واإلنع ــون يف التخدي ــون متخصص ــوان طبي ــج أع احت

ــة. ــداء النقاب ــات الوطــن، اســتجابة لن ــات الصحــة بوالي ــرات مديري ــام مق أم
ــي  ــون األساس ــة القان ــة مراجع ــة العمومي ــاش للصح ــر واإلنع ــب أعوان التخدي  ويطال
ــن،  ــم شــهادة املخدري ــادة تقيي ــر واإلنعــاش، وإع ــي للتخدي ــح معهــد وطن )235 /11(، وفت
ــة  ــة واإلصــدار الفــوري ملدون ــة القانوني ــن أكادميــي مؤهل، ومطلــب احلماي مــع ضمــان تكوي

ــا ــي أصبحــوا يتعرضــون له ــة، والت ــة والقضائي املهــام،  حلمايتهــم مــن املتابعــات القانوني
ق.م.

كريم يونس من سطيف :

 وسيــــط الجمهـــورية دوره القضـــاء  وسيــــط الجمهـــورية دوره القضـــاء 
علـــــى الرشــــوة !علـــــى الرشــــوة !

قال وســيط اجلمهورية، كــرمي يونــس، أمــس مــن ســطيف،  إن وســيط اجلمهوريــة دوره 
القضــاء على الرشــوة والبيروقراطية يف اإلدارة اجلزائريــة، بتوفــر األدلــة والقرائــن.

وأكــد كــرمي يونــس أن اإلدارة اجلزائريــة مليئــة بالنقائــص فيمــا يخــص خدمــة املواطــن، 
ويجب القضاء عليهــا لبنــاء اجلزائــر اجلديــدة.                                                    م.ر 

وقــال الوزيــر، يف تصريــح للصحافــة، علــى 
هامــش زيــارة عمــل لواليــة معســكر إن »احلكومــة 
ــات  ــود كل القطاع ــر جه ــن خــالل تظاف تعمــل م
الوزاريــة علــى إحــداث التنميــة مبناطــق الظــل مــن 
خــالل التكفــل باالنشــغاالت امللحــة للمواطنــن 
القاطنــن بهــا وعلــى رأســها الســكن، مــن خــالل 
تخصيــص عــدد هــام مــن إعانــات البنــاء الريفــي 

والتجزئــات الســكنية«.
وأبــرز أيضــا أن جهــود كبيــرة يتــم بذلهــا 
ومــد  العمرانيــة  التهيئــة  بجوانــب  للتكفــل 
ــاز  ــر والغ ــح للشــرب والتطهي ــاء الصال شــبكات امل
التربويــة  املرافــق  وإجنــاز  والكهربــاء  الطبيعــي 

وغيرهــا. واإلداريــة  واألمنيــة  والصحيــة 

ــد  ــكن ق ــاع الس ــى أن قط ــري إل ــار ناص وأش
ســجل يف 2020 حتقيــق إجنــازات معتبــرة، حيــث 
ــن  ــكنات م ــن الس ــر م ــدد كبي ــع ع ــاز وتوزي مت إجن
أحيــاء  إنشــاء  خــالل  مــن  الصيــغ  مختلــف 
املرافــق  كل  علــى  تتوفــر  ســكنية  وجتمعــات 
الضروريــة، حيــث مت ذلــك - يضيــف الوزيــر- 
»اســتثنائية«  الســنة  هــذه  كــون  مــن  بالرغــم 
بســبب ظهــور وانتشــار وبــاء كورونــا وتأثيــره علــى 
كل األنشــطة والقطاعــات باجلزائــر علــى غــرار 

العالــم بأســره.
التــي  و صرح الوزيــر بــأن »وتيــرة اإلجنــاز 
ــنة  ــة س ــران واملدين ــكن والعم ــاع الس ــهدها قط ش
2020 ستســتمر عــام 2021 مــن خــالل العمــل 

البرامــج اجلــاري إجنازهــا وإطــالق  إمتــام  علــى 
ــكن  ــى الس ــبة إل ــة بالنس ــدة، خاص ــرى جدي أخ
ــن  ــر م ــب الكبي ــه الطل ــذي يشــهد علي ــي ال الريف

ــي. ــط الريف ــن يف الوس ــن القاطن ــل املواطن قب
وذكــر عضــو احلكومــة - مــن جانــب آخــر - 
ــل  ــة العراقي ــى إزال ــة »تعمــل عل ــه الوزاري أن دائرت
التــي تواجــه عــدد مــن املشــاريع الســكنية والتــي 
أدت إلــى توقفهــا، منهــا مشــاريع الســكن الترقــوي 
ــق  ــة وف ــول ذكي ــاد حل ــر إيج ــك عب ــم، وذل املدع
ــكناتهم  ــتالم س ــن باس ــمح للمواطن ــون تس القان
ــل منهــا«. ــكل النزاعــات التــي ال طائ ــا ل وتفادي

ق.م

جـــراد ونظيـــره الصينـــي ُيلحــــان جـــراد ونظيـــره الصينـــي ُيلحــــان 
علــى تنسيــق الجهــود لمكـافحة كــوروناعلــى تنسيــق الجهــود لمكـافحة كــورونا

الجزائــــر توافـــق على استقبــــال الطلـــبة الفلسطينــيـينالجزائــــر توافـــق على استقبــــال الطلـــبة الفلسطينــيـين

وزير السكن والعمران والمدينة،  كمال ناصري: 
نعمــــل علــــى إزالــــة العراقيــــلنعمــــل علــــى إزالــــة العراقيــــل

 التــــي تواجــــه المشـاريـــــع السكــــنية التــــي تواجــــه المشـاريـــــع السكــــنية

رئيس مجلس األمة بالنيابة قوجيل: 
بنـــاء الجــــزائر الجديـــدة يتطلــب سنــــواتبنـــاء الجــــزائر الجديـــدة يتطلــب سنــــوات

 اصطدمت به شاحنة ببلدية البوني
انهيــــار معبـــر علــــوي علـــى مستـــــوى انهيــــار معبـــر علــــوي علـــى مستـــــوى 

الطريــــــق الوطنـــــي  »الحجـــــار_عنــــابة«الطريــــــق الوطنـــــي  »الحجـــــار_عنــــابة«

محاكمة المتهمين في قضية الفساد في قطاع السياحة بسكيكدة

رجـــل االعمـــــال بن فسيــــح:رجـــل االعمـــــال بن فسيــــح:
 ملفـــات استثمــــاراتي قـــانـــونية! ملفـــات استثمــــاراتي قـــانـــونية!

وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن: 

سنشتـــري اللقـــاح مهــــما غــــلى سنشتـــري اللقـــاح مهــــما غــــلى 
ثمــنه فــأرواح الجزائرييــــن أهـــمثمــنه فــأرواح الجزائرييــــن أهـــم

أكد وزير السكن والعمران واملدينة، كمال ناصري، أمس مبعسكر، أن احلكومة ستواصل 
العمل على معاجلة االختالل التنموي مبناطق الظل لتحسني ظروف معيشة املواطن.



ف. سليم
حصة  من  املستفيدين  من  عدد  أقدم 
على  البوني  ببلدية  الشابية  مبنطقة  500 سكن 
ديوان  مقر  أمام  أمس،  صبيحة  االحتجاج، 
الترقية والتسيير العقاري لوالية عنابة، رافضني 
بتحويلهم  القاضي  الوالئية  السلطات  اقتراح 

مؤقتا إلى الكليتوسة ببلدية برحال. 
االقتراحات  لكل  رفضهم  احملتجون  وجدد 
لتغيير مكان إسكانهم متمسكني يف هذا الصدد 
الشابية.   بحي  بسكناتهم  تصريحاتهم  حسب 

من جهتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري 
النظر يف  ممثلني عنهم من أجل  بإستقبال  قامت 
الديوان  فإن  املصادر  نفس  وحسب  مطالبهم 
العالقة.و  لوضعيتهم  حلوال  إيجاد  إلى  يسعى 
اجلاري  العام  مطلع  أفرجت  البوني  دائرة  كانت 
على قائمة 494 مستفيد من السكن اإلجتماعي 
يف إطار برنامج القضاء على السكن الهش لسنة 
2007 والتي تصم 9 أحياء بالبلدية )بوخضرة، 
بومعوج،   لعالليق،   الشهود،  عني  بيداري،  
 ) الشابية  ليكوتاك،   ليطان،   الزرقاء،  البركة 

العتبة  حقوق  بتسديد  املستفيدين  قام  وبعدها 
لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وكان 
من املقرر ترحيلهم قبل نهاية شهر رمضان املبارك 
إال أنه ظهور وتفشي وباء فيروس كورونا املستجد 
يف البالد على غرار باقي دول العالم أجل عملية 
بعد   2020 اجلاري  العام  أواخر  إلى  الترحيل 
اإلنتهاء من جميع األشغال بحصة 500 مسكن 
بالشابية و124 مسكن بالبركة الزرقاء وببوزعرورة 
وربط السكنات بالشبكات املختلفة وإمتام عملية 

التهيئة الداخلية.
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رفضوا تحويلهم إلى الكليتوسة ببرحال ولو مؤقًتا

المستفيــدون مـن حصــة المستفيــدون مـن حصــة 500500 سكـن  سكـن 
بوالية بالشابيـة فـي عنابــة يحتجــون! بالشابيـة فـي عنابــة يحتجــون!  تاجنانت  دائرة  أمن  عناصر  متكن 

بحوزته  شخص  توقيف  من  أمس  أول  ميلة 
مدينة  وسط  العقلية  املؤثرات  من  قرصا   42

تاجنانت.
العملية جاءت بناء على معلومات تلقاها 
أحد  قيام  مفادها  تاجنانت  دائرة  أمن  عناصر 
املهلوسة  احلبوب  وترويج  ببيع  األشخاص 
مت  ذلك  إثر  على  التالغمة،  مدينة  وسط 
الترصد له وتوقيفه، بتفتيشه عثر بحوزته على 
بريغابالني  العقلية نوع  املؤثرات  42 قرصا من 
مهيأة للبيع، ليتم حتويله إلى مقر أمن الدائرة. 

التحقيق مع املشتبه فيه البالغ من العمر 
املضبوطة  املهلوسة  احلبوب  أن  بني  سنة   25
بحوزته اقتناها من شقيقه البالغ من العمر 40 

سنة، ليتم توقيفه هو اآلخر.
يف ذات السياق أوقف عناصر أمن دائرة 
سنة   31 العمر  من  يبلغ  شخص  التالغمة 
من  كمية  بحوزته  ضبطت  قضائيا،  مسبوق 
املخدرات قدر وزنها بـ3.7 غ ) كيف معالج(، 
بشلغوم  املختصة  النيابة  أمام  تقدميه  مت  حيث 

العيد بعد استكمال اإلجراءات القانونية.
ياسني زويلخ

ميلة

القبـــض علـى شخــص بحوزتــه 
42 قرصــا مهلوســــا

ميلة 

غاضبون يعتصمون أمام مقر الوالية للمطالبة بالغاز غاضبون يعتصمون أمام مقر الوالية للمطالبة بالغاز 
نظم أمس العشرات من احملتجني من سكان 
»حي اخلربة« املنكوب وقفة احتجاجية أمام مقر 
الوالية مطالبني بإعادة ربطهم بالغاز الطبيعي بعد 

انقطاع دام ألشهر. 
لـ«  احملتجني  أحد  به  صرح  ما  وحسب 
أخبار الوطن« » إنهم سئموا من الوعود الكاذبة 
شبكة  إصالح  إعادة  يف  والتماطل  للمسؤولني 
الغاز الطبيعي على حد تعبيرهم، ويضيف ذات 
استقبلتهم  للوالية  العامة  األمينة  بأن  املتحدث 
وأكدت لهم بأن هذا املشكل من مسؤولية رئيس 

املجلس الشعبي البلدي. 
ويضيف أخر »إن معاناتهم ازدادت حدة مع 
فصل الشتاء خاصة يف هذا اجلو البارد،  الذي 
الغاز  القتناء  نافطال  ملراكز  التنقل  عليهم  يحتم 
تنقلنا  املشكل  هذا  سبب  الطبيعي«.وملعرفة 
املجلس  رئيس  مقابلة  وحاولنا  البلدية  مقر  إلى 

الشعبي البلدي،  إال أننا لم جنده مبكتبه. 
حي  سكان  نظم  أخرى  جهة  ومن 
وقفة  قوقة  بالقرارم  ورزق  واد  الفويني  دار 
احتجاجية أيضا أمام مقر الوالية ملعرفة سبب 

عدم تزويدهم بالغاز الطبيعي فجأة.
جلريدة  احملتجني  أحد  تصريح  وبحسب 
بهذه  تزوويدهم  مت  بأنهم  فيه  أكد  الوطن  أخبار 
يوم  ليتفاجئوا  املاضي  السبت  يوم  احليوية  املادة 

أمس بانقطاع تزويدهم بهذه املادة احليوية. 
إدارة  مع  تواصلنا  ذلك  سبب  وملعرفة 
بأن  مسؤوليها  أحد  أخبرنا  حيث  سونلغاز،  
اآلن  وهم  تقني  ملشكل  راجع  االنقطاع  سبب 

بصدد إصالحه.
ياسني زويلخ

سكيكدة

 انهيارات صخريــة تغلق الطريق 
السياحــي بـ »وادي شـــادي« 

احلماية  عناصر  أمس،  صباح  تدخل، 
املدنية لوحدة امليناء يف سكيكدة، من أجل فتح 
منطقة  إلى  املؤدي  الساحلي  اإلجتنابي  الطريق 
عقب  وهذا  سكيكدة،  بلدية  يف  شادي  وادي 
املنطقة  عرفته  الذي  الكبير  الصخري  االنهيار 
لياًل.وبحسب بيان ملصالح احلماية املدنية بوالية 
سكيكدة، فإن الوحدة تدخلت فورا إعالمها من 
قبل املواطنني العالقني على الضفتني، حيث مت 
تسخير كل اإلمكانيات املادية من جرافة وأعوان 

ثمة  ومن  الطريق  وسط  من  الصخور  إلبعاد 
مسافة  على  املسالك  تأمني  عملية  يف  الشروع 
االنهيار وهذا بإسقاط كل الصخور التي كانت 
يعرف  الذي  الطريق  ومستعملي  املارة  تهدد 
أن  قبل  الكبيرة،  والصخور  لتربة  كبيًرا  انزالقا 
العمومية  األشغال  من  خاصة  وحدة  تنتشر 
التي  االنهيارات  تلك  إنهاء  أمل  على  والبلدية 

باتت تتكرر كلما تهاطلت األمطار.
جمال بوالديس

جيجل

سكـــان حــي الحــدادة يقطعــون الطريـــقسكـــان حــي الحــدادة يقطعــون الطريـــق
املواطنني من حي  أمس،  عشرات  أقدم 
احلدادة الواقع أعالي مدينة جيجل، على غلق 
واملتاريس  باحلجارة  للحي  الرئيسي  الطريق 
التنمية  وضعف  التهميش  أسموه  ما  بسبب 
الوعود  إلى  باإلضافة  حيهم  مستوى  على 
السلطات  ممثلي  قبل  من  واملستمرة  الكاذبة 

احمللية. 
احملتجون،   رفعها  التي  املطالب  بني  ومن   
أغرقت  أن  بعد  املياه  صرف  قنوات  إصالح 
األسبوع  ومحالتهم  منازلهم  األمطار  مياه 
املياه،   وتراكم  البالوعات  انسداد  املاضي جراء 
للحي  الرئيسي  الطريق  تعبيد  إلى  باإلضافة 
ملرور  حتى  يصلح  ال  حسبهم  أصبح  والذي 
احلي  يف  نقاط  عدة  تزويد  وكذا  املواشي،  
من  العديد  تتخبط  أين  العمومية،   باإلنارة 
اإلنارة  غياب  بسبب  دامس  ظالم  يف  زواياه 
وما يشكل ذلك من خطر على حياة املواطنني 

واألطفال الصغار،  حيث طالبوا بحلول جدرية 
وآنية بعيدا عن سياسة الوعود الكاذبة والهروب 
إلى األمام لربح املزيد من الوقت،  خاصة وأن 

على  آلخر  يوم  من  مستمر  انحطاط  يف  احلي 
مستوى التنمية احمللية. 

عبد اهلل ابراهيم

قسنطينة 

حجـز 5 قناطيـر من الدجاج 
كانــت موجهـة للتسويـق

القضائية باألمن احلضري  الضبطية  متكنت 
توقيف  من  قسنطينة،   والية  بأمن  عشر  السابع 
و30   17 مابني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص   03
دون  جتاري  نشاط  ممارسة  يف  لتورطهم  سنة،  
أدنى  احترام  عدم  التجاري،   السجل  يف  القيد 
رقابة  إلزامية  احترام  عدم  النظافة،   شروط 
املطابقة املسبقة.حيثيات القضية، تعود إلى قيام 
ذات املصلحة بدوريات ليلية على مستوى سوق 
»بودروم« بحي الدقسي عبد السالم،  أين متكنت 
بذبح  يقومون  الثالثة  فيهم  املشتبه  ضبط  من 
مراعاة شروط  دون  داخل محل جتاري  الدجاج، 

النظافة الصحية،  وكذا عدم احترام فترات احلجر 
واملقدرة  املضبوطة  السلعة  حجز  ليتم  الصحي، 
)دجاج(،   البيضاء  اللحوم  من  كلغ   500 بـ 
باإلضافة إلى 42 كلغ من اللحم املفروم، والتي مت 
إتالفها من طرف أعوان قمع الغش ملديرية التجارة 
لوالية قسنطينة، ليتم بعدها حتويلهم إلى املصلحة 
ملف  إجناز  مت  القانونية،  اإلجراءات  الستكمال 
تقدميهم  قصد  املعنيني  جزائية يف حق  إجراءات 

أمام النيابة احمللية.
أمينة. ب

سكيكدة

تفكيــك شبكــة تمتهـن سرقــة 
األبقـــار بــ »تمالــوس« 

الفرقة  عناصر  أمس،  أول  جنحت، 
يف  غربي  قشرة  عني  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
سكيكدة، من تفكيك شبكة أشرار تتكون من 
أربع أشخاص تراوحت أعمارهم 21 و31 سنة،  

مختصة يف سرقة رؤوس األبقار. 
إلى  شكوى  ورود  عقب  جاءت  العملية 
مصالح الدرك املختصة، بخصوص تعرض عدد 
من الفالحني على مستوى إقليم االختصاص 
والغابات  اإلسطبالت  من  أبقار  رؤوس  لسرقة 
بتكثيف  الدرك  مصالح  احمللية، حيث حتركت 
الوصول  مت  أين  والتحري،  االستعالم  عمل 

إلى املشتبه بهم الرئيسي، وهذا عقب توقيف 
أحد املتورطني على منت شاحنة كانت بداخلها 
عليها  تعرف  والتي  املسروقة  البقرات  أحدى 
أين  التحقيق،  على  حتويله  ليتم  صاحبها، 
تباعا  توقيفهم  مت  الدين  الشركاء  وباقي  كشف 
وتقدميهم على التحقيق ومنه أمام نيابة محكمة 
الرئيسي  املتهم  بحبس  أمرت  التي  متالوس 
املتهمني  لباقي  مباشرة  إستدعاء  وتسليم 
السرقة  بجنحة  متابعتهم  مت  حيث  الثالثة، 

املوصوفة باستحضار مركبة.
جمال بوالديس

تبسة

سكان »بئر سالم« يستغيثون!
سالم«  »بئر  الريفية  املنطقة  سكان  يعيش 
التابعة لبلدية تبسة معاناة حقيقية يف ظل تسجيل 
عديد النقائص التي أرقت حياتهم اليومية بالرغم 
من الشكاوى املتكررة للسلطات احمللية إال أن هذا 
على  املسجلة  التنموية  البرامج  جميع  من  أقصي 
مدى  إلى  معاناتهم  لتتواصل  البلدية  مستوى 

طويل.
كل  فإن  السكان،  هؤالء  صّرح  فحسب 
مقومات احلياة الكرمية منعدمة انطالقا من انعدام 
ضاعفت  والتي  الطرقات  واهتراء  الشرب  مياه 
يف  بنيت  التي  سكناتهم  وأن  خاصة  عزلتهم  من 

استطاعتهم  دون  بالسقوط  مهددة  السبعينيات 
على ترميمها، وأضاف هؤالء أن املنطقة مير بها 5 
أودية وجب اجناز حواجز مائية من أجل حمايتهم 
 30 حوالي  فيها  يعيش  حيث  الفيضانات  من 
من  غيرها  دون  الكهرباء  من  عائلة  يتزودون 

األساسيات.
السلطات  سالم  بئر  منطقة  سكان  ويطالب 
أهم  على  والوقوف  املنطقة  زيارة  بضرورة  احمللية 
العاجل  القريب  بها يف  التكفل  النقائص من أجل 

النتشالهم من الغنب الذي يعيشون فيه من أزل.
فيروز رحال
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الجلفة 

حــي المستقبـل الفوضوي..
عقد مـن البؤس والحرمـان

مصالح األمن بسيدي بلعباس تفتح تحقيقا

كشف تالعب فـي حسابــات بريديـة كشف تالعب فـي حسابــات بريديـة 
أصحابهــا متوفيـــــــن! أصحابهــا متوفيـــــــن! 

حواش.أ
 فتحت مصالح األمن الوطني بسيدي بلعباس 
بريدية  حسابات  طال  تالعب  يف  معمًقا،   حتقيًقا 
أصحابها زبائن متوفني. القضية فتحت عقب  تورط 
مواطنة يف  رفقة  الوالية   عاصمة  بريد  مبركز  عامل 

سحب أموال سيدة متوفية طيلة سنتني كاملتني.
أن  الوطن«  لـ«أخبار  مطلعة  مصادر  أكدت 
فتحت  بلعباس  سيدي  لوالية  األمنية  املصالح 
ألشخاص  أموال  سحب  حول  معمق  حتقيقا 
باإلضافة  الضحايا  أقارب  فيه  تورط  التي  متوفني 

إلى عامل مبركز البريد بعاصمة الوالية.
وكشف نفس املصدر أن القضية أثيرت بعد 

أمن  مصالح  لدى  شكوى  املواطنني  أحد  تقدمي 
بريدي  حساب  على  حتايل  عملية  بوجود  تفيد 
لوالدته املتوفية منذ سنة 2018 من قبل مجهولني 
بعد تأكيد صندوق التقاعد محليا أن أجرة السيدة 
الزالت تورد الى حسابها البريدي وبناءا على هذه 
أفضى  أولي  حتقيقا  املصالح  ذات  باشر  الشكوى 
إلى الكشف عن تورط أحد أقارب الضحية املتوفاة 
وهي فتاة إلى جانب عامل شبابيك على مستوى 
بلعباس  سيدي  مدينة  بوسط  الواقع  اجلزائر  بريد 
يف  تواطئهما  ثبوث  بعد  التحقيق  إلى  ليحاال 
سحب أموال السيدة املتوفاة التحقيق كشف ايضا 
على حتايلهما على صندوق الوطني للتقاعد الذي 

بعد  الالزمة  القانونية  باإلجراءات  يقم  لم  بدوره 
الوفاة بسبب متاطل أبناء الضحية يف تقدمي الوثائق 
هذا  الطرفان  ليستغل  اإلجراءات  ملباشرة  املطلوبة 
غير  بطريقة  الشهرية  األجرة  سحب  يف  التأخير 

شرعية طيلة سنتني كاملتني.
الزال  التحقيق  أن  أبرزت  اجلهة  ذات 
التي  القضية  مالبسات  عن  للكشف  متواصال 
قد تكون عبارة عن شبكة إجرامية مختصة بناء 
على ورود معلومات وشكاوى عن وجود تالعبات 
بالعديد احلسابات البريدية وسحب ألموال بطرق 
بالوالية ال  البريد  مراكز  نقاط  مماثلة عبر مختلف 

غاز وال ماء واألمراض تطوق السكان.

الفوضوية  البناءات  سكان  يعيش 
حالة  اجللفة  ببلدية  املستقبل  بحي 
 10 من  أزيد  منذ  واحلرمان  البؤس  من 
لسكنات  بترحيلهم  مطالبني  سنوات، 

الئقة وحقهم يف حياة كرمية. 
أكد ممثلو السكان يف تصريح لـ«أخبار 
مزرًيا  وضعا  يعيشون  »إنهم  الوطن« 
خصوصا يف فصل الشتاء، أين يستحيل 
القصديرية  منازلهم  يف  املبيت  عليهم 
الشديد  والبرد  القاسية  الظروف  ظل  يف 
وغزارة األمطار وانعدام الغاز، كما أضاف 
مقر  أمام  لسنوات  احتجوا  أنهم  هؤالء 
الوالية من أجل ترحيلهم إال أن مطالبهم 
آذان  جتد  ولم  االعتبار  بعني  تؤخذ  لم 

صاغية من السلطات احمللية حسبهم.
وعبر قاطنو البناءات الفوضوية بحي 
الوضعية  من  استيائهم  عن  املستقبل 
باإلضافة  فيها،  يعيشون  التي  احلرجة 
تكثر  أن  الصيف  فصل  خالل  ملعاناتهم 
بسبب  السامة  واحلشرات  العقارب 

التي حتاصرهم من كل مكان  القمامات 
مبصالح  املتكررة  اتصاالتهم  من  بالرغم 

البلدية.
وأضاف السكان أن أطفالهم يعانون 
جلدية  وأخرى  صدرية  يف  أمراض  من 
أغلب  تشهدها  التي  الرطوبة  جراء 
هي  كاهلهم  أنهك  وما  السكنات، 
جعل  ما  والفحوصات  األدوية  أسعار 
أغلبهم يناشدون احملسنني لعالج فلذات 

أكبادهم.
للماء  كما يشهد احلي غياب كلي 
ما  الصحي  الصرف  وقنوات  الشروب 
سالمة  على  صحيا  تهديدا  يشكل 
عنه  ينجم  وما  وأطفالهم،  القاطنني 
وأسراب  الكريهة  للروائح  رهيب  انتشار 
ما  املكان،  تغزو  التي  والذباب  البعوض 
التدخل  احمللية  السلطات  على  يتوجب 
الوضعية  من  انتشالهم  ألجل  عاجال 

الكارثية لهذا التجمع الفوضوي.
حمزة بن حلرش

تلمسان

حملــة تنظيــف وتشجيــــر واسعــة تشهدهــا حملــة تنظيــف وتشجيــــر واسعــة تشهدهــا 
اإلقامـــة الجامعيـــة »مليحــة حميـــدو«اإلقامـــة الجامعيـــة »مليحــة حميـــدو«

نظمت صباح أمس مديرية اإلقامة اجلامعية 
بتلمسان  لإلناث  »الروكاد01«  حميدو  مليحة 
احلي  لهذا  وتشجير  واسعة  تنظيف  حملة 

اجلامعي.
 هذه املبادرة تدخل يف إطار تعليمات الديوان 
عليها  أكد  والتي  اجلامعية  للخدمات  الوطني 
املناسبات  عديد  يف  درواز«  »بشير  املديرالعام 
قادها الطالبات املقيمات وعمال »مليحة حميدو« 
املدني  املجتمع  فعاليات  بعض  مبشاركة  وكانت 

الوالئية  واملديرية  اإلسالمية  الكشافة  وكذا 
الغابات.

معروفة  هي  التي  اجلامعية  اإلقامة  هذه 
عديد  تستقطب  والتي  اخلضراء  مبساحاتها 
من  جامعي  دخول  كل  بها  لإلقامة  الطالبات 
أكدت  الصغيرة،  حدائقها  ورونق  جمال  خالل 
ل«أخبار  مالك  خديجة  األستاذة  احلي  مديرة 
الوطن« أن الفضل كله يعود أوال لوعي الطالبات 
أسموه  كما  ثاني  بيتهم  على  احملافظة  من خالل 

سواعدهم  بفضل  الصيانة  عمال  وكذا  املقيمات 
التي أدت الدور املنوط بهم على أفضل وجه.

بوحسينة  كرمية  اجلامعية  اإلقامة  عن  أما 
تلمسان  إقامات  أحسن  من  تعبر  التي  لإلناث 
وتأوي هي األخرى طالبات املدارس العليا بذات 
تنظيف  بحمالت  وموظفوها  عمالها  يقوم  الوالية 
وتعقيم كل نهاية أسبوع وفقا للبرتوكول الصحي 

وحفاظا على صحة وسالمة الطالبات. 
ب.ع

الجلفة

حــي القدس بمسعد يعانـي 
مــن شـح خدمـات البريد

كلم   70( مسعد  بلدية  يشهد 
نقص  اجللفة(  والية  عاصمة  جنوب 
املتعلقة  واخلدمات  الهياكل  يف  كبير 
القدس  حي  خصوصا  البريد  مبراكز 
الذي يعد من أعرق األحياء باملدينة.

كما يتوفر احلي على مركز بريدي 
واحد إال أنه ال يرقى لتطلعات املواطنني 
ملشاكل عدة منها ضيق املساحة ونقص 
اخلدمات، وكذا نظرا للتعداد السكاني 
الكبير الذي وصل إلى 35 ألف نسمة 
مدنية  مؤسسات  وجود  من  بالرغم 

للمواطنني. كبير  وتوافد  وعسكرية 
شاوي  طاهر  البرملاني  النائب  وكان 
وتكنولوجيات  البريد  وزير  راسل  قد 
اإلعالم واالتصال، متسائال عن موعد 
القدس  بحي  البريدي  املركز  استفادة 
املواصفات  حسب  توسعة  من  مبسعد 
موظفني  بعدد  وتدعيمه  املعتمدة 
السكاني،  التعداد  وحجم  يتناسب 
االكتظاظ  لتجب  آلي  ملوزع  باإلضافة 

احلاصل حاليا.
حمزة بن حلرش

البليدة

سكان حي »محتشد قدرة وكسكاس« يطالبون بترحيلهمسكان حي »محتشد قدرة وكسكاس« يطالبون بترحيلهم
أو  القروي  احلي  سكان  عن  ممثلون  أعرب 
الشبلي،   يف  وكسكاس  »قدرة  مبحتشد  املعروف 
العائالت  بني  تنتشر  باتت  احتقان  حاالت  عن 
الـ 80 املقيمة بها،  وأنه لم يعد مبقدورهم الصبر 
أكثر،  والعيش حتت وبني أسقف وجدران،  هي 
هذه  يف  خاصة  تطيقهم،   تعد  لم  ذاتها  حد  يف 
النتشار  الصحة  االزمة  عز  ويف  الباردة،   االيام 
فيروس كوفيد 19.يف صرخة يائسة،  جدد ممثلون 
املسؤول  بالشبلي،   القروي  احلي  سكان  عن 
يخصهم  ان  ودعوه  التنفيذي،   اجلهاز  األول عن 
باالهتمام وبعناية الزيارة إن أمكن،  للوقوف على 

حجم احلياة وسط سكنات باتت تتهاوى يف كل 
وحتى يف  ونفسية  أخطارا صحية  وتشكل  يوم،  
على  تقوى  ال  باتت  التي  وقواعدها،   هياكلها 
حمل حجارة،  مت بناؤها يف هندسة لتكون محتشدا 
خمسينيات  يف  احملتلني  الفرنسيس  زمن  للسكان 
الثوار  عن  لعزلهم  املاضي،   القرن   «  50«
مثل  أصبحت  احليطان  تلك  أن  بل  املجاهدين،  
املصفاة،  كل ما يحدث بني اجليران يسمعونه حلنا 
وصوتا،  ورفعوا نداءا استغاثة مستعجل لترحيلهم 
والتزام املسؤولني بوعد الترحيل،  والذي ال يزال 
مجرد كالم،  تكرر على مسامعهم خاصة خالل 

احلمالت االنتخابية ألكثر من عهدة للمحليات،  
وفصلوا بأن شتاءهم مر وصعب إلى درجة البكاء 
هجومات  من  يخلو  وال  حار  وصيفهم  واليأس،  
وعض الثعابني السامة وهي تبحث عن طعام لها،  
وذكروا بأنهم أصيبوا باإلحباط والفشل،  خاصة 
وأن حركاتهم االحتجاجية وزياراتهم الدورية على 
منتخبيهم واملسؤولني،  أصبحت ال تنفع،  وهم 
يخشون أن يستمر بهم الوضع إلى سنوات أخرى،  
ويترب اجليل الثالث يف ظروف،  ال تختلف عن 

ظروف زمن االستعمار الفرنسي.
عبدالناصر حمودة

أحصت بلدية جديوية 18 منطقة ظل تشمل 
دواوير الدوامة . الهواورة. العزة . أوالد عائشة. 
ساكنة  تخصيص  مت  حيث  والقواسم،   التوارس 
تهيئة  غرار  على  املشاريع  بعديد  املناطق  هاته 

الطرقات وتوسيع شبكة املياه وإقتناء مضخات. 
لبلدية  العام  األمني  الشأن كشف  هذا   ويف 
جديوية » سنينات عمر« يف حديثه جلريدة »أخبار 

بعض  من  األشغال  االنتهاء  مت  أنه   . الوطن« 
املشاريع وتسليمها وذلك يف إطار املخطط البلدي 
للتنمية مثل ما تعلق بتهيئة الطرق بدوار التوارس 
إضافة لتهيئة الطريق الرابط لدوار الدوامة . وأما 
فيما تعلق مبيزانية البلدية فشمل إقتناء مضخات 
شبكة  وتوسيع  للبلدية  الشمالية  املنطقة  لدواوير 
عمر  سيدي  أوالد  بدوار  للشرب  الصاحلة  املياه 

مصنفة ضمن  أخرى  مشاريع  تسجيل  مت  كما   .
املشاريع القطاعية على غرار مشروع صيانة الطريق 
على  فنية  منشأة  اجناز  وملشروع   07 رقم  الوالئي 
الطريق البلدي املؤدي لدوار القواسم للقضاء على 

مشكل انسداد القنوات.
مصور حبيب

غليزان

إحصــــاء 18 منطقــة ظــل ببلديــة جديويـة 

اجلزائري  الوطني  البنك   أعلن 
عن افتتاح وكالة جديدة له بآقبو غربي 
بجاية من أجل التقرب من مواطني هذه 
املنطقة وحتمل هذه الوكالة اجلديدة رقم 
باملدينة  بشارع-أ-  مقرها  ويوجد   590

اجلديدة بآقبو.
ذاتها  للمؤسسة  بيان  يف  وجاء   
 « منه  نسخة  على  الوطن  »أخبار  حتصلت 
يدخل افتتاح هذه الوكالة اجلديدة التابعة 
ببجاية  لإلستغالل  اجلهوية  للمديرية 
وتقوية  التوسع  استرتيجية   « إطار  يف   191
شبكة اإلستغالل للبنك الذي وصل عدد 
وكالة   218 الوطني  املستوى  على  مقراته 

اخلطوة  هذه  خالل  من  البنك  ويأمل   «
الئقة  جوارية  مصرفية  خدمات  تقدمي 
ظروف  توفير  الوقت  نفس  ويف  للمواطنني 
عمل جيدة للموظفني وجاء أيضا يف البيان 
بقوة يف  اجلزائري  الوطني  البنك  يشارك   «
وتقدمي  املصرفية  للخدمات  الوطني  اجلهد 
اإلقتصاديني  املتعاملني  ملختلف  الدعم 
 « البالد  مناطق  مختلف  مستوى  على 
بالوكاالت  اخلاصة  املعلومات  وبخصوص 
اجلديدة يدعو البنك املهتمني إلى اإلطالع 
على  له  التابعة  الرسمية  الصفحات  على 

مواقع التواصل اإلجتماعي.
عبد السالم قريشي 

بجاية 

افتتــاح وكالـة جديـدة للبنك 
الوطنــي الجزائـري بآقبــو

 ..ومصلحــة طـب النسـاء والتوليد ..ومصلحــة طـب النسـاء والتوليد
 بـ »خراطة« تتدّعم بأخصائيتين بـ »خراطة« تتدّعم بأخصائيتين

النساء  طب  مصلحة  استفادت 
والية  يف  خراطة  مبستشفى  والتوليد 

بجاية من أخصائيتني 
بسبب  املعاناة  من  سنوات  بعد 
عدم وجود أطباء مختصني يف التوليد 

وأمراض النساء.
تصريح  املنطقة يف  وقال سكان   
كانوا  إنهم  الوطن«  لـ«أخبار  لهم 
على  املقبالت  نقل  إلى  يضطرون 
إلى  فحوصات  إجراء  أو  الوضع 
الوالية  بعاصمة  أوزمور  تارقة  عيادة 
اخلاصة  العيادات  إلى  التنقل  أو 
مالية  مببالغ  قاصديها  تطالب  التي 

املواطنني  عبر  أحد  وقد  معتبرة 
على  املقبلة  زوجته  أحضر  الذي 
الوطن  أخبار   « ل  فرحته  الوضع عن 
النوعي  والتدعيم  اإلضافة  بهذه   «
للطاقم الطبي للمستشفى قائال » لقد 
عانينا كثيرا خالل السنوات األخيرة 
ويفتقر  بهذا احلجم  أيعقل مستشفى 
النساء  أمراض  يف  إختصاصيني  إلى 
والتوليد ؟،  اآلن وبعد إلتحاق هاتان 
اإلطمئنان  من  بنوع  نشعر  الطبيبتان 
ونأمل أن تبقيان أطول مدة ممكنة وملا 

ال توظيف اختصاصيني آخرين »
عبدالسالم.ق
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أخبار السر ايا

هذا العمود واحٌد من الكثير من أعمدة اإلنارةالتي حتولت إلى أعمدة 
)أفقية( بفعل حوادث املرور يف طرقات مدينة سطيف، والتي مت 

جتديدها تزامنا مع مشروع ترامواي سطيف الذي انطلق يف اخلدمة قبل 
سنتني، الغريب أن هذا العمود األفقي موجود على هذه احلال منذ أكثر 
من سنة وبالضبط أمام احملطة األخيرة للتراموايأوسيسة العيد مبحاذاة 
مدخل القطب اجلامعي بالباز -غرب املدينة-، البلدية لم تتدخل لنزعه 

وتعويضه بعمود آخر، ولم تتدخل لتقومي اعوجاجه كأنها راضية عن 
منظر العمود األفقي!

تسبب انفجار لقناة املياه القذرة 
يف تدفق سيول جارفة عبر 

الطريق الوالئي  الرابط بني قرية 
بن عبد الرحمان ومقر البلدية 
بن ناصر بن شهرة على مسافة 

تقارب  1كلم مهددة بكارثة بيئية 
مما دفع بالسكان إلى غلق الطريق 

واملطالبة ببرمحة اجناز مشروع 
استعجالي لوضع حد لظاهرة 

تسرب املياه القذرة... وما تشكله 
من خطر على الصحة العمومية 

واألراضي الفالحية .

تتسائل عائلة '' بن ناعة ''  بدوار أوالد 
جدي بعني احلجل شمالي غربي والية 

املسيلة  عن أسباب التهميش املمارس 
يف حقهم والذي اعتبروه غير مبررا وال 

قانونيا يف ظل عدم استفادتهم على غرار 
باقي ساكني املنطقة من الكهرباء منذ 

سنة 2003.
العائلة التي أكدت ألخبار الوطن أنها 
دائما ما تستثنى من املشاريع املتعلقة 

بالكهرباء خاصة ملستثمرتهم الفالحية 
التي تبعد عن هذه املشاريع بـ 400 متر 
فقط ، آخرها مشروع متديد والذي ككل 

مرة يستثنون فيه دون أسباب واضحة 
رغم مراسالتهم املتكررة لرئيس البلدية 

احلالي والسابق وحتى رئيس الدائرة دون 
جدوى ، متسائلني عن هذا التهميش هل 

هو متعمد أن أنه خطأ غير مقصود ؟

 ســـــؤال لســونلغــــاز المسيـــــلة ؟

 الكــــل ســــــواســـية

باألغـــــواط بيئـــــية  أعمـــدة أفقــــية!كــــارثة 

 كان احلذاء الشتوي أو ما يعرف محليا بوالية جيجل بالبوط 
العنوان األبرز والعنصر املوحد للمشاهد التي جمعت مسؤولي 

السلطات احمللية بالوالية وجميع املواطنني الذين حضروا عملية 
تزفييت اجلزء املنهار من جسر واد القنطرة مؤخرا، حيث أدت 

األوحال التي تراكمت على مستوى احملطة البرية شرق جيجل 
وكذا مختلف الطرقات احملاذية لها إلى صعوبة بالغة يف عملية 

التنقل باملنطقة، فال سبيل للحركة هناك سوى هذا احلذاء الذي ال 
يتعدى ثمنه ال500دينار والذي جعل اجلميع سواسية ولو لساعات 

معدودة..

ببلدية التالغمة و منذ عامني أصدر 
رئيس املجلس الشعبي البلدي أمرا و 

إعالنا يقضي مبنع حرث أراضي البور 
التابعة قانونا ألمالك الدولة و مت حتى 

منع عديد الفالحني الذي استغلوا 
هذه األراضي منذ السبعينات كما 

حدث مبشتة شارف و اوالد نزارة . لكن 
يف املقابل و رغم عديد الشكاوي والد 
املعني رئيس املجلس قام بحرث أرض 

بور مبشتة ملزاعشة بالتالغمة دون أن 
يتحرك ابنه أو أي أحد من السلطات .

و قد سبق لسكان نفس املشتة أن 
جنحوا بعد جهد من توقيفه من 

حفر بئر ارتوازي و إلغاء القرار بعد أن 
بينوا ملديرية املوارد املائية بالوثائق  

التضليل الذي مارسه املعني. حيث 
اتصلوا بفرعهم بالتالغمة و فرع 

الفالحة التي أكدت لهم أنه يحوز على 
استفادة بأرض مت استردادها من مالكها 
األصليني . لكن املعني بقي يتحايل بها 
و يظلل بها مختلف مديريات الوالية.

إال علـــى والــــد الميـــــر

كوبـي كولـي بـكوبـي كولـي بـ2.52.5  مليـونمليـون
يفرض مكتب الدراسات العقارية واملدنية واملعمارية والري باملسيلة على املستفيدين من 

التجزئات الترابية. عبر بلديات املسيلة مبلغ مالي قدره 2.5 مليون سنتيم للمخطط الواحد 
على الرغم ان السكن من نفس النمط ونفس املخطط املفروض على اجلميع .ومازاد االمر 

تعقيدا هو فرض على املستفيد من القطعة األرضية التوجه الى مهندس معني ومحدد دون 
التوجه الى غيره.

وهو ما حز يف نفوس املستفيدين الذي علقوا بالقول » يخي غير كوبي كولي للمخطط مع 
تغيير اسم املستفيدين ومعامله،اعالش 2.5 مليون ستيم«

يبرر البعض ان السعر املدرج يف  جدول األسعار لرخصة البناء هو 35000 دج وهو مجدول و 
معتمد ومت تخفيض السعر فقط.
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برج باجي مختار

محــالت الرئيــس تتحـول 
إلـى أوكـار للفســاد 

الكالب الضالة تكبد مربي األغنام خسائر فادحة

نفــوق 40 رأًسا من الغنم خالل أسبوع

براهيم مالك
بعد اقل من أسبوع من نفوق ما يقارب 20 
بحي  جانت  اإلدارية  باملقاطعة  الغنم  من  رأس 
»ابني وسكن« وسط املدينة باإلضافة إلى قضاء 
»عني  بحي  رؤؤس   07 على  الضالة  الكالب 
تكررت  احلادثة  وذات  اليزي  ببلدية  الكورس« 
التابعة  اوهانت  ضاحية  من  كال  يف  أمس  ليلة 
لبلدية عني اميناس وكذا ببلدية برج عمر إدريس 
وأسفرت عن هالك 20راس غنم منها 12 ببرج 
عمر إدريس و08 باوهانت لعائلة بن ارزق م أين 

متكنت الكالب املفترسة حسب شهرد عيان من 
رؤؤس املاشية بعد استعمالها للحيلة واحلفر من 
فعلتها  لتفعل  لإلسطبل  ودخولها  السياج  حتت 
وحسب  معتبره  مادية  خسائر  مخلفة  الشنيعة 
مواطنو بلديات الوالية فان األمر أضحى ال يقبل 
ملجموعات  الرهيب  االنتشار  بسبب  االنتظار 
منطقة  غرار  على  املفترسة  احليوانات  من  كبيرة 
اوهانت التي تكاثرت فيها بشكل مخيف ويدعو 
للقلق حسبهم خاصة بعدما الفت أن تقتات من 
وباتت  الغذائية  املواد  من  الشركات  مخلفات 

وهو  الليل  جنح  أثناء  خوف  دون  املدينة  جتوب 
فلذات  على  حقيقيا  خطرا  يشكل  الذي  األمر 
وجه  وكما  املدينة.  أزقة  بني  واملارين  أكبادهم 
نداء  الوطن  أخبار  عبر  الوالية  بلديات  سكان 
بضرورة الدخول يف حملة إبادة واسعة ومستعجلة 
للكالب الضالة املفترسة التي أضحت تتزايد يوم 
خسائر  واملوالني  املاشية  مربي  وتخلف  يوم  بعد 
مادية كبيرة ال حتصى ودون تعويض يذكر وتهدد 
رأس مال مواطني البلديات خاصة من من يعتبر 

املاشية واألغنام دخلهم الوحيد. 

ال تزال الكالب الضالة تثير الهلع وسط المربين وأصحاب الحظائر والمربين بوالية إليزي، حيث كبدتهم خسائر 
بالجملة في رؤؤس األغنام، فال يكاد يمر أسبوع دون تسجيل حاالت نفوق عدد من رؤؤس الماشية بالحظائر 

ووسط التجمعات السكانية، وهو ما أثار استياء السكان أمام صمت السلطات المحلية -على حد تعبيرهم. 

إليزي 

تســـــع منتجـــات جديـــــدة لفائــــدة 
المقبليــن علــى الصيرفــة اإلسالميـــــة

طالب مواطنون وشباب عدة أحياء 
احلدودية  مختار  باجي  برج  ببلدية 
وإعادة  تهيئة  بضرورة  احمللية  السلطات 
البالغ  الرئيس  مبحالت  مايعرف  توزيع 
أغلبها غير مستغل،  100محل  عددها 
لإلهمال  منها  البعض  عرض  ما 
والتخريب ناهيك عن استغالل بعضها 
وحتولت  االجتماعية  لآلفات  كوكرا 

أخرى ملفرغات للنفايات.
خالل  املنطقة  سكان  ممثلو  قال  و 
هذا  كل  »إن  الوطن  بـ«أخبار  لقائهم 
من  ومسمع  مرأى  أمام  هذا  كل 

تتدخل  لم  التي  احمللية  السلطات 
وحتافظ عليها آملني منها برمجة مشروع 
احلرفيني  على  وتوزيعها  تهيئتها  إلعادة 
املدني  املجتمع  مع  بالتنسيق  والشباب 
وذلك بغية احلفا ظ عليها ودعم جهود 
لفائدة  خاصة  عمل  فرص  وخلق 
الشباب. وفيم قالت مصالح بلدية برج 
باجي مختار أن محالت الرئيس خارج 
نطاق صالحياتها ليبقى شباب املنطقة 
املنتدبة  والوالية  الدائرة  مصالح  ينتظر 
االستجابة ملطالبهم يف القريب العاجل
عبداهلل مجبري

كشف رئيس دائرة القرض باملديرية اجلهوية 
للبنك الوطني اجلزائري بورقلة »عزالدين شطيبي 
انطالق خدمة  على  إشرافه  أمس خالل  يوم   «
اليزي  وكالة  مستوى  على  اإلسالمية  الصيرفة 
بالصيرفة  خاصة  منتجات  تسع  دخول  عن 
للزبائن  تسمح  والتي  اخلدمة  حيز  االسالمية 
واخلواص واملتعاملني االقتصاديني من االستفادة 
من منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعات 

املنتجات التقليدية. 
لـ«أخبار  تصريح  يف  ذات  املسؤول  وقال 
بالصيرفة  املتعلقة  التسعة  املنتجات  الوطن«،إن 
اإلسالمية، منها خمسة تخص الودائع وتشمل 
توفير  ودفتر  الصكوك  حساب  اجلاري  احلساب 
الصكوك للكبار والصغار وكذا حساب االستثمار 
الذي يعادل الصيرفة الكالسيكية وكما تشمل 
لألفراد  موجهة  ثالثة  ومنها  متويالت  اربع  ايضا 
املرابحة  العقارية  املرابحة  وهي  والعائالت 

للسيارات واملرابحة للتجهيز باإلضافة الى منتوج 
االجارة  وهو  واملهنيني  للمؤسسات  موجه  واحد 

االسالمية املنتهية بالتمليك. 
بالبنك  القرض  دائرة  رئيس  يضيف  وكما 
املتوفرة  اخلدمات  ان كل  بورقلة  اجلهوية  الوكالة 
اليزي  وكالة  مستوى  على  االسالمية  للصيرفة 

بالشأن  تهتم  خاصة  مصلحة  لها  استحداث  مت 
ان  السياق  ذات  موضحا يف  االسالمي  املصريف 
لغرض  قصيرة  امللف  تقدمي  بعد  الزمنية  املدة 
االستفادة وال تصل ملدة شهر بل هي مسالة ايام 

فقط ويف اسرع وقت ممكن. 
براهيم مالك

أدرار

دورة تكوينيــة فـي تلحيــم 
أنابيــب نقــل المحروقـات 

لفائــدة 26 متربصـــا

دورة  من  متربصا   26 يستفيد 
أنابيب  تلحيم  اختصاص  يف  تكوينية 
بداي  انطلقت  التي  احملروقات  نقل 
التكوين  مبدرسة  األسبوع،  هذا 
وحتسني املستوى التابعة لغرفة الصناعة 

التقليدية واحلرف بأدرار. 
"عبد  املدرسة،  مسؤول  قال  و 
األنباء  لوكالة  تصريح  يف  دّكن"  املالك 
اجلزائرية،" الهدف من هذه الدورة إلى 
مرافقة الشباب يف احلصول على مؤهل 
مهني يتيح لهم ولوج عالم الشغل وكذا 
االقتصادية  األنشطة  احتياجات  تلبية 

احمللية، كما أوضح مسؤول ذات.
يف  املشاركني  تزويد  وسيتم 
كامال  أسبوعا  تدوم  التي  الدورة 
بإشراف متخصصني يف املجال بكافة 
املعلومات واملعارف التطبيقية والنظرية 
سيما  املعادن،  تلحيم  تقنيات  حول 
أنابيب نقل البترول والغاز، كما شرح 

املتحدث ذاته.
الدورات  برنامج  ضمن  وتندرج 
املدرسة  نظمتها  التي  التكوينية 
بلغت  والتي  اجلارية  السنة  خالل 
تكوينية يف اختصاصات  دورات   10
عتاد  تركيب  غرار  على  مختلفة 
بالطاقة  الكهرباء  توليد  وجتهيزات 

الكشف  أجهزة  وتركيب  الشمسية 
وإصالح  احلرائق  ومكافحة  واإلنذار 
الهياكل  وإصالح  النقالة  الهواتف 

اإللكترونية للسيارات.
واستهدفت تلك الدورات إجماال 
اجلنسني  من  مستفيدا   500 حوالي 
تأهيل  شهادات  على  مبقتضاها  حتصلوا 
مؤسسات  استحداث  من  متكنهم 
مصغرة يف هذه املجاالت أو ولوج عالم 

الشغل، حسبما أشير إليه.
عن  متربصون  وأعرب 
الدورات  لهذه  ''استحسانهم'' 
الفرصة  تفسح  التي  التكوينية، 
أنشطة  الستحداث  الشباب  أمام 
يف  سيما  مصغرة  استثمارية 
متوفرة  الغير  التكوينية  االختصاصات 
من  الكثير  يف  حتول  والتي  باملنطقة 
استفادة  دون   - حسبهم   - األحيان 
الشباب من مناصب شغل سيما منها 
املؤسسات  يف  املطلوبة  االختصاصات 
يف  والصناعية.وأعربوا  االقتصادية 
السياق ذاته عن أملهم أن تستمر هذه 
من  املزيد  لتشمل  التكوينية  البرامج 
املباشرة  الصلة  ذات  االختصاصات 

بعالم الشغل واالستثمار املنتج.
ق.م

بلغت ديون شركة توزيع الكهرباء والغاز بوالية أدرار 
خالل السنة اجلارية إلى 6 ماليير سنتيم، بسبب تخلف 
زبائنها عن دفع املستحقات املالية، جراء جائحة كرونا. 

دعت املؤسسةيف بيان لها، حتصلت » أخبار الوطن" 
فاتورات  يسددوا  لم  الذين  املواطنني  منه،  نسخة  على 
استخدام  أو  التجارية  وكاالتهم  إلى  التقدم  الكهرباء، 
تسديد  أجل  من  املؤسسة  وضعتها  التي  الصيغ  مختلف 

ديونهم. 
وذكر البيان ذاته إن الشركة قد تضامنت مع الزبائن 
مع بداية وباء كورونا حيث قامت بتعليق حتصيل الفواتير 
غير املسددة مما أدى إلى ارتفاع مستحقاتها على املستويني 
اخلاص والعمومي وقد أشار البيان إلى تراكم نسبة الدين 
الذي وصل إلى أرقام قياسية بلغت 6 مليار دينار جزائري 
وأضاف  العام  هذا  من  األول  السداسي  نهاية  خالل 

البيان أن املؤسسة تعاني من صعوبات مالية ناجمة عن 
السيولة  على  يؤثر  شأنه  من  الذي  االستثنائي  الظرف 

النقدية لشركة SADEG التي تعمل على ضمان دميومة 
مداخيل كل األطراف الفاعلة يف سلسلة نشاطاتها معتبرا 

أن الوضع املالي الراهن للشركة يحول دون جتسيد مختلف 
املشاريع املندرجة ضمن مخطط تنمية شبكات الكهرباء 
املقدمة  اخلدمات  مختلف  عرقلة  جانب  إلى  والغاز 
ميكن  بأنه  املذكورة  املصالح  ذات  وأوضحت  للزبائن. 
التجارية قصد احلصول على  للزبائن االتصال بالوكاالت 
رزنامة دفع بتراضي للطرفني اعتمادا على عدد الفواتير غير 
املسددة ومقدار املستحقات فضال عن الكفاءة االنتمائية 
للزبون. فيم وضعت ذات املصالح عدة تسهيالت لتسديد 
إليكترونية  مواقع  على  اجلارية  السنة  نهاية  قبل  الديون 
كموقع بريد اجلزائر بحيث ميكن للزبون اإلطالع واستخراج 
الفاتورة مع إمكانية تسديدها عن بعد باستخدام البطاقة 

الذهبية أو عبر البطاقة البنكية
عبداهلل مجبري

أدرار

ديـــون سونلغــاز ترتفــع إلــى 6 مالييـــر سنتيـــــم
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ربورتاج: جمال الدين الواحدي 
التاريخية  املناطق  أشهر  إحدى  قنيفة  قرية  تعد 
واملراكز الثورية الواقعة يف سفوح سلسلة جبال بوطالب 
التابعة  الثورية  املراكز  إحدى  كانت  التي  املعروفة 
التحريرية  الثورة  إبان  )األوراس(  األولى  للمنطقة 
)مستشفى  الشهير  التحرير  مستشفى جيش  وضمت 
املعارك  من  للكثير  مسرحا  العسكري(وكانت  بيان 
القرية لم تتطور كثيرا  الثورة، غير أن هذه  الكبرى يف 
أثناء االستقالل مثلها مثل بقية قرى ومداشر املنطقة، 
ألبنائها  واخلارجية  الداخلية  الهجرة  من  وعانت 
وضعها  بسبب  ساكنيها  من  كبيرا  جزء  وفقدت 
اإلرهاب  ويالت  من  عانت  كما  الصعب،  املعيشي 
وفقدت الكثير من أبنائها يف املأساة الوطنية، ومازالت 
تواجه مشاكل تنموية عديدة وهي القرية التي حتصي 

أزيد من 2500 نسمة.

 أزمة ماء حادة، واملواطن يضطر 
للتطوع بحثا عن املياه

علينا  التي طرحها  األبرز  املشكلة  املياه  أزمة  تعّد 
سكان القرية، فالقرية تعاني من أزمة مياه خانقة منذ 
سنوات طويلة، واملياه ال تصل إلى حنفياتهم إال ساعة 
يف كل 15 يوما كما أسّروا لنا، يف حني تستفيد املنازل 
الغير مربوطة بشبكة املياه من صهريج واحد من البلدية 
السكان شراء صهاريج  يحّتم على  مما  أسبوعني،  كل 
املياه من الباعة اخلواص بسعر ال يقل عن 1000 دج 
للصهريج الواحد مع تزايد األسعار يف فصل الصيف، 
وهو ما أثقل كاهلهمونغص معيشتهم خصوصا أّنصادر 
على  أساسا  ترتكز  عموما  واملنطقة  القرية  دخلسكان 
صّعبت  املياه  وأزمة  املواشي  وتربية  الفالحي  النشاط 
كل  يطرقون  فالحيوجعلتهم  نشاط  أي  مزاولة  عليهم 
املاء الشروب بينما صارت  األبواب بحثا عن قطرات 
مياه الري حلما بعيد املنال، وبعد مجهودات ونداءات 
لطلب  السابق  سطيف  والية  والي  استجاب  متكررة 
تقدموا به ومنحهم ترخيصا حلفر بئر للتنقيب عن املاء 
يف إطار العمل التطوعي فقام املواطنون بالتكفل بكل 
القيام  ألجل  التبرعات  وجمعوا  والتكاليف  األعباء 
ومازالت  التنقيب،  وأشغال  اجليولوجية  بالدراسة 

شح  أمام  جمة  صعوبات  وتشهد  مستمرة  العملية 
لم  اآلن  وحلد  التضاريس  وصعوبة  املالية  اإلمكانيات 
تكلل جهودهم بحل املشكلة، املواطنون مازالوا يعانون 
من العطش ويناشدون والي والية سطيف والسلطات 
إضايف  حل  وإيجاد  الشروب  املاء  أزمة  حلل  الوالئية 
القريبة  السدود  من  الشروب  باملاء  املنطقة  كتدعيم 
مثل سد سوبلة القريب منها )تابع لوالية املسيلة( أو 
زيادة حصة البلدية من املاء الذي تتزود به من مشروع 

الشعبة احلمراء ببلدية عني آزال.

  »الغاز الطبيعي« حلم
 مؤجل منذ سنوات

مشكلة غياب الغاز الطبيعي هي األخرى أصبحت 
هاجسا يوميا يؤرق سكان هذه القرية، إذ اشتكوا من 
املعاناة اليومية التي يتكبدونهايف السعي وراء قارورات 
الكثيرة  والوعود  املتكررة  النداءات  ورغم  البوتان،  غاز 
من الوالة املتعاقبني على والية سطيف مازالت القرية 
لم تتزود بعد بهذه الطاقة احليوية التي اعتبرها السكان 
من الضروريات األساسية إلنهاء معاناتهم خاصة يف 
فصل الشتاء الذي تعرف فيه املنطقة برودة قاسية كون 
القرية لصيقة باجلبال وهو ما يتطلب وجود هذه املادة 
احليوية من أجل التدفئة، ويف هذا السياق أكد سكان 
قريتهمبالغاز  لتزويد  كثيرة  وعودا  تلقوا  أنهم  القرية 
طويلة،  لسنوات  تأجل  الذي  حلمهم  وهو  الطبيعي 
وعود لم تتحقق رغم طول االنتظار،وهو الوضع الذي 
قريتهم  ربط  يف  اإلسراع  ضرورة  حسبهم  يستدعي 
وبلديات  قرى  أن  خصوصا  الطبيعي،  الغاز  بشبكة 

مجاورة استفادت منها.

 مكتب بريد جاهز منذ خمس 
سنوات. .لكنه غير مستغل

منذ  القرية  يف  إجنازه  مت  الذي  البريد  مركز  حتّول 
خمس سنوات إلى خرابة بعد أن بقي مغلقا يف وجوه 
املواطنني طوال هذه الفترة، هذا املركز الذي مت حتويله 
بريد  مركز  إلى  القرية  ملدرسة  تابع  وظيفي  من سكن 
السابقة لم يتم استغالله وظل  البلدية  العهدة  خالل 
دفع  ما  وهو  جاهزيته،  رغم  املواطنني  وجوه  يف  مغلقا 
واملواصالت  البريد  مدير  مناشدة  إلى  القرية  سكان 

املرفق  هذا  لفتح  بوالية سطيف  والالسلكية  السلكية 
وجتهيزه ووضعه حيز اخلدمة خصوصا أن البلدية قامت 

بإجنازه وتهيئته ووضعه حتت تصرف اجلهة الوصية.

عجز يف الهياكل البيداغوجية 
يف  الوحيدة  اوصيف«  »اعمر  املتوسطة  تعد  لم 
مركز  مستوى  على  واملوجودة  بوطالب  بلدية  إقليم 
من  الهائل  العدد  استيعاب  على  قادرة  بوطالب 
التالميذ الوافدينإليها من االبتدائيات العشر املوجودة 
البلدية، حيث تضم هذه  على مستوى قرى ومداشر 
املتوسطة عددا كبيرا من التالميذ يقارب ضعف طاقتها 
النظرية )600 مقعد(وتعاني من اكتظاظ غير مسبوق 
يؤثر  مما  الواحد  القسم  يف  تلميذا   50 إلى   47 مبعدل 
سلبا على مردود التالميذ، وهو ما دفع األولياء يف قرية 
قنيفة والقرى املجاورة للمطالبة بإنشاء متوسطة جديدة 
لفائدة تالميذ اجلهة الغربية التي توجد فيها قرى كثيرة 
ويتمركز بها عدد كبير من املتمدرسني بغرض تقريب 
املتوسطة منهم والقضاء على مشكلة االكتظاظ وتقليل 

الضغط عن متوسطة عمر أوصيف.

  مطالب أخرى يف انتظار 
التفاتة من املسؤولين

إضافة إلى هذه املطالب، متحورت جّل انشغاالت 
مواطني وساكنة قرية قنيفة حول تهيئة وفتح املسالك 
الزراعي،  نشاطهم  ممارسة  لتسهيل  للفالحني  الريفية 
والتكفل بترميم وتأهيل وتهيئة املناطق املهجورةخالل 
التي  عماره  وثنّية  وزنطار  عبلة  مثل  السوداء  العشرية 
سكانها  من  الكثير  ويريد  للسكن  قابلة  اآلن  صارت 
حتتاج  التي  القدمية  مساكنهم  واستغالل  إليها  العودة 
املسالك  وتعبيد  الكهرباء  بشبكة  ربط  إعادة  إلى 
واملنافذ، كما طالبوا بترميم املعالم التاريخية واالهتمام 
أحد  وهو  تافرطاست  مبنطقة  الواقع  واضح  كمركز  بها 
أكبر مراكز املجاهدين أثناء الثورة التحريرية، والذي مّر 
به كبار قادة الثورة من أمثال املجاهدين يوسف يعالوي 
عزيل  القادر  عبد  والشهيد  يحياوي  الصالح  ومحمد 
)املدعو الباريكي( والشهيد املكي حيحي وغيرهم من 
األبطال حسب ما يرويه شهود من األسرة الثورية يف 
املنطقة، إضافة إلى مطالب تنموية أخرى أهمها بناء 

للتالميذ  الطرق  حواف  النقلعلى  حلافالت  محطات 
من  القرية  حصة  وزيادة  واألمطار،  البرد  من  حتميهم 
العادل  والتوزيع  الترميم  وإعانات  الريفية  السكنات 

لهذه اإلعانات.

رئيس البلدية يوضح:
»عبد  السيد  بوطالب  بلدية  قالرئيس  جهته  من 
الرحمن جوادة« يف لقاء مع »أخبار الوطن« إن البلدية 
تقوم بدورها على أكمل وجه غير أن الكثير من املطالب 
سطرتها  التي  األولويات  ضمن  تندرج  ال  املطروحة 
مقارنة  الفقيرة  البلدية  وموارد  قدرات  وتتجاوز  الوالية 

ببلديات أخرى.
 وأضاف بخصوص أزمة املاء الشروب إن البلدية 
فمعدل  إقليمها  كافة  يف  خانقة  مياه  أزمة  من  تعاني 
توزيع املاء هو مرة يف عشرين يوما أو مرة يف خمسة عشر 
قنيفة  قرية  يف  األمر  هو  كما  األحوال  أفضل  يف  يوًما 
احملظوظة مقارنة بقرى ومداشر أخرى، والسبب حسب 
نقب  من  تتزود  بوطالب  بلدية  أن  هو  البلدية  رئيس 
الشعبة  مشروع  ومن  واضح  قرية  مستوى  على  واحد 
آزال بكمية ضئيلة جدا بحوالي  ببلدية عني  احلمراء 
500 م3كل 48 ساعة تتوزع على كل املداشر والقرى 
والتجمعات السكنية بالبلدية مما سبب عجزا كبيرا يف 
توزيع املياه، ويف ختام حديثه معنا أجاب السيد رئيس 
قائال  البريدي  باملركز  املتعلق  االنشغال  على  البلدية 
بأن املركز املذكور مت ترميمه وحتويله إلى مكتب بريدي 
تابعا  وظيفيا  سكنا  كان  أن  بعد  السابقة  العهدة  يف 
ملدرسة القرية، وأن البلدية قامت بدورها يف ترميم املقر 
مدير  وراسلت  واملواصالت  البريد  ملصلحة  وتسليمه 
له  موظفني  وتسخير  املكتب  لفتح  واملواصالت  البريد 
أن  إال  السابقة،  العهدة  يف  اإلجراءات  بكل  وقامت 
مصالح البريد واملواصالت لم تستجب بحجة أن فتح 
مكتب بريدي يستوجب جملة من الشروط منها شرط 
على  فيها  بريدي  مكتب  فتح  املراد  املنطقة  تتوفر  أن 
يتوفر يف  الذي ال  الشرط  5000 نسمة وهو  أكثر من 
توفير عمال ملكتب  والبلدية غير مسؤولة عن  القرية، 
الوصية  للجهة  املقر وسلمته  البريد وفتحه فقد وفرت 

والقرار اآلن بيدها.

املواطن يعاِني والبلدية مغلوب ىلع أمرها

»قرية قنيفة« في سطيف.. واقع مزر ومستقبل مجهول»قرية قنيفة« في سطيف.. واقع مزر ومستقبل مجهول
يعيش سكان قرية قنيفة الواقعة ببلدية بوطالب في أقصى جنوبي والية سطيف )على بعد 82 كلم من مقر الوالية( واقًعا مزرًيا، على غرار باقي 

قرى ومداشر هذه البلدية النائية، التي لم يشفع لها تاريخها الثوري المعروف في لفت اهتمام وأنظار المسؤولين المتعاقبين على والية سطيف. »أخبار 
الوطن« زارت القرية ورصدت أهم انشغاالت سكانها.
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الغمــــوض يسيــــطرالغمــــوض يسيــــطر
 علـــى مستقبــل ديمبلــي علـــى مستقبــل ديمبلــي

عثمان  الفرنسي  الالعب  مع  اتفاق  إلى  للتوصل  برشلونة،  نادي  عثمان يسعى  الفرنسي  الالعب  مع  اتفاق  إلى  للتوصل  برشلونة،  نادي  يسعى 
دميبلي، من أجل جتديد العقد الذي ينتهي يف صيف عام دميبلي، من أجل جتديد العقد الذي ينتهي يف صيف عام 20222022..

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن برشلونة يريد التوصل التفاق مع وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن برشلونة يريد التوصل التفاق مع 
دميبلي، قبل أن يدخل الالعب عامه التعاقدي األخير، وهو السيناريو الذي ال دميبلي، قبل أن يدخل الالعب عامه التعاقدي األخير، وهو السيناريو الذي ال 
يريده البارسا، وسط اهتمام بالغ من مانشستر يونايتد الذي يريد ضمه بشدة.يريده البارسا، وسط اهتمام بالغ من مانشستر يونايتد الذي يريد ضمه بشدة.

يف  دميبلي  مستقبل  حل  يريد  برشلونة  أن  يف وأضافت  دميبلي  مستقبل  حل  يريد  برشلونة  أن  وقت وأضافت  وقت أسرع  أسرع 
يف يف ملنعه من الرحيل، مشيرة إلى أن الطرفني تواصال ملنعه من الرحيل، مشيرة إلى أن الطرفني تواصال 

الفترة األخيرة للتفاوض على جتديد العقد.الفترة األخيرة للتفاوض على جتديد العقد.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ودميبلي وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ودميبلي 
لم يتوصال بعد التفاق، لتتخذ األمانة الفنية لم يتوصال بعد التفاق، لتتخذ األمانة الفنية 

بالنادي قرار ترك عقد دميبلي حتت تصرف بالنادي قرار ترك عقد دميبلي حتت تصرف 
سُتنتخب  التي  للنادي  اجلديدة  سُتنتخب اإلدارة  التي  للنادي  اجلديدة  اإلدارة 

هذه  حلسم  املقبل،  جانفي  هذه   حلسم  املقبل،  جانفي   2424 يف يف 
القضية.القضية.

وتابعت أن اإلدارة اجلديدة وتابعت أن اإلدارة اجلديدة 
إما  دميبلي،  مصير  إما ستقرر  دميبلي،  مصير  ستقرر 

كان  إذا  رحيله  كان بقبول  إذا  رحيله  بقبول 
أو  مثيًرا  عرًضا  أو ميتلك  مثيًرا  عرًضا  ميتلك 
بقاء الالعب والتوصل بقاء الالعب والتوصل 
حول  حول التفاق  التفاق 

التجديد.التجديد.

قائد برشلونة ليونيل ميسي:

»بــارتــوميــو »بــارتــوميــو 
خدعنـــي كثيــًرا خدعنـــي كثيــًرا 

ورفضـــت الذهــاب ورفضـــت الذهــاب 
لطبيـــب نفســـي«لطبيـــب نفســـي«

كواليس  برشلونة،  قائد  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  كشف 
انتهت  والتي  املاضي،  الصيف  البلوغرانا  عن  الرحيل  محاوالته 

باستمراره حتى نهاية املوسم احلالي.
اإلسبانية:  سكترا«  »ال  لقناة  حوار  خالل  ميسي،  وقال 
»ال ألعب كرة القدم من أجل أن أكون األفضل يف العالم، بل 
ألعب لالنتصار ومن أجل الفريق«. وأضاف: »كان يجب علي 
الذهاب إلى طبيب نفسي لكنني لم أفعل، وأخبرتني زوجتي 

أنتونيال أحياًنا، لكن كان من الصعب علي«.
يف  برغبتي  مرات  عدة  الرئيس  أخبرت  »لقد  وتابع: 
ذلك،  لقول  الرسمية  الوسيلة  البورفاكس  وكان  الرحيل، 
واعتقدت أنني أنهيت رحلتي هنا وأنني بحاجة إلى التغيير«. 
دوري  أجل  من  القتال  مواصلة  يف  أرغب  »كنت  وأوضح: 
ليجعلني  األشياء  قلب  يف  الرئيس  وبدأ  والدوري،  األبطال 
قراًرا  وكان  هادئ،  وأنا  األفالم،  السيئ يف  الرجل  مثل  أبدو 
حياتي،  نادي  عن  والرحيل  اتخاذه  الصعب  ومن  فظيًعا، 
تِرد  لم  وعائلتي  هذه  من  أفضل  مدينة  هناك  أن  أعتقد  وال 
الرحيل«.واستكمل: »لقد فكرت يف أمر الرحيل قبل سواريز، لكنه كان جنوًنا، لقد رحل مجاًنا وبعقد لعامني لفريق 

ُيقاتل من أجل الهدف نفسه مثلنا«.
ونوه: »بارتوميو خدعني يف أشياء كثيرة خالل سنوات، وأعرف النادي جيًدا، والعام املاضي كان صعًبا، وقبل ذلك 

كان صعًبا بسبب طريقة إقصائنا من دوري األبطال«.
وأمت: »كنت أعلم أنني لو ذهبت إلى احملكمة ضد برشلونة سأكون على حق، والعديد من احملامني أكدوا لي ذلك، 
وانتهى األمر باحلل، وال أشتكي من املعاملة التي تلقيتها خاصة من الصحافة املدريدية، رغم أنه كان هناك يف برشلونة 
من هاجمني«.                                                                                                                القسم الرياضي

اشهار تأسيس جمعية ذات صبغة محلية 

طبقا ألحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 
2012 المتعلق بالجمعيات

ذات الطابع االجتماعي ال سيما المادة رقم 18 منه 
المسماة : الجمعية الدينية المدرسة القرآنية المنوذجية 

600مسكن بلدية المسيلة 
الكائن مقرها بــ600 مسكن - بلدية المسيلة 

رئيس الجمعية : بوسعدية عبد الكريم 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تامنغست

 مديرية التنظيم والشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 

مكتب االنتخابات والجمعيات الرقم 07 /2020

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية 
طبقا ألحكام المادة 18 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433 

الموافق :12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات تم هذا اليوم السبت استالم 
مذكرة التعديالت المؤرخة في 17 فيفيري 2020، المتعلقة بتغيير تشكيلة 

الهيئة التنفيذية للجمعية الوالئية المسماة: 
الجمعية الثقافية » أصدقاء االهقار «

المسجلة تحت رقم: 040 / 1992 بتاريخ 31/ 10 / 1992 
المقيمة بـ: المجمع الثقافي بوسط المدينة - بلدية تمنراست

 تترأسها السيد: لضفار مختار
وبالتالي يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام المادة )18( الفقرة )02( 

من القانون السالف الذكر.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الرابطة الوالئية للرياضة والعمل-  عين الدفلى -

دعـــــــــــوة
يسر رئيس الرابطة الوالئية للرياضة والعمل بوالية عين الدفلى ، أن 

يدعوكم لحضور أشغال الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقريرين 
المالي واألدبي لسنة 2020 والحصيلة األدبية والمالية للعهدة األولمبية 

2020-2016 وتحضيرالجمعية العامة االنتخابية للعهدة األولمبية 
2024-2020، تعقد الجمعية العامة العادية يوم السبت 2021/01/02 
على الساعة 10.00 سا صباحا بالمركب الجواري حي السالم بخميس 
مليانة والجمعية العامة االنتخابية يوم السبت 2021/01/09 في نفس 

التوقيت وبنفس القاعة .حضوركم يشرفنا
رئيس الرابطة كرفاح قويدر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الرابطة الوالئية للتايكواندو - عين الدفلى -

دعـــــــــــــــــــــــــــوة
  يسر رئيس الرابطة الوالئية للتايكواندو  بوالية عين الدفلى ، أن 

يدعوكم لحضور أشغال الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقريرين 
المالي واألدبي لسنة 2020 والحصيلة األدبية والمالية للعهدة األولمبية 

2020-2016 وتحضيرالجمعية العامة االنتخابية للعهدة األولمبية 
2024-2020، تعقد الجمعية العامة العادية يوم السبت 2021/01/02 
على الساعة 10.00 سا صباحا بالمركب الرياضي عبد الحميد كرمالي 
جليدة  والجمعية العامة االنتخابية يوم السبت 2021/01/09 في نفس 

التوقيت وبنفس القاعة .حضوركم يشرفنا
رئيس الرابطة قضاي محمد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الرابطة الوالئية للكاراتي دو – عين الدفلى -

دعــــــــــــــــــــــــوة
  يسر رئيس الرابطة الوالئية للكاراتي دو بوالية عين الدفلى ، أن 

يدعوكم لحضور أشغال الجمعية العامة العادية للمصادقة على التقريرين 
المالي واألدبي لسنة 2020 والحصيلة األدبية والمالية للعهدة األولمبية 

2020-2016 وتحضيرالجمعية العامة االنتخابية للعهدة األولمبية 
2024-2020، تعقد الجمعية العامة العادية يوم السبت 2021/01/02 

على الساعة 10.00 سا صباحا بالمركب المتعدد الرياضات بن 
حمدود عبد القادر عين الدفلى والجمعية العامة االنتخابية يوم السبت 
2021/01/09 في نفس التوقيت وبنفس القاعة . حضوركم يشرفنا

رئيس الرابطة  عيادي رحيم

Akhbar elwatane LE  29-12-2020

Akhbar elwatane LE  29-12-2020

Akhbar elwatane LE  29-12-2020

Akhbar elwatane Gr  LE  29-12-2020

Akhbar elwatane LE  29-12-2020Akhbar elwatane LE  29-12-2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
والية بجاية
 دائرة بجاية

بلدية بجاية
المجلس الشعبي البلدي مصلحة: م. ت.ش. ق.

 رقم : 362/ 2020

إعـــــــالن إلعــــــداد شهــــــادة الحيــــــازة
تطبيقا للمرسوم رقم 254 /91 المؤرخ في 27 جويلية 1991، قدم السيد:

 -1 حمودي زهير، المولود)ة( ب: تراريست- بوعنداس والية سطيف في1974/01/07 . 
العنوان: حي دواجي بجاية. 

ملف يتضمن طلب تسليم شهادة الحيازة للعقار التالي: 
قطعة أرضية عارية تقع ببلدية بجاية دائرة بجاية والية بجاية بالمكان المسمى »لوطا قرية بير سالم«. تقدر مساحتها  

1079,00م2
يحدها:

من الشمال: ملكية مولوجي مختار. 
من الجنوب: ملكية مولوجي أحمد. 
من الشرق: أمالك مديرية الري. 

من الغرب: ممر.
 فعلى كل شخص له مطالب أو اعتراضات على تحرير هذه الشهادة ان يقدمها إلى مقر بلدية بجاية مديرية التنظيم و الشؤون 

Akhbar elwatane  ANEP : 2030001655   -    LE  29-12-2020 N° 436القانونية لمدة أقصاها شهرين )02( من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
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الجولة السادسة من الرابطة األولى

وفــاق سطيـف يستعيد الريـادة واتحاد وفــاق سطيـف يستعيد الريـادة واتحاد 
الجزائـر ينتفــض بثالثيــة نظيفــةالجزائـر ينتفــض بثالثيــة نظيفــة

األولى  للرابطة  السادسة  اجلولة  كانت 
مطابقة  أمس  اول  جرت  التي  القدم  لكرة 
سطيف  وفاق  استعاد  حيث  للتوقعات 
نادي  على  الصعب  بفوزه  الترتيب  ريادة 
السابق  الرائد  ركون  مستغال   ،1-0 بارادو 
احتاد  انتفض  بينما  للراحة،  الساورة  شبيبة 
اجلزائر أمام جاره العاصمي نصر حسني داي 

بثالثية نظيفة، مسجال انتصاره األول.
العشر  الدقائق  سطيف  وفاق  وانتظر 
بفضل  الفوز  ليحقق  املباراة  من  األخيرة 
يف  الفضل  له  كان  الذي  عمورة،  الشاب 
األولى  اجلولة  خالل  الفوز  هديف  تسجيل 
أمام احتاد اجلزائر )0-2( على ميدان »عمر 

حمادي«.
نبيل  املدرب  تشكيلة  يعطي  الفوز  هذا 
يف  الترتيب  سدة  اعتالء  إمكانية  الكوكي 
لكوكبة  املتأخرة  املباريات  تسوية  انتظار 
شباب  الساورة،  شبيبة  غرار  على  الطليعة 

بلوزداد ومولودية اجلزائر.
ومتكنت جمعية عني مليلة الفائزة بشق 
الصعود   ،1-0 البرج  أهلي  على  األنفس 
هداف  بفضل  نقطة،  ب11  الثالث  للمركز 
الثالث  هدفه  أمضى  الذي  دمان  الفريق 
املليلي  النادي  استغل  وقد  املوسم.  هذا 
 ،52 الدقيقة  البرج سيدهم يف  طرد العب 
جزاء  لضربة  الضيف  الفريق  اهدار  وخاصة 
قتال،  طرف  من  للقاء  األخيرة  الدقائق  يف 
ثمني  تعادل  انتزاع  فريقه  على  فوت  الذي 

خارج امليدان.
وعرفت هذه اجلولة تألق كل من اوملبي 
فعالية  أكدا  اللذين  الشلف  وجمعية  املدية 
هاما  فوزا  حقق  فاألوملبي  هجومهما.  خط 
فعلها  مثلما   ،3-1 مقرة  جنم  ميدان  على 

يف وقت سابق من املوسم على ميدان احتاد 
العبه  تألق  حيث  النتيجة،  بنفس  اجلزائر 
الغوماري صاحب ثنائية . اما النجم، الذي 
اكتفى بانتصار واحد يف بداية املوسم، فقد 
التوالي،  على  له  هزمية  ثالث  اليوم  سجل 
اخلمس  اجلوالت  يف  يتيمة  بنقطة  مكتفيا 

األخيرة.
تفوت  لم  جهتها  من  الشلف  جمعية 
الفرصة لتمطر شباك احتاد بلعباس برباعية، 
ب11  هجوم  خط  أحسن  بذلك  لتصبح 
هدفا، وبالتالي تصعد للمركز الرابع برصيد 
على  ذاته  الوقت  يف  متحسرة  نقاط،   10
القبائل   شبيبة  أمام  مبيدانها  املسجلة  الهزمية 

.0-2
للمركز  وهران  مولودية  صعدت  كما 
الرابع بفضل االنتصار الثمني و الصعب على 
سريع غليزان يف لقاء محلي مثير اكتفى فيه 
صاحب الديار بهدف وحيد من رمية جزاء 

لالعب بوطيش يف الدقيقة 27.
احمللي  االحتاد  بني  بسكرة  لقاء  وانتهى 
و شبيبة القبائل بالتعادل 1-1، وهي نتيجة 
الهزمية،  من  املتخوفتني  التشكيلتني  أرضت 
يتذوق  لم  الذي  »الزيبان«  نادي  وخاصة 
فيما  جوالت،  ست  مرور  بعد  طعمها  بعد 
بداية  بعد  استفاقته  »الكناري«  يواصل 

موسم سلبية.
ملعب  كان  التي  العاصمية  القمة  أما 
عادت  فقد  لها،  مسرحا  حمادي  عمر 
حسني  نصر  حساب  على  اجلزائر  الحتاد 
داي بنتيجة 0-3، تألق فيها الالعب حمزة 
للمعنويات  مفيد  فوز  وهو  بهدفني،  كودري 
البداية  نتيجة  االحتاد  عند  انحطت  التي 
زالت  ال  التي  للنصرية  خالفا  الكارثية، 

تلهث وراء انتصارها األول للموسم، مكتفية 
املركز  يف  تركتها  تعادالت  بثالثة  اآلن  حلد 

الثامن عشر.
برنامج اجلولة  اللقاء األخير يف  وانتهي 
تلمسان  وداد  بني  أبيض  بتعادل  السادسة 
ترضي  نتيجة  وهي  سكيكدة،  وشبيبة 
ما  نوعا  تداركوا  الذين  »روسيكادا«  أبناء 
الهزمية الثقيلة يف اجلولة املاضية أمام جمعية 
يبحث  الوداد  يزال  ال  املقابل،  يف  الشلف. 
عن انتصاره األول، مكتفيا بأربعة تعادالت 

و هزميتني.
من  منقوصة  اجلولة  هذه  وكانت 
مولودية   - الساورة  شبيبة  وهما  مباراتني 
بلوزداد - شباب قسنطينة،  اجلزائر وشباب 
الناديني  التزامات  بسبب  املؤجلتني 

العاصميني يف رابطة أبطال إفريقيا.
م.هشام

بقيادة  اجلزائر،  مولودية  إدارة  مجلس  أعلن 
املدير  استقالة  على  موافقته  أملاس،  الناصر  عبد 

الرياضي، سيد علي عوف ألسباب شخصية.
عبر صفحته  بيان  العاصمي يف  النادي  وقال 
مجلس  أعضاء  »عقد  »فيسبوك«:  على  الرسمية 
إدارة مولودية اجلزائر، مبقر النادي اجتماعا ملناقشة 
بعض النقاط، من بينها استقالة سيد علي عوف، 
رايسي،  الكرمي  عبد  بالعضوين  املجلس  وتدعيم 

وعبد الرحيم علي«.
استقالة  على  املوافقة  »متت  البيان  وأضاف 
شخصية،  لظروف  كانت  التي  عوف  علي  سيد 
مجلس  تدعيم  على  باإلجماع  املوافقة  متت  كما 

اإلدارة بكل من رايسي وعبد الرحيم«.
إضافة  الرحيم،  وعبد  رايسي  الثنائي  ويعد 
كبيرة ملجلس إدارة مولودية اجلزائر، مبا أنهما شغال 

مناصب إدارية سابقا.

بعد املوافقة ىلع استقالة عوف

رايسـي وعبد الرحيم يدعمان رايسـي وعبد الرحيم يدعمان 
مجلس إدارة مولودية الجزائر  مجلس إدارة مولودية الجزائر  

قال أن وست هام يختلف عن برينتفورد، بن رحمة:

»يجب أن أتحلى بالصبر لحين حصولي على فرصتي«»يجب أن أتحلى بالصبر لحين حصولي على فرصتي«
الدولي اجلزائري سعيد بن رحمة، جناح نادي  أكد 
انضمامه  قرار  على  يندم  لم  أنه  اإلجنليزي،  هام  وست 
على  احلصول  بانتظار  أنه  إلى  مشيرا  »املطارق«،  لصفوف 

فرصة حقيقية للحصول على ثقة املدرب.
سي«  أم  »أر  لقناة  تصريحات  يف  رحمة  بن  وقال 
ألنني  هام،  وست  إلى  االنتقال  على  »وافقت  الفرنسية 
أحتلى  لذلك  تدريجيا،  مستواي  وتطوير  التقدم  يف  أرغب 

بالصبر، حلني حصولي على فرصتي«.
ألعب  ال  عندما  أنزعج  األحيان  بعض  »يف  وأضاف 
إضافية  دقائق  على  احلصول  يف  أرغب  ألنني  أساسيا، 
بعض  يحتاج  ذلك  أن  أدرك  الثقة.  من  املزيد  ألكتسب 

الوقت خاصة أن األمور مختلفة هنا«.
وتابع »اللعب لوست هام يختلف عن برينتفورد الذي 
تبدل  أن  عليك  يجب  هنا  لكن  مطلقة،  حرية  معه  نلت 
الكثير حتى تفوز بثقة املدرب واألنصار، لهذا  أعمل بجهد 

كبير ألقدم اإلضافة«.
إجنلترا،  يف  الكبيرة  األندية  من  هام  »وست  وأمت 
الدوري  يف  األولى   10 الـ  املراكز  على  دائما  وينافس 
اإلجنليزي املمتاز، وعندما تلعب له يجب أن تكون قويا، 

وتدافع بشراسة، وتهاجم بجدية، لتنتزع مكانك«.
م.هشام

املدرب  السويسري كريستيان غروس،  أوضح 
اجلديد لشالكه األملاني، موقفه من االعتماد على 
العب الوسط الدولي اجلزائري، نبيل بن طالب، 

خالل مهمته مع األزرق امللكي.
وظهر غروس يف مؤمتر صحفي لتقدميه، حيث 
ُسئل عما إذا كان سيعيد بن طالب لقائمة الفريق، 
بعد توليه املسؤولية، فأجاب: »ال، لن يكون أحد 

الالعبني الذين سأعتمد عليهم«.
إدارة  ِقبل  من  أُوقف  قد  طالب  بن  وكان 
الفريق  مع  التدرب  على  إجباره  ومت  النادي، 
السابق،  املدرب  مع  مشادته  بسبب  الرديف، 
مانويل باوم. وال يعد هذا اإليقاف األول من نوعه 
للدولي اجلزائري، الذي بات لديه تاريخ طويل من 

األزمات مع إدارة شالكه.
محتملة  حتركات  هناك  كانت  إذا  وعما 
»نتحدث  أجاب  الشتوي،  امليركاتو  يف  لشالكه، 
بشأن ذلك، فهناك احتياجات دائمة، وسنرى ما 

هو املتاح، نظًرا ألن الوضع املالي صعب للغاية«.
السعودي  لألهلي  السابق  املدرب  وأشار 
للسرعة،  شالكه  حاجة  إلى  املصري،  والزمالك 
خاصًة على األطراف، كما طالب فريقه بأن يكون 
مضيًفاغ«سنبذل  املقبلة،  الفترة  يف  متاسًكا  أكثر 
املفاوضات  إن  غروس  جهدنا«.وقال  قصارى 
بدأت مع شالكه، منذ 3 أسابيع، موضحا »كنت 
يف  سعيًدا  كنت  لكنني  االتصال،  من  متفاجًئا 

معه  شالكه  تفاوض  عن  الوقت«.وكشف  ذات 
قبل سنوات لتدريب الفريق، حيث اجتمع بإدارة 
النادي يف مدينة زيوريخ السويسرية، لكن احملادثات 

لم ُتكلل بالنجاح يف النهاية.
م.هشام

غــروس يبعــد بـن طالــب غــروس يبعــد بـن طالــب 
عــــن مخططتـــهعــــن مخططتـــه

يف  دو  للكاراتي  الوطني  املنتخب  يدخل 
تربصه التحضيري الرابع مطلع شهر جانفي القادم 
باملركب  وسيدات(  )رجال  مصارعا   16 مبشاركة 
حتسبا  بالعاصمة،  بالشراقة  »سفالتاس«  الرياضي 
لالستحقاقات الدولية املقبلة، حسب ما علم من 

االحتادية اجلزائرية لالختصاص.
واوضح املدير الفني الوطني للهيئة الفدرالية، 
سيدخلون  مصارعا   16« ان  حسناوي،  يوسف 
ايام  عشرة  ملدة  التوالي  على  الرابع  التربص 
استعدادا، اوال، للمشاركة يف الدورة الدولية التي 
حتتضنها لشبونة البرتغالية من 19 إلى 23 فيفري 
شهر  طوكيو  ألوملبياد  املباشرة  التأهيلية  الدورة  ثم 
يونيو املقبل بباريس«. وأضاف حسناوي »سجلنا 
تأخرا يف انطالق هذه التجمعات اإلعدادية بسبب 
اصابة 5 مصارعني اثناء التدريبات. لقد استعادوا 
التحضيرات  ألجواء  عادوا  واآلن  لياقتهم  كامل 

رفقة زمالئهم«.

وأكد املدير الفني أن الهدف من املشاركة يف 
اكبر عدد ممكن  الرياضية هو  حصد  املواعيد  هذه 

من امليداليات لتشريف األلوان الوطنية.
هم   التربص  بدخول  املعنيون  والرياضيون 
 -55( وداد  دراعو  كلغ(،   -50( اميان  طالب 
كلغ(، ميدي شيماء )60- كلغ(، معطوب المية 
)68- كلغ(، مقداس لبنى )68+ كلغ(، بوعقل 
فيصل )67- كلغ(، الرجان يانيس )75- كلغ(، 
عشاش معاذ )55- كلغ(، براهيمي سامي )84- 
كلغ(، دايخي حسني )84+ كلغ( يف اختصاص 
من  كل  كاتا  تربص  يخص  بينما  الكوميتي، 
معاذ،  ويتاس  حكيم،  حاوة  سمير،  لعكروت 
سعيد  حاج  و  كنزة  بلعباس  ريان،  سالكجي 
الوطنية  العناصر  تدريب  على  كاميليا.ويشرف 
فايز،  زيقاوة  رضوان،  ايديري  وهم  مدربني  ستة 
توفيق  سالم  بن  رشيد،  تيقري  طارق،  عدمان 

ولغويل اميان.

تحسبا لالستحقاقات الدولية املقبلة

المنتخــب الوطنـي للكاراتــي المنتخــب الوطنـي للكاراتــي 
دو سيشـرع في تربصـه الرابعدو سيشـرع في تربصـه الرابع

النتائـــج:
احتاد بسكرة - شبيبة القبائل 1-1

جنم مقرة - اوملبي املدية 1-3
وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة 0-0
مولودية وهران - سريع غليزان 1-0

احتاد اجلزائر - نصر حسني داي 3-0
أوملبي الشلف - احتاد بلعباس 4-1

جمعية عني مليلة - أهلي البرج 1-0
وفاق سطيف - نادي بارادو 1-0
مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - شباب قسنطينة
شبيبة الساورة - مولودية اجلزائر
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ضمن سلسلة »أقالم الزيبان«ضمن سلسلة »أقالم الزيبان«

 الكشـــف عــن مشــــــروع  الكشـــف عــن مشــــــروع 
الكتــــابة العربــــية الكتــــابة العربــــية التقنــــيةالتقنــــية

استضافت، أول أمس، املكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية لوالية بسكرة »املجاهد محمد عصامي« 
األستاذ احملامي نور الدين طيري، ضمن العدد األول من سلسلة »أقالم الزيبان«، يف قراءة حملتوى 

كتابه املوسوم بـ »مشروع الكتابة العربية التقنية: مستقبل الكتابة العربية«، الصادر عن دار علي بن 
زيد للطباعة والنشر، واملتحصل على شهادة تقدير من املجلس الدولي للغة العربية، بعد مشاركة 

صاحبه يف املؤمتر الدولي السابع للغة العربية املنعقد بدبي سنة 2018. 

املولود اجلديد،  أثنوا على  الذين  الكتاب  بحضور مجموعة من 
التعريف  بهدف  الرئيسية  املكتبة  أنشأتها  التي  السلسلة  يف  املتمثل 
نتاجاتهم  يعرض  منبرا  تكون  الزيبان، حتى  مبنطقة  واملبدعني  باألدباء 

األدبية والثقافية، و قناة تواصل مع اجلمهور املهتم بالشأن الثقايف. 
بعد الكلمة الترحيبية ملدير املكتبة األستاذ ياسني العابد، تدخل 
الباحث اجلامعي نور الدين طيري الذي ذكر بأن تطوير اللغة العربية هو 
أهم أسس بناء نهضة جديدة لهذه األمة، وأشار الى أنه بعد سنوات 
من البحث والدراسة متكن من إخراج مشروع الكتابة بالعربية التقنية 
كأول كتابة عربية تكتب منفصلة احلروف، محاولة منه جادة وجريئة 
لتطوير الكتابة العربية، حتى تستطيع احتواء التكنولوجيات احلديثة، 
لغات  على  حكرا  كانت  التي  املجاالت  بعض  اختراق  من  متكينها  و 
برامج  وإعداد  العلمي  كالترميز  الالتينية،  خاصة  املتقدمة،  الدول 
لوقوهات  العربي، وصناعة اإلشهار، وتصميم  باحلرف  اآللي  اإلعالم 
الى  وتبعثها  أناقة  لتزيدها  والشوارع،  السيارات  وترقيم  املؤسسات، 

العاملية، مع حفاظها على أصالتها العربية شكال ومضمونا. 
معتبرا إياها حلقة أخرى من حلقات التطور املتواصل الذي عرفته 
اللغة العربية عبر العصور، متجاوبة مع حركة التاريخ والتقدم احلضاري 

والثقايف. 
ثم توقف عند احملطات السابقة ملشروعه من اخلط التقني األوراسي 
عربي  120 حرف  من  العربية  احلروف  أشكال  فيه عدد  تقلص  الذي 
عادي الى 40 حرف عربي تقني. ثم عند اخلط التقني اجلزائري، و 

اخلط التقني األندلسي، الى اخلط التقني الزياني. 
 ومن مميزات مشروع الكتابة العربية التقنية، احملافظة على الكتابة 
من اليمني الى اليسار، و تساوي جميع احلروف يف األحجام واألبعاد، 
وهندسية  تقنية  مبواصفات  متتعها  و  واملرونة،  والتجريد  البساطة  مع 

تضاهي احلروف الالتينية يف جماليتها االنفصالية. 
و كشف عن خطوط مشروعه يف تصميم ملفات من نوع- فونت- 
التقنية، ميكن رفعها على  خلطوط كاملة من هذه الكتابة العربية 
مختلف األجهزة االلكترونية، و إضافتها الى ملفات اخلطوط املعروفة 
– وورد- حتى ميكن الكتابة بها يف صفحات - بووار بوان - إيكسل 
األنترنيت  ومواقع  اآللي،  اإلعالم  برامج  من  غيرها  و   ،......
القصيرة،  والرسائل  االجتماعي،  التواصل  صفحات  و  املختلفة، 
بهدف حترير اللغة العربية من القيود التقنية التي كانت تعيق عودتها 

لغة عاملية للعلم واملعرفة من جديد. 
باحلروف  كتابتها  العربية  اللغة  اخلتام على مستعملي  مقترحا يف 
و  بها،  تتمتع  التي  التقنية  املميزات  من  لالستفادة  التقنية  العربية 

اختراق مختلف العلوم الدقيقة والتكنولوجيات احلديثة، لتتمكن من 
اخلروج من دائرة النسيان الى أفق العاملية، ومعترفا بأن هذا املوضوع ما 
زال يف حاجة الى مزيد من البحث والدراسة، خاصة يف مجال العلوم 
الدقيقة، وعالم املعلوماتية، مع دعوته اجلهات املعنية واملؤسسات الى 
ضرورة خلق تخصص مهندس يف الكتابة العربية، كتخصص جديد 
الكتابة  يف  املطورين  الباحثني  من  جيل  تخريج  بهدف  جامعاتنا  يف 

العربية. 
لإلشارة، فإن الباحث نور الدين طيري من مواليد مدينة جمورة 

بوالية بسكرة. خريج كلية احلقوق بجامعة باتنة وجامعة قسنطينة. 
القضائية،  واملجالس  احملاكم  لدى  معتمد  حاليا محام  يشتغل 

ورئيس املرصد الوطني للحقوقيني اجلزائريني لوالية بسكرة. 

هو أّول عرض مسرحي بالوالية منذ انتشار وباء كوروناهو أّول عرض مسرحي بالوالية منذ انتشار وباء كورونا
مسرحـــية »مكيـــاج« تعيـــد الحيـــاة لمســـرح قسنطــــينةمسرحـــية »مكيـــاج« تعيـــد الحيـــاة لمســـرح قسنطــــينة  

قال إن كورونا أّخر صدورهاقال إن كورونا أّخر صدورها

واسيـني األعـــــرج يكشـــف واسيـني األعـــــرج يكشـــف 
عــــن موعــــد صـــــدور عــــن موعــــد صـــــدور 
»ليــــليـــات رمـــــادة«»ليــــليـــات رمـــــادة«

 عقب الوعود التي قطعتها بن دودة عقب الوعود التي قطعتها بن دودة

الفنــــان الطيـــب عبــوبـي الفنــــان الطيـــب عبــوبـي 
ينتـــــظر التفـــــــاتـة ينتـــــظر التفـــــــاتـة 
مــن وزيـــرة الثقـــافةمــن وزيـــرة الثقـــافة

األعرج«،  »واسيني  والروائي  األديب  أعلن 
موعد  عن  الفيسبوك،  على  الرسمي  حسابه  عبر 
صدور النسخة الورقية من روايته اجلديدة »ليليات 
يف  معروضة  ستكون  أنها  إلى  وأشار  رمادة«. 
املكتبات العربية، مع بداية السنة اجلديدة 2021، 
األحد  يوم  األعرج«  »واسيني  الكاتب  نشر  حيث 
آالف  عن  »إجابة  فيه:  جاء  منشورًا  املنقضي، 
نشاطي  ومتابعي  قرائي  من  تلقيتها  التي  الرسائل 
»ليليات  رواية  بأن  علما  اجلميع  أحيط  الثقايف، 
رمادة« ستكون متوفرة يف األسواق العربية مع بداية 

شهر جانفي 2021، أي بعد أيام معدودات«.
تأخر صدور  سبب  األعرج«  »واسيني  وأرجع 
الرواية إلى ظروف وباء كورونا كوفيد 19 ومشكالت 
على  منشوره  يف  »األعرج«  وعّبر  جتارية،  أخرى 
الفيسبوك قائال: »قد مت على مدار الشهور املاضية، 
العديد  تلقاها  التي  االلكترونية  بالنسخة  االكتفاء 
من القراء والنّقاد والكّتاب، بينما مت تأخير النسخة 

الورقية لوقت مناسب«.
ولإلشارة، فقد أطلق »واسيني األعرج« على 
»تراتيل  عنوان  اجلديدة  روايته  من  األول  اجلزء 
بعنوان  فجاء  الثاني  اجلزء  أما  كوفيالند«  مالئكة 
الرواية  وحتمل  هذا  كوفيالند«،  شياطني  »رقصة 
مايسترو  بني  دافئة  إنسانية  حب  قصة  اجلديدة 
والدها  سّماها  وطبيبة  »شادي«  كبير  موسيقي 
أفنت  التي  اخلطاب  بن  عمر  برمادة  تبركًا  »رمادة« 
ووباء  واجلفاف  املجاعة  بسبب  وبغداد  الشام 

الطاعون.

أما بالنسبة للطبعة اجلزائرية من رواية »ليليات 
رمادة« فقد أشار »واسيني األعرج« أنه اضطر إلى 
للفنون  الوطنية  »املؤسسة  مع  روايته  نشر  توقيف 
برنامج  اجلديد  مديرها  أوقف  أن  بعد  املطبعية« 
املنشور- مطمئنا جمهور  النشر كليًا -كما جاء يف 
قرائه عبر منشوره قائال »لدي وعد مع »دار اآلداب 
العربية  الطبعة  حلقوق  املعنوية  املالكة  اللبنانية« 
للرواية، بإيصال الطبعة البيروتية إلى اجلزائر، من 

خالل وكيلها هناك، وبسعر مدروس«.
منير بن دادي

ناشد الفنان الطيب عبوبي بوالية أدرار وزيرة 
التدخل  والفنون مليكة بن دودة من أجل  الثقافة 
العاجل ومساعدته على توفير نفقات العالج املرض 
اخلبيث الذي ألم به منذ سنوات لكونه أصبح غير 
قادر على حتمل النفقات ومصاريف العالج والسفر 
عليه  أثر  مما  لوحده  لتدواي  العالج  مراكز  إلى 
بتحقيق  الوصية  الوزارة  يطالب  وجعله  وأنهكه. 
زيارتها  يف  دودة  بن  الوزيرة  قطعته  التي  الوعد 
بوضعيته  بالتكفل  وذلك  أدرار  لوالية  األخيرة 
سرطان  من  املذكور  الفنان  ويعاني   . الصحية 
املعدة الذي أجرى عليه عمليتني جراحيتني دامت 
يقوم  ثماني ساعات حيث من حني آلخر  واحدة 
برحالت من أجل العالج الكيميائي الذي لم يعد 

قادرا على تكاليفها الباهظة. 
ويعد عبوبي من بني الفنانني الذين اشتهرت 

بهم والية أدرار مولود سنة 1965 ببلدية أدرار وأب 
محليا  معروفة  فنية  عائلة  من  ينحدر  أبناء  لثالثة 
وجهويا تشتهر باحلفاظ على املوروث الثقايف الفني 
التحق سنة 1981 بفرقة ناس العشرة الكالسيكية 
ثم  املنطقة.  سكان  ونشاطات  أفراح  أحيت  التي 
لفرقة   1983 لينضم سنة  الفرقة  هذه  مع  لم ميكث 
امللتزمة  األغاني  بتأدية  اشتهرت  التي  السهام 
1985 يف فرقة جيل الوحدة  ليستقر به املقام سنة 
التي ذاع صيتها محليا ووطنيا وحتى دوليا وذلك 
سنة  فرنسا  يف  فنية  سهرات  إحياء  خالل  من 
الوحدة جوائز وطنية يف  افتكت جيل  1988 كما 
مهرجانات ومنافسات محلية يف عدة واليات على 
بعميد  يلقب  أصبح  وتيارت.  وبجاية  وهران  غرار 

مرضى السرطان يف املركز مكافحة السرطان
عبد اهلل مجبري

األخضر رحموني

 عرض مسرح قسنطينة اجلهوي احلاج محمد الطاهر الفرقاني جديد إنتاجه الفني، يف عرض شريف ملسرحية حملت عنوان » مكياج«، 
يف غياب للجمهور احملب للمسرح، واستثنائه لألسرة اإلعالمية والفنية وبعض الوجوه املسرحية، بسبب ما تفرضه الظروف الصحية الطارئة 

بالبالد.
العرض املسرحي الذي دام لساعة ونصف من الزمن، ضجت به أركان املسرح اجلهوي الذي أوصد أبوابه يف وجه محبيه منذ قرابة 
السنة، بسبب الوباء العاملي، استعمل فيه املخرج دمى عمالقة، وكان بطله مؤلف مشهور وجد نفسه يف مواجهة مباشرة مع بطل روايته، 
الذي خرج من قصاصات الورق املرمية يف األرض، رافضا التهم والصفات الشخصية التي صورها الكاتب عنه، يف فكرة عامة تدور حول 

سرقة األفكار واألعمال العلمية واألدبية لآلخرين.
وانطلق العرض بثالث دقات على الباب، سمحت بدخول 3 قردة ضمن الصورة املشهورة »ال اسمع، ال أرى، ال أتكلم« للتعبير عن 
احلالة التي يعيشها الكاتب »معمر« الذي ركن إلى مكتبه، وغطته قصاصات الورق التي حتمل رواية قصته اجلديدة، يؤلف ويعيد التأليف 
يرمي أوراقها ثم يعيد الكتابة، قبل أن يتمكن من رسم قصة الرواية ألستاذ الكيمياء وحبه لطالبته، وهذا مبجرد وصول زوجته »حياة« التي 

رافقته منذ أيام اجلامعة.
ويف وصفه لشخصية روايته تخرج من قصاصاته املرمية يف األرض صورة األستاذ الكيميائي، التي كانت يف صورة دمية عمالقة، قبل 
أن يجسد الدور الفنان املسرحي زهير تركي، الذي رفض صفات الشخصية التي ال تشبهه وحاول الكاتب إلصاقها به، معتبرا إياها صفات 

إجرامية ال تليق بأفكار مؤلف مثقف، قائال يف احلوار الذي دار بينهما »أنا مجرد فكرة جميلة أردت إفسادها ولن أسمح لك«.
وظلت أطوار العرض املسرحي تدور حول الفكرة بشخصية الشبح الكيميائي بطل القصة، وبني الزوجني معمر وحياة للتخلص منه، 
خاصة وان البطل استقدم معه »القنبلة« التي ورطه فيها بالرواية وهدده بتفجيرها يف حال عدم التراجع عما كتبه ويكتبه يف مؤلفاته، الذي 
اكتشف أن أغلبيتها مسروقة، معتبرا أن القنبلة من نتاج فكره وستنفجر فيه، ورفض أن يفكر يف مكانه بطريقته ال مبا يراه هو وجعله مجرما، 
حيث وضعه على كرسي االعتراف مقابل فك شفرات القنبلة التي هرب منها، واستغل زوجته إلغراء بطل القصة، الذي يراه هو وزوجته 

فقط، وأوهمه مبحاولة االنتحار فاشلة.
 حتى الشرطي »عزو ديالمنشا« والذي أرعبه لفظ قنبلة لم يره، واعتبر شكاوى معمر وزوجته ال أساس لها، لتنتهي مبحاكمة علنية 

ملعمر وزوجته بتهمة التعدي على حرية الغير وتوجيه إحساسه واخليانة للكتابة، وحاول إجباره على إكمال القصة مبفهومه للحياة، وأنه كان لكليهما مفهوم خاص، أحدهما أعرج أحادي دون أمانة يف الطرح يسرق األفكار ويّزيف الواقع للهروب من احلقيقة، 
وآخر مليء باألمل والورود سائال إياه »ملا اخترت القنابل بدال عن الورود؟«.

وانتهي العرض باختفاء الريح الكيميائي وترك القنبلة ملصيرها الذي اختاره الكاتب معمر، واجلدير بالذكر أن العرض من إخراج وتأليف كمال الدين فراد، عتيقة بالزمة وزهير تركي، مبشاركة كل من الفنان عادل حمالوي وفارس ديب إلى جانب سيف 
اإلسالم بوكرو.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أمينة. ب



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مديرية الشباب و الرياضة

والية املدية 
 رقم اجلبائي:096216019/45624

اإلعالن عن طلب العروض املفتوح مع اشتراط القدرات  الدنيا 
رقم :05/م ش ر /2020 

طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم 15-247  املؤرخ يف  02 ذو احلجة عام 1436 املوالي 16 سبتمبر سنة 2015 ، يتضمن  تنظيم الصفقات  العمومية و 

تفويضات املرفق العام، تعلن مديرية الشباب و الرياضة لوالية املدية، عن طلب العروض املفتوح مع إشتراط قدرات دنيا قصد إجناز املشروع اآلتي: 
املشروع: تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري 

احلصة رقم 01 : اعادة تأهيل غرف تغير املالبس + التهيئة اخلارجية 
احلصة رقم 02 : اجناز املدرجات 

شروط املشاركة
ال ميكن املشاركة يف هذا طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هذا إال املشاركني او املتعهدين  الذين يتوفرون على الشروط التالية

1  -  شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني من الدرجة الثالثة )03( فما فوق نشاط رئيسي أشغال البناء 
2 -  رقم األعمال بالنسبة للحصة رقم 01 أن يكون معدل رقم األعمال السنوات الثالث األخيرة )2019-2018-2017 ( أكبر أو يساوي 

   C20 12,000,000,00 دج مرفوقة ب
3 - رقم األعمال بالنسبة للحصة رقم 02 أن يكون معدل رقم األعمال السنوات الثالث األخيرة )2019-2018-2017 ( أكبر أو يساوي 

 C20 30,000,000,00 دج مرفوقة ب
4 - بالنسبة للحصة رقم 01 يجب أن يكون املشارك ميتلك على األقل 01 شهادة حسن اجناز خاصة باألشغال املماثلة  و أن يكون مبلغ هذه الشهادة 

يساوي أو يفوق 12,000,000,00 دج للخمس سنوات األخيرة
5 - وبالنسبة للحصة رقم 02 يجب أن يكون املشارك ميتلك على األقل 01 شهادة حسن اجناز خاصة باألشغال املماثلة و أن يكون مبلغ هذه الشهادة 

يساوي أو يفوق 20,000,000,00 دج للخمس سنوات األخيرة
6 - ميكن للمترشح ان يشارك يف أكثر من حصة لكنه ال ميكنه أن يتحصل إال على حصة واحدة فقط 

مالحظة : سيتم إقصاء العرض مباشرة يف حالة عدم توفر شروط املشاركة املذكورة أعاله 
- يجب على املتعهد تقدمي التصريح باإلكتتاب و رسالة التعهد لكل حصة على حدى . 

- يجب على العرض املعد من طرف املتعهد أن يحتوي على الوثائق املذكورة وفقا للمواصفات التالية : العرض يحتوي على ثالثة  أظرفة منفصلة 
وفقا للمادة 67 من املرسوم الرئاسي رقم 15-247  املؤرخ يف : 16/ 09 / 2015  املتضمن  تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام وهي : 

الظرف األول و يتمثل يف ملف الترشح و الظرف الثاني يتمثل يف العرض التقني اما الظرف الثالث يتمثل يف العرض املالي
 أوال / الظرف األول : ملف الترشح و يتضمن ما يلي :
1 -  تصريح بالترشح املرفق . ممضي ، مؤرخ ، مختوم . 

2 - تصريح بالنزاهة ممضي ، مؤرخ، مختوم 
3 - يف نسخة من القانون األساسي للشركة مصادق عليه من طرف املوثق.

4 -  الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة
5 - صورة من بطاقة الهوية احلديثة للمالكني و صورة عن )املفوض بالتوقيع(

6  - تقدمي قائمة اإلمكانيات املادية املوجهة إلجناز هذا املشرع مع وثائق اإلثبات تكون بإسم  املتعهد  بالنسبة لـ:
) Rétro-chargeur» +camion« (  وذلك تقدمي البطاقة الرمادية مع شهادة التأمني سارية املفعول و شهادة املراقبة التقنية للمر گبات 

و تكون صاحلة يوم الفتح مؤشرين من طرف املتعهد ( ، أما بالنسبة للعتاد اخلاص بالورشة تقدمي محضر املعاينة من طرف محضر القضائي للسنة 
اجلارية 2020  )نسخة مصادق عليها من طرف احملضر القضائي( أو تقرير خبرة ممضي و مصادق عليه من طرف خبير للسنة اجلارية 
7 -  نسخة من مستخرج الضرائب صافية دون ديون أو مجدولة يف رزنامة )Extrait de role  TVA-IBS-TAP ( أقل من 03 أشهر 

8 -شهادات هيئات  الضمان االجتماعي )CNAS-CACOBATH-CASNOS( سارية املفعول )تكون صاحلة يوم الفتح( 
9 - مستخرج من صحيفة السوابق االعدلية  ) أصلية رقم 03 )تكون صاحلة يوم الفتح(

10 - نسخة من السجل التجاري للمتعهد ساري املفعول مصادق عليه من طرف CNRC حتمل رمز النشاط املطلوب
11 -  شهادة التأهيل و التصنيف املهني من الدرجة الثالثة )03( نشاط رئيسي أشغال البناء تكون صاحلة

 .C 20 12 -  احلصائل املالية الثالث سنوات األخيرة 2017-2018-2019 تكون مودعة لدى مصالح الضرائب مرفوقة ب
13 - قائمة إسمية للمستخدمني التابعني للمترشح تبني وظيفة و رتبة كل مستخدم مصادق عليها من طرف املتعهد أو تقدمي شهادات انتساب صادرة 
ص طرف الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية صاحلة )أقل من ثالث اشهر يوم ايداع العروض ( مع إرفاق نسخ طبق األصل الشهادات )مهندس، 

تقني سامي يف البناء فتقني يف البناء، شهادات الدراسات االتطبيقية(
14  -نسخة من شهادة إيداع احلسابات االجتماعية بالنسبة للشركات )مؤشر عليها و مسلمة من طرف مأمور السجل التجاري( لسنة 2019 

15  -  أجل اإلجناز معبر عنه برزنامة planning de realisation ومختومة من طرف املتعهد مطابقة ملدة اإلجناز  ) يجب اال تتعدى )04( 
اشهر بالنسبة للحصة رقم 01 و )06( اشهر بالنسبة للحصة رقم 02

16 - شهادة حسن إجناز خاصه باألشغال املماثلة للخمس سنوات األخيرة 
17 -   بروتوكول إتفاق املجمع و حق  اإلمضاء

18 - قائمة بجميع  وثائق العرض
يوضع كل هذه الوثائق املكونة مللف الترشح يف ظرف منفصل و نقفل بإحكام يتضمن العبارة التالية :» طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 

رقم ............ اخلاصة مبشروع تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري
احلصة املشارك فيها

*****ملف الترشح ****
*تسمية املؤسسة /عنوانها */-رقم الهاتف و الفاكس *

ثانيا : الظرف الثاني : العرض التقني يتضمن مايلي:
4 التصريح باالكتتاب مملوء دون شطب و يحتوي يف آخر صفحته على العبارة  » قرئ و قبل « مكتوبة بخط اليد ممضى و مؤرخ  ومختوم

5. منوذج للمذكرة تقنية تبريرية  تسمح بتقييم العرض التقني 
6. دفتر الشروط مملوء دون شطب،  و يحتوي يف آخر صفحته على العبارة  » قرئ و قبل « مكتوبة بخط اليد ممضى و مؤرخ  ومختوم

يوضع كل هذه الوثائق املكونة للعرض التقني يف ظرف منفصل ومقفل بإحكام ، يتضمن العبارة التالية:» طلب عروض مفتوح مع اشتراط القدرات دنيا  
رقم ..... اخلاصة مبشروع : تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري

احلصة املشارك فيها
*** العرض التقني****

*تسمية املؤسسة /عنوانها */-رقم الهاتف و الفاكس *

ثالثا : الظرف الثالث : العرض املالي يتضمن مايلي:
4 رسالة التعهد مملوءة و ممضية مؤرخة ومختومة

5   جدول األسعار الوحد وية  مملوء و ممضي مؤرخ 
6 - الكشف الكمي و التقديري مملوء و ممضي ومؤرخ  و مختوم

يوضع كل هذه الوثائق املكونة للعرض املالي يف ظرف منفصل ومقفل بإحكام، يتضمن العبارة التالية:  طلب عروض مفتوح مع اشتراط القدرات دنيا  
رقم ..... اخلاصة مبشروع : تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري

احلصة املشارك فيها
***العرض املالي****

*تسمية املؤسسة */* عنوانها*/ *رقم الهاتف و الفاكس * *تسمية املؤسسة */* عنوانها*/ *رقم الهاتف و الفاكس * 

*  حدد اجل حتضير العروض بـــ 15 يوم من تاريخ اول صدور لهذا اإلعالن باللغة الوطنية و بلغة اجنبية يف النشرة الرسمية لصفقات املتعامل 
العموميBOMOP  و يف جريدتني يوميتني وطنيتني ، املتعهدون يبقون ملزمون بتعهداتهم ملدة 03 أشهر + مدة حتضير العروض )15( يوم ، مدة 

صالحية العرض تقدر ب 105  يوم ، تقدم العروض يف ) الظرف اخلارجي يحتوي على : ظرف ملف الترشح ، ظرف للعرض التقني ، و ظرف للعرض 
املالي ( مختوم و مبهم التسمية يحمل العبارات التالية 

طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 2020/05
 عرض ال يفتج  إال من طرف جلنة فتح األضرفة و تقييم العروض

املشروع : تهيئة امللعب البلدي بقصر البخاري
احلصة املشارك فيها

 الي السيد مدير الشباب و الرياضة لوالية املدية 
حي وشان املدية 

املقاولون املشاركون مدعوون للحضور إلى جلسة فتح األظرفة احملددة بآخر أجل إليداع العروض على الساعة الثانية 
زواال )14:00( مبقر مديرية الشباب و الرياضة لوالية املدية 
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هـــواري بـــومدين من قسنطينة إلى القاهرة

قـــراءة فـــي مســـار قــائد ثـــوري
ــق  ــرن املاضــي دون وثائ ــن الق ــا يف شــتاء 52 م ــي وصله ــرة الت ــاء وجــوده يف القاه أثن
ــه اســتطاع  ــرة أهمهــا أن والجــواز ســفر، مــّر هــواري بومديــن علــى محطــات كثيــرة وخطي
التســجيل يف جامعــة األزهــر الشــريف، يف الفتــرة ذاتهــا تابــع دراســته يف الثانويــة اخلديويــة 
ــة،  ــول الكلي ــل دخ ــن أج ــر م ــة يف األزه ــي بالدراس ــه أن يضح ــرة، كان علي ــب القاه بقل
ولكــن لكــي تبقــى املنحــة املتواضعــة جــدا التــي اســتفاد منهــا مــن األزهــر ســارية، كان 
يقــّدم للمشــرف علــى املنــاداة يف جامعــة األزهــر مبلــغ 50 قرشــا حتــى ال يســجل غيابــه 
عــن الــدروس، لكــن هــذه الدراســة مــا لبثــت أن انقطعــت عقــب التقائــه يف العــام املوالــي 
بشــخصية مبتســمة وبشوشــة وغيــر ملتزمــة كثيــرًا بالبروتوكــوالت، اجلالــس معــه يحــس 
بالراحــة لبســاطته وإشــعاره لغيــره بأنــه يوافقــه الــرأي أو متفهــم ملواقفــه وكأنــه يف مكانــه، 

هــذا الّشــخص ســيصبح بعــد االســتقالل رئيســًا للجزائــر.
بومدين – بن بلة تقاطع مسارات

كان أحمــد بــن بلــة قــد وصــل القاهــرة يف صيــف 53 مــن القــرن املاضــي بعــد أن متّكــن 
مــن الهــرب مــن ســجن البليــدة العســكري مــع رفيقــه أحمــد مهســاس، وهــو اّلســجن الذي 
دخلــه إثــر انكشــاف أمــر املنظمــة اخلاصــة التابعــة للحــزب، اســتطاع ديــدوش مــراد تهريبــه 
إلــى فرنســا عبــر باخــرة بجــواز ســفر مــزّور ومنهــا إلــى سويســرا ثــم القاهــرة، كان حينهــا بــن 
بلــة رئيســًا للمنظمــة اخلاصــة بعــد إعفــاء آيــت أحمــد علــى إثــر ظهــور مــا ُيعــرف باألزمــة 
البربريــة، وجناحــه قبــل ذلــك يف عمليــة الســطو علــى بريــد وهــران التــي قادهــا شــخصيا 
مبســاعدة أوروبــي ُيدعــى Pierrot Le Fou، قيادتــه للمنظمــة اخلاصــة التــي كانــت 
ــع للعــب أدوار أساســية يف  تضــم خمســة آالف فــرد عــّزز ثقتــه بنفســه ومكّنتــه مــن التطّل
الّدفــع نحــو إعــالن الثــورة، كانــت مســؤولية خطيــرة، اســتثمر فيهــا بــن بلــة خبرتــه، فهــو 
عســكري محتــرف شــارك يف احلــرب العامليــة الثانيــة وأبلــى فيهــا بــالًء كبيــرا، يف معركــة 
ــرة  ــا اســتطاع إســقاط طائ ــن، كم ــده الفرنســي مرت ــن جنــده قائ ــن م ــي كاســينو متّك مونت
أملانيــة مــن طــراز شــتوكا يف مينــاء مرســيليا، ونظــرًا ملــا أظهــره مــن شــجاعة وقــدرة، قّلــده 
ــى  ــر رومــا ســنة 1944، وهــو أعل ــة العســكرية بعــد حتري ــرال ديغــول شــخصيا امليدالي اجلن
وســام يف فرنســا وكان العربــي الوحيــد الــذي حصــل عليــه، قــام محمــد خيضــر بنقــل تلــك 
األمــوال التــي حصــل عليهــا بــن بّلــة مــن بريــد وهــران إلــى اجلزائــر العاصمــة يف حقيبتــه 
الشــخصية، فهــو ميلــك احلصانــة البرملانيــة، وهــي األمــوال التــي اُســُتخدمت لشــراء أســلحة 
مــن ليبيــا هّربــت الحقــا إلــى األوراس حيــث أشــرف مصطفــى بــن بولعيــد علــى تخزينهــا 

لهــدف كبيــر انتظــره املناضلــون كثيــرا.
حزب االنتصار للحريات والدميقراطية و اجلفاًء مع محمد 

خيضر
جــاءت عمليــة بريــد وهــران بقيــادة بــن بلــة كمحاولــة إلقنــاع السياســين أن اللعبــة 
السياســية قــد فشــلت وأّن االســتعمار عنيــف ولــن يــزول بغيــر اســتعمال العنــف …… !. 
كان رواق املغاربــة داخــل اجلامــع األزهــر مــكان نــوم الطلبــة األجانــب يبيــت فيــه كل وافــد 
ــا، بعــد انقضــاء املــدة، وجــد هــواري بومديــن نفســه خــارج  جديــد ملــدة أســبوعن مجان
رواق جامعــة األزهــر، اّتصــل خاللهــا مبســؤولي االنتصــار للحريــات والدميقراطيــة، حيــث 
اســتفاد مــن شــقة تابعــة للحــزب، وهــي الّشــقة التــي ســّببت لــه بعــد ذلــك جفــاًء مــع 
محمــد خيضــر، ســيظل أثــر هــذا اجلفــاء مســتمرا إلــى غايــة االســتقالل….! ذات يــوم، 
عائــدا مــن اجلامعــة، وجــد هــواري بومديــن مرســوال يف مدخــل العمــارة التــي يســكن فيهــا 
يحمــل ورقــة، قــال لــه الرجــل: رســالة حلضرتــك مــن مكتــب املغــرب العربــي، أمســك 
هــواري بومديــن الورقــة وهــو يعــرف متامــًا مافيهــا: قرأهــا واقفــًا: الســيد محمــد بوخروبــة، 
ــة  ــة زوااًل ملقابل ــاعة اخلامس ــدا يف الس ــي غ ــرب العرب ــب املغ ــى مكت ــورك إل ــاء حض الرج
مســؤولي املكتــب لألهميــة، والشــكر مســبقًا، كانــت الّشــقة التــي يســكنها فارغــة إال مــن 
رفيقــه محمــد الصالــح شــيروف الــذي لــم يفارقــه منــذ أن قــررا ذات يــوم مغــادرة قســنطينة 
باجتــاه القاهــرة، كان شــيروف قــد التقــى قبــل ذلــك اليــوم مبحمــد خيضــر حيــث طلــب منــه 
ــن  ــم هــواري بومدي ــاح، أعل مغــادرة الشــقة ألن املكتــب يف حاجــة الســتعمالها. يف الّصب
ــب. بعــد صــالة  ــه املكت ــذي حــّدده ل ــى املوعــد ال ــن يذهــب إل ــه ل ــه شــيروف بأن صديق
ــل  ــاب، دخ ــى الب ــة عل ــات عنيف ــمعا طرق ــاًء، س ــة مس ــاعة الثامن ــي الس ــرب، حوال املغ
ــركا الشــقة حــاال ســيتخذ احلــزب  ــم تت ــم خيضــر: إن ل ــت أحمــد، تكّل ــة آي خيضــر رفق
إجــراءات قاســية، كان آيــت أحمــد يتابــع املشــهد يف صمــت، بينمــا رفــض محمــد خيضــر 
أي حــوار دعــا إليــه هــواري بومديــن، حــاول بومديــن إفهامهمــا بــأن مغــادرة الشــقة يعنــي 
النــوم يف الشــارع ولكــن خيضــر تضاعفــت عصبيتــه إلــى توجيــه لكمــات عنيفــة يف وجــه 
بومديــن، وتواصــل الشــجار باأليــدي إلــى غايــة احلاديــة عشــر ليــال، انتهــت املعركــة بطــرد 
بومديــن مــن حركــة انتصــار احلريــات والدميقراطيــة…! تعّلــم بومديــن مــن هــذه احلادثــة أّن 
الّسياســة لعبــة خطيــرة قــد تغــوص بصاحبهــا يف وحــل القــذارة وقــد ترتقــي بــه درجــات يف 
ســّلم املالئكــة، فهــي تتغــذى مــن رصيــد العبيهــا، كمــا تعّلــم أّن األهــداف التــي يرســمها 
رجــل الّسياســة لنفســه هــي أهــداف علــى الــورق ال تصلــح ألي شــيء مــا لــم يجــد لهــا 
أّوال الّرجــال املؤمنــن بهــا لتنفيذهــا…! يف الّصبــاح الباكــر حــرص بومديــن علــى االتصــال 
ــيخ  ــه الش ــرى، نصح ــا ج ــه م ــرح ل ــع، ش ــو أب اجلمي ــي، فه ــير اإلبراهيم ــيخ البش بالش
بطلــب تعويــض مــادي مــن مكتــب املغــرب العربــي حلركــة انتصــار احلريــات والدميقراطيــة، 
وأن يطلــب ألفــن جنيــه مصــري ميكــن بهــا اســتئجار مســكن آخــر، وهــو الشــيء الــذي 
عمــل بــه بومديــن لكنــه لــم يحصــل إال علــى نصــف املبلــغ….! هنــاك يف مكتــب املغــرب 

العربــي تعــّرف علــى عــالل الفاســي والشــاذلي املكــي واحلبيــب بورقيبــة.

إنها الثورة.. عقيدة بومدين األبدية
عقــب هــذا احلــادث، أدرك بومديــن أّن البقــاء يف القاهــرة لعبــة قــذرة ولــن تــؤدي إال 
إلــى التقهقــر والهزميــة يف ظــّل جــّو متعفــن فقــد فيــه السياســيون احِللــم والّتضامــن بعــد أن 

ضاعــت البوصلــة يف املهاتــرات واملراوغــات اليوميــة ….! يف نهايــة األســبوع اِلتقــى مســؤوله 
ــاذا  ــة: م ــن بّل ــالح يف معســكر عــن شــمس، ســأله ب ــى الّس ــه عل ــذي شــرع يف تدريب ال
يجــب فعلــه لطــرد فرنســا اجلاثمــة علــى صــدر اجلزائريــن؟ بومديــن أجــاب بكلمــة واحــدة: 
إعــالن الثــورة. واقفــًا أمــام مســجد الســيدة زينــب الــذي اعتــاد فيــه علــى مراجعــة دروســه 
وعلــى تأديــة الصــالة املفروضــة، راح ينظــر بتركيــز ذهنــي كبيــر إلــى حركــة النــاس وهــم 
يذهبــون ويجيئــون واحليــرة باديــة علــى محياهــم بعــد ســماعهم فتــور العالقــة بــن جنيــب 
ــى التخلــص مــن  ــة عل ــورة مقبل ــعور، هــل الث وجمــال، وســرعان مــا شــاركهم نفــس الّش
أبنائهــا املخلصــن، تســاءل يف تلــك اللحظــة، فّكــر بومديــن مــّرة أخــرى يف حــواره مــع بــن 
بّلــة. الثــورة نعــم، لكنهــا حتتــاج لرجــال وعتــاد، والشــعب مضطهــد والكولــون مســيطرون 
ــوي  ــذي شــّيده اخلدي ــر ال ــدان التحري ــر. أمــام مي ــاة داخــل اجلزائ ــات احلي علــى كل حنفي
إســماعيل علــى شــاكلة شــارع الشــانزيلزيه يف باريــس، وقــف الطالــب اجلزائــري مفّكــرا يف 
املســتقبل القريــب وهــو ينظــر إلــى امتــداد الشــارع الكبيــر الــذي ُعــرف فيمــا بعــد كمركــز 
ــع  ــة م ــه الشــعب بكثاف ــزل إلي ــدر بعشــرات اآلالف، ن ــض املق ــور العري اســتقطاب للجمه
بــدء الثــورة املصريــة التــي أطاحــت بحســني مبــارك بعــد تربعــه علــى زعامــة مصــر لثالثــة 
عقــود كاملــة حــاول أن يختتمهــا مبَلكيــة أخــرى عبــر توريــث احلكــم البنــه جمــال، لكــن 
الشــعب املصــري واملشــير محمــد حســن طنطــاوي والفريــق ســامي عنــان كان لهــم موقفــا 
آخــر، أســقط الضبــاط األحــرار امللكيــة يف بدايــة اخلمســينات، وبعدهــا بســتن عــام أســقط 
الشــعب الديكتاتوريــة، لكنــه لــم يــذق طعــم االنتصــار طويــال، فقــد عــاد العســكر بقــوة 
إلــى واجهــة املســرح مســتعمال منظومتــه املتجــّذرة واملمتــدة يف اإلدارات واملؤسســات املاليــة 
واإلعالميــة واالقتصاديــة، بعدمــا اســتغل غفلــة السياســين، موالــن ومعارضــن، وتأييــد 
قــوى إقليميــة ودوليــة لــم تــرد ملصــر أن يكــون لهــا اســتقاللها احلقيقــي وســيادتها الكاملــة. 
ظــل بومديــن ذلــك اليــوم يســترجع ذكريــات قدومــه إلــى القاهــرة والصــور الفظيعــة واملروعــة 
ــر  ــة يف مــاي 1945، وكيــف تخفــى شــهورا عــن البوليــس يف اجلزائ التــي شــاهدها يف قامل
وتونــس وليبيــا ومصــر. كوبــرى النيــل، القصــر العينــي، كوبــرى اجلامعــة، ميــدان عابديــن 
الــذي شــهد وقفــة أحمــد عرابــي الشــهيرة، محطــات مــّر عليهــا الطالــب بومديــن الــذي 
ــر. يف  ــه اجلزائ ــة آالف ميــل مــن وطن ــى بعــد مــا يقــارب ثالث وجــد نفســه يف املشــرق عل
الليــل تأخــذ عمــارات القاهــرة الشــاهقة مالمــح عمالقــة وأشــباح، ميضــي مــع رفاقــه إلــى 
مقهــى مــن املقاهــي املطّلــة علــى النيــل يتحّدثــون عــن الّدراســة تــارة أو تطــورات األوضــاع 
يف مصــر بعــد اخلصومــة التــي ظهــرت بــن أعضــاء الضبــاط األحــرار، لكــن فكــر بومديــن 
ــال  ــى الّصمــت مفّض ــادة إل ــن ع ــزع بومدي ــر، ين ــاك يف اجلزائ ــه هن ــدًا، إّن ظــل يســبح بعي
االســتماع مــع احلــرص والقــدرة علــى تفكيــك شــفرة كّل كلمــة، وهــي امليــزة التــي اكســبته 
فيمــا بعــد ثقــة جنــوده وقادتــه، مــن بوالصــوف وبــن طوبــال وكــرمي إلــى أبســط جنــدي يف 
ــادة األركان،  ــه قي ــى اعتبارهــا وهيبتهــا مبجــّرد تولي ــة األول األوراس، فهــو مــن أعــاد للوالي
ــون يف  ــه يجلس ــرمي. كان رفاق ــان وك ــدي عب ــى أي ــة عل ــش والتصفي ــت التهمي ــا عان بعدم
ــون  ــوة ويدخن ــاي أو القه ــربون الش ــر، يش ــع النه ــل م ــب يتماي ــر مرك ــى ظه ــى أو عل املقه
ويتحدثــون، لكنهــم يحســبون كلماتهــم أمامــه ويزنونهــا بدّقــة، يعلــُم ذلــك مــن انقبــاض 
خطــوط جباههــم واحلــرص علــى جّديتهــم مبجــرد رؤيتــه قادمــًا نحوهــم، وهــي اجلديــة التــي 
ــرة  ــر تظاه ــى إث ــة عل ــن طــرف الشــرطة املصري ــه م ــب اعتقال ــة عق ــا أحــداث الحق أّكدته
الطلبــة اجلزائريــن أمــام القنصليــة الفرنســية يف القاهــرة، حيــث تضامــن مــع رفاقــه رغــم أّن 
املشــكلة ال تعنيــه، ولــم تفــرج عنــه الشــرطة املصريــة إال بعــد تدخــل الشــادلي املكــي..!

الّصمت .. ، ميزة أكسبت بومدين  ثقة جنوده وقادته، من 
بوصوف إلى  كرمي  

اعتــاد أن يقــرأ »األهــرام« كل صبــاح، ومــا يصــل ملصــر مــن صحــف عربيــة وفرنســية، 
فهــو قــارئ نهــم وجيــد، راقــب أســلوب عبــد الناصــر عــن كتــب، الكاريزمــا القــادرة علــى 
جــذب كل هــذه اجلماهيــر بحماســة العبــارة وجمــال الصــوت، علــى الراديــو بــدا صــوت 
ــزا  جمــال، بــن صوتــي عبــد احلليــم وأم كلثــوم، بالنســبة لبومديــن، الّصــوت األشــّد متّي
ــام لإلخــوان  ــز الع ــى املرك ــى الّتوجــه إل ــاء عل ــة. كان يحــرص كل مســاء ثالث ــن الثالث ب
املســلمن لالســتماع حملاضــرات كبــار األدبــاء واملفكريــن والعلمــاء، كان عبــد القــادر عــودة 
ــح حــرب  ــي وصال ــر التلمســاني وســيد قطــب وحســن الهضيب والبشــير اإلبراهيمــي وعم
وعــزام باشــا وغيرهــم مــن األســاتذة يتقّدمــون املشــهد، لقــد كــّون صــورة عامــة عــن هــؤالء 
كمــا رســم لنفســه طريقــا واضحــًا، عليــه أن يعمــل بجــد وصرامــة لتجســيده مســتقبال إذا 
ــق  ــى طري ــه عل ــن ورفاق ــخ…! ســار بومدي ــون التاري ــن يصنع أراد فعــال أن يكــون أحــد الذي
ــك  ــاز تل ــينجحون يف اجتي ــم س ــة بأنه ــى ثق ــط عل ــوا فق ــم يكون ــة، ل ــرة ومفخخ ــد وع ج
ــًا مــا  ــدة غالب ــة جدي ــون مــن طاق ــوا أيضــًا ال يخل ــل كان ــادق واألفخــاخ، ب ــات واخلن العقب
يتحلــى بهــا قــادة اللحظــات احلرجــة، وهــي طاقــة دحــر اليــأس. يف خطــوة جريئــة حّطمــت 
ــور البؤســاء وغطرســة  ــاء وتده ــة األثري ــاالة البعــض اآلخــر وأناني ــة البعــض وال مب ارتيابي
االحتــالل بعــد أن آمــن أن االســتعمار ســُيهزم يف يــوم مــن األيــام، ركــَب بومديــن يخــت 
األميــرة األردنيــة دينــا محّمــال بالســالح مــن مينــاء االســكندرية ومّودعــًا مــن طــرف بــن 
بّلــة ليشــّق عبــاب البحــر باجتــاه الغــرب، لقــد جــاءت حلظــة الفــراق، فــراق البلــد الــذي 
ــى  ــيًا عل ــًا وماش ــه متخفي ــد أن ســافر إلي ــه، بع ــال دراســته في ــابًا إلكم ــو ش ــه وه ــم ب حل
ــارة أخــرى، لقــد جــاءت اللحظــة، حلظــة مغــادرة القاهــرة  ــارة و بـــ »Stop« ت ــه ت قدمي
ــُت علــى  ــل كن ــدًا ب ــرّدد أب ــم أت ــي ل ــخ أن ــًا إياهــا: »عليــك أن تشــهدي أمــام التاري مخاطب
ــرك كل شــيء وأســافر«، ســافر لالنضمــام  ــّي أن أت ــِك أّن عل ــُت ل أمّت االســتعداد حــن قل
الــى املجاهديــن اجلزائريــن يف الغــرب اجلزائــري، هنــاك بعيــدًا، كان رجــل عظيــم اســمه 
العربــي بــن مهيــدي ينتظــره، باســتالم بــن مهيــدي للمجاهــد محمــد بوخروبــة، بــدأت 
مرحلــة هامــة مــن مراحــل اجلهــاد والكفــاح يف جزائــر الثــورة، فبعــد أن اكتشــف فيــه كّل 
مواصفــات القيــادة، اختــار لــه اســمًا ثوريــًا تاريخيــًا، راح صاحُبــه يشــق طريقــه دون تــردد 
مســتندًا لتضامــن الشــعب وثقــة اجلنــود ودعــاء الوالديــن، إنهــا عنايــة إلهيــة خاصــة….. ! 

في القاهرة أقام الطالب 
محمد بوخروبة الذي 

سيُعرف بقدوم الثورة 
بـ »هواري بومدين« 

ثالث سنين كاملة، 
بعدما هاجر إليها مع 
بعض رفاقه الطلبة 
الذين تعرّف عليهم 
في مدرسة الكتانية 
بقسنطينة بعدما 

باعوا متاعهم القليل، 
الرجوع إلى الجزائر 
بدا في تلك األيام 

المصيرية حلما خياليا 
لرفاقه القاطنين 
في أروقة الجامع 
األزهر بعد ظهور 

محمد نجيب ورفاقه 
فجأة على المسرح 

السياسي المصري على 
إثر السقوط المدوي 

للملك فاروق، الطالب 
هواري بومدين كان 

في المقابل يعلم أنه 
عائد بعد شهور أو 
سنتين على األكثر، 

لن يبقى بين جدران 
جامع األزهر، ولن يبعثر 
حياته في هذه الزاوية 

من األرض، الحياة هناك 
في الجزائر تنتظر 
رجوعه كي يقبض 

عليها….! 

د. عمـــــر صــــايف
 فرنسا 
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أقالم

محنـــــة الدولـــة والمواطــــنة 
والديمقراطـية في مجتمعـاتنا العربيـة

النظام يف  أن  العربية  مجتمعاتنا  الهشة يف  الشعبية  الطبقات  وترى 
عالقته معها، يتصف باالستبداد والتسلط واالستئثار بالثروات، مما يحول 
يف نظرهم دون ترسيخ مفهوم املواطنة والدميقراطية والدولة املدنية التي 
تقوم أساسا على الشرعية الدستورية والقانونية والعدالة االجتماعية، 
ومن هنا تبدو مطالب ذلك هاجس خوف لألنظمة العربية، فالدميقراطية 
الشرعية  صاحب  هو  املواطن  أن  فمحورها  الرعية،  ومفهوم  تتناقض 
الرئيس  االقتراع بكل حرية، ويحجبها متى خرج  مينحها عبر صناديق 
عن قواعد الشرعية، وهذا ما ترفضه كل األنظمة العربية ألن ذلك يهدد 
وجودها وبقاءها يف السلطة وحرمانها من االمتيازات غير املشروعة التي 
تستأثر بها، ولذلك لكي تذر الرماد يف العيون جلأت هذه األنظمة إلى ما 
يسمى »باالنتخابات«، من انتخاب الرئيس واملجالس النيابية، واحلقيقة 
السلطة  هي  االنتخابات  تلك  يف  ويتحكم  يدبر  من  أن  للعيان  الظاهرة 
املاسكة بالقوة وأجهزة الدولة وخاصة القوة العسكرية واألجهزة األمنية، 
وما يوصف يف أوطاننا العربية بأنه دميقراطية ودولة املؤسسات والقانون ال 
عالقة له بجوهر الدميقراطية وال بالعدالة االجتماعية كفلسفة يف ذهنية 
من  العربية  األنظمة  به  تقوم  فما  سواء،  حد  على  واحلكومة  املجتمع 
انتخابات تعلم بأنها مهازل، والشعب هو اآلخر أصبح يعلم بأنها مجرد 

مسرحية.

بعد خروج االستعمار اخلارجي من الوطن العربي، دخلت القوى 
االستعمارية الداخلية لالستيالء على احلكم على ظهر الدبابة، وذلك 
ثقافة  طويلة  قرون  مدى  على  بدورها  ورثت  التي  الشعوب  عن  مبعزل 
اخلضوع والقبول لكل ما ميليها عليها احلاكم، وعدم االعتراض أو الرفض 
أو حتى املطالبة ببديل، وأصبحت شرعية احلاكم العربي يستمدها مما 
أما  عنه،  رغما  املجتمع  بها سلطته على  يفرض  قوة عسكرية  ميلك من 
الشعوب صاحبة السلطة الشرعية التي ال سلطة فوقها سوى سلطة اهلل، 
بني  السلطة  على  التداول  لها يف  مكان  وال  السلطة،  لها يف  مكان  فال 
مالك القوة العسكرية وبقية األجهزة األمنية، فتجربة السنوات املاضية 
املتمثلة يف بعض االحتجاجات الشعبية وثورات الربيع العربي، أّكدت 
استعصاء حتقيق الدولة املدنية ودولة القانون واملؤسسات، وذلك على 
الصعيدين السلطوي واملجتمعي، فالتجارب التي مر بها العالم العربي 
قد بينت بكل وضوح أن الواقع العربي لم يستطع متّثل مسألة الدميقراطية 
»جورج  ويرى  الشعب،  أو  العربية  األنظمة  قبل  من  سواء  وهذا 
طرابيشي« أن املسؤولية تقع على الطرفني »احلكام واحملكومني«، فالذين 
»فوق« يسيطرون بسلطاتهم، والذين »حتت« يسيطرون بعاداتهم وثقافتهم 
العسكرية،  والقوة  السلطة  بيده  من  لكل  واخلنوع  للخضوع  وقابليتهم 
واالنتماء  الوالء األعمى  تتلخص يف  الرعية  ثقافة  أن  إلى ذلك  أضف 
الطاغي بالعاطفة ال بالعقل، وينظرون إلى احلاكم بوصفه حامي الوطن 
وولي النعم والقائد الفذ الذي طاملا افتداه الشعب بالروح والدم، وكأنه 
َمَلك منزل من السماء ويحكم باسم اهلل تعالى، وهذا النموذج استمر 
وكأن  نتركه  أو  يتركنا  ولم  اآلن  وإلى  سفيان  أبي  بن  معاوية  منذ  معنا 
للطاعة  الرعية  وخلق  للحكم  اهلل  خلقه  طينتنا  غير  من  العربي  احلاكم 
اهلل  عصا  فقد  احلكام  عصا  من  الشعبية  ثقافتنا  يف  وترسخ  له  العمياء 
وخرج عن اجلماعة ..ويف مجتمعي الذي انتمي اليه وأعيش بني افراده 
وأخالطهم هناك فكرة شائعة خاصة بني كبار السن وهي : » ال تخف 
إال من اثنني : اهلل والدولة ويقصدون النظام » هكذا نشأ الرعب والهلع 
إلى مخبريه واعوانه ، لذلك  انتقل ذلك  للنظام واالن  ينتمي  من كل 
ترى كل من ينتمي للنظام يتطاول على الشعب ويظن انه سيبلغ اجلبال 
واسلوبهم  تفكيرهم  وطريقة  سلوكهم  هو  ..ذاك  األرض  ويخرق  طوال 
االستعمار  سلوك  عن  ذلك  يف  يختلفون  ال  وهم  السلطة  ممارسة  يف 
يربطهم  ..وال  فقط  األسماء  تغيرت   ، العربية  اوطاننا  على  مًر  الذي 

أي انتماء للوطن الذي ينتمون إليه إال باالسم القبيلة ومن بعد املقبرة 
وقراءة الفاحتة عليهم ، وكلهم يتمنون املوت على كرسي السلطة .وال 
رابطة بني احلكام وشعوبهم ، ظاهريا يحبون بعضهم ويف السر كل منهم 
يلعن االخر .فشباب اليوم رغم ما فيه اصبح يرفض تلك األنظمة اما 
عن طريق االحتجاجات او الهروب إلى اخلارج ويرى يف اجليل السابق 

اخلنوع والركوع لألنظمة العربية االستبدادية .

األنظمة العربية القائمة تبقى ناقصة الشرعية وتبدو وكأنها غريبة يف 
مجتمعها بل ومعطلة ألي اقالع حضاري ، فإذا لم تطعم بالدميقراطية 
واملواطنة واعالء شأن الفرد وضمان حقه يف حرية التعبير واملساواة أمام 
القانون واخراجه من وضع الرعية إلى وضعية املواطن احلر فإن املستقبل 
الذي  الوسائط االجتماعية غير جيلنا  مبا ال حتمد عقباه ، فجيل  ينذر 

تربى على طاعة النظام والصبر على االستبداد والظلم ..

األنظمة  هذه  بني  للقطيعة  األولى  اإلرهاصات  بوادر  بدأت  لقد 
وشعوبها » الشباب خاصة » تأخذ أبعادا سياسية مع نهاية السبعينيات 
 1980 واجلزائر   1978 وتونس   1977 عام  مصر  يف  )االحتجاجات 
وسوريا 1982...(. ولم يكن االحتجاج يشكك يف مبدأ سلطة النظام 
املركزي بل كان يأخذ على النظام نكوصه بعهوده وعدم تلبيته املطالب 
فشل  نتيجة  الشعوب  أمل  خيبة  سادت  خاص.  بشكل  االجتماعية 
التنمية االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة واستفحال أزمة السكن واتساع 
مشاكل املعيشة اليومية التي كانت تواجهها الطبقاتالهشة الفقيرة. ولم 
يكن القطاع االقتصادي نظرا لضعف مردوديته يتيح استثمارات جديدة 
تنذر  االقتصادية  املؤشرات  كل  وباتت  العمل.  فرص  من  مزيدا  توفر 
بالتردي: منو ضعيف وبطالة متزايدة وإنتاجية متدنية. وكما كانت احلال 
يف الدول االشتراكية السابقة فإن اقتصاد الدولة بدل أن يؤدي وظيفته 
األصلية املتمثلة يف حماية السكان من آثار تقلبات السوق بات يطبعه 

الفساد وكساد املؤسسات وانتشار الرشوة وفساد اجلهاز اإلداري.

مير العالم العربي اليوم بحالة ثورية تفقد فيها األنظمة زمام املبادرة. 
فهذه األنظمة تنفعل باألحداث دون أن تفعل فيها نتيجة جتاهلها الطويل 
التحديث  آثار  عن  وتغافلها  تغييرات  من  فيها  يجري  وما  للمجتمعات 
التي  الوطنية  الشباب  تبنى  فقد  الشباب.  وطموحات  االقتصاد  على 
فالثورات  شرعيتها.  عليها  وتؤسس  احتكارها  تدعي  األنظمة  كانت 
اجلديدة تقول بلسان احلال إن أمانة الوطنية خانتها أنظمة بن علي ومبارك 
والقذايف. وإن »الشارع« أكثر وطنية ممن يتحدثون باسم الدولةوالنظام. 
ويعكس ذلك عدد األعالم التي يرفعها احملتجون أثناء مظاهراتهم. وال 
السابق  الوطني  العلم  ليبيا  يف  الثوار  العتماد  العميقة  الداللة  تخفي 
لنظام القذايف. وقد برهن الشباب أثناء الثورات على أن روح الوطنية ما 
زالت بالقوة ذاتها التي كانت عليها يف عهد األجيال السابقة من الشباب 
التي كافحت من أجل االستقالاللوطني. ولهذا كان من الصعب قمع 
الوطني كما حدث يف  النشيد  ويرددون  العلم  يرفع أصحابها  حركات 
تونس ومصر. ولعل هذه الثورات كانت تستقي مثلها من حركة التحرر 

الوطني.

يف  الدميقراطية  محنة  فإن  تقدم  ما  كل  عن  فضاًل  القول  وخالصة 
والثقايف،  السياسي  التاريخي،  املوروث  افتقاد  من  تنبع  العربي  العالم 
ملفهوم الدولة واملواطنةوالدميقراطية، واتكاء هذا املوروث على مفاهيم 
“اململوكية”،  والنماذج  السلطانية”  واألحكام  الدينية،  “اخلالفة” 
الثقايف والسياسي ما يعمل على تكريس  الواقعني  بحيث بات ثمة يف 

هذا املوروث وإعادة إنتاجه، بأساليب مختلفة.

مع بداية القرن الواحد 
والعشرين وقبله بقليل 
وإلى هذه اللحظة، باتت 
مسألة الدولة المدنية 
والديمقراطية تحتل 

مكانة محورية في الخطاب 
الشعبي وخاصة في األوساط 
الشبانية المتعلمة، بينما 

انحسر الخطاب الرسمي 
لألنظمة العربية الفاقدة 

للشرعية في األمن 
واالستقرار والتهديدات 

واأليادي الخارجية وعمالء 
الداخل، وتحوُّل المطالبين 

بالديمقراطية ودولة 
القانون والمؤسسات إلى 

عناصر مشكوك في والئها 
للوطن حسب الخطاب 

الرسمي لألنظمة العربية، 
فتمت مالحقة معظمهم 

ومحاكمتهم وسجنهم، فقول 
كلمة حق في وجه سلطان 

جائر يعتبر أفضل جهاد عند 
اهلل سبحانه وتعالى.

د.معــزة عـــز الديـــــن
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االتحاُد الجزائريُّ لكرِة الَقدم يكِشف:

بطولُة القسم الَوطنّي الّثاني ُتَقاُم رسمًيا بثالَثة أفواج

يربط تيزي وزو ببجاية

ُسكــان َقريـِة »آث بوهِني« 
ريق! بإعكوران يقَطُعون الطَّ

صمتهم  عن  اإلثنني،  أمس  عكوران،  ببلدية  بوهِني«  »آث  قرية  سكان  خرج 
احلماديني  وعاصمة  وزو  تيزي  واليتي  بني  الرابط  رقم)12(  الوطني  الطريق  بقطعهم 
هم مبشاريع  بجاية٫ باملكان املسمى تامقوط مطالبني السلطات احمللية بإنصافهم وخصِّ
تنموية. وقال بعض احملتجني لـ »أخبار الوطن« إّن القطرة التي أفاضت الكأس تكمن 
حتويل  مرة  ككل  يتم  بعدما  واحدة٫  جلهة  إلعكوران  البلدي  واملجلس  املير  حتّيز  يف 
املشاريع املوجهة لقريتهم إلى مناطق أخرى بوجه غير مبرر.  مؤكدين يف هذا السياق 
أن القرية تفتقر إلى منشات ترفيهية وأفضية للعب ما حولها إلى منطقة تنعدم فيها 

احلياة، وقد حذروا من أي انفالت قد يحدث يف حال إبقاء الوضع على حاله.
جمال ع 

ميلة 

 اختنـــاق سبعينــي بغـــاز 
أحــادي أوكسيــد الكربون

نقلت مصالح احلماية املدنية وحدة القطاع شلغوم العيد، صباح أمس يف حدود 
غاز  استنشاق  بسبب  تويف  سنة   71 العمر  من  يبلغ  د شخصا  و36  سا   09 الساعة 
أحادي أكسيد الكربون املتسرب من املدفأة التي كانت موجودة بسكنه املوجود بحي 

68 مسكنا ببلدية ودائرة شلغوم العيد.
وجاء يف بيان احلماية أن الضحية مت  نقله من طرفهم إلى مصلحة حفظ اجلثث 

مبستشفى شلغوم العيد، قد اختنق إثر استنشاقه الغاز املنبعث من مدفأته.
ز.ن

صادق أعضاء املكتب الفيدرالي لالحتاد اجلزائري 
لكرة القدم، أمس اإلثنني، رسميا على نظام املنافسة 
إشارة  ستعطى  الذي  الثاني،  القسم  ببطولة  اخلاص 

انطالقه يومي 12 و13 من شهر فيفري 2021.
وكشف االحتاد اجلزائري لكرة القدم، يف بيان نشره 
عبر موقعه الرسمي، أن بطولة القسم الثاني ستجرى 
بثالثة أفواج )شرق - وسط -غرب(، وكل فوج يضم 
يف  ستجرى  الصاعدين،  هوية  ولتحديد  فريقا.   12
نهاية املوسم بطولة مصغرة ألبطال املجموعات الثالثة. 
يف مقابل هذا، ستسَقط الفرق األربعة األخيرة من كل 

فوج إلى القسم الثالث.
كما كشف البيان ذاته أن مرحلة الذهاب ستنتهي 
 16 يوم  ستنطلق  العودة  ومرحلة  أفريل،  و10   9 يوم 
أما  جوان.   15 يوم  جولة  آخر  تلعب  أن  على  أفريل، 
الصاعدة  الفرق  هوية  لتحديد  املصّغرة  البطولة  تاريخ 

فستلعب يومي 19 و24 و29 جوان.
تركيبة املجموعات الثالثة:

املجموعة الشرقية:
تاجنانت،  دفاع  اخلروب،  جمعية  عنابة،  احتاد 
الشاوية،  احتاد  قسنطينة،  مولودية  العلمة،  مولودية 

العيد،  شلغوم  هالل  باتنة،  مولودية  باتنة،  شباب 
شباب أوالد جالل، احتاد خنشلة، جنم التالغمة.

املجموعة الوسطى:
بوفاريك،  وداد  البليدة،  احتاد  األربعاء،  أمل 
احتاد  احلراش،  احتاد  القبة،  رائد  عكنون،  بن  جنم 
األخضرية، وفاق املسيلة، أمل بوسعادة، شباب بني 

ثور، مولودية بجاية، شبيبة بجاية.

املجموعة الغربية:
مولودية سعيدة،  الرمشي،  احتاد  تيارت،  شبيبة 
جمعية وهران، أوملبي أرزيو، شباب تيموشنت، احتاد 
الكرمة، سريع عني الدفلى، شباب خميس مليانة، 
عني  شباب  رهيو،  وادي  احتاد  سلي،  وادي  مولودية 

وسارة.
محمد هشام 

  َعِمدت وزارُة الَعمِل - 
أخيًرا - إلى إسقاِط َشرط 

َتقدمِي َشهادِة اإلقاَمِة 
عند َتسجيِل َطالِبي 
العمِل عبر الَوكاالِت 

امَللّيِة بِوالياِت الّشماِل؛ 
وهي خطوٌة يف طريِق 

إسقاِط الَكثيِر من 
امَلعوقاِت الّتي َوضعتَها 

احُلكوماُت الّسابقة والتي 
َتتدُّ إلى أكثر من ِعقَدين 

من الّزمِن؛ ُخطوٌة سوَف 
َتسمُح لَكثيٍر من الَكفاءاِت 

بالُوصوِل إلى َمناصِب 
الّشغِل، بعد أن َسجَنت 

ياساُت الَعرجاُء  السِّ
اآلالَف من أصحاِب 

ننَي  هاداِت الُعلَيا وامُلتكوِّ الشَّ
يف َمراكِز الّتكويِن يف 

َفضاِء الُقطرّيِة والِواليِة، 
ووصَل الّظلُم إلى حِدّ 

َجعِل إمكاِنّيِة احُلصوِل 
على َمنصِب عمٍل َخارَج 
الَبلدّية َمحلَّ اإلَقامِة 
ُمستِحياًل؛ فضاَع حقُّ 
الَكثيِر من الَكفاءاِت 

يف َبلٍد شّجَع »َنظريَة 
مييِز بني أبناِء الَبلِد  التَّ
الَواحِد« بامِتياٍز؛ فتَم 
َتغِييُب الَكفاءِة وحّلْت 

ها امَلُسوبّيُة  محلَّ
وااللِتفاُف على امَلنطِق 
ستوريِّ الّذي  واحلقِّ الدُّ
يذهُب إلى الّتأكيِد على 

حقِّ كلِّ َجزائريٍّ يف 
غِل. الشُّ

 وأصبَحت - بهذا - امَلناطُق 
التي ُتعاِني من االخِتالِل 
نمويَّ َمقصّيًة بفعِل  التَّ

َقانوٍن َجائٍر، ُشِرَع يف 
َتطبيِقه بَتعليماِت 

أويحيى وسالل الّتي 
ن  َجاءت يف الَواقِع كُمسكِّ

، خاصًة يف  اجتَماعيٍّ
اجَلنوِب! غيَر أّنها يف 
رَخ  الواقِع عّمقت الشَّ

وأّسسْت جِلهوّيٍة َمِقيتٍة، 
أصبَح معها أبناُء الِواليِة 
الَواحَدِة ال َيلكوَن احلقَّ 
غِل مبراِفِق وَمصاِنع  يف الشُّ
الِواليِة ذاتها؛ كما حدَث 
يف ُمرّكِب احَلّجار بعنابة 
وُسوناطراك بسِكيكَدة 

وغيِرهما. 
 كاَن ُيكُن َتفّهُم 

الَوضِع لو اقَتصر األمُر 
على بعِض الَوظائِف 
الَبسيطِة التي يكُن 

م إليها َطالبو  أن يتقدَّ
نَي؛ أما وقد  الَعمِل امَلليِّ
ُعّمَمت وأصبَح امُلهنِدُس 
وصاِحُب الّشهادِة الُعليا 
َمحكوًما بُوجوِب وجوِد 
َمنصِب َعمٍل يف«دّوارِه«؛ 
فَقد أصبحت - بذلك - 

الِهجرُة فرَض َعنٍي! 

بلسان عبد العزيز تويقر

االسِتثنـاءاُت 

ُر ُتحصي 382 إصابـًة   الَجزائــِ
بكورونـــا يــوَم أمـــس

كشفت وزارة الصحة، أمس 
اإلثنني، عن تسجيل 382 إصابة 
جديدة بكورونا يف اجلزائر خالل 

الـ 24 ساعة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم جلنة 

املتابعة ورصد وتفشي فيروس 
كورونا يف اجلزائر أن عدد  اإلصابات 

ارتفع إلى 98637 حالة مؤكدة.

إثَر اتفاقيٍة وّقعَها محمد َيحياِوي ومحمد بوكّراس

َنحـو إنشاِء َمخبر ُمشترك لألبَحاِث 
والّتجـــارب الَمسرحّيــــة

اإلثنني،  أمس  وّقع، 
»محي  اجلزائري  الوطني  املسرح 
تعاون  اتفاقية  بشطارزي«  الدين 
»املعهد  مع  بيداغوجية  ومرافقة 
العرض  فنون  ملهن  العالي 
وجاءت  البصري«،  والسمعي 
هذه االتفاقية التي مت توقيعها من 
طرف املدير العام للمسرح الوطني 
يحياوي«  »محمد  اجلزائري 
فنون  ملهن  العالي  املعهد  ومدير 
البصري  والسمعي  العرض 
»محمد بوكراس«، خالل حفل 
بناديه  الوطني  املسرح  نّظمه 

»امحمد بن قطاف«.
على  االتفاقية  بنود  ونصت 
للتجارب  مشترك  مخبر  إنشاء 
اجلديدة،  املسرحية  واألبحاث 

إلى خلق فضاء لالبتكار  يهدف 
جمالية  صيغ  عن  والبحث 
احتضان  إطار  يف  جديدة 
الرائدة،  املسرحية  التجارب 
اشتغاله  طريقة  تتحّدد  أن  على 
ونظام  أساسي  قانون  خالل  من 
مجلس  من  وبإشراف  داخلي، 

علمي وفني.
كما ستسمح هذه االتفاقية 
مجمل  بحضور  املعهد  لطلبة 
باملسرح،  املبرمجة  العروض 
وكذا احملاضرات التي تقام بنادي 
إضافة  قطاف«،  بن  »أمحمد 
مشاريع  عرض  من  متكينهم  إلى 
التخرج على مستواه واملشاركة يف 
األنشطة الفنية واألدبية املبرمجة 

بفضاء »حاج عمر«.

الشراكة  هذه  ستتيح  كما 
تربصات  عقد  املعهد  لطلبة 
األعمال  يف  واملشاركة  تطبيقية 
املسرح  ينتجها  التي  املسرحية 
اخلوض  من  ميكنهم  مما  الوطني، 
يف جتارب احترافية حتت إشراف 

ممارسني.
وتعمل املؤسستان على بعث 
يف  متخصصة  مشتركة  ورشة 
مجال  يف  وذلك  الطفل،  مسرح 
العروض،  التأليف،  التكوين، 
العرائس  مسرح  وكذا  التنشيط 
مهرجان  إنشاء  يف  التفكير  مع 
العالي ملهن  املعهد  مسرحي بني 
فنون العرض والسمعي البصري 

وكذا املسرح الوطني اجلزائري.
منير بن دادي

تعزيـــــة 
ببالغ احلزن واألسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، تلقينا نبأ وفاة 

املغفور لها - بإذن اهلل تعالى - السيدة نّوارة بوصبيع. وبهذا املصاب 
تتقدم عائلة بوصبيع إلى ذويها فردا فردا وجميع من عرف الفقيدة 

بالتعازي اخلالصة ، راجني من املولى عّز وجل أن يتقبلها يف زمرة 
الصاحلني وحسن أولئك رفيقا، إنا هلل وإنا إليه راجعون.



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 

 

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

