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التجــاَرة لالحتجــاج!
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الّطريــُق االجتنابــــّي 
الَخامُس َيعزل َبلديــات 
وَتجمعـــات َسكنّيـــة!
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أدرار 

انطــالُق أشَغــاِل ربــِط 
ْقُصــور » بــــــوده« 
بالَغــاز الطبيعـــــّي 

1616
تويف بتيزي وزو إثر سكتة قلبية 

الُمديــر الّسابـُق لَجريـدِة 
»الخبــر« شِريف رزقي 

فـــــي ذّمــــــة اهلل

0909
كان ُيطاِلبوَن بَتسجيِل عدٍد ِمنها  َمشاريُع الّتنميِة ُمنعِدمٌة والسُّ

َشكــاوى ُسّكـــاِن »الخشاخشّيـــة« 
ــــدى!  بالمديــــة.. َرجــُع الصَّ

 يعيش سكان فرقة »اخلشاخشية« ببلدية جواب التي تقع 90 كم شرقي املدية 
واقًعا اجتماعًيا مزرًيا توارثه األبناء عن األجداد، يف منطقة تناساها املسؤولون، 
وأقصيت من مشاريع التنمية احمللية- حسب السكان؛ إذ لم تشفع لهذه املنطقة ال 

الكثافة السكانية املتزايدة وال الشكاوى املرفوعة مرارا.

وزيُر امَلالّيُة، أمَين بن عبد الّرحَمن:

أّكد وزير املالية، 
أمين بن عبد 
الرحمن، يوم 
أمس اإلثنني، 

لدى نزوله 
ضيفا على فورم 
اإلذاعة، أّنه مت 

منح عدة قروض 
بنكية، وصفها 

بكونها »عدمية 
األهمية 
والنفع«.

ال ُيمكنَنــــا استرجــــاُع 
كــّل القــروض الَبنكّيــة!

احتجـاٌج وَقطـٌع للّطرقـات عقـَب اإلفـراِج عـن الَقوائــم 

150 سكًنــا اجتماعّيـا َشاغـًرا فــي كــلِّ ثالثـة أحيـاء!

الّسكُن االجتماعّي..الّسكُن االجتماعّي..صـداٌع صـداٌع مزمن!مزمن!  
لـــن ُتــــلَّ  الّسكـــن  أزمــُة   َبِشيــــر فريـــك: 

ـُز الُسكـان! إال بإعــادة الّنظر فـي َترك
ُزوبير عُروس: َثقافُة احترام الَقانون غيُر َموجوَدة!

انتقل إلى رحمة اهلل،  ليلة أمس، املدير العام السابق جلريدة "اخلبر" 
الفقيد "شريف رزقي "،  عن عمر ناهز الـ58 سنة،  إثر سكتة قلبية  أملت 

به وهو بتيزي وزو.

ََ



“أخبار  بـ  جمعها  لقاء  ويف 
الوطن”،  أكد وسيط اجلمهورية 
األستاذ  بوعريريج  برج  بوالية 
األولويات  من  أن  عمارة  فريد 
هو  منصبه  يف  إليها  يسعى  التي 
املتعلقة  املواطنني  مشاكل  حل 
غضون  ففي  بالسكن؛  خاصة 
عشرين يوما فقط استقبلنا ما ال 
ومتكنا  شخص   1000 عن  يقل 
املشاكل  من  الكثير  حل  من 

خاصة  هؤالء،   طرحها  التي 
أنهم قصدونا بفعل الثقة الكبيرة 
نسعى  والتي  إياها  مينحونا  التي 
عليها  نحافظ  أن  إلى  جاهدين 
عملنا  يف  األولويات  من  وُنبِقيها 
سوى  منه  نريد  ال  الذي  هذا 
يتحملها  التي  األعباء  تخفيف 
وبني  بينهم  والتوسط  املواطنون 

اإلدارة.   
 صفاء كوثر بوعريسة

االجتماع  علم  يف  الباحث  تأسف 
اجلزائر،  بجامعة  العالي  التعليم  وأستاذ 
القانونية  غير  الطرق  من  عروس،  زوبير 
التي   - – حسبه  الهمجية  واألساليب 
حلل  املواطنني  بعض  يستخدمها 
مشاكلهم، يف ظل الغليان الذي يشهده 
فتح  يف  السلطات  متاطل  حيال  املجتمع 
العالقة  األزمات  ومناقشة  احلوار  أبواب 

على رأسها مشكلة السكن.
احترام  ثقافة  أن  عروس  زوبير  وأوضح 
القانون غير موجودة يف اجلزائر، يف ظل 

انعدام الوعي وجهل األساليب القانونية 
مادام  باحلقوق،  املطالبة  يف  واإلدارية 
اجلزائري ميشي مبنطق “ال حق ينال إال 
“أخبار  لـ  املتحدث  وأضاف  بالقوة”، 
االحتجاجي  العنف   “ قائال:  الوطن” 
ضد  مقاومة  باعتبارها  موروثة  قيمة 
ممارسة قمعية منذ االستعمار الفرنسي، 
وأن السلطة اإلدارية متهمة بعرقلة نيل 
املواطنني حلقوقهم بالنظر لسياسة احملاباة 

التي ميارسها أصحاب املصالح
أسماء.  ب 

الســكنية  احلصــص  توزيــع  اقتــرن 
اخلاصــة ببرنامــج الســكن االجتماعــي بواليــة 
البيــض باالحتجــاج، فــال تــكاد تــوزع حصــة 
ــن  ــب م ــة غض ــا موج ــكنية إال وصاحبته س
املواطنــني يربطهــا البعــض بضعــف احلصــص 
املوزعــه التــي ال تتعــدى األلــف ســكن يف 
البعــض  ربطهــا  فيمــا  األحــوال،  أحســن 
اآلخــر بأخطــاء يف إعــداد قوائــم املســتفيدين، 
ــس  ــن لي ــان مل ــض األحي ــى يف بع ــي ُتعط الت
لــه احلــق علــى حســاب مــن لــه احلــق.  
 2050 توزيــع  مت   ،2020 ســنة  فخــالل 
ــب  ــض، حس ــه البي ــا بوالي ــكنا اجتماعي س
العقــاري  والتســيير  الترقيــة  ديــوان  مديــر 
ــى 22  ــت عل ــي وزع ــة الت ــض، فاحلص بالبي
بلديــة حتصيهــا واليــة البيــض، تعتبــر ضئيلــة 

جــدا.  وحســب حســني مســعدي رئيــس 
املدنــي  واملجتمــع  الشــغل  ترقيــة  منظمــة 
بالبيــض، فاحلصــة قــد تــوزع ببلديــة مــن 
ــط.  ــن فق ــمال الوط ــن ش ــة م ــات والي بلدي
التــي متنــح  احلصــص الســكنية الضعيفــة 
لواليــة البيــض مــن اجلهــات املركزيــة أرجعهــا 
أحــد نــواب البرملــان عــن واليــة البيــض إلــى 
ــال حصــة 1500  ــرة اإلجنــاز، فمث ضعــف وتي
ــا  ــرة إجنازه ــت فت ــة بلغ ــة بريزين ــكن ببلدي س
ــم تكتمــل بعــد،   ــة ول خمــس ســنوات كامل
فيمــا تطالــب وزارة الســكن ســلطات البيــض 
علــى  للحصــول  املمنــوح  البرنامــج  بإمتــام 

ــايف.   ــج إض برنام
نورالدين دحماني

قال النائب البرملاني باملجلس الشعبي الوطني، عبد 
السكنية  احلصص  إن  جهته،  من  ويشر،  الغاني 
كافية  غير  للعاصميني  املوجهة  صيغها  مبختلف 
وامللفات  املتزايدة  الطلبات  من  الهائل  الكم  لتغطية 
متنح  التي  “الكوطات”  ضعف  إلى  نظرا  املودعة، 
يف  داعيا  الوالئية،  السلطات  طرف  من  للبلديات 
السكنية  احلصص  رفع  ضرورة  إلى  الصدد  هذا 
بحسب  البلديات  مستوى  على  االجتماعية 

األولوية.
هاتفي  اتصال  خالل  ويشر،   الغني  عبد  وأوضح 
أجراه مع “أخبار الوطن”، أن اجلزائر العاصمة تعاني 
من أزمة عدم كفاية املشاريع السكنية، األمر الذي 
السكنات احلصول على حقهم  صعب على طالبي 
الدستوري، ليجدوا أنفسهم ينتظرون إلى أجل غير 

مسمى، يف الوقت الذي عجزت فيه مصالح الشؤون 
أن  بعد  الدستوري  احلق  هذا  تلبية  االجتماعية 
حاصرتها آالف امللفات مقارنة بـ”الكوطة” احملتشمة 

املمنوحة.
يعوض  جديد  صيغة  إيجاد  النائب  يقترح  وعليه، 
السكن االجتماعي مبا يتوافق مع املعطيات احلالية، 
مستدال ذلك بصيغة السكن اإليجاري الذي يبقى 
على حد قوله حبر على ورق والبرنامج الذي لم يرى 
النور بعد، مضيفا أنه لو مت العمل به سنقضي على 

أزمة السكن. 
أزيد  إحصاء  عن  النائب  كشف  ذلك،  مقابل 
أحياء  ثالث  يف  شاغرا  اجتماعيا  سكنا   150 من 
بالعاصمة فقط، وأن العدد يفوق بكثير يف بلديات 
آخرى، وهو ما يكشف عن جملة من اخلروق التي 

ُسجلت خالل عملية توزيع السكنات االجتماعية، 
لوزير  شفوية  رسالة  وجه  وأن  سبق  قد  أنه  مضيفا 
ملف  حول  التحري  بضرورة  واملتعلقة  الداخلية 
السكنات االجتماعية الشاغرة.كما مراجعة شروط 
طرق  ومتابعة  االجتماعي  السكن  من  االستفادة 
توزيعه مبا يضمن أن تكون العملية عادلة وموضوعية.
براتب  يتعلق  الذي  األقصى  احلّد  وبخصوص 
برفعه  النائب  طالب  االجتماعي،  السكن  طالبي 
 24 دينار جزائري على األقل عوض  ألف   45 إلى 
ألف دينار، وإعادة النظر يف املادة الرابعة من املرسوم 
 2008 ماي   11 يف  املؤرخ   142/08 رقم  التنفيذي 
العمومي  السكن  منح  قواعد  يحدد  والذي  املجمد 

اإليجاري.
أسماء.ب 

مشكل  أن  فريك،  بشير  السابق  الوالي  أكد 
مهما  نهائيا  حال  يعرف  لن  اجلزائر  يف  السكن 
القضاء على بعض  إذا مت  السنوات، إال  طالت 
“احملاباة”،  وسياسة  القانونية  غير  املمارسات 
الطلبات  تلبية  وطرق  معايير  يف  النظر  وإعادة 
توجد  ال  أنه  إلى  مشيرا  للسكن،  العشوائية 
السكنات خاصة  توزيع  مثلى يف عملية  طريقة 
تلك املتعلقة بسلم التنقيط التي اعتبرها عملية 

نسبية وغير دقيقة.
لـ”أخبار  حديثه  خالل  فريك  بشير  وأوضح 
واضحة  وغير  معقدة  السكن  أزمة  أن  الوطن” 

السكن  على  املواطنني  اعتماد  ظل  يف  املعالم، 
االجتماعي، وعدم وجود خيارات أخرى لتأمني 
هذا احلق، مثلما هو معمول به يف اخلارج كمنح 

قروض.
الوالي  دعا  األزم،  هذه  من  اخلروج  أجل  ومن 
السابق إلى ضرورة إنشاء مخطط تهيئة األقاليم 
لضبط متركز السكان، وكذا تشجيع البناء الريفي 

يف إطار تخفيف الضغط على املدن الكبرى. 
الصيغة،  هذه  إنشاء  مسار  إلى  وبالعودة 
صيغة  أول  إطالق  منذ  أنه  فريك  بشير  أكد 
للسكنات االجتماعية يف إطار املرسوم التنفيذي 

القضاء  35 /89، واحلكومة حتاول جاهدة  رقم 
على أزمة السكن، إذ كانت السلطات املشرفة 
على هذا القطاع تعتمد على فرق محلفة “أدت 
اليمني” من أجل معاينة الوضعية االجتماعية 
التنقيط،  عملية  إطار  يف  السكنات  لطالبي 
باملائة   10 حصة  للوالي  كان   1984 سنة  ويف 
إلغاء  ليتم  السكنات،  توزيع  صالحيات  من 
الصالحية سنة 1998 لتحول إلى رئيس الدائرة 

من أجل التصرف يف هذا امللف.
أسماء بوصبيع 

الواقعة  احلمادية  بلدية  مواطنو  يشتكي 
جنوبي والية برج بوعريريج يف كل مرة من 
مشاكل قائمة السكن،  حيث يقدم سكان 
تنظيم  على  مرة  كل  يف  واملداشر  القرى 
بلدية احلمادية  أمام مقر  وقفات احتجاجية 
البناء  من  االستفادة  قائمة  بإلغاء  للمطالب 
الريفي. وهي القائمة التي يعتبرونها موزعة 
بطريقة،  خاصة وأن األغلبية منهم يقطنون 

يف سكنات هشة ال تصلح للعيش. 

ويف اتصالنا برئيس بلدية احلمادية ‘’ كمال 
بوهالي،  أكد لـ “أخبار الوطن” أن البلدية 
نسمة  ألف   38 نحو  سكانها  عدد  البالغ 
منتشرين يف 31 ‘’دّوار ‘’ استفادت منذ سنة 
2014 إلى غاية 2020 من 120 سكنا ريفيا 
فقط، بينما تلقينا 1200 طلب استفادة من 
السكنات الريفية،  وهو العدد الكبير الذي 

ال نستطيع تلبيته. 

أكثر  تبسة  والية  يف  األرضية  القطع  تعد 
السكان،  أوساط  يف  بها  اهتماما  الصيغ 
االجتماعية  التركيبة  طبيعة  إلى  بالنظر 
بالرغم  بالعمارات  السكن  تفضل  ال  التي 
من معاجلة اجلهات املعنية امللف بوتيرة جد 
بطيئة بالنظر إلى توزيع أقل من 800 قطعة 
آالف   10 بني  من  الوالئي  املستوى  على 
كشف  ما  اإلطار.فحسب  هذا  يف  مبرمجة 
عنه بعض أصحاب ملفات السكن مبختلف 
إلى  طلباتهم  بتحويل  قاموا  فإنهم  الصيغ،  
القطع األرضية بعد ملس نوع من اجلدية يف 

التخفيف من أزمة السكن بعد قرار احلكومة 
املستفيدين  مرافقة  الذي نص على  السابق 
مليون   70 الــ  بإعانة  األرضية  القطع  من 
سنتيم، حسب مداخيل الفئات الراغبة يف 
التمسك  مع  أجورها  ومستويات  االستفادة 
بخفض مساحة القطعة بني 120 إلى 150 
مترا مربعا، لتوسيع االستفادة وكفاية الوعاء 
العقاري املعروض برفع ملستوى الطلب ورفع 

اإلجراءات البيروقراطية. 
فيروز رحال

خلفت عملية توزيع السكنات االجتماعية 
ببعض بلديات جيجل، وبالتحديد عاصمة 
معروف،   وسيدي  منصورية  زيامة  الوالية 
موجة غضب من طرف املقصيني من القوائم 

االسمية املؤقتة.
لـ”  وقد أكد عدد من هؤالء يف تصريحات 
أنهم على وشك فقد األمل  الوطن”  أخبار 
على  احلصول  إمكانية  من  نهائي  بشكل 
كرامتهم  يحفظ  الئق  اجتماعي  سكن 
الذي  االستئجار،  كابوس  من  وينقذهم 
أحد  وقال  طويلة.  سنوات  مدخرات  التهم 
ملف  إيداع  من  الرغم  وعلى  إنه  املتحدثني 
منذ  االجتماعية  بصيغته  السكن  طلب 
أنه  إال  معروف  سيدي  ببلدية   1996 سنة 
قائمة  نشر  بعد  كبيرة  صدمة  حتت  وقع 
151 حصة سكنية، حيث  املستفيدين من 
اعتبر عدم ورود اسمه ضمنها ظلما وحقرة 
عدد  ورفقة  أنه  مضيفا  حتملهما،  ميكن  ال 
اللوح  درع  مبنطقة  القاطنة  العائالت  من 
احمللية  السلطات  من  التفاتة  ينتظرون  ظلوا 

يعانون  التي  السكن  أزمة  من  لتخليصهم 
بسبب  صعبة  ظروفا  عاشوا  فهؤالء  منها، 
منذ  هشة  سكنات  يف  املكوث  اضطرارهم 

أكثر من ثالثني سنة.
 ويف السياق ذاته،  قامت الرابطة اجلزائرية 
-مكتب  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 
حصة  توزيع  عقب  بيان  بإصدار  جيجل- 
130 وحدة سكنية ببلدية زيامة منصورية، 
تابعت بأسف شديد عملية  إنها  فيه  قالت 
فجرت  التي  االجتماعية  السكنات  توزيع 
اتهموا  أن هؤالء  املقصيني، مضيفة  غضب 
أدى  ما  وهو  بها  بالتالعب  مجهولة  أطرافا 
على  وبناء  مستحقيها.  لغير  منحها  إلى 
بلغتها من طرفه فقد دعت  التي  الشكاوى 
عنها  املعلن  القائمة  اإللغاء  إلى  الرابطة 
فورا،و فتح حتقيق يخص طريقة توزيع هذه 
السكنات إضافة إلى تنصيب جلنة مختصة 
تتولى إعادة القائمة االسمية املعلن عنها.                    
حراث نورة

 ظل السكن االجتماعي يف اجلزائر واحدا من امللفات التي تثير مخاوف السلطة  وتؤرق   املجتمع  ، 
إذ تصاحب كل عملية اإلفراج عن قوائم املستفيدين احتجاجات تصل إلى قطع الطرقات والتهديد 
باالنتحار.  هذه السلوكات التي متس كل القطر الوطني، تطرح تساؤالت عن أسباب وخلفيات عدم 

رضا الناس بالقوائم؛ فهل اخللل يف ميكانيزمات التوزيع أم يف الال عدل أم يف محاوالت الضغط من قبل 
املواطنني جتاوزا للقانون؟  عملية السطو على السكن االجتماعي من قبل فئات ميسورة الدخل  تفشت 

بشكل كبير يف عهد الرئيس املخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وأصبحت البزنسة بالسكنات االجتماعية من 
قبل املقربني وأصحاب النفوذ  سائدة خاصة بعد أن عمدت “أطراف” إلى عرقلة مشروع نظام البطاقية 

الوطنية للسكن، “أخبار الوطن” حتاول فهم الظاهرة. 
 ملف:  أسماء بوصبيع

وسيط الجمهورية فريد عمارة لـ “أخبار الوطن”: وسيط الجمهورية فريد عمارة لـ “أخبار الوطن”: 
نسعـــــى إلــــــى حــــل نسعـــــى إلــــــى حــــل 

مشكـــــل السكـــــــنمشكـــــل السكـــــــن

الباحث في علم االجتماع، زوبير عروس: الباحث في علم االجتماع، زوبير عروس: 
 ثقـــافة احتــرام القــانـون  ثقـــافة احتــرام القــانـون 

غيــــر موجــــــودة غيــــر موجــــــودة 

البيضالبيض
 ضعــــف الحــــصص الممنــــوحة  ضعــــف الحــــصص الممنــــوحة 

عّقـــــد األزمــــــةعّقـــــد األزمــــــة

برج بوعريريج برج بوعريريج 
 احتجــــاجــات ال تنتهـــــي ! احتجــــاجــات ال تنتهـــــي !

 تبسة تبسة
 المواطنــون يفضلــــون المواطنــون يفضلــــون

 القطــــــــع األرضـــــــية  القطــــــــع األرضـــــــية 

 جيجل جيجل
ملفــــات أودعـــت منــذ ملفــــات أودعـــت منــذ 19961996  
وأصحــــابها تـــحت الصــــدمةوأصحــــابها تـــحت الصــــدمة

•  150    سكنا اجتماعيا شاغرا يف كل ثالث أحياء!

•  سلم التنقيط عملية نسبية وغير دقيقة 

السكــن االجتماعــي . . . صــــداع مزمــــــن!
السنة 02  - العدد 379 -الثالثاء  21 جمادى األول 1442  هـ  - 05 جانفي  2021
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redaction @akhbarelwatane.net

 احتجاج وقطع للطرقات عقب اإلفراج عن القوائم 

النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الغني ويشر: النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الغني ويشر: 
االعتمـــاد علـــى صيغــة السكـــــن االعتمـــاد علـــى صيغــة السكـــــن 
اإليجـــاري سيــــــحل األزمــــــة اإليجـــاري سيــــــحل األزمــــــة 

الوالي السابق بشير فريك:الوالي السابق بشير فريك:
 أزمــــة السكـــن لــــن ُتحــــّل  أزمــــة السكـــن لــــن ُتحــــّل 
إال بضبــــط تمركـــــز السكــــــانإال بضبــــط تمركـــــز السكــــــان



غلق  على  زروالة  بلدية  سكان  أقدم 
بسبب  منهم  احتجاجا  البلدية  مقر 
لـ 40 مستفيدا من  القائمة االسمية 
السكن بصيغة االجتماعي اإليجاري 

التي أفرج عنها مؤخرا. 
غلق  على  أقدموا  الغاضبون   السكان 
القائمة  رفضهم  بعد  البلدية  أبواب 
جلريدة  تصريحهم  حسب  التي- 
“أخبار الوطن” - حتمل أسماء ليس 
السكنات  من  االستفادة  حقها  من 
وضعيتهم  إلى  بالنظر  االجتماعية 
بأسماء  مقارنة  اجليدة  االجتماعية 
قاسية  ظروفا  تعيش  لعائالت  تعود 
االستفادة  إلى  ماسة  حاجو  يف  هي 
لكن  االجتماعية  السكنات  هذه  من 
جملة  رفضوا  احملتجون  إقصاؤها.  مت 

وصفوها  التي  القائمة  هذه  وتفصيال 
بغير العادلة. 

بأن  صرحت  املقصية  العائالت 
من  جملة  عرفت  املستفيدين  قائمة 
أسس  على  وشكلت  التالعبات 
األساليب  من  وغيرها  احملسوبية 
أسماء  وجود  بدليل  امللتوية، 
رئيس  على  محسوبني  ألشخاص 
ملفات  جتاهل  مت  فيما  زروالة  بلدية 
من  استفادتها  تنتظر  التي  العائالت 
هذه الصيغة السكنية املوجهة للطبقة 
منذ  ملفاتها  أودعت  والتي  الهشة،  
أزيد من 10 سنوات كاملة وهو األمر 

الذي دفعهم إلى االحتجاج. 
حواش.أ

ال تزال قضية نشر أسماء املستفيدين 
سكنا   75 حصة  توزيع  عملية  من 
تلقي  بجاية  شرقي  مبلبو  اجتماعيا 
بظاللها على ملف السكن االجتماعي 
محتجني  إقدام  بعد  بجاية  بوالية 
 43 رقم  الوطني  الطريق  غلق  على 
خلمسة  بجيجل  بجاية  يربط  الذي 
احتجاجا  التوالي  على  كاملة  أيام 
ضمن  أسمائهم  ورود  عدم  بسبب 
العملية.  هذه  من  املستفيدين  قائمة 
 “ لـ  احملتجني  أحد  أكد  وقد  هذا،  
غلق  أسباب  أن   “  “ الوطن  أخبار 
الطريق تعود إلى قيام السلطات احمللية 
السكن  من  املستفيدين  قوائم  بنشر 

التي  املاضي،  األربعاء  االجتماعي، 
تقيم  ال  أسماء   - حسبه   - تضمنت 
ليست  أخرى  وكذا  الدائرة  إقليم  يف 
 “ قائال  وجزم  سكن.  إلى  بحاجة 
إعداد  يف  وقع  كبير  تالعبا  هناك  إن 
املكلفة  اللجنة  طرف  من  القوائم 
بذلك إذ طغى عليها أسلوب احملسوبية 
يف  حدثت  أخرى  وأشياء  والرشوة 
الكواليس، السيما ونحن على مقربة 
املسؤولون  أخذ  االنتخابات حيث  من 
منحها  خالل  من  االعتبار  بعني  هذا 

للمقربني وذوي الوالء السياسي.
عبدالسالم. ق

سنة  خالل  تلمسان  بلديات  من  العديد  شهدت 
السكن  من  املقصون  نظمها  عارمة  احتجاجات   2020
وكذا  األمن  إلى هاجس ملصالح  الذي حتول  االجتماعي 
الدوائر  جلان  وحتيز  التوزيع  سوء  بفعل  الوالئية  السلطات 
القوائم من جهة، وقلة  يف وضع مقربيهم وذويهم ضمن 
متخض  ما  املطروحة  الطلبات  عدد  مع  املوزعة  الكوطة 
والدوائر  البلديات  ملقرات  وغلق  عارمة  احتجاجات  عنه 
أن  إلى  رفيعة  أمنية  مصادر  وأشارت  هذا،  والطرقات. 
مصاحلها قد سجلت أكثر من 43 احتجاجا على مستوى 
البلديات الـ 53 والدوائر الـ 20 جراء سوء توزيع السكن،  
احتجاجات ألكثر  الدائرة  مقر  تلمسان شهد  بلدية  ففي 
إيداع  قصد  أمامه  السكان  تزاحم  بفعل  مرات   05 من 
شهدتها  التي  التوزيع  عمليات  يف  والطعن  الشكاوى 
أمام  مرتني  االحتجاج  مت  حني  يف  الكبرى،   تلمسان 
مت  فيما  شتوان  دائرة  مقر  أمام  ومرة  منصورة  دائرة  مقر 

قدموا  مواطنني  قبل  من  مرة   13 الوالية  مبقر  االحتجاج 
أوالد  بلدية  وقد شهدت  هذا،  البلديات.   مختلف  من 
ميمون احتجاجني جراء التوزيع الذي وصفه احملتجون بغير 
العادل.  أما ببلدية بني وارسوس، فقد أدت استفادة نائب 
باملجلس البلدي من سكن اجتماعي رغم جتاوز أجرته الـ 
40 ألف دينار سخطا كبيرا ما تسبب يف غلق مقر البلدية 
ملدة تقارب األسبوع من طرف املقصني من سكان البنيات 
الدائرة  رئيس  وعود  تسببت  أخرى،  جهة  من  الهشة.  
مدينة  لسكان  أرضية  قطع  ومنح  السكن  بتوزيع  األسبق 
الرمشي يف احتجاجات عارمة وغلق ملقر الدائرة أكثر من 
05 مرات وضاعف غياب املجلس البلدي يف إشعال فتيل 
االحتجاجات.  من جهة أخرى،  شهدت بلدية سبدو 
وعني فزة هي األخرى احتجاجات كبرى جراء التوزيع غير 
العادل للسكنات،  من جانب آخر لم تسلم مؤسسة عدل 
من االحتجاج على خلفية سوء حتديد املواقع وتدخل جلنة 

نصبت نفسها كممثلة للمكتتبني من أجل اختيار املواقع 
اجليدة لذويهم والتالعب باملواقع،  إال أنها متكنت أيضا 
من اكتشاف تالعبات الشركة الوهمية إميو والتي وصلت 
تأخر  أدى  أخرى،  جهة  من  هذا  االحتجاج.  حد  إلى 
التكميلية  واألشغال  بالوالية  السكن  املشايع  استكمال 
احتجاجات  بشن  التهديد  إلى  كورونا  جائحة  بفعل 
حاولنا  وقد  هذا،  املقبلة.   األسابيع  خالل  جديدة 
االتصال مبدير السكن ألخذ رأيه يف املوضوع لكن ارتباطه 
بخرجة ميدانية رفقة مدرائه التنفيذيني للوقوف على سير 
مهمتنا،   أفشل  أشغالها  تعجيل  على  والعمل  املشاريع 
لتبقى تلمسان من أهم الواليات التي حققت قفزة نوعية 
يف توزيع السكن، لكنها لم تقِض على السكن الهش وال 
لدى جلان  العدالة االجتماعية  بفعل غياب  األزمة  على 
لتفاذي  تشكيلها  يف  النظر  إعادة  يستوجب  التي  الدوائر 

احملسوبية يف التوزيع.            عبد القادر بن خالد

للمستفيدين من حصص  أولية  قوائم  إشهار  مت  التي  البلديات  بعض  شهدت 
طرف  من  واحتجاجات  غاضبة  فعل  ردود  بها  العمومي  االجتماعي  السكن 
املقصيني، كما مت تسجيل وقفات احتجاجية من طرف طالبي السكن ببعض 
عن  اإلفراج  يف  بالـتعجيل  مطالبني  الرمل  وحاسي  وأفلو  كاألغواط  البلديات 
املستفيدين من احلصص اجلاهزة منذ أشهر وتأخرت جلان الدوائر يف توزيعها. 

خرج،  خالل األيام املنصرمة،  مجموعة من طالبي السكن االجتماعي ببلدية 
األغواط للشارع يف وقفة احتجاجية مطالبني جلنة الدائرة باإلسراع يف اإلفراج عن 
حصة 582 وحدة سكنية اجلاهزة منذ عدة أشهر، واعتماد الشفافية يف توزيعها 
العائالت.  وحسب شريد رشيد  التي تعيشها املئات من  لوضع حد للمعاناة 
رئيس دائرة األغواط فإن جلنة الدائرة درست 37 ألف ملف مودع لدى مصاحلها 
مقابل 582 وحدة جاهزة للتوزيع، ما خلق صعوبات كبيرة أمام اللجنة الختيار 
يف ظل تشابه املئات من الوضعيات االجتماعية.  وكشف أنه مت وضع ثالث 
معايير أساسية لترتيب املستفيدين تتمثل يف األقدمية والوضعية االجتماعية 

والوضعية العائلية، باإلضافة إلى احترام القانون املؤطر لعملية التوزيع. 
وقفات  يف  الدائرة  مقر  على  باستمرار  السكن  طالبو  يتردد  آفلو،  وببلدية 
احتجاجية ومبيت يف الشارع منذ أسابيع مطالبني رئيس الدائرة باإلفراج عن 
من  كان  جاهزة،   وحدة سكنية   700 نحو  من  للمستفيدين  األولية  القائمة 
“أخبار  مصادر  وحسب  السابق.   الدائرة  رئيس  طرف  من  إشهارها  املفترض 
الوطن”، فإنه يوجد أمام جلنة الدائرة أكثر من 12 ألف ملف طلب سكن وتلقت 
اللجنة توجيهات من رئيس الدائرة تقضي بالتدقيق يف امللفات وترتيبها حسب 
الفئات  لتفادي ردود فعل غاضبة من طالبي السكن خاصة من  األولويات،  
الهشة واملعوزة والتي مت إقصاؤها من االستفادة يف احلصص التي مت توزيعها سابقا 
بسبب غياب الشفافية والبيروقراطية رغم أن بعضهم ميتلك وصل بإيداع ملف 

يعود إلى أكثر من 10 سنوات.
أولية  قوائم  عن  بلديات  خمس  املاضيني،   األسبوعني  خالل  وأفرجت،  
قائمة  إشهار  بها  مت  التي  ماضي  عني  بلدية  منها.  مستفيدا   640 من  ألكثر 
مستفيدا  و68  مرة  وادي  ببلدية  مستفيدين  و107  ا  مستفيد   152 تضم 
ببلدية  مستفيدا  و30  بوزيد  سيدي  ببلدية  مستفيدا  و52  سبقاق  ببلدية 
القوائم.                                                                                                                                          هذه  عن  اإلفراج  إثر  احتجاجات  موجة  تسجيل  مت  وقد  الغيشة، 
                                                                                                      نورين.ع

بلعباسبلعباس
بلـــدية زروالـــة تعيــــشبلـــدية زروالـــة تعيــــش

 علـــى وقــــع االحتجـــــاج  علـــى وقــــع االحتجـــــاج 

بجاية بجاية 
الطريـــق الوطنــي رقــــم الطريـــق الوطنــي رقــــم 

4343 بملبــــو مغلـــق  بملبــــو مغلـــق 55 أيـــام  أيـــام 
بســـــبب السكـــــــن!بســـــبب السكـــــــن!

األغواطاألغواط
غيـاب الشفافية وراء االحتجاجغيـاب الشفافية وراء االحتجاج

السكــن االجتماعــي . . . صــــداع مزمــــــن!
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 احتجاج وقطع للطرقات عقب اإلفراج عن القوائم 

تلمسانتلمسان
 منتخبـــــون وذُووهــــم ومقربــــــون  منتخبـــــون وذُووهــــم ومقربــــــون 
من اللجــــــان ضمــــــن القوائـــــــم من اللجــــــان ضمــــــن القوائـــــــم 
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محكمــة  أمــس،  صبيحــة  نطقــت، 
ســيدي امحمــد بأحــكام تتــراوح بــني الســنتني 
والســبع ســنوات حبســا نافــذا  يف القضيــة 
أعمال واملســتثمر  رجــال  فيهــا  تــورط  التــي 
ــة  ــن فيســح وثالث يف قطــاع الســياحة محمــد ب
التهــم  وتتعلــق  الســابقون.  ســكيكدة  والة 
ــازات  ــتثمر امتي ــح املس ــني مبن ــة للمتهم املوجه
واســتثمارات يف قطــاع الســياحة والفندقــة.
حيــث مت احلكــم علــى  »أحمــد أويحــي« 
دينــار  ومليــون  نافــذا  ســنوات حبســا   7 بـــ 

غرامــة.
وعمــار  زعــالن  الغنــي  أما عبــد 
حبســا  ســنوات   3 بـــ  عليهــم  غول فحكــم 
نافــذا ومليــون دينــار غرامــة، كمــا حكــم علــى 

ــنوات  ــد« بـــ 4 س ــح محم ــن فيس ــتثمر »ب املس
حبســا نافــذا ومليــون دينــار غرامــة، أمــا الــوالة 
ــوزي«  ــني ف ــن حس ــى »ب ــم عل ــابقون فحك الس
بعامــني حبســا نافــذا لوالــي ســكيكدة ومليــون 
دينــار غرامــة، وعامــني حبســا نافــذا لـــ »علــوان 
ــذ  ــر ناف ــام غي ــا ع ــني حبســا منه ــال« وعام كم
ــة، مــع  ــر أمــالك الدول لـــ »عمــارة رشــيد« مدي
ــيف  ــح س ــن فيس ــذا لـــ »ب ــا ناف ــني حبس عام
الديــن«، وحكــم علــى درفــوف حجــري والــي 
ــار  ســكيكدة بعامــني حبســا نافــذا ومليــون دين
غرامــة، بينمــا بودربالــي والــي ســكيكدة فحــم 

ــذا. ــه بـــ 5 ســنوات حبســا ناف علي
 محمد رضوان بلعروسي

فّنــدت جمهوريــة مصــر، مطلــع هــذا 
تناقلتهــا  التــي  األســبوع،  كل اإلشــاعات 
ــح  ــا فت ــأن نيته ــة بش ــالم املغربي ــائل اإلع وس
الغربيــة  الصحــراء  يف  دبلوماســية  متثيليــة 

احملتلــة.
وأكــد العضــو باملجلــس املصــري للشــؤون 
ــه لـــ  ــح ل ــة »رخــا حســن«، يف تصري اخلارجي
موقــع »املونيتــور«، أن موقــف مصــر يبقــى دون 
تغييــر بشــأن مســألة الصحــراء الغربيــة ويؤيــد 
ــم  ــى تنظي ــو إل ــي تدع ــدة الت ــح األمم املتح لوائ
اســتفتاء مــن شــأنه منــح اخليــار للصحراويــني 
نيــل  أو  املغــرب  ســلطة  حتــت  البقــاء  إمــا 

ــتقاللهم. اس
كمــا أعــرب عضــو الهيئــة التابعــة لــوزارة 
ــم  ــة عــن أن مصــر ل ــة املصري الشــؤون اخلارجي
تفصــح علــى أي نيــة بخصــوص هــذا اإلقليم، 
جــدوى  عــن  ذاتــه  الســياق  يف  متســائال 
املقــاالت املنشــورة يف الصحافــة املغربيــة التــي 

حتدثــت عــن فتــح مبرمــج لقنصليــة مصريــة يف 
ــة. ــي الصحراوي ــون يف األراض العي

ــخ 21  ــر بتاري ــال نش ــاء يف مق ــث ج حي
 »360 املغربــي  »املوقــع  يف   2020 ديســمبر 
أن الرئيــس املصــري »عبــد الفتــاح السيســي« 
الشــؤون  وزيــر  إرســال  نيتــه  عــن  أعــرب 
اخلارجيــة املصــري ســامح شــكري إلــى الربــاط 
ــة  ــاح قنصلي ــيق افتت ــه تنس ــرض ب ــث يفت حي

مصريــة يف الصحــراء الغربيــة.
مــن  كل  فنــدت  ذاتــه،  الســياق  ويف 
ــال املنشــور يف  ــال مضمــون املق ــا والبرتغ إيطالي
املجلــة اإلســبانية اإللكترونيــة »ألـــ إســبانيول« 
حــول نيــة هاتــني الدولتــني فتــح متثيليــات 
ــة،  ــة احملتل دبلوماســية يف األراضــي الصحراوي
مؤكدتــني أنهمــا يدعمــان جهــود األمم املتحــدة 

ــزاع. ــوية الن يف تس
منير بن دادي

منير بن دادي 
ــد  ــد املجي ــدى »عب ــدد، أس ــذا الص ويف ه
ــل  ــل تفعي ــن أج ــة م ــه للحكوم ــون« تعليمات تب
ــاة  ــى احلي ــر عل ــر مباش ــا أث ــي له ــات الت القطاع
إلــى الســرعة  اليوميــة للمواطنــني واالنتقــال 
القصــوى مطلــع هــذا العــام، مثمنــا التقــدم 
امللمــوس يف القطاعــات ذات األهميــة كالصناعــة 
ودعــم  الناشــئة،  واملؤسســات  الصيدالنيــة 

تشــغيل الشــباب.
وأكــد رئيــس اجلمهوريــة أن النقطة الســوداء 
النظــام  تتمثــل يف  تــزال  املاليــة ال  قطــاع  يف 
البنكــي الــذي ينبغــي أن يعــاد فيــه النظــر، 
ــى مســتوى كل  ــب عمــال تفتيشــيا عل ــا يتطل م
ــق مبلــف الشــفافية  ــا يتعل ــوك، خاصــة يف م البن
باإلســراع يف  أمــر  كمــا  القــروض،  منــح  يف 
رقمنــة قطــاع اجلمــارك حملاربــة تضخيــم الفواتيــر، 

ــة. ــوق املوازي ــوال يف الس ــاص األم وامتص
والبحــث  العالــي  التعليــم  قطــاع  ويف 
»تبــون« علــى ضــرورة  أّكــد  فقــد  العلمــي، 
ــو  ــه نح ــة والتوج ــتقاللية كل جامع ــيد اس جتس
اجلامعــات  مــع  والتوأمــة  املثمــرة  الشــراكة 
التعــاون  وتيــرة  رفــع  إلــى  ودعــا  األجنبيــة، 
بــني اجلامعــات الوطنيــة ونظيراتهــا األجنبيــة 
ــل  ــن حتوي ــة منفتحــة متكــن م ــي مقارب ــر تبن عب
اجلامعــة إلــى قاطــرة حقيقيــة لالقتصــاد الوطنــي 

مــن خــالل االبتــكار والبحــث التطبيقــي.
الــوزراء أن رئيــس  وذكــر بيــان مجلــس 
اجلمهوريــة أمــر بفتــح حتقيــق قضائــي يف قضيــة 
اســتيراد القمــح املغشــوش مــن ليتوانيــا، وكّلــف 
يف  محاســباتي  تدقيــق  بإجــراء  املاليــة  وزيــر 

ــوب. ــي للحب ــري املهن ــوان اجلزائ الدي
بعــض  تبــون  الرئيــس  أعطــى  كمــا 
التعليمــات العامــة خــالل اجتماعــه باحلكومــة، 
منهــا ضــرورة التــدارك الفــوري للضعــف املســجل 
ــم  ــي ل ــة الســينماتوغرافية الت يف مجــال الصناع

ــى  ــادر عل ــادي ق ــورد اقتص ــى م ــد إل ــل بع تص
ــه املســاهمة  ــق آالف مناصــب الشــغل ميكن خل
ــي. ــاد الوطن ــاش االقتص ــر يف إنع ــكل كبي بش

التســهيالت  منــح  علــى ضــرورة  وأكــد 
الالزمــة مــن أجــل إطــالق صناعــة محليــة 
الوطنــي  األســطول  بتطويــر  تســمح  للســفن 
الســوق  لتزويــد  اإلنتاجيــة  القــدرات  ورفــع 
أهميــة  الرئيــس علــى  أكــد  الوطنــي. كمــا 

تنفيــذ األهــداف املســطرة يف قطــاع الصناعــة 
ــاج  ــدرات اإلنت ــع ق ــل رف ــن أج ــة م الصيدالني
الوطنــي يف مختلــف املــواد الصيدالنيــة وخفــض 

ــنة. ــذه الس ــول ه ــواردات بحل ال
وبخصــوص األزمــة الصحيــة، أمــر »تبــون« 
ــة التحضيــرات الالزمــة إلطــالق عمليــة  مبواصل
التلقيــح ضــد وبــاء »كوفيــد19-«، وذلــك بدايــة 

مــن هــذا الشــهر ووفــق تنظيــم محكــم.

الشــعبي  التحريــر  جيــش  شــّن 
هجمــات  اإلثنــني،  أمــس  الصحــراوي، 
ــا متركــزات جيــش  ــدة اســتهدف خالله جدي
االحتــالل املغربــي علــى طــول اجلــدار الرملــي 
أو مــا يعــرف بجــدار »الــذل والعــار«، ومخلفــة 
ــرًا وخســائر يف األرواح واملعــدات.  ــارًا كبي دم
حيــث أّكــدت وزارة الدفــاع الصحراويــة 
وحــدات  أن  أمــس،  نشــر  لهــا  بيــان  يف 

اجليــش الصحــراوي خاضــت هجومــات علــى 
عــدة مواقــع لقــوات االحتــالل املغربــي، على 
غــرار منطقــة »قلــب اظليــم« و«قطــاع تشــلة«، 
باإلضافــة إلــى منطقتــي »أنقــاب غزالــة قطــاع 
الســمارة« و«قطــاع أم ادريكــة«،  مخلفــة هلعــًا 
شــديدًا يف صفــوف اجليــش امللكــي املغربــي، 
وجنمــت عــن هــذه الهجــات  تســجيل أضــرار 
وخســائر كبيــرة.                       منيــر.ب

املركــز  اإلثنــني،  أمــس  كشــف،يوم 
»الصحــراوي- الفرنســي« للدراســات والتوثيــق 
ــم  ــرز أه ــح تب ــن لوائ ــا مســكة« ع ــد باب »أحم
الشــركات الدوليــة املتورطــة يف النهــب املمنهج 
للثــروات الطبيعيــة يف الصحــراء الغربيــة، كمــا 
صنــف التقريــر الســنوي الــذي أصــدره املركــز 
هــذه الشــركات حســب بلدانهــا، ومجــاالت 
اشــتغالها، مذكــرا بانتهاكهــا للقانــون الدولي. 
رأس  علــى  إســبانيا  جــاءت  حيــث 
الالئحــة بـــ 28 شــركة، تلتهــا فرنســا بـــ 16، 
وأملانيــا بـــ 15، والصــني بـــ 12، وبريطانيــا بـ 7 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة بـــ 6 شــركات. 
كمــا خلــص التقريــر إلــى أنــه رصد تــورط نحو 
ــف القطاعــات،  ــة يف مختل 153 شــركة أجنبي
ــا 37 شــركة خــالل الســنوات  انســحبت منه

األخيــرة نتيجــة الضغــط  الــذي متارســه جبهــة 
البوليســاريو، وحــركات التضامــن الدوليــة مــع 

الشــعب الصحــراوي.
ــر أن جبهــة البوليســاريو  كمــا ذكــر التقري
قــد حــّذرت الــرأي العــام الدولــي والــدول 
ــر 2020، مــن  ــوم 13 نوفمب ــذ ي ــراد، من واألف
أن الصحــراء الغربيــة قــد أصبحــت ســاحة 
ــوا،  ــرا وج ــرا وبح ــر ب ــرب التحري ــة حل مفتوح
الشــعب  إرادة  الحتــرام  اجلميــع  ودعــت 
أرضــه  ســيادة  احتــرام  وعلــى  الصحــراوي 
دولــة  مشــاركة  عــن  والتوقــف  وخيراتــه، 
للثــروات  املمنهــج  النهــب  يف  االحتــالل 

الصحراويــة.
منير.ب

ــري املهنــي  ــوان الوطنــي اجلزائ كشــف الدي
للحبــو أنــه مت حجــز باخــرة محملــة بالقمــح اللني 
حتفظــا مبينــاء الغــزوات، عقــب اكتشــاف وجــود 

اختــالط جلــزء مــن احلمولــة مبــادة الفحــم.
ــذي نشــره  ــان ال ــر البي ــوان عب وأوضــح الدي
يف صفحتــه علــى الفيســبوك أن األمــر بالباخــرة 
ــة بـــ 28400  ــت محمل ــي كان ــوس« الت »غريك
طــن مــن القمــح اللــني »الفرينــة« مســتوردة مــن 
دولــة إســتونيا وبالضبــط مــن املمــون »لوكيــرور« 
متجهــة نحــو مينــاء الغــزوات،  وأن الســفينة لــم 

تغيــر وجهتهــا كمــا مت تداولــه.
التفريــغ  عمليــة  أن  الديــوان  ويضيــف 
انطلقــت بتاريــخ 19 ديســمبر وفــق إجــراءات 
ــني.  ــور كل املعني ــا وبحض ــول به ــة املعم املراقب
ــن  ــف م ــة التفري ــاء عملي ــني أثن ــظ املراقب والح
ــم  ــوداء، ليت ــادة س ــد م ــرة تواج ــات الباخ خزان
توقيــف عمليــة التفريــغ التــي كانــت ستتســبب 
ــات  ــاع اخلزان ــة يف ق ــادة املالحظ ــالط امل يف اخت

ــن  ــى م ــى عل ــحبه، لتبق ــال س ــح يف ح بالقم
الباخــرة كميــة مــن القمــح قدرهــا 2674.520 
طــن. مؤكــدا أن مــا مت تفريغــه مــن الباخــرة مــن 
ــكل  ــق ل ــه ومطاب ــالط في ــليم وال اخت ــح س قم

ــر. املعايي
ــوان  ــح الدي ــت مصال ــك قام ــر ذل ــى إث عل
ــي  ــوداء ه ــادة الس ــت أن امل ــرة أثبت ــراء خب بإج
»فحــم نقلتــه الباخــرة مــن قبــل ولــم يتــم 
تنظيفهــا كمــا يجــب«، ويضيــف الديــوان »وهــو 
ــب  ــه املراق ــر إلي ــم يش ــه ول ــف علي ــم يق ــا ل م
عنــد الشــحن )SGS( املتعاقد مــع الديــوان 
اتهــم  حيــث  للحبــوب«،  املهنــي  اجلزائــري 
الديــوان املراقــب بأنــه »لــم يحتــرم البنــود املتفــق 
اجتاهــه  وســتتخذ  املراقبــة  عمليــة  يف  عليهــا 

القانونيــة الالزمــة«. اإلجــراءات 
كافــة  اتخــذ  أنــه  الديــوان،  وذكــر 
اإلجــراءات القانونيــة املعمــول بهــا يف هكــذا 
ديســمبر   27 بتاريــخ  أودع  حيــث  حــاالت، 

احتجاجــا لــدى الناقــل وطلبــت منــه إيــداع 
ــة  ــة املتبقي ــة البضاع ــل قيم ــي ميث ــان بنك ضم
علــى مــن الباخــرة واألضــرار، وبتاريــخ 29 
ديســمبر ونظــرا لــ«عــدم امتثــال الناقــل« أودعت 
مصالــح الديــوان لــدى رئيــس محكمــة الغــزوات 
طلــب إصــدار حجــز حتفظــي يف حــق الباخــرة، 
وهــو األمــر الــذي أصــدره رئيــس احملكمــة بتاريخ 
31 ديســمبر، ليباشــر بعدهــا الناقــل بإجــراءات 
ــوان  ــك ليســتلمه الدي ــدى البن ــان ل ضــخ الضم
ــي  ــخ 03 جانف ــوب بتاري ــي للحب ــري املهن اجلزائ

.2021
ويأتــي ذلــك بعــد أســابيع قليلــة مــن حجــز 
ــوش  ــح مغش ــة بقم ــت محمل ــي كان ــرة الت باخ
قادمــة مــن لتوانيــا، مــا دفــع مصالــح وزارة 
ــتجالء  ــة الس ــات معمق ــح حتقيق ــة لفت الفالح

مالبســات القضيــة. 
   بن خالد عبد القادر

خالل مجلس الحكومة
الرئـــــيس »تبـــون« يأمـــر بفتـــح الرئـــــيس »تبـــون« يأمـــر بفتـــح 
تحقيــق في  تحقيــق في  استيــراد القمــح المغشــوشاستيــراد القمــح المغشــوش

الخارجية المصرية تؤكد:
مصـــر ال تنـــوي فتـــح قنصــلـية مصـــر ال تنـــوي فتـــح قنصــلـية 
في الصحـــراء الغربــــية المحتـــلةفي الصحـــراء الغربــــية المحتـــلة

في بيان صدر  أمس
الديــــوان الوطنـــي لمهنيـــي الحبـــوب الديــــوان الوطنـــي لمهنيـــي الحبـــوب 
يكشــــف تفــــاصيل قضــــية القمـــــحيكشــــف تفــــاصيل قضــــية القمـــــح

لليوم الـ 52 على التوالي
الجيــش الصحــراوي يواصــل هجمـــاته الجيــش الصحــراوي يواصــل هجمـــاته 

على قـــوات االحـــتالل المغربــــيعلى قـــوات االحـــتالل المغربــــي

مركــــز دراســـــات وتوثيــــقمركــــز دراســـــات وتوثيــــق
 يفضــــح تـــورط شركـــات دولــــية  يفضــــح تـــورط شركـــات دولــــية 
في نهــــب الثــــروات الصحــــراويةفي نهــــب الثــــروات الصحــــراوية

أبدى رئيس اجلمهورية »عبد املجيد تبون« عدم رضاه عن تسيير بعض الوالة ملف مناطق الظل، جاء 
ذلك خالل اجتماع ملجلس الوزراء عقد أول أمس، خصص لتقييم احلصيلة السنوية يف مختلف القطاعات 

الوزارية لسنة 2020، كما ألح »تبون« أمام مجلس الوزارء على ضرورة الفصل بني برامج التنمية احمللية 
محّذرًا من استمرار ظاهرة جلب املياه بالطرق البدائية التي متّثل مأساة راح ضحيتها األطفال

تورط فيها والة ووزراء 
صــــدور األحكــــام فــي قضــــيةصــــدور األحكــــام فــي قضــــية
 رجـــــل األعمــــال بن فيــــــسح  رجـــــل األعمــــال بن فيــــــسح 

أّكــد وزيــر املاليــة، أميــن بــن عبــد الرحمــن، يــوم أمــس 
االثنــني، أّنــه مت منــح عــدة قــروض بنكيــة، مشــيرا إلــى أّنهــا 

“عدميــة األهميــة والنفــع”.
وكشــف وزيــر املاليــة عبــد الرحمــن، لــدى نزولــه ضيفــا 
علــى فــورم اإلذاعــة، أّنــه توجــد قــروض عدميــة النفــع، تعــود 

إلــى عشــرات الســنني، “ال ميكــن اســترجاعها«.
وقــال بــن عبــد الرحمــن إّن عمليــة تقييــم شــاملة 
تنطلــق اليــوم  الثالثــاء علــى مســتوى كل البنــوك العموميــة، 
ــح  ــس من ــذي م ــالل ال ــى االخت ــوف عل ــا الوق ــدف منه اله

القــروض.
عبد اجلالل نويس

 أيمن بن عبد الرحمن:وزير المالية
 ال يمـكن استرجـاع  ال يمـكن استرجـاع 
كـــامل القـــروض كـــامل القـــروض 

لبنكـــــية لبنكـــــيةا ا
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أهمها الترقية وإعادة تقييم األجور 

مطالب اجتماعية ومهنية تدفع عّمال مطالب اجتماعية ومهنية تدفع عّمال 
مديريــات التجـارة لالحتجـاج مديريــات التجـارة لالحتجـاج 

انضم عمال مفتيشية التجارة في عدد من واليات الوطن لنداء اإلضراب الذي أطلقته النقابة 
الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، من أجل تلبية مطالبهم االجتماعية والمهنية. 

ع.براهيم/ نسيبة شالبي

 وقفة بدون غطاء 
نقابي بجيجل

نظم صبيحة اليوم موظفي وعمال 
فروعها  ومختلف  التجارة  مديرية 
أمام  وقفة إحتجاجية  بوالية جيجل، 
وذلك  للوالية،  التجارة  مديرية  مقر 
تلبية ومساندة لإلضراب الوطني، من 
املهدورة  احلقوق  بعديد  املطالبة  أجل 
القانون  تعديل  رأسها  وعلى  حسبهم 
وليست  اآللية  والترقية  األساسي، 
اإلستثنائية ومراجعة النظام التعويضي 
التي  القطاعات  إدراجهم ضمن  وكذا 
منذ  ألنهم  كورونا  منحة  من  تستفيد 
يجابهون  امليدان  يف  وهم  الوباء  بداية 
رفع  كما  اليوم،  حتى  اإلصابة  خطر 
أنهم  فيها  يدعون  الفتات  احملتجون 
أي  بدون  إضراب  يف  الدخول  قرروا 
غطاء نقابي، ألن الفرع النقابي احلالي 
قد إنتهت عهدته اإلنتخابية ولم يقم 
املكتب الوالئي بتجديده بججة جتاوز 

األمر لصالحيته وال بد من رخصة وطنية، 
رغم قيامهم بجمع التوقيعات وتقدمي طلب 
للعمال  العام  لإلحتاد  الوالئي  للمكتب 
ما  وهو  إنتقالية،  اجلزائريني من أجل جلنة 
وقرروا  املوظفني  إستياء  أثار  مما  متاما،  رفض 
الدخول يف إضراب ومساندة زمالءهم حتى 
بدون غطاء قانوني رغم ما قد يتعرضون له 
من متابعات وعقوبات إدارية، جتدر اإلشارة 
إلى أن بيت اإلحتاد احمللي للعمال اجلزائرين 
مدة،  منذ  برأسني  يوجد  جيجل  بوالية 
أحدهم معني واآلخر منتخب ومت توقيفه من 
العديد من  ما جعل  وهو  الوطني،  املكتب 
الفروع النقابية بالوالية توجد صعوبة كبيرة 
يف التعامل بسبب الغموض الذي يكتنف 

املشهد يف ظل وجود رأسني نقابيني. 

 عمال مفتشية التجارة 
بسكيكدة يعتصمون

للتجارة  عزابة  مفتشية  عمال  اعتصم 
واألسعار، صباح أمس، أمام مقر إدارتها، 
عن  إضراب  يف  يف  العمال  دخل  حيث 

العمل.
التي  االحتجاجية  العملية  هذه  تأتي 
استمرت ملدة يومني 3 و4 من شهر جانفي، 
املكونة  املطالب  جملة  تطبيق  عدم  عقب 
للعمال  العام  االحتاد  أنشأها  نقاط   10 من 
اجلزائريني، خاصة فيما يتعلق بإعادة تقييم 

األجور والترقيات.
عن  املضربني  به  صرح  ما  حسب  و 
العمل، فإن ظروف عملهم ال تتناسب مع 
حماية صحة  يف  ودورهم  مهامهم  أهمية 

فحسبهم  الوطني.  واالقتصاد  املستهلك 
احمللفون  والوكالء  املتخصصون  املفتشون 
 24000 بني  تتراوح  رواتب  يتقاضون 
يعتبر  والذي  جزائري،  دينار  و34000 
يوضح  و  لالجور،  االقصى  احلد  عندهم 
ال  وزمالؤه  اليزال  أنه  املراقبة  ضابط 
يستفيدون من املكافآت املمنوحة ملوظفي 
واحدة  الرتبة  أن  بعد، يف حني  اجلمارك 
ظروف  تزال  ال  كما  واحد،  والعمل 
العمل مستنكرة. وأضاف أنهم يجب أن 
يكونوا مصاحبني للعدالة التي هم طرف 
فعال فيها، ومكافحتهم ضد االحتيال، 
وأنهم  الكبار  للمحتالني  بالنسبة  ولكن 
وضع  وقد  القضائية  للحماية  محتاجون 
»إضراب  عليها  كتب  الفتات  العمالء 

الكرامة يف 3 و4 جانفي.

سكيكدة

سكان قرى »أوالد حبابة« يطالبون بالغاز ويحتجونسكان قرى »أوالد حبابة« يطالبون بالغاز ويحتجون
من  العشرات  أمس،  احتج،صباح 
أحبابة  أوالد  ببلدية  قرى  عدة  سكان 
ظل  يف  سكيكدة،  والية  جنوب  أقصى 
ندرة قارورات غاز البوتان يف كامل محالت 
إلى جانب  البلدية،  التموين على مستوى 
قيام عدد من »املضاربني« بتوقيف عمليات 
لرفع  إستعداد  البوتان  بغاز  املواطنني  تزويد 
بعدد  دفع  ما  وهو  به،  والضاربة  أسعاره 
التوزيع  شاحنات  بإعتراض  الشباب  من 
قارورات  من  أفراغ حمولتها  على  وإجبارها 
الغاز وبيعها لهم بسعر معقول ملواجهة البرد 

القارس الذي يجتاح املنطقة مند أيام.

التي  القرى  سكان  من  احملتجون 
وسط  بالتجمع  قاموا  حالًيا  اللثوج  حتاصرها 
على  املركبات  سير  حركة  وتعطيل  الطريق 
طول الطريق الوطني رقم 33 الرابط بني مركز 
البلدية ووالية قاملة، مطالبني بضرورة تدخل 
الغاز  قارورات  توفير  قصد  احمللية  السلطات 
بشكل كايف وبسعر معقول للمواطنني الفقراء 
فيما  معزولة،  مناطق  يف  احملاصرين  الزوالية 
املجتمع  أسرة  ممثلي  وخاصة  البعض  متسك 
بغلق  لتعجيل  الوالية  والي  بتدخل  املدني 
مشروع شبكة الغاز الذي يبقى احلل الوحيد 
التي  الثلجية  واألزمة  القارس  البرد  ملواجهة 

تعرفها املنطقة كل شتاء. 
إلى  سارع  جهته،  من  البلدية  رئيس 
إستقبال ممثلني عن احملتجني وأسرة املجتمع 
قصد  تدخل  بأنه  تأكيده  وجدد  املدني، 
للجميع،  كايف  بشكل  الغاز  قارورات  توفير 
كما قدم تسهيالت كبيرة للموردين، بينما 
مكانه،  يروح  يزال  ال  الغاز  شبكة  مشروع 
الوالية  والي  من  تدخال  التمس  حيث 
لتعجيل مبد الشبكة لكامل قرى وجتمعات 
الكبرى يف البلدية على إعتباره احلل الوحيد 

للقضاء على املعاناة شتاءا.
جمال بوالديس

عنابة

الناقلـون بمحطــة »كوش 
نورالديــن« يحتجــون

الناقلني  عشرات  أمس  صبيحة  شن 
بغلق  خاللها  من  قاموا  إحتجاجية  وقفة 
نورالدين  كوش  املسافرين  نقل  محطة 
بعنابة  إبراهيم  سيدي  مبدخل  واإلحتجاج 
بركن احلافالت مبحور الدوران وذلك تعبيرا 
منهم على ما وصفوه صمت اإلدارة الوصية 
إجتاه مطالبهم قبل أن تتدخل مصالح األمن 
للعمل  والعودة  احملطة  بفتح  الناقلني  وتقنع 
هذا يف  الوالية  والي  للقاء  ممثليهم  نقل  مع 

إنتظار الكشف عن نتيجة هذا اللقاء.
بواسطة  النقل  أصحاب  وكان 
وشبه  حضري  أصنافها  بكل  احلافالت 
الريفي  وحتى  الواليات  مابني  حضري 
إحتجاجية  بحركة  أمس  أول  هددوا 
عدة  بسبب  اإلثنني  أمس  النطاق  واسعة 
ما  منها  النقل  قطاع  تخص  إنشغاالت 
تعلق بإستأنف نشاط النقل مابني الواليات 

واإلطالع على كيفية العمل يف ظل أوقات 
البروتوكول  عن  واإلستفسار  املنزلي  احلجر 
الصحي الذي يجب تطبيقه وكذلك كيفية 
الواليات  بني  ما  للنقل  الرسمي  اإلنطالق 
القرار  هذا  وجاء  التام.  الغموض  ظل  يف 
إثر إستقبالهم مبقر األمانة التنفيذية لإلحتاد 
بعنابة  اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار  العام 
من طرف املنسق الوالئي لالحتاد سليماني 
بالتنظيم  املكلف  الوالئي  واألمني  رياض 
بن غرس اهلل حسان وبحضور رئيس الفرع 
الوالئي للناقلني ورغم عديد احملاوالت التي 
قام بها املكتب التنفيذي لتهدئة الوضع إال 
طرف  من  الناقلني  ممثلي  إستقبال  عدم  أن 
اجلميع حينها  قرر  النقل  ية  مدير  مسؤولي 
وواسعة  سلمية  إحتجاجية  حركة  تنظيم 

لقطاع النقل عبر تراب الوالية.
ف. سليم

سطيف

اإلفـراج عن قوائم المستفيدين 
من السكنــات االجتماعية

السكنات  توزيع  عملية  تتواصل 
بلديات  ببعض  اجلاهزة  االجتماعية 
املستفيدين.  قوائم  ونشر  سطيف  والية 
القائمة  عن  اإلفراج  أمس  اليوم  مت  حيت 
األولية للمستفيدين من حصة 90 سكنا 

اجتماعيا ببلدية عموشة.
والية  من  مطلعة  مصادر  قالت  و 
قائمة  عن  اإلعالن  سيتم  غنه  سطيف، 
املستفيدين من حصة 230 سكنا ببلدية 
عني الكبيرة يوم األربعاء، يف حني سيتم 
 190 حصة  من  املستفيدين  قائمة  نشر 

وأيضا  العرش  بئر  بدائرة  سكنية  وحدة 
300 سكن  املستفيدين من حصة  قائمة 

ببلدية حمام قرقور بحر األسبوع القادم.
من  العديد  سكان  ينتظر  فيما 
األولية  القوائم  ضبط  األخرى  البلديات 
االجتماعية،  السكنات  للمستفيدين من 
ينتظر  التي  أزال  عني  بلدية  غرار  على 
جاهزة  سكنية  وحدة   50 توزيع  سكانها 
بلدية  سطيف،  بلدية  طويلة،  مدة  منذ 

قصر االبطال، بلدية بابور.
جمال الدين الواحدي

متكنت مصالح أمن دائرة عني الكبيرة 
العملة  تزوير  يحترف  توقيف شخص  من 
الوطنية، حيث أسفرت العملية عن حجز 
مبلغ هام قدر بـ 09 ماليني سنتيم مشكلة 
أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دينار  من 
وألفي دينار، مع استرجاع مبلغ مالي قدر 
بـ الـ 11 مليون سنتيم يرجح أن يكون من 
عائدات عمليات طرح تلق األوراق املزورة 
من عائدات بيعه لألوراق النقدية املزورة.

العملية حسب تصريح لرئيس أمن دائرة 
من  تأطيرها  مت  السعيد  بعيديد  الكبيرة  عني 

عني  دائرة  بأمن  القضائية  الضبطية  طرف 
الكبيرة مستغلة معلومات تفيد بقيام شخص 
مزورة  نقدية  أوراق  بطرح  الهوية  مجهول 
بالسوق، حيث كان املوقوف يقوم بتعامالت 
جتارية يوهم خالها ضحياه بان نقوده سليمة، 
وحتريات  أبحاث  إطالق  الفور  على  ليتم 
مكنت من حتديد مواصفات املعني والتعرف 
متكن  حيث  تداوله،  ومكان  هويته  عن 
احملققون من االيقاع به يف حالة تلبس بحيازته 

أوراق نقدية تبدو للوهلة األولى أنها مزورة.
جمال الدين الواحدي

توقيــف شخـــص يحتـــرف 
تزويــر العملــة الوطنيـــة

واحدة  عائلة  من  شخصني  لقي 
حتفهما اثر تعرضهما لالختناق داخل بئر 
جنوب  اخلبانة  بلدية  لغرابة  بقرية  ارتوازية 
ألخبار  مصادر  وحسب  املسيلة،  والية 
 37 االبن  وهما  الضحيتني  فإن  الوطن 
داخل  نزال  قد  كانا  سنة   53 واألب  سنة 
البئر االرتوازي املتواجد ببئر تقليدي عمقه 
امتار من أجل عملية   03 امتار وقطره   08

بفل  بالداخل  يختنقا  أن  قبل  التنظيف 
يف  باستعمالها  قاما  التي  الكيماوية  املواد 
التنظيف، ليلفظا أنفاسهما االخيرة يف عني 
مستشفى  الى  نقلهما  يتم  أن  قبل  املكان 
الوحدة  قبل  من  ببوسعادة  البشير  رزيق 
فتحت  فيما  املدنية،  للحماية  الثانوية 

املصالح األمنية حتقيقا يف القضية. 
صفاء كوثر بوعريسة

املسيلة 

اختنــاق شخصيـــن داخـــل اختنــاق شخصيـــن داخـــل 
بئــر بـــ»لغرابــــة«بئــر بـــ»لغرابــــة«

تبسة

سماع سماع 2525 إطاًرا ومنتخًبا ببلدية الونزة في قضية فساد إطاًرا ومنتخًبا ببلدية الونزة في قضية فساد
محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أصدر 
الوالية  عاصمة  غربي  47 جنوب  الشريعة 
أشخاص   05 بإيداع  يقضي  أمرا  تبسة، 
االفراج  بني  متفاوتة  وأحكام  احلبس، 
والوضع حتت الرقابة القضائية بعد التحقيق 
ومنتخبون  إطارات  منهم  35 شخص،  مع 
إداري  فساد  قضية  يف  الونزة  ببلدية 

واختالس األموال العمومية.
وحسب بيان صحفي من خلية اإلعالم 
لوالية تبسة،  واالتصال من مديرية األمن 
ألمن  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت  فقد 

دائرة الونزة بالتنسيق مع الفرقة االقتصادية 
األسبوع  نهاية  تبسة  والية  بأمن  واملالية 
بتبديد  تتعلق  قضية  معاجلة  من  املاضي 
املال العام واختالس وحتويل أموال عمومية 
وإساءة  واستعمالها  الدولة  اختام  تقليد  مع 
صفقات  ابرام  يف  رسمية  اختام  استعمال 
واستشارات غير قانونية مع استغالل النفوذ 
وسوء استغالل الوظيفة يف إعطاء امتيازات 
العمومية،  الصفقات  مجال  يف  مبررة  غير 
منتخبون  فيها  تورط  التي  القضية  وهي 
الونزة،  لبلدية  تابعون  وموظفون  وإطارات 

واملعمق  املفتوح  التحقيق  أثناء  ثبت  حيث 
اختالس  وجود  الونزة  دائرة  أمن  طرف  من 
وتالعب يف العديد من الصفقات العمومية 
داخل  تنموية  مشاريع  بإجناز  اخلاصة 
استدعاء  ذلك  على  بناء  ليتم  البلدية، 
وسماع أكثر من 35 طرف أغلبهم منتخبون 
البلدية،  لذات  تابعون  وموظفون  واطارات 
وعليه وبعد استكمال مجريات التحقيق مت 
والتي  الشريعة  مبحكمة  العدالة  أمام  تقدمي 

أصدرت األحكام السابقة. 
فيروز رحال
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بسبب تماطل مديرية األشغال العمومية يف تصحيح املسارات

الطريـق االجتنابي الخامس يعـزل بلديات الطريـق االجتنابي الخامس يعـزل بلديات 
وتجمعـــات سكنيــة بوهـــرانوتجمعـــات سكنيــة بوهـــران

تحّول الطريق االجتنابي الخامس من وسيلة تفك العزلة عن جنوب مدينة وهران وتسّهل حركة 
المرور وتخفف الضغط على طرق أخرى إلى كونه يعزل المنطاق التي يمّر بها؛ إذ أصبح هيكال 

بدون روح وال يقدم الخدمات التي انتظرها المواطن منه.

عمر الفاروق
للمجتمع  وجمعيات  مواطنون  احتج 
بونيف  حاسي  بلديات  من  كل  يف  املدني 
يف  السكنية  التجمعات  وخاصة  اجلير  وبئر 
بوجمعة«   « محمود  الشهيد  حي  من  كل 
من  وغيرها  »خروبة«  وحي  البشير  وسيدي 
العزلة  بفك  سكانها  طالب  التي  التجمعات 
عنهم خاصة أن الطريق اإلجتنابي مير بالقرب 
هذه  أن  خاصة  يستعملوه  أن  ميكن  وال  منهم 
وحجم  جدا  كبيرة  جتمعات  هي  التجمعات 
السيارات التي ميكنه أن يستعمل هذا الطريق 
يفوق كل األماكن األخرى التي مير عبرها هذا 
الطريق الذي ميتد على مسافة 21 كم انطالقا 
من بلدية الكرمة غربا إلى منطقة بلقايد شرقا 
مرورا بعدة بلديات لكن اإلشكال الكبير أنه 
أغفلت  يف حني  بها  جدا  قليل  بعدد  موصل 

لوالية  األشغال  ملديرية  التابعة  الدراسات 
محمود  الشهيد  بحي  اخلاص  مدخل  وهران 
اجلير  بئر  بني  الرابط  الطريق  وهو  بوجمعة«   «
وحاسي بونيف ويشكل أهم محور ميكنه فك 
املنطقة  تشهده  الذي  الكبير  املروي  اإلختناق 
محمود  الشهيد  بني  الرابط  الطريق  خصوصا 
 « املعروف  الطرق  مفترق  عند  اجلير  وبئر 
بواشخة« الذي يشكل هاجسا كبيرا للموطنني 
حلل  املديرية  بتدخل  السكان  وطالب  يوميا 
هذه اإلشكالية التي ال تكلف شيئا ونتائجها 
إيجابية وكبيرة وتكون ملموسة للعيان يف حني 
اخلارجني من حي سيدي البشير وخاصة حي 
ميكنهم  ال  اجلدد  للعمارات  مسكن   1600
طويلة  مسافة  قطع  طريق  عن  إال  استعماله 
وهو املار أمامهم بأمتار فقط،  كما أن اإلشكال 
بهياكل  اخلامس  الطريق  ربط  عدم  هو  االخر 

األبيض  البحر  بألعاب  اخلاصة  الرياضية 
املتوسط ومنها القرية األوملبية التي هي ليست 
بعيدة عنه يف حني يتوجب الوصول إليها قطع 
مسافة أخرى حتى منطقة بلقايد والدخول يف 
مباشرة  املرور  من  بدل  السكنية  التجمعات 
إلى  املرور  ومنها  املزدوج  الطريق  من  إليها 
هامة  مداخل   3 املختصون  ليحدد  امللعب،  
هذا  مستوى  على  فيها  مسار  تصحيح  يجب 
الطريق ويف إتصالنا مع رؤساء البلديات أكدوا 
أنهم بحاجة ماسة لتصحيح مسارات الطريق 
العمومية  األشغال  مديرية  وراسلوا  اجلديد 
املشروع  أن  رغم  احللول  ينتظرون  وهو  بذلك 
طرف  من  مستعمل  وهو  به  األشغال  إنتهت 
طرف  من  رسميا  تدشنه  يتم  ولم  املواطنني 
السلطات وكلف اخلزينة 1100 مليار لكنه حلد 

االن ال يقدم اخلدمة بشكل كامل.

تلمسان

مفتشـــو العمــــل يشنــون 
إضرابــا لخمســة أيــام

على  العمل  مفتشو  أمس  نهار  أقدم 
ملدة خمسة  يدوم  إضراب  بشن  والية  مستوى 

أيام مطالبني بتحسني أوضاعهم املهنية.
العمل  مفتشي  لنقابة  الوالئي  األمني  قال 
بوالية تلمسان السيد بن »سعيد نسيم »يف تصريح 
ان نسبة  الوطن«  به جريدة »أخبار  صحفي خص 
اإلضراب بتلمسان بلغت %88 ضمن اإلضراب 
يطالبون  والذين  العمل  مفتشو  شنه  الذي  الوطني 
عن  باإلفراج  بداية  املهنية  أوضاعهم  بتحسني 

تخصيص  وكذا  العمل  ملفتشي  األساسي  القانون 
ومهام  يتالئم  أجر  وكذا خلق  الفرق  منح ألعضاء 
التكافل  حتقيق  يف  شركاء  بصفتهم  العمل  مفتشو 
من  االستغالل  من  العمال  وحماية  اإلجتماعي 
تلمسان  والية  وتسجل  املستخدمني.هذا  طرف 
23مفتشا ميارس نشاطه وكذا فرق بالدوائر الكبرى 
وسبدو  الرمشي  ندرومة،   تلمسان،  غرار  على 
والتي شلت نهار أمس نشاطها تلبية لنداء النقابة.
بن خالد عبد القادر 

الجلفة

رصـــد 34 مليــار سنتيــــم 
لبلديتـي قطـارة وأم العظام

جياللي،  دومي  اجللفة  والية  والي  قام 
أول أمس األحد، بزيارة عمل وتفقد لبلديتي 
جنوب  أقصى  يف  الواقعتني  العظام  وأم  قطارة 
اجللفة، حيث وقف على عدة مشاريع  والية 

تنموية وتدشني عيادة متعددة اخلدمات.
منح  على  الزيارة  أثناء  الوالي  وأشرف 
بلديتي قطارة وأم العظام سيارتي إسعاف من 
أجل لتحسني اخلدمات الصحية، كما استمع 
بتوفير  طالبوا  الذين  املواطنني  لتدخالت 
تسعيرة  يف  لنظر  وإمكانية  الريفية  الكهرباء 
تسعيرة  ضمن  البلديتني  وإدراج  الكهرباء 
من  حصة  لتخصيص  باإلضافة  اجلنوب، 

للحماية  فرع  وإنشاء  االجتماعية  السكنات 
تشهدا حوادث  املنطقتني  أن  املدنية خصوصا 
الضحايا  إجالء  يتم  حيث  متكررة،  مرور 
بعد عدة ساعات بسبب غياب فرع للحماية 
النقال،  الهاتف  شبكة  انعدام  وكذا  املدنية 
سياحي  مركب  باجناز  السكان  طالب  كما 

خاصة أن املنطقة تعتبر منطقة حموية.
دومي  اجللفة  والي  منح  وباملناسبة 
مليار   20 بـ  يقدرا  ماليني  غالفني  جياللي 
سنتيم لبلدية قطارة، و14 مليار سنتيم لبلدية 

أم العظام لتحسني اإلطار املعيشي للمواطن.
حمزة بن حلرش

غليزان

إعـادة فتــح سـوق الجملـة بعـد إعـادة فتــح سـوق الجملـة بعـد 1616 سنة من الغلق سنة من الغلق
الضوء  الوالئية  السلطات  منحت 
للخضر  اجلملة  سوق  فتح  إلعادة  األخضر 
والفواكه باملدخل الغربي ملدينة غليزان مبنطقة 
النشاطات الصناعية بلعسل بعد أكثر من 16 

سنة من الغلق لنشاط هذا السوق
جتار  األول  يومه  يف  السوق  استقبل 
خاصة  منتوجاتهم  عرض  أجل  من  اجلملة 
مختلف  عبر  املنطقة  بها  تشتهر  التي  تلك 
الفصول على غرار البطاطا، البصل البطيخ،  

البرتقال والقرنون،  السوق يتربع على مساحة 
42 ألف متر مربع ويضم 12 غرفة تبريد بسعة 
متر   100 يخصص  كما  مكعب،   متر   80
مربع للتجار و36 متر مربع للفالحني،  كما 
يحتوي أيضا فضاءا خاص باخلدمات املتعلقة 
باملقاهي واملطاعم،  هذا وقد جتدر اإلشارة أن 
من  احلالية  الفترة  خالل  السوق  فتح  إعادة 
على  باملنطقة  إقتصادية  حركية  خلق  شأنه 
املستوى التجاري والفالحي من خالل توفير 

مناصب الشغل وإنخفاض أسعار املنتوجات 
شكلت  التي  التنقل  تكالبف  نقص  نتيجة 
ومن  والفالحني،   للتجار  حقيقية  معاناة 
جهتهم،  دعا رواد السوق مبنطقة النشاطات 
والفالحني  التجار  كافة  ببلعسل  الصناعية 
دوره  تفعيل  أجل  من  السوق  على  للتوافد 
املتواجدة  اجلملة  أسواق  مختلف  غرار  على 

عبر الوطن 
م.حبيب

طلبــة جامعــة زيـان عاشـور 
ينتظرون تلبيـة مطالبهــم

عاشور  زيان  جامعة  طلبة  احتج 
النقل  ظروف  بسبب  أمس،  باجللفة، 
استقرار  عدم  حالة  يعرف  الذي  اجلامعي 
أين  احلاصل،  االكتظاظ  وكذا  املواعيد  يف 
أكد الطلبة أنهم يعانون من عدم توفر النقل 
عن  يتأخرون  يجعلهم  مما  الذروة  أوقات  يف 

االلتحاق مبقاعدهم لساعات.
هو  االكتظاظ  أن مشكل  الطلبة  وأضاف 
ظل  يف  صحتهم  على  خطرا  يشكل  اآلخر 
والتباعد  الصحي  البروتوكول  احترام  عدم 
جائحة  عليهم  فرضته  الذي  االجتماعي 
من  عاشور  زيان  جامعة  طلبة  كورونا.وطالب 
أكبر  عدد  توفير  اجلامعية  اخلدمات  مديرية 

من حافالت النقل املدرسي خاصة للمناطق 
كبلديتي  اجللفة  والية  عاصمة  من  القريبة 
املجبارة ودار الشيوخ، الذين يضطرون للتنقل 
مبيزانيتهم اخلاصة يوميا بعد فرض اإلجراءات 
للنقل  تنقل كل حافلة  أين  األخيرة  الصحية 
اجلامعي 15 شخصا على األكثر بعد أن كانت 

تنقل ما يصل عدده لـ 40 شخصا.
وتنظيمات  جمعيات  عدة  راسلت  كما 
طالبية والي والية اجللفة ألجل التدخل والنظر 
يف حالة اإلقامات اجلامعية التي ال تتوفر على 
مواد التعقيم وإيواء أكثر من شخص يف الغرفة 

الواحدة ما يهدد صحتهم وأهاليهم حسبهم.
حمزة بن حلرش

عين الدفلى 

ترحيـــل ترحيـــل 122122 عائلـة إلــى سكنــات الئقــــة عائلـة إلــى سكنــات الئقــــة
مت امس ترحيل 122 عائلة كانت تقطن 
الى  بلقاسم  قوادري  حي  يف  هشة  ببيوت 
عني  بوالية  فغايلية  بحي  جديد  سكنات 
الدفلى أين استبشر املرحلون عملية الترحيل 
من  حياتهم  وتغيرت  طويال  انتظروها  التي 
الئقة  حياة  الى  طويال  ارقتهم  بدائية  حياة 

حفظت كرامتهم وبعض مقومات احلضارة
البار  الدفلى«  عني  والية  والي  قال  و 

هذه  ان  التوزيع  عملية  هامش  على  مبارك« 
العملية جاءت سباقة لعمليات أخرى ستليها 
كتلك التي توجد بحي زوقالة يف مليانة الذين 
يعشةن يف سكنات الهشة اشتكى مواطنيها 
أخرى  وسكنات  احلي،   بذات  فترة  منذ 
الدفلى تعنى  مبناطق مختلفة من والية عني 
بالقضاء على السكن الهش وجتديد احلاالت 
أودعوا  ممن  السكن  بطالبي  اخلاصة  املعمارية 

ملفات يف هذا اجلانب منذ سنوات
عملية  إلى  الوالية  والي  تطرق  كما 
بكل  بتغطيهم  وذلك  باملرحلني  التكفل 
كاملاء  واخلدمات  الضرورية  التجهيزات 
يف  تسهيالت  تقدمي  مع  والغاز،   والكهرباء 
األول  الشطر  يخص  فيما  مستحقاتهم  دفع 
فتح  مع  التقسيط  طريق  عن  الكراء  ملبلغ 
مكاتب متنقلة تسهل عملية حتصيل األجور.

عين تموشنت

اإلطاحــة بشبكــة متخصصــة 
فــي ترويــج المخــدرات

تهريب  مكافحة  فرقة  عناصر  متكنت 
القضائية  للشرطة  الوالئية  باملصلحة  املخدرات 
بأمن والية عني متوشنت،  من تفكيك شبكة 
مختصة  أشخاص  ثالثة  من  متكونة  إجرامية 
يف ترويج املؤثرات العقلية واملخدرات يف وسط 
معلومات  على  بناءا  جاءت  العملية  الشباب 
بوجود  تفيد  الفرقة  لعناصر ذات  مؤكدة وردت 
أحياء  بأحد  مسكنيهما  يستغالن  شخصني 
مدينة عني متوشنت لتخزين السموم،  تكثيف 

التحريات امليدانية يف هذا الشأن،  أفضت الى 
اإلجرامي  نشاطهما  يسيران  فيهما  املشتبه  أن 
الراجلة  الدوريات  مراقبة  باحترافية من خالل 
أحد  اتخاد  مع  الشرطة  لعناصر  والراكبة 
مساكن املشتبه فيهما لتخزين وحتضير كميات 
يستغالن  فيما  العقلية،   واملؤثرات  املخدرات 
يف  العمارة  بنفس  متواجدين  آخرين  مسكنني 

عملية الترويج. 
بدرة مغربي



07السنة 02  - العدد 379 -الثالثاء  21 جمادى األول 1442  هـ  - 05 جانفي  2021
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 فيما الحت بوادر انفراج أزمة كورونا يف األفق، ببدء حمالت تلقيح املاليني 
حول العالم، يف سعي حثيث لتقويض الفيروس التاجي املستجد، غشاوة 

ساللة متحورة للفيروس لّبدت آمال البشر. وفيما الناس بني مستبشر وخائف 
َوِجل، أطلت املتحدثة باسم منظمة الصحة العاملية »مارغريت هاريس« على 
الفريقني تؤكد لهم أن اخلالص من جائحة« كوفيد 19« ال يتأتى إلى بتحقق 

شرطني اثنني ال ينبغي االستهانة بهما أبدا. أكدت »مارغريت هاريس« 
يف تصريح خصت به وكالة الـ )BBC( البريطانية، السبت املنقضي، أن 

التغلب على الوباء يحققه »السالمة من اإلصابة« و«االلتزام بالنظافة«؛ 
يضمن الشرط األول – أوضحت املتحدثة تقول - احلفاظ على نسبة إصابة 

منخفضة أثناء عملية التلقيح، فيما يتحقق الثاني باملواظبة على غسل 
اليدين وتعقيمهما واحترام مسافة التباعد االجتماعي.

مع عودة رئيس اجلمهورية من رحلته العالجية بأملانيا، وجتدد احلديث 
عن تعديل حكومي أضحى وشيكا، بدأ بعض الناشطني ومنهم نواب يف 
البرملان يف تسويق أنفسهم كوزراء محتملني يف احلكومة املقبلة، حيث 
يحاول هؤالء استخدام بعض معارفهم الذين ينشطون يف الصحافة 
للترويج ألخبار استوزار محتمل، يف محاولة إلثارة انتباه الرئيس أو 

محيطه إليهم.

متنى أحد نواب املجلس الشعبي الوطني، ينحدر من 
أقصى اجلنوب اجلزائري، حّل البرملان يف أقرب وقت 
ممكن، وقال النائب ذات يف حديث خص به »أخبار 

الوطن« إن النائب - يف إطار الوضع احلالي - غير قادر 
على تقدمي أي شيء للمواطنني يف واليته، فالكل 
– حسبه- ميارس السياسة مع النائب، أما السلطة 

التنفيذية فال تقيم له وزنا، وهو ما يضع النائب يف حرج 
مع ناخبية ومواطميه، خاصة يف الواليات الداخلية 

حيث يعتبر النائب يف نظر العامة، صاحب حظوة ونفوذ 
وقرار.. إال أن والواقع عكس ذلك متاما. 

يعكف إطارات وخبراء وزارة الصحة، مدعومون بإطارات 
وزارة الداخلية، على ضبط اخلارطة الوطنية للتلقيح 

ضد وباء الفيروس املستجد »كوفيد 19«. وحسب 
معلومات واردة من القطاع ذاته فإن الوزارة حتاول ضبط 

جدول زمني لعملية التقليح بداية باملسنني وأصحاب 
األمراض املزمنة ومرضى »كوفيد 19«، فيما تعمل 

مصالح الداخلية على تأمني وحتديد بؤر الفيروس، 
وكذلك التخزين واحلماية. حيث ينتظر أن تتحصل 
اجلزائر على اللقاح الروسي »سبوتنيك 5 » قبل نهاية 

شهر جانفي. 

الفاشلــون..  الــوزراء 
للرحيـــل؟ استعـــدوا 

فـــي بـورصة السيــاسة.. 
وزيـــــــــر! أنا 

منظـــمة الصـــحة العالمــية 
تبّشــــر.. ولكـــــن!

يتمـــنـى  نـــــائب 
البرلمـــان! حــــّل 

فــــــي  طـــوارئ 
الصــــــحة وزارة 

قالت مصادر مطلعة إن اجتماع مجلس الوزراء األخير 
برئاسة رئيس اجلمهوريّة، عبد املجيد تبون، ستتبعه 

قرارات هامة، أبرزها رحيل وجوه من حكومة جراد 
التي لم تتمكن من تقدمي إضافة يف قطاعها. وقالت 

املصادر ذاتها إن التعديل قد يطال عشرة وزراء. 

جتّندت العديد من صفحات الفايسبوك 
للحديث عن إجنازات »زاهية بن قارة« 

رئيس املجلس الشعبي البلدي لـ »شيقارة«، 
وسعت إلى إبراز تفوق هذه املرأة يف منصب 
طاملا تفرد به الرجال، بل وأكد القائمون 
على صفحات »البروباغندا« هذه أن املرأة 

جنحت يف رفعها التحدي؛ كيف ال وهي 
التي تعمل بجد وكّد وتقف على كل كبيرة 

وصغيرة جتري يف بلديتها. لكّن الواقع 
يكّذب ما تروج له صفحات »زهية بن قارة«، 

فاألوساخ والقمامة غزت أحياء البلدية، 
والطرقات تتخللها احلفر حتى باتت 

سائدة، وال ربط بشبكة الغاز الطبيعي 
حتقق، فعن أي »شيقارة« تتحدث صفحات 

الفايسبوك؟

زاهيـــة بن قــارة.. والبــروبــاغـــندا

توفيــــــــــق.. توفيــــــــــق.. 
مـا قــال والــو!مـا قــال والــو!

تفاجأ كثير من الصحفيني وحتى املواطنني، أول أمس، الذين سارعوا 
لتصفح جريدتي اخلبر والوطن اللتني سمحا لهما بحضور محاكمة 

املتهمني بالتأمر وهم الفريق توفيق، اللواء بشير طرطاق، سعيد 
بوتفليقة ولويزة حنون، بغياب أي تصريحات مثيرة أو جديدة للفريق 

توفيق، وطرطاق وحتى السعيد، باستثناء نفيهم تهمة التآمر، حيث 
حاول كل متهم ترَك املسألة – حسبهم - للتاريخ.
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أدرار

انطــالق أشغـال ربــط قصـور 
»بوده« بشبكة الغاز الطبيعي 

بودة  لبلدية  احمللية  السلطات  أعطت 
شركة  عن  ممثلني  رفقة  أدرار  والية  غربي 
سونلغاز بأدرار، واملقاوالت املكلفة باالجناز، 
إشارة انطالق إجناز مشروع ربط أحياء بعض 
قصور املنطقة، بشبكة الغاز الطبيعي ابتداًء 
اجلنوبية  باجلهة  بومدين«  من حي »هواري 

و«بخلة« باجلهة الشمالية. 
ذاتها  البلدية  من  مصادر  قالت  و 
أن  املنتظر  من  إنه  الوطن«،«  لـ«أخبار 
تشمل العملية أحياء قصور القصيبة لغمارة 
لعماريني بخلة باجلهة الشمالية املنصور بني 
حيدة  زاوية سيدي  النبعة  علي  اغرم  وازل 
طول  بعد  باجلهة  بومدين  هواري  وحي 
انتظار ومعاناة يف انتظار تكملة عملية الربط 
بالنسبة ألحياء ثالثة قصور تقع مبقر البلدية 

ويتعلق األمر ببندراعو بني اللووزواية الشيخ 
بن عومر لتكون بذلك بلدية بودة قد قطعت 
خطوات يف إجتاه طي صفحة معاناة الساكنة 

ازاء ندرة قارورة غاز البوتان.
لوالية  الطاقة  مديرية  مصالح  وكانت 
ادرار كشفت ان اجناز مشاريع مناطق الظل 
اخلاصة بقطاع الطاقة تشهد تقدما ملحوظا 
الغاز  بشبكة  الربط  عمليات  انتهت  حيث 
انتهت  كما  بلديات  عدة  بقصور  الطبيعي 
حني  يف  أخرى  لقصور  بالنسبة  الدراسة 
ستنطلق األشغال قريبا بعدة بلديات مشيرة 
الظل مت إحصاء  برنامج مناطق  اطار  انه يف 

293 منطقة يف حاجة للربط بهذه الشبكة
عبداهلل مجبري

قافلة تضامنية أوفدها الهالل األحمر الجزائري إلى بتمنراست

500500 عائلـــة بـــ »تين زاوتيـن«  عائلـــة بـــ »تين زاوتيـن« 
تستفيد من تستفيد من 6060 طنا من المساعدات  طنا من المساعدات 
انطلقت، بداية هذا األسبوع، قافلة الهالل األحمر الجزائري تحوي 60 طنا من مختلف المواد الغذائية 

ومواد التنظيف واألفرشة واألغطية نحو منطقة »تين زواتين« الحدودية. ينتظر أن تمس هذه القافلة 
16 تجمعا وقرية بهذه الدائرة الحدودية وستستفيد منها أكثر من 500 عائلة.

أحمد كرزيكة
الحتياجات  تلبية  تأتي  القافلة  هذه 
سكان مناطق الظل مبنطقة تني زواتني وخاصة 
يف مثل هذه الظروف التي تشهد تغيرات جيو 
باإلعالم  املكلف  أكده  ما  حسب  سياسية 
اجلزائري  األحمر  الهالل  الوالئية  باللجنة 

بتمنراست السيد بن سبقاق محمود.
هذه  بان  املتحدث  ذات  أضاف  كما 
العاصمة  اجلزائر  من  انطلقت  التي  القافلة 

حتت إشراف رئيسة الهالل األحمر اجلزائري 
التزام  تعكس  حبيلس  بن  سعيدة  السيدة 
بعمليات  القيام  اجلزائري يف  األحمر  الهالل 
تضامنية باعتباره الذراع العملياتي االنساني 
هذه  مرافقة  سيتم  كما  السلطات  طرف  من 
الشعبي  الوطني  اجليش  القافلة وحدات من 
طيلة مسارها ومدة توزيعها وتعبر هذه املرافقة 
على الرغبة واإلرادة الكبيرة للجيش الوطني 
بني  الرابطة  تقوية  على  عمله  على  الشعبي 

اجليش وشعبه ما ينعكس على تقوية اجلبهة 
الداخلية. وأضاف متطوعني للهالل األحمر 
الوطني  اجليش  أفراد  مرافقة  أن  اجلزائري 
بعد  الواقعة على  زواتني  لبلدية تني  الشعبي 
500 كلم يعكس اإلرادة القوية لهذه املؤسسة 
املساعدات  من  العديد  إيصال  يف  العسكرية 
لهؤالء املواطنني باملناطق احلدودية يف مسالك 
لتقوية  اجليش  إرادة  يعكسون  والذين  وعرة 

اجلبهة الداخلية والذود عن حدود الوطن.

جانت 

انطـالق حملـة لمحاربة التجـارة غيـر النظاميـة انطـالق حملـة لمحاربة التجـارة غيـر النظاميـة 
حفاظــا علـــى الطابــع السياحـــيحفاظــا علـــى الطابــع السياحـــي

للتجارة  املنتدبة  املديرية  باشرت مصالح 
واسعة  حملة  جانت  اإلدارية  باملقاطعة 
النطاق حملاربة طاهرة جتارة األرصفة التي عادة 
للمدينة  اجلمالي  املنظر  تشوه  وأضحت  بقوة 
عرقلة  يف  كبير  بشكل  وتساهم  السياحية 

حركة املارة خاصة وسط املدينة. 
حواس  للتجارة  املنتدب  املدير  وقال 
مصالح  باشرتها  التي  اخلرجات  ان  إدريس 
السلبية  الظاهرة  هذه  لتمنع  جاءت  التجارة 
املواطن  على صحة  تشكل خطر  باتت  التي 
للمدينة  احلضري  املنظر  تشويه  عن  فضال 
يف  كبيرة  عرقلة  يسبب  انتشارها  ان  كما 
حركة املرور والراجلني ومت تكليف جلنة للحد 

باعة اخلضر  باعة األرصفة خاصة منهم  من 
من  عديدة  بقايا  يخلفون  الذين  والفواكه 
املنتوجات والتي تتعفن وتتحول إلى قاذورات 

تهدد صحة املواطن. 
الظاهرة  ان  املسؤول  ذات  ويضيف 
افري  بحي  بالطريق  كثيرا  تنتشر  السلبية 
باإلضافة  جتكال  ساحة  املدينة  بسوق  وكذا 
ذات  يف  مؤكدا  والفواكه  اخلضر  سوق  إلى 
شرعت  التجارة  مديرية  مصالح  ان  السياق 
وبالتنسيق  التجارة  من  النوع  هذا  محاربة  يف 
مختلف  ستمس  والتي  املصالح  مختلف  مع 
جمالية  استعادة  اجل  من  باملدينة  األحياء 
حفاظا  بها  التجارية  احلركة  وتنظيم  املدينة 

لعروس  السياحي  واملوقع  املواطن  على صحة 
مواطنو  استحسن  وكما  جانت.  التاسيلي 
تصريحهم  حسب  املبادرة  اإلدارية  املقاطعة 
القانون  فرض  ان  مؤكدين  الوطن  ألخبار 
واحملالت  التجارية  االسواق  داخل  والنظام 
وكما  الزبون  راحت  يف  كبير  بشكل  يساهم 
مبقام  تليق  حضارية  صورة  يعطي  شانه  من 
من  للسياح  كبير  توافد  تشهد  التي  املدينة 
إنهاء  غرار  وعلى  الوطن  مناطق  مختلف 
الذي  املدينة  وسط  الطريق  اختناق  مشكل 
يساهم يف عرقلتهم أمام قضاء حاجاتهم سواء 
تعلق األمر بالراجلني او أصحاب املركبات. 
براهيم مالك

سكــان حـي الوئـام ببلديـة 
فنوغيل يطالبون بالتهيئة

ببلدية  الوئام  حي  سكان  يشتكي 
فنوغيل من تدهور الطرقات املؤدية إلى حيهم 
وتراكم النفايات الصلبة عبر الطرقات، وحول 
سكناتهم، األمر الذي أثار استيائهم مطالبني 

بضرورة برمجة مشروع لتهيئة هذا احلي. 
وأوضح السكان خالل لقائهم مع »أخبار 
مئات  تقطنه  الذي  احلي  هذا  إن  الوطن«، 
غياب  مشكلة  من  يعاني  زال  ما  العائالت 
التهيئة، حيث ال تزال بعض الطرقات حتتلها 
مبحازاة احلي على  ملشاريع كانت  أشغال  بقايا 
مدخل  وتهيئة  البصرية  األلياف  مشروع  غرار 
احلي وأضاف مسؤول احلي بن عومر البركة أن 
عدم رفع بقايا هذه األشغال وتركها منتشرة يف 
هذا  وجه  تشوه  باتت  السكنات  وأمام  الطريق 
احلي احلديث الذي لم مير على إجنازه أزيد من 

ملساحات  احلي  هذا  يفتقر  كما  سنوات،   10
األبناء  للعب  فضاءات  وجود  وعدم  خضراء 
البلدية  مركز  وسط  إلى  بهم  يسافرون  فهم 
ملجرد   6 رقم  الوطني  الطريق  بهم  ويقطعون 
املوجودة  اجلوارية  املالعب  واستغالل  التنزه 
بعيد عنهم مايجعل الكثير منهم يخاف على 
سكان  وطالب  لوحدهم.  الذهاب  من  أبنائه 
تدخل  بضرورة  الفلوجة  بحي  عليه  مايطلق 
وبرمجة  األشغال  بقايا  لرفع  البلدية  مصالح 
له  املؤدية  الطرقات  مبافيها  للحي  تهيئة شاملة 
والتي بني سكنات املواطنني وطالبوا باستغالل 
الفضاءات الفارغة وهذا بجعلها مكان يقصدها 
أطفالهم وقت اللعب فضال عن برمجة حملة 

تشجير عند مدخل احلي.
عبداهلل مجبري

تندوف

قافلــة تضامنيــة تجــوب مناطــق الظــــل قافلــة تضامنيــة تجــوب مناطــق الظــــل 

األغواط

توزيع وجبات ساخنة على مستعملي توزيع وجبات ساخنة على مستعملي 
الطـــرق الوطنيـــــة الطـــرق الوطنيـــــة 

أقدمت جمعية الوفاء للتضامن الوطني 
مع  بالتنسيق  عمور  جبل  أصالة  وجمعية 
وجبات  بتوزيع  آفلو  وبلدية  األمنية  املصالح 
الوطنية رقم  الطرق  ساخنة على مستعلمي 
مبادرة  يف  آفلو  مدينة  مبدخل  23،47،1أ، 
التساعدهم  الذين  املسافرين  مع  تضامنية 
على  الصحي  احلجر  وإجراءات  الظروف 

املنطقة  وأن  خاصة  العشاء،  وجبة  تناول 
تساقط  بسبب  باردة  جوية  تقلبات  تشهد 
الدرك  عناصر  بادرت  وقد  واجلليد،  الثلوج 
إرشادات  بتقدمي  املدنية  واحلماية  والشرطة 
املرورية  السالمة  قواعد  اللتزام  للسائقني 

واحلذر من خطر التقلبات اجلوية.
ع. نورين

الحكــم علــى مــروج مهلوسـات الحكــم علــى مــروج مهلوسـات 
بعـــام بعـــام حبًســا نافـــــذا حبًســا نافـــــذا 

مع  نافذ  بعام حبس  سنة   31 العمر  من  يبلغ  للمهلوسات  مروج  أفلو  محكمة  أدانت 
االيداع وغرامة مالية، املتهم مت توقيفه من طرف عناصر أمن دائرة أفلو وبحوزته 244 قرصا 

مهلوسا، ومبلغ مالي من عائدات النشاط اإلجرامي.
ع. نورين

االجتماعي  النشاط  مديرية  نظمت 
تضامنية  قافلة  تندوف  لوالية  والتضامن 
صندوق  ضمن  احملتاجني  األشخاص  لفائدة 
مدير  بالتضامن.وقال  اخلاص  التخصيص 
بتندوف  والتضامن  االجتماعي  النشاط 
به  خصت  حديث  يف  السالم«  عبد  »حرمة 
العملية  أن  أوضحت  الوطن«  أخبار  »شبكة 
واملعزولة  النائية  للمناطق  موجهة  التضامنية 
ومناطق الظل ببلدية أم العسل، قرية حاسي 
التي  األخيرة  هذه  خبي  حاسي  وقرية  منير 

كلم.   370 بحوالي  الوالية  مقر  عن  تبعد 
الفرقة  تضم  القافلة  أن  ذاته  املسؤول  أضاف 
املختصني  من  املتكونة  املتخصصة  التقنية 
مبكتب  واملكلفني  واالجتماعيني  النفسانيني 
األشخاص  ومكتبة  التضامنية  النشاطات 
التضامنية  اجلوارية  واخلاليا  باملديرية  املعاقني 
وكانت  العسل  أم  وبلدية  تندوف  لبلدية 
انطالقتها صوب املناطق املذكورة يوم اخلميس 
31 ديسمبر 2020 يف حدود الساعة 06.00 
صباحا، مشيرا إلى أن هذه املساعدات متمثلة 

الرجال  عائلة   60 لفائدة  شتوية  ألبسة  يف 
البرد  موجة  مع  تزامنا  واألطفال  والنساء 
القارس الذي تشهده هذه املناطق خالل فصل 
لرئيس  اجلزيل  شكره  قدم  الشتاء.مصدرنا 
لقريتي  احملليني  واملندوبني  العسل  أم  بلدية 
مرافقتهم  على  منير  وحاسي  خبي  حاسي 
املساعدة  على  تندوف  بلدية  ورئيس  للفرقة 
)قوافل  جمعية  وكذا  النقل  وسائل  توفير  يف 

اخلير( على مساهمتها يف العمل التضامني.
جماعي خلضر 

والتدخل  البحث  فرقة  عناصر  متكنت 
ديسمبر  شهر  أواخر  تندوف  والية  بأمن 
عليها  حتصلت  معلومات  إثر  على  الفارط، 
بروح  وحتليه  املواطن  بفضل  الفرقة  عناصر 
من  السموم،  هاته  ملكافحة  املسؤولية 
بـ ف ع ذات  واملكناة  توقيف املسماة / م خ 
43 سنة. وحسب بيان ملصالح أمن تندوف 
- خلية االتصال والعالقات العامة - )تلقت 
أخبار الوطن نسخة منه( فبعد إذن التفتيش 
اجلمهورية  وكيل  السيد  طرف  من  الصادر 
ملسكن املشتبه فيهما، والتي كانت إيجابية، 

أين مت العثور على كمية من املواد الصيدالنية 
قرص على  بـ 477  قدرت  بريقابالني  نوع 
املعنيتان  أن  32 مشط، جتدر اإلشارة  شكل 
تنحدران من إحدى واليات الغرب اجلزائري 
بوالية  تقيمان  ولكن  الغربي،  واجلنوب 
تندوف. من خالل مجريات التحقيق املفتوح 
من قبل مصالح أمن والية تندوف، تبني أن 
املواد احملجوزة هي ملك املدعو) ن. م( البالغ 
من العمر 29 سنة ينحدر من إحدى واليات 

الشرق اجلزائري ويقيم بوالية تندوف. 
جماعي خلضر

تندوف

القبض علـى مروج للحبوب المهلوسة القبض علـى مروج للحبوب المهلوسة 
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ربورتاج : عمر بكيري

  الحصى بدل الزفت
 لتهيئة الطرقات 

بخبر  اخلشاخشية  فرقة  سكان  فرحة  تكتمل  لم 
بخبر  سماعهم  بعد  خاصة  الطريق  تعبيد  يف  البدء 
الزفتية  باخلرسانة  تعبيدها  بدل  باحلصى  تفريشها 
الذي  البلدي  فالطريق   ، السبب  عن  متسائلني 
 2 مسافة  على   62 رقم  الوطني  بالطريق  القرية  يربط 
بتعبيده  طالب  بعد  األشغال  به  تنطلق  لم  والتي  كم 
فلم  تدهورة  بسبب  املرات  من  العديد  يف  السكان 
اجتهد  حيث  االستعمارية  احلقبة  منذ  نهائيا  يعبد 
10سنوات غير  منذ  تفريشه  السابق يف  الدائرة  رئيس 
أن احلصي املستعملة لم تصمد إمام العوامل الطبيعية 
الدخول واخلروج صعبا  أمر  تآكل كليا وبات  فالطريق 
جدا وهذا ما وقفت عليه » أخبار الوطن » وصرح به 
البلدية  مصالح  أن  يضيفون  الذين  الفرقة  ممثلو سكان 
وعدتهم بتعبيده لكن تلك الوعود يقول السكان كانت 
انتظار  طول  وبعد  األخير  يف  ليتفاجئو  فقط  مهدئات 
يضيف  الزفت يف حني  بدل  باحلصى  الطريق  بتعبيد 
ذات  وقرى  ومداشر  طرق  من  العديد  أن  السكان 

البلدية مت تفريشها باخلرسانة الزفتية

  الغاز.. حلم السكان 
معرضة  اخلشاخشية  منطقة  أن  من  بالرغم 
لتساتقط الثلوج كونها تقع يف منطقة جبلية يفوق علوها 
غاز  من  استفادت  جواب  بلدية  أن  ورغم  1000متر 
املدينة يف إطار برنامج الهضاب العليا سنة 2008غير 
أن السكان هناك لم ميسهم الربط بشبكة الغاز الطبيعي 
وال تزال املعاناة مع قارورة الغاز التى يصل سعرها يف 
املنطقة  سكان  حزن  أثار  ما  وهو  400دج  إلى  الشتاء 
احليوية  املادة  هذه  من  متسائلني عن سبب حرمانهم 
ينتظرون ربطهم  اخلشاخشية  سكان  يبقى  متى  فإلى 

بالغاز ام أن احللم يبقى مؤجل يتساءل السكان.

  الكهرباء الريفية. .
املشروع الحلم

بفرقة  العائالت  من  العديد  معاناة  التزال 
يضيف  الكهرباء  انعدام  مع  متواصلة  اخلشاخشية 
فقط وشح  الطريق  على  تقتصر  لم  اخلشاخشية  قرويو 
احلنفيات بل تعدت إلى غياب الكهرباء حيث توجد 
الريفي  للبناء  استفادة من حصص  16عائلة  أزيد من 

إال أن جميعها غير مربوطة بالكهرباء ألسباب يجهلها 
سكان الفرقة مما اضطرهم إلى االستعانة بضوء الشموع 
الريفية  اإلنارة  تبقى  حني  يف  الكهربائية  املولدات  أو 
منعدمة رغم أن القرية تقع يف قمة جبلية حيث تتحول 
إلى فضاء موحش مرعب بفعل وجود حيوانات  ليال 
برية مفترسة كالضباع والذئاب واخلنازير وهو ما بات 
خاصة  السن  كبار  وحتى  املدارس  أطفال  حياة  يهدد 
القرويون  يضيف  األمر  يف  والغريب  الشتاء  فصل  يف 
ان  إال  اخلامس  اخليط  بها  يوجد  الكهرباء  أعمدة  أن 
العمومية  اإلنارة  من  حرموهم  جواب  بلدية  مسئولو 

ألسباب غير مفهومة. 

 تلوث مياه وادي الصايف
 يؤزم الوضع 

يقول بوعالم ممثل سكان الفرقة أن سكان مدينة 
املناقب  احد  من  الشروب  باملاء  يتزودون  جواب 
املتواجدة مبحاذاة فرقة اخلشاخشية واألنبوب الرئيسي 
للمنقب مير بجوارهم إال أنهم لم يستفيدوا من الربط 
بشبكة املياه أو حتى حنفية عمومية يتزود منها سكان 
الفرقة فهم اليوم يجلبون املاء الصالح للشرب من احد 
املنابع البعيدة عن سكناتهم مضيفني انه بالرغم من 
غير  السكان  يقول  مائي  منقب  من  القرية  استفادة 
انه لم يستغل حلد الساعة اذ اليزال هؤالء يعتمدون 
صهاريج  او  احليوية  املادة  هذه  جللب  الدواب  على 
املياه التى اليقل سعرها عن 1000دج أما صيفا أين 
يكثر استهالك هذه املادة احليوية فحدث وال حرج إذ 
يصعب احلصول على املياه لنقص املنابع هناك وعدم 
الذين سئموا  للسكان  املياه  احمللية  السلطات  توصيل 
الفرقة  معظم سكان  وان  املسئولني خاصة  وعود  من 
السكان  أن  األمر  يف  ما  واألغرب  وفالحون  موالون 
بشكل  الفالحية  نشاطاتهم  ميارسون  كانون  هناك 
ملدينة  القذرة  املياه  صرف  حتويل  حني  إلى  عادي 
جواب باجتاه واد الصايف احملاذي لسكان اخلشاخشية 
والذي اثر على نشاطهم الفالحي والرعوي حتى أن 
الفالحية  محاصيلهم  أتلفت  الفالحني  من  الكثير 
أدخلهم يف  ما  الوادي  مبياه  ملنتجاتهم  بسبب سقيهم 

بطالة بسبب تلوث املياه. 

قاعة عالج مطلب السكان 
رغم العدد املتزايد لسكان فرقة اخلشاخشية حيث 
غير  األمنية  األزمة  يف  النزوح  بعد  السكان  جل  عاد 
مقر  إلى  التنقل  على  اليوم  مجبرون  القرية  أن سكان 

مما  للتداوي  وإيابا  ذهابا  كلم   10 مسافة  وقطع  البلدية 
يصعب من وضعيتهم خاصة أن كانت هناك حاالت 
الليل ،وعليه فالسكان يطالبون  استعجالية يف اوقات 
يوميا  التنقل  مغبة  من  تريحهم  للعالج  قاعة  باجناز 

لبلدية جواب وكذا لتقريب الصحة من املواطن

 خنادق الصرف الصحي 
تهدد السكان

التخلص من فضالتهم  هناك يف  السكان  يعتمد 
على حفر التعفن تلك التى باتت تهدد صحة السكان 
بفعل الروائح التى تنبعث منها إضافة الى أنهم باتوا 
يخافون على حياة أبنائهم خوفا من السقوط يف تلك 
احلفر مطالبني بضرورة الربط بقنوات الصرف الصحي 

خاصة وان كل الظروف مهيئة لذلك.

الفرقة  ممر مطلب سكان  أو  اجتار جسر  أمر  أصبح 
خاصة اولئك القاطنني بالضفة الثانية من واد الصايف 
العائالت  فالعديد من  تدفقة وجريانه،  بقوة  املعروف 
العالم  عن  عزلة  يف  تدخل  الشتاء  فصل  يف  وخاصة 
يلتحقون  أطفال  وال  الوادي  فيضان  بسبب  اخلارجي 

مبقاعد الدراسة وال عمال بأماكن عملهم. 

 رئيس البلدية ال يرد
لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  هاتفنا 
مكتبه  على  االنشغال  مرات قصد وضع  جواب عدة 
للرد غير أننا لم نتمكن من ذلك ، وتوجهنا الى مقر 
البلدية للقائه غير اننا لم نتمكن من ذلك باعتبار ان 
الدائرة حسب ما جاء على  املير كان يف اجتماع مبقر 

لسان مسؤول االمن بالبلدية. 

مشاريع التنمية منعدمة والسكان يطالبون بتسجيل عدد منها 

دى!  دى! َشكاوى ُسكان »الخشاخشّيـة« بجواب. . رجُع الصَّ َشكاوى ُسكان »الخشاخشّيـة« بجواب. . رجُع الصَّ
 يعيش سكان فرقة »الخشاخشية« ببلدية جواب التي تقع 90 كم شرقي المدية واقًعا اجتماعًيا مزرًيا توارثه األبناء عن األجداد، في منطقة تناساها 
المسؤولون، وأقصيت من مشاريع التنمية المحلية- حسب السكان؛ إذ لم تشفع لهذه المنطقة ال الكثافة السكانية المتزايدة وال الشكاوى المرفوعة مرارا.
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بهدف تدعيم خط الهجومبهدف تدعيم خط الهجوم
لتعـــاقــد يلمـــح  لتعـــاقــدبيــــرلو  يلمـــح  بيــــرلو 
 مع العــب تشيلســـي جيـــرو مع العــب تشيلســـي جيـــرو

أملح أندريا بيرلو، املدير الفني ليوفنتوس، إلى إمكانية التعاقد مع جنم تشيلسي اإلجنليزي، خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية اجلارية. ويبحث يوفنتوس عن تدعيم الفريق مبهاجم صريح يف الفترة املقبلة، يف ظل 

عدم وجود بديل أللفارو موراتا.
وقال بيرلو يف تصريحات أبرزها موقع »توتو ميركاتو«: »جيرو؟ قد نحتاجه أيضا، لكن رمبا يعرف فابيو 

باراتيسي )املدير الرياضي( أفضل مني«. وأضاف »لقد حتدثنا عن الالعب الفرنسي ونأمل أن نفعل شيًئا 
يف هذه األيام، نحن نعرف جيًدا اخلصائص التي يتمتع بها جيرو«.

وحقق يوفنتوس فوًزا كبيًرا على ضيفه أودينيزي، بنتيجة 1-4، يف املباراة التي جمعتهما اول أمس، مبلعب 
أليانز ستاديوم، يف إطار منافسات اجلولة 15 من الدوري اإليطالي. ويستعد اليويف ملواجهة صعبة مساء 

األربعاء املقبل، عندما يحل ضيًفا على املتصدر ميالن، يف ملعب سان سيرو باجلولة 16.
القسم الرياضي

مدافـــع آرسنـــال ساليـــبا مدافـــع آرسنـــال ساليـــبا 
يقتـــرب من العــودة لفرنـسايقتـــرب من العــودة لفرنـسا

اقترب نيس الفرنسي، من إمتام صفقة التعاقد مع مدافع آرسنال اإلجنليزي، لينضم للفريق خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية اجلارية.

وذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية، أن نيس قرر التعاقد مع ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، يف صفقة على 
سبيل اإلعارة اجلافة دون خيار الشراء.

وأضافت أن الالعب يخضع للفحص الطبي يف نيس متهيًدا لالنضمام بشكل رسمي، حيث أراد النادي 
الفرنسي تعويض غياب املدافع دانتي، الذي أصيب بتمزق يف الرباط الصليبي يف 1 نوفمبر املاضي.

وانضم ساليبا لصفوف آرسنال يف الصيف املاضي قادًما من سانت إيتيان الفرنسي، يف صفقة بلغت قيمتها 
27 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يخض أي مباراة حتى اآلن مع الفريق األول، بل واستبعد من قائمة 

الفريق بالدوري األوروبي.
ومن املقرر أن يتكفل نيس براتب ساليبا بالكامل، لكنه لن يدفع أي رسوم مقابل استعارة الالعب من 

آرسنال.

كلـــوب غيـــر واثـــــق كلـــوب غيـــر واثـــــق 
من إبـــرام صفــقة دفــاعيةمن إبـــرام صفــقة دفــاعية

شدد يورغن كلوب مدرب ليفربول، على أن ناديه قد ال يتعاقد مع قلب دفاع جديد، يف فترة االنتقاالت 
الشتوية اجلارية.

ويعيش ليفربول، أزمة دفاعية بعد إصابة الثنائي فيرجيل فان ديك وجو غوميز، واللذين سيغيبان لفترة 
طويلة، وتفاقمت األزمة بإصابة جويل ماتيب والذي سيغيب ملدة 3 أسابيع.

ومع ذلك، أكد كلوب أنه غير متأكد، مما إذا كان ليفربول سيقوم بتعزيز الناحية الدفاعية بالفريق خالل 
ميركاتو الشتاء أم ال.

وقال كلوب يف تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس »ال ميكنني قول أي شيء، لكن ميكنك أن تتخيل، 
قبل 6 أشهر حتدثنا عن مدى املعاناة التي تعيشها جميع أندية كرة القدم، واحلمد هلل نستمر يف السير«.

وأضاف »ال أعرف بالضبط كيف احلال يف األندية األخرى، لكن علينا أن نكون حذرين وجادين جًدا، ولذا 
فأنا ال أعرف ما ميكننا فعله«. وكان كلوب قد قام بتحويل دور فابينيو، من وسط امللعب ليكون قلب دفاع، 

بجانب تواجد العبي أكادميية النادي، فيليبس وويليامز، يف محاولة لسد العجز الدفاعي للريدز.

غوارديوال: غوارديوال: 
»ال تقســــوا علــــى »ال تقســــوا علــــى 

مينــــــدي« مينــــــدي«بنجـــــامين  بنجـــــامين 
دافع بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي، 

عن العب الفريق، بعدما انتهك بروتوكوالت 
كوفيد19- عشية العام اجلديد.

واعتذر الفرنسي بنجامني ميندي عن انتهاكه 
اللوائح، بعدما استضاف سهرة ضمت على األقل ثالثة 

أشخاص آخرين خارج منزله.
ووفقا إلرشادات احلكومة البريطانية، ال يسمح لهؤالء الذين يعيشون يف 

مناطق قيود املستوى الرابع باالختالط مع آخرين خارج منازلهم.
وأبلغ غوارديوال الصحفيني بعد الفوز 1-3 على تشيلسي اول أمس »نصدر أحكاما يف املعتاد يف 

هذا املجتمع، لكن املجتمع سيكون أفضل إذا حكمنا على أنفسنا، ال أبرئه فقد انتهك اللوائح، 
لكن ال تعطوا الكثير من الدروس لآلخرين«.

وتأتي تعليقات املدرب اإلسباني بعدما انتقد العبون سابقون وحاليون ميندي والعبني آخرين يف 
الدوري اإلجنليزي املمتاز، لعدم تصرفهم كمثل أعلى وقالوا إن األندية بحاجة ألن تكون أكثر قوة 

وتفرض عقوبات.
وأبلغ كيرتس ديفيز مدافع ديربي كاونتي هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( »ال ميكن أن 

يقول النادي سنتعامل مع األمر داخليا، ثم يشركونهم يف املباريات. حتى ترسل رسالة حقيقية، 
عليك استبعادهم من الفريق«.

بوكيتينو ماوريسيو  بوكيتينواألرجنتيني  ماوريسيو  األرجنتيني 
»أعــد جماهيــر ســان جيرمــان »أعــد جماهيــر ســان جيرمــان 
قتـــالــــية« هجومـــية  قتـــالــــية«بكــرة  هجومـــية  بكــرة 
حتدث األرجنتيني  ، املدير الفني لباريس سان جيرمان، عن توليه قيادة فريق العاصمة الفرنسية، مؤكًدا أنه 

كان يتطلع للعمل مع مجموعة من أكثر الالعبني موهبة يف العالم.
وأعلن سان جيرمان رسمًيا، اول أمس، تولي بوكيتينو منصب املدير الفني خلًفا لألملاني توماس توخيل، وذلك 

ملدة موسم ونصف، مع خيار التمديد ملوسم إضايف.
وقال بوكيتينو يف تصريحاته ملوقع سان جيرمان الرسمي: »أنا سعيد للغاية، ويشرفني أن أكون مدرًبا لباريس 

سان جيرمان«. وأضاف: »أشكر إدارة النادي على ثقتهم بي، تعلمون جميًعا أن هذا النادي احتفظ دائًما مبكانة 
خاصة يف قلبي، حيث أملك هنا ذكريات رائعة، وخصوًصا األجواء الفريدة من نوعها يف حديقة األمراء«.

وتابع بوكيتينو: »لقد عدت إلى هنا اليوم ولدي الكثير من الطموح والتواضع، فقد كنت حريًصا جًدا على العمل 
مع أكثر الالعبني موهبة يف العالم«.

وأكمل: »يتمتع هذا الفريق بإمكانيات رائعة، وسأبذل قصارى جهدي، مع طاقم العمل لتقدمي األفضل لباريس 
سان جيرمان يف جميع املسابقات«. وختم مدرب سان جيرمان: »سنبذل قصارى جهدنا أيًضا ملنح الفريق هوية 

اللعب القتالية والهجومية التي أحبها دائًما املشجعون الباريسيون«.
القسم الرياضي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية املسيلة 

دائرة بن سرور
 بلدية بن سرور 

الرقم 1419/2020
إشهار إنشاء جمعية محلية 

تطبيقا ألحكام القانون رقم 06/12 املؤرخ يف 18 صفر 
1433 املوافق ل 12يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 

لقد مت هذا اليوم 24 ديسمبر 2020 إنشاء اجلمعية 
احمللية 

املسماة جمعية أولياء التالميذ ملدرسة منصوري رمضان 
عني أغزال بلدية بن سرور 

املعتمدة حتت رقم 50 بتاريخ 24 أكتوبر 2020
الرئيس رزاق براهيم 

املقر االجتماعي مدرسة منصوري رمضان عني أغزال 
بلدية بن سرور
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إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية

شبيبة القبائل - اتحاد الدرك النيجيري.. اليوم سا 15

»الكناري« فــي ثـوب المرشح »الكناري« فــي ثـوب المرشح 
النتــزاع تأشيــرة التأهـل  النتــزاع تأشيــرة التأهـل  

ومن املنتظر أال تواجه شبيبة القبائل أي 
الفائزة  وهي  اإلياب،  مواجهة  يف  صعوبات 
يف مباراة الذهاب بنتيجة 1-2، أمام فريق ال 
خيار له سوى الفوز وصنع مفاجأة من العيار 

الثقيل ملواصلة املغامرة القارية.
يوسف  املدرب  يدير  أن  ويرتقب 
يامن  التونسي  خلف  الذي  بوزيدي، 
مواجهة  آخر  الفارط،  نوفمبر  يف  الزلفاني 
الفنية ل«الكناري«،  العارضة  رأس  له على 
بعدما أكد أنه مستعد ملغادرة منصبه يف حال 
ما فكرت االدارة يف استقدام مدرب آخر، يف 
الوقت الذي حتدثت فيه بعض االطراف عن 
االربعاء  يوم  الفان  دونيس  الفرنسي  قدوم 

الى تيزي وزو خلالفته.
فإن  الشبيبة،  تعداد  يخص  وفيما 
خدمات  من  منقوصة  ستكون  التشكيلة 
متوسط امليدان عبد الصمد بونوة، العائد الى 
احلارس  مشاركة  أما  االنفرادية،  التدريبات 
بسبب  مؤكدة  غير  فتبقى  بوط  بن  أسامة 
املعصم. مستوى  على  إصابة  من  معاناته 
املتواجد  الدرك،  احتاد  يدخل  جهته،  من 
هذه  الفارط،  اخلميس  يوم  منذ  وزو  بتيزي 
املواجهة بشعار الفوز ال غير لتحقيق مبتغاه، 
البطولة  يف  خسارة  أي  يتلق  لم  الذي  وهو 
فريق  رفقة  الترتيب  يتصدر  حيث  احمللية، 
احتاد احلرس الوطني ب6 نقاط من مجموع 

حتكيم  ثالثي  اللقاء  هذا  مقابلتني.وسيدير 
ليبي بقيادة آغا محمد، ويساعده يف املهمة 
مواطناه مجدي كميل وباسم سيف النصر.

أما ممثل اجلزائر اآلخر يف هذه املنافسة، 
البساط«  »على  تأهل  فقد  سطيف،  وفاق 
رونيسانس  على حساب  املقبل،  الدور  الى 

التشادي.
حال  يف  والشبيبة،  الوفاق  وسيتعرف 
السادس  الدور  يف  منافسيهما  على  تأهلها، 
القرعة  سحب  عملية  خالل  مكرر  عشر 
الكونفدرالية  مبقر  املقبل  اجلمعة  يوم  املقررة 

اإلفريقية بالعاصمة املصرية القاهرة.
م.هشام

مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز:

»مواجهــة الصفاقســي ستكــون صعبة«»مواجهــة الصفاقســي ستكــون صعبة«
أن  اجلزائر،  مولودية  مدرب  نغيز،  نبيل  أكد 
غدا  إقامتها  املقرر  التونسي،  الصفاقسي  مواجهة 
صعبة  ستكون  أفريقيا،  أبطال  دوري  يف  األربعاء، 

للغاية.
 ،2-0 ثميًنا  انتصاًرا  اجلزائر،  مولودية  وحقق 
 5 ملعب  على  التونسي،  الصفاقسي  ضيفه  على 
دوري  من  الـ32  الدور  ذهاب  يف  األوملبي،  جويلية 

األبطال.
صعبة  ستكون  الصفاقسي  »مباراة  نغيز  وقال   
طابع  تكتسي  وأنها  خاصة  لنا،  بالنسبة  للغاية 
مجاورين«.  بدلني  ميثالن  فريقني  بني  الداربي، 
وأضاف مدرب مولودية اجلزائر: »سنتنقل إلى تونس 
القادم،  الدور  إلى  التأهل  بتأشيرة  العودة  بهدف 
يف  أبدا  نفكر  ولن  كبيرة،  بإرادة  املباراة  سندخل 
»سنواصل  نغيز  نبيل  وأمت  الذهاب«.  مباراة  نتيجة 
على  وسنعمل  بالعاصمة،  بدأناها  التي  حتضيراتنا 
املبتغى،  لتحقيق  الالعبني  كل  جاهزية  استغالل 

ومواصلة إسعاد أنصارنا«.
م.هشام

إيسال يواجه خطر الغياب عن مواجهة الصفاقسيإيسال يواجه خطر الغياب عن مواجهة الصفاقسي
يوم  التونسي،  الصفاقسي  ضد  فريقه،  مواجهة  عن  الغياب  خطر  اجلزائر،  مولودية  ميدان  متوسط   ، إيسال  داودي  السنغالي  يواجه 

األربعاء، يف إياب الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بسبب منعه من ركوب الطائرة املتجهة من كوت ديفوار نحو تونس.
وكان الالعب السنغالي، قد غادر إلى بالده عقب مباراة الذهاب، مبلعب 5 جويلية، من أجل جتديد رخصة العمل باجلزائر.

وقال النادي العاصمي يف بيان عبر صفحته على »فيسبوك«: »عكس ما كان منتظرا، لم يتمكن صبيحة اليوم متوسط امليدان داودي 
إيسال، من اللحاق بالتشكيلة، وهذا بسبب صعوبات كبيرة واجهها يف أبيدجان«.

وأكد البيان أن صاحب 22 عاًما، منع من الصعود إلى الطائرة املتجهة نحو تونس، رغم امتالكه كافة الوثائق التي تثبت أنه العب 
للمولودية، باإلضافة إلى حجوزات الفندق.

وختم »هذا وتواصلت إدارة النادي مع سفير اجلزائر يف ساحل العاج، من أجل حل املشكل، ومساعدة الالعب على دخول األراضي 
التونسية واللحاق بالتشكيلة اليوم خلوض مباراة األربعاء«.

لكرة  اجلزائري  املنتخب  ألعاب  صانع  رفع 
القدم، يوسف باليلي، رصيده إلى تسعة أهداف 
يف  لهدف  تسجيله  إثر  القطري،  قطر  نادي  مع 
بالتعادل  انتهت  والتي  الغرافة  أمام  فريقه  مباراة 
 12 اجلولة  منافسات  إطار  يف  أمس  اول   2-2

لبطولة »جنوم قطر«.
يف  لـ«اخلضر«  الهجومي  الوسط  هدف  وجاء 
فيما  جزاء،  ضربة  طريق  عن   )45+2( الدقيقة 
سجل زميله أحمد فاضل الهدف اآلخر لنادي قطر 

يف الدقيقة 41.
من  كل  وراءها  كان  فقد  الغرافة  ثنائية  أما 
أحمد اجلنهي يف الدقيقة 53  واإليفواري كودجيا 

يف الدقيقة 59  عن طريق ضربة جزاء.
عدالن  اجلزائريني  يضم  الغرافة  أن  ومعلوم 

قديورة وسفيان هني، ففي الوقت الذي شارك فيه 
أرضية  املقابلة، غادر هني  أطوار  قديورة يف جميع 
امليدان تاركا مكانه لزميله عبد الغني مزيد، وذلك 

يف الدقيقة 82.
ابن  زمالء  يتراجع  التعادل،  هذا  إثر  وعلى 
 20 مبجموع  اخلامس  الصف  الى  وهران  مدينة 
الثالث  مركزه  على  فيحافظ  الغرافة  أما  نقطة، 

برصيد 23 نقطة.
التوالي  على  الثاني  التعادل  هذا  أن  يذكر 
لنادي قطر بعد التعثر أمام السد متصدر الترتيب، 
بواقع 1-1، ضمن اجلولة 11، بعدما سجل سلسلة 
باليلي  التحاق  منذ  متتالية  انتصارات  خمسة 

بالفريق األصفر يف نوفمبر الفارط.
م.هشام

إدارة شبــاب قسنطينــة توافـق إدارة شبــاب قسنطينــة توافـق 
علــى استقالــة مجــــوجعلــى استقالــة مجــــوج

الدين  نصر  الرياضي  املدير  استقالة  أمس،  اول  املجتمع  قسنطينة،  شباب  إدارة  مجلس  قبل 
مجوج، مقررا يف نفس الوقت تدعيم العارضة الفنية للفريق.

مجلس  »قبل  يلي  ما  فايسبوك  االجتماعي،  للتواصل  موقعه  على  القسنطيني  الشباب  وكتب 
إدارة الشركة الرياضة ذات أسهم،استقالة ااملدير الرياضي، نصر الدين مجوج. وتشكره اإلدارة على 
املجهودات املبذولة خالل أداء مهمته. كما تقرر إدارة املسيرة أيضا،  تدعيم العارضة الفنية يف األيام 

القليلة القادمة بوجوه رياضية من قسنطينة، معروفة لدى الوسط الكروي«.
وجاءت هذه القرارات بعد يومني من تلقي شباب قسنطينة هزميته األولى للموسم، يوم اجلمعة 

خارج ميداته أمام مولودية اجلزائر 1-0، حلساب تسوية رزنامة الرابطة األولى.
عشر  الثاني  املركز  عمراني،  القادر  عبد  تدريبه  على  يشرف  الذي  القسنطيني  النادي  ويحتل 
مبجموع 6 نقاط، مع لقاء متأخر سيجريه الحقا أمام شباب بلوزداد حلساب اجلولة السادسة للبطولة.

دزيــري يقتــرب مـن تدريب دزيــري يقتــرب مـن تدريب 
نصــــر حسيــن داينصــــر حسيــن داي

أصبح بالل دزيري، مدرب أهلي البرج، قاب قوسني أو أدنى من اإلشراف على اجلهاز الفني 
لنادي نصر حسني داي، خلفا للمقال نذير لكناوي.

دوري  مسابقة  يف  لفريقه  املتعثرة  البداية  عقب  منصبه،  من  االستقالة  قرر  قد  لكناوي  وكان 
احملترفني، حيث اكتفى بجمع 3 نقاط من أصل 18 ممكنة.

وعلم من مصادر خاصة، أن إدارة النادي العاصمي، بقيادة شعبان مرزقان، قريبة جًدا من حسم 
العقد  املقبلة، لالتفاق حول قيمة، ومدة  القليلة  الساعات  املدرب دزيري، وستجتمع به يف  صفقة 

الذي سيربطه بالنادي.
ذات املصادر، أكدت أن دزيري متفتح على االنتقال إلى نصر حسني داي، يف ظل رغبته 
يف تغيير األجواء، واالنسحاب من تدريب أهلي البرج، الذي يعاني مع انطالق املوسم من كثرة 

النتائج السلبية.
م.هشام

باليلـي يرفع رصيـده إلى تسعة باليلـي يرفع رصيـده إلى تسعة 
أهــداف مــع نادي قطـرأهــداف مــع نادي قطـر

تدخل شبيبة القبائل مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم، هذا الثالثاء بملعب 
أول نوفمبر بتيزي وزو بداية من الساعة الثالثة مساء أمام اتحاد الدرك من النيجر، في ثوب المرشح النتزاع تأشيرة 

التأهل إلى الدور السادس عشر مكرر، سيما بعد الفوز المحقق في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي.

إدارة ضمـك تدرس إقالة بن ذكريإدارة ضمـك تدرس إقالة بن ذكري
تدرس إدارة نادي ضمك، إقالة اجلزائري نورالدين بن ذكري املدير الفني للفريق األول لكرة القدم 
بالنادي، على خلفية تصريحاته عقب خسارة فريقه أمام الفتح 2-1 يوم اجلمعة املاضي، ضمن اجلولة 

الـ11 من الدوري.
بالرحيل يف حال عدم  وكان بن زكري وجه سهام نقده عقب املباراة يف كل االجتاهات، مهدداَ 

التعاقد مع صفقات جديدة يف امليركاتو الشتوي.
وخص املدير الفني اجلزائري حكم تلك املباراة تركي اخلضير، بالنقد ، قائاًل "لم أفز بأي مباراة 
يف وجود تركي اخلضير، وأريد التعاقد مع العبني يف االنتقاالت الشتوية، قادرون بتحقيق الفوز على 

احلكام.
ثم وجه بن ذكري نقدًا حادًا لسبعة العبني من فريقه، لم يسمهم، قائاًل: أتعب وأواصل الليل 
بالنهار من أجل الفريق، ثم يأتي 7 العبني بالفريق وكانهم ليسوا معنا، وال يلتزمون مبا أقواله. وهدد 
بن ذكري قائاًل "إذا لم يكن هناك تعاقدات جديدة يف امليركاتو الشتوي، فسوف أرحل". جتدر اإلشارة 

إلى أن ضمك يحتل املركز األخير على الئحة الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.
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الكاتبة والصحفية زهية منصر لـ »أخبار الوطن«:الكاتبة والصحفية زهية منصر لـ »أخبار الوطن«:
أهتــم بالتوثيــق ومشروعــي القــادم أهتــم بالتوثيــق ومشروعــي القــادم 
عــن الحركــة النسائـية فـي الجزائــرعــن الحركــة النسائـية فـي الجزائــر

حوار: صارة 

 الكتابة والقراءة منقذاي من اخليبات منذ زمن اإلرهاب!
 الرحلة إلى متنراست شكلت لي إضافة مهنية وروحية وحتى إبداعية!

قالت الصحفية والكاتبة زهية منصر يف حوار أجرته مع »أخبار الوطن«، إنها تتطلع إلى 
الكتابة والتوثيق عن احلركة النسائية يف اجلزائر، وهي املتوجة يف مسابقة ولد الشيخ ألدب 

الصحراء باملرتبة األولى.

ما هي وقائع رحلتك من العاصمة إلى متنراست يف كتابك »يوم التقيت البرتومورافيا يف الصحراء«؟ 
الكتاب يف األصل هو ريبورتاج مطول أجنزته يف إطار رحلة مهنية مع القافلة التي نظمتها جمعية املرأة يف اتصال إلى 
املجاالت، وقد  أطباء ونشطاء يف جمعيات صحية ومهنية ومحامون ومختصون يف مختلف  الكبير وقد ضمت  اجلنوب 
أتاحت لي تلك الرحلة الوقوف عند الكثير من املشاكل التي تعاني منها مناطق اجلنوب، كما كشفت لي عن حكمة الصحراء 
وثرائها، فالرحلة شكلت لي إضافة مهنية وروحية وحتى إبداعية. طورت الريبورتاج وأضفت له جوانب لم يكن الريبورتاج 

الصحفي يسعها وقدمته ملسابقة ولد الشيخ ألدب الصحراء وفاز باملرتبة األولى وتكفلت دار ضمة بطبعه.
ملاذا اخترت هذا العنوان بالتحديد ؟ 

عندما سافرت رافقني كتاب »البيرتو مورافيا رسائل الصحراء« وكنت استعني به على طول املسافة ألن الرحلة كانت برية. 
يف الكتاب تكررت معي تلك الرحلة مبا فيها الضياع يف الصحراء عندما توقفت بنا احلافلة على مخارج عني صالح وبتنا 

يف العراء، لهذا اخترت هذا العنوان ببساطة ألنني من عشاق مورافيا، ونوع من الوفاء للكتاب والكاتب الذي رافقني.

حديثنا عن كتابك »على خط النار« وكيف كانت فيه مسار الكتابة خاصة أنك عايشت فترة اإلرهاب؟ 
»على خط النار« كتاب شهادات لصحفيات عايشن فترة الدم وقد جاء هذا الكتاب بعد أن أردت يف البداية اجناز حتقيق 
يف إحدى مناسبات الثامن مارس والحظت أن جتربة التسعينات غائبة وغير موثقة لدرجة أن صور الزمالء والزميالت غير 
موجودة حتى يف محرك البحث غوغل. وأردت التسجيل مع بعض من عايشنا تلك التجربة. من منطلق أنهن األقدر على 
رواية جزء من معاناة زمن الدم. الكتاب رغبة يف التوثيق واحلفاظ عل جزء من ذاكرة الوجع. اخترت أن أسجل شهادات 
النساء فقط لكون املرأة كانت املستهدف رقم واحد من طرف جماعات املوت وأن لقب صحفية يف تلك الفترة كان مرادفا 

حلكم اإلعدام.

من التوثيق انتقلت إلى كتابة القصة؛ »رائحة الفضة« التي أبدعت فيها وأنت يف املستشفى، حديثنا عن 
قلمك الذي لم يجّف حتى وأنت على فراش املرض؟ 

املجموعة القصصية كتبتها يف فترات متقطعة تنقلت خاللها بني عدة مصحات طيلة سنة ونصف توقفت خاللها عن العمل 
الصحفي. كانت استثمارا حقيقا يف الوقت ومقاومة للفراغ واألوجاع. طاملا كانت الكتابة والقراءة منقذي من اخليبات منذ 
زمن اإلرهاب. عادة ال أكتب ألنني كاتبة هذا شرف ال ادعيه أنا صحفية وسأبقى كذلك لكني عادة اكتب ألنسى وألصير 

أفضل أكتب ألتنفس. فالكتاب مترين ورياضة نفسية. 
هل من جديد تتطلع إلى كتابته زهية منصر مستقبال؟

لست كاتبة محترفة ألحتدث عن املشاريع عادة أكتب عندما أشعر أنني بحاجة لذلك، سأعود للتوثيق قريبا ألنني أعتقد 
وأؤمن أن دوري كصحفية يكمن يف التوثيق. لدي مشروع عن احلركة النسائية يف اجلزائر لكن كما تعلمني فالعمل اليومي 

يف الصحافة ال يترك لنا عادة الوقت للمشاريع األخرى، سأغتنم خيبة ما أو نكسة ما إلمتامه.

ميــــــــــــالد 
أكملُت رابعًة مع العشريِن * مّرت على قلبي مروَر قروِن 

سنواُت عمٍر عشته بجميله * وقبيحه وجنونه وُجُنوني

أمضيتها يف زورٍق متقّلٍب * تاهت به العبراُت وسط جفوِن

تتساقط السنوات من أعمارنا * ِقْطًفا تشابهها ثماُر الّتني 

سنة ُتضاف إلى السنني وإنها * نقصت وما زادت كما َخُبروني

 سنوات عمري ذكرياٌت عشتها  * هي قّصتي، وهي التي ترِويني

ورواية ما زلُت أكتُب نّصها * يا للفصوِل غريبة التكويِن!

فصٌل تغني الّروُح فيه كأنها * طيٌر يذيُع الناَس عذَب حلوِني

فصٌل تبثُّ الروح فيه بكاءها * وتزفُّ حلَن مواجٍع وشجوِن

جُه بقلِب حزيِن فصٌل له وجٌه سعيٌد رائٌع * فصٌل أدبِّ

من كان يصنع فرحتي وسعادتي * اآلن ذكراُه التي ُتبِكيني

رحل الذين أحبهم وتشتتوا * رحلوا، وحيدا هكذا ترُكوني 

يا ذكرياُت القلُب ليس بصخرة  * لكنُه حلٌم سليُل الطنِي

ال تزرعي األحزاَن يف أرجائه * ودعي احلياَة ُتذيبني، ودِعيني

أنسى الذي..؟!    ال ليس سهال

ما الذي يف الذكريات * ويف أنا..  ُينسيني؟!

ه * وُيحيلني لهواجسي وحِنيني إني سأمضي للغياِب أضمُّ

شعر: جمال الدين الواحدي

وداًعا نورس البحِر واملدينة! 
المـــوت يختـــطف اإلعالمــــي والروائــــي مـــرزاق بقطــــاش

ع املوت بّوابة الفجيعة مع حلول السنة اجلديدة 2021 ليختطف اإلعالمي والروائي الكبير مرزاق بقطاش،  ويشرِّ
الذي يعّد من مؤّسسي الرواية يف اجلزائر بصدور عمله األول«طيور يف الظهيرة« سنة 1976، وتوالت كتاباته 

القصصية والروائية والدراسات والترجمات على مدار خمسني سنة تقريبا.
إدريس بوديبة 

الفرنسية، االجنليزية(،  ونطقا)العربية،  كتابة  لغات  الذين يجيدون ثالث  القالئل  املوسوعيني  املثقفني  الفقيد من  إن 
مما سمح له باالطالع الواسع على اآلداب األجنبية، وله شغف خاص بالتراث العربي اإلسالمي يف مصادره الكبرى 

الفلسفية، األدبية والدينية.
كان منوذجا لإلنسان املتنسك يف صومعته مع كتبه وأوراقه، كان قليل الظهور يف املناسبات، لقد شّق لنفسه طريقا 
خاصا به يف الكتابة واحلياة، وحني يحضر اجللسات العامة فبقدر ما كان متحفظا وصبورا يف اإلنصات لآلخرين، 

كان يجيد التحاور واإلقناع مبا ميلكه من موضوعية وغزارة اطالع.
إن الفقيد من نوع املثقفني الذين يرغمونك على اإلنصات لهم،  فقد يفاجئك يف أّي حلظة مبا لم تكن تتوقع من 
دوس  العمالق  األمريكي  للروائي  اكتشايف  الفضل يف  لبقطاش  كان  فيها، شخصيا  للبحث  تدفعك  معلومات جديدة 
باسوس«dos passos«،  وهذا يف إحدى اجللسات باجلزائر العاصمة سنة 1983، وكانت متعتي ودهشتي كبيرة وأنا 

اقرأ أعماله وخاصة« ثالثيته« التي يدين فيها النظام الرأسمالي املتوحش، وكتبت بعد فترة عن هذا الروائي االمريكي 
مقاال بجريدة النصر. 

من املعروف أن أغلب أدباء السبعينيات ينحدرون من أصول ريفية، لعل »بقطاش« املديني الوحيد الذي ولد وتربى وعاش 
يف العاصمة، كان مولعا بطقوس وعوالم الصيادين والبحر، اختار هذه الثيمات كفضاء لتشييد معماره الروائي، كان فعال من 

كّتاب أدب البحر،  يذّكرنا بأعمال حّنامينه، فيكتور هيجو، همنغواي وغيرهم، يكتب مبرونة املتمرس املتقن للعبة السردية، أبطاله 
من األطفال واألشخاص العاديني الذين ميلكون رؤيتهم املتحررة للعالم.

إن نسيجه الروائي محكم مبدلوالته وزئبقية أصواته، بقطاش كتب بصدق حياته يف أعماله ومّجد األشياء البسيطة والناس يف يومياتهم وأوجاعهم،  لغته السردية 
مطواعة للتعبير عن هواجسه وأحالم أبطاله، الفقيد لم يستزلف يف املمارسة السياسة والكتابة، حافظ على مسافة الكبرياء والتعفف يف قناعاته، كان يدرك أن 

املبدع يشبه متثال الكريستال لو ينحني مرة واحدة فإنه سينكسر إلى األبد.
كان من املمكن أن يحظى الروائي بشهرة أوسع يف األوساط اجلامعية واجلماهيرية، لكن القلة من قرأ أعمال بقطاش أو حتصل عليها بالنظر لكمها وعددها، هذا 

يف غياب التوزيع والترويج اإلعالمي والتثمني الذي يصنع النخب والرموز والنجوم لدى جميع األمم والشعوب. 
لقد بقيت أعماله األدبية حبيسة الرفوف املنزوية يف املكتبات البعيدة، إن قدر األديب يف بالدنا أن يعيش يف حياته منّغصا وأن ميوت كمًدا، حني يجد نفسه محروما 

من التواصل مع قرائه ومن الطمع حتى يف تلويحة إعجاب بكلمة.
ما زلت أذكر ولن أنسى حني سقطت يف يدي منذ سنوات رواية »خويا دحمان«، لم أصدق عيني،  مجزرة حقيقية، األوراق متداخلة، لم يكلف نفسه الناشر حتى 
النظر يف ترتيب األرقام، مجرد ركام مصفوف من الورق اجلاهز للتسويق وكفى. وباختصار نشير إلى أن الفقيد بقطاش قد دفع الثمن غاليا نتيجة مواقفه وأفكاره، 
وكاد أن يفقد حياته إثر تعرضه لالغتيال سنة1993، غير أن الفقيد تعافى من تلك اجلراح الغائرة التي سلبته صوته، وكالطيور النادرة عاد للتحليق يف السماوات 
البعيدة منصتا لرنني األسطورة املنتفضة يف أعماقه،  لقد انتصر اجلمال واحلب بداخله ليواصل إبداعه تاركا وراءه هذا الكم الهائل من األعمال األدبية الشامخة.
وداعا مرزاق بقطاش، وداعا لألفالك التي سكنت قلبك، وداعا للبحر املتدفق بالشعر الذي داعب أحالمك، وداعا الرجتاف املوج يف ليالي الصيادين، وداعا ملدينة 

اهلل التي عبرت روحك، وداعا ايها الصديق، لن تتوقف طيور الظهيرة عن التحليق ولن يجّف دم العزال.
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كان ذلك اليوم حزينًا يف حياة الثورة التي شرعت تذبح أبناءها املخلصني بكل قسوة ال تلوي على شيء 
والتنفيذ  التنسيق  جلنة  لقرارات  ومتكينًا   ، آخرين  لطموحات  وحتقيقًا  البعض  لتطلعات  استجابة  وهذا   ،
املنبثقة عن مؤمتر الصومام التي رآها البعض جد جريئة، لكن ما أشار إليه زيغود يوسف وهو يف طريق عودته 
إلى واليته: »االستقالل آٍت لكن الثورة انتهت« يؤكد أّن هذه القرارات لم ترق فعاًل لآلمال والتطلعات ، 
على األقل لتطلعات قائد الوالية الثانية ، حيث شّم البعض من أرضية الصومام رائحة فلسفة تّيار معنّي 
دخياًل على الثورة ، أراد ركبها من أول فرصة والسيطرة على مركز القرار فيها ، قيادة الوالية األولى التي لم 
حتضر املؤمتر بعد استشهاد قائدها بن بولعيد ، رأت يف وثيقة الصومام تنّصال من املبادئ التي حملها نداء أول 
نوفمبر الذي يعد الوثيقة األساسية للثورة، فإذا كان املؤمتر قد نظم الثورة ووحد النظام العسكري والسياسي، 
و جنح يف التنسيق بني مختلف القوى املشاركة يف الثورة ، وأقام املجلس الوطني للثورة اجلزائرية، كما استطاع 
أولوية  على  وثيقته  نّصت  أن  بعد   ، ومفارقات  تباينات  من  يخل  لم  فإنه   ، مركزية  وطنية  بقيادة  اخلروج 
السياسي على العسكري ، والداخل على اخلارج، وهي القرارات الذي فتحت بابًا لالنشقاق والتصادم مع 

بعض قيادات الثورة كأحمد بن بّلة وأحمد مهساس، 
سرعان ما سقطت وثيقة الصومام يف أيدي اجليش الفرنسي إثر وقوع املجاهدين 

يف كمني فرنسي وهروب البغلة التي كانت حتمل الوثائق ،..! يف خريف عام 56، قّرر 
العربي بن مهيدي توسيع املعركة مع الفرنسيني لتشمل كبرى األحياء األوروبية يف 
اجلزائر العاصمة، كان ملعركة اجلزائر األثر الكبير يف بّث اخلوف والذعر يف أوساط 

املستوطنني،
 لكن اجلنرال ماسو الذي يحوز على آالف املظليني لم يترّدد يف استعمال جميع الوسائل القذرة محاولة 
منه تفكيك خاليا جبهة التحرير، لقد صار التعذيب وسيلة مقّننة مُتارس بانهزامية كبرى يف أقبية املكتب 
احلكومة  من  سياسي  بقرار  وإعدامه  »ديزلي«  شارع  يف  بيجار  طرف  من  مهيدي  بن  توقيف  أدى  الثاني. 
الفرنسية ، إلى مغادرة بقية أعضاء جلنة التنسيق والتنفيذ اجلزائر واستقرارهم يف اخلارج ومواصلة إمالءاتهم 
وهي   ، اخلارج  على  الداخل  أولوية  نّصت  التي  الصومام  قرارات  انحراف عن  أول  الداخل، يف  قادة  على 
القرارات التي أُلغيت بعد عام واحد يف القاهرة عقب اجتماع املجلس الوطني للثورة اجلزائرية ، فاملجاهدون 
أوال وأخيرا ثواٌر يحملون قناعات سياسية ، وال ميكن وفق ذلك التمييز بني عسكري وسياسي ، ألن ذلك 
يقسم صفوف املجاهدين... ! سقط عباس لغرور شهيدًا بعدما أعطى الّثقة الكاملة يف رفاقه، الذين غدروا 
به امتثاال لقرار جاء من أعلى، من عبان رمضان، جاء ذلك يف شهادة عمار بن عودة الذي حضر احملاكمة 

كنائب البن طوبال، ويحضرني يف هذا املقام مقولة لـ »لينني« : من خان رفيقه فقد خان القضية….. ! 
كان عباس لغرور قد ترك الوالية األولى األوراس يف بداية عام 57 مّتجهًا إلى تونس بهدف االستفسار 
أكثر عن قرارات مؤمتر الصومام واستشارة قادة الثورة اآلخرين يف ُسبل تنظيم الوالية األولى التي دخلت يف 
صراعات، تفاقمت أكثر بزيارة الرائد عميروش الذي يبدو أّنه فقد حياده ورباطة جأشه، لقد قرر تصفية من 

ال يسير يف صّفه كما كان يفعل يف منطقة القبائل.
حتّول سكني الثورة إلى رقاب املجاهدين يف مشهد تراجيدي، أدى لتسليم نائب بن 
بولعيد عاجل عجول نفسه للسلطات االستعمارية، وهي الصورة التي تكّررت يف 
تونس بعد أن ُسّلم عباس لغرور للسلطات التونسية الذي وضعته يف الّسجن، لقد 

سقط بعض القادة يف بئر التناحرات احلزبية القائمة بني احلبيب بورقيبة وصالح بن 
يوسف. 

استقبل الزعيم التونسي بن يوسف عباس لغرور استقباال رسميًا بتوصية من أحمد بن بّلة، وهو املشهد 
ومحاكمته  توقيفه  عن  األخير  هذا  يتأخر  لم  رمضان،  لعبان  لتقدمي شكوى  سارع  الذي  بورقيبة  أثار  الذي 
شرب  لقد  بولعيد،  بن  رفقاء  أحد  وإقدام  شجاعة  ملستوى  ترقى  ال  شتى  بحجج  باإلعدام  عليه  واحلكم 
الوالية األولى  رفاقه يف  أعدمه  بعدما  قائده بشير شيهاني  الذي شرب منه  الكأس  لغرور من نفس  عباس 
بعد محاكمة يراها البعض شكلية وتفتقد للمصداقية واالحترام، كان يومئذ مصطفى بن بولعيد يف سجن 
التي ظلوا  الّسبب، لقد وجدوا يف األخير ضالتهم  أُعدم لهذا  أّن عباس لغرور  الكدية بقسنطينة، واملفارقة 
يبحثون عنها أشهرا وأيامًا، ُوّجهت له تهمة إعدام شيهاني دون الرجوع لقيادة الثورة، وهو حق أريد به باطل، 
فقبل مؤمتر الصومام، كانت كل والية مستقلة ولها قوانينها واجتهاداتها ولم تكن تخضع ألي قيادة عليا بعد 
بيشة جودي  انفجر اجلندي  العقيد شيهاني،  إعدام  يوم  الثورة محمد بوضياف من اجلزائر.  خروج منسق 
احلارس الشخصي لنب بولعيد يف وجه الرائد عاجل عجول بعد مغادرة الرائد عباس لغرور » يا الرائد عجول 
إن جيش التحرير الوطني يقاتل من أجل مصلحتك الشخصية ال من أجل الثورة ! ثم توّجه إلى اجلنود »أنتم 
شهود، أنتم تعرفونني، من أكون ؟ أنا راٍع حيوان منحته الثورة وجه إنسان، يا الرائد عجول أنا أطلب منك 
أمرًا واحدًا، قل احلقيقة بشأن العقيد سي مسعود، وكان بشير شيهاني رحمه اهلل يلّقب بسي مسعود…..! 
حرص قادة الثورة يف تونس واملغرب على االحتفاظ باملجاهدين هناك، لقد حتّمل هؤالء مخاطر أسالك 
خطي شال وموريس بهدف جلب الّسالح، لكن قيادة الثورة لم تسمح لآلالف منهم بالعودة إلى والياتهم، 
الثورة باإلبقاء على آالف املجاهدين على احلدود، هل ساعة الصفر قد قُربت  ُترى ماذا كان يريده زعماء 
للدخول إلى اجلزائر وتسّلِم السلطة هناك أم أّن هناك أسباب أخرى ؟ تعّود القادة على احلياة الّرغدة والتجول 
يف األحياء الراقية للقاهرة وتونس مع احلرص على الّتمدد على رمال شواطئ االسكندرية وسوسة، حدث 

ذلك يف الوقت الذي اشتّد فيه احلصار على الشعب الذي لم يجد لقمة عيش تنقذه من اجلوع وجتّدد فيه 
احلياة، لقد هرب البعض من صّف املجاهدين إلى اجلهة األخرى بعدما رأى سكني الثورة يالحقه، كما طار 
البعض إلى باريس ملالقاة ديغول كما فعل العقيد سي صالح ، لم يرض عباس لغرور باحتجازه مع جنوده 
يف تونس دون سبب منطقي، فقّرر الرجوع إلى واليته األوراس رفقة مجاهدي واليته ملواصلة اجلهاد، لكن 

سّكني الثورة كان له باملرصاد… ! 
أفاق املجاهدون يومًا من شهر ماي 1958على جريدة املجاهد وهي تنعي سقوط عبان رمضان يف ميدان 
الشرف »تعلن جبهة التحرير الوطني بأسى ، موت األخ عبان رمضان ، الذي تويف يف التراب الوطني متأثرا 
بجراح خطيرة أصيب بها يف مواجهة عنيفة بني فرقة من جيش التحرير الوطني املكلفة بحمايته ومجموعة 
من قوات اجليش الفرنسي« هذه حقيقة جريدة املجاهد ، لكن حقيقة عبان رمضان من نوع أخر ، لقد قتل 
عبان يف فيال متلكها جبهة التحرير يف املغرب ، وقتل من طرف رفاقه يف القيادة وليس من طرف مجموعة 
من قوات العدو، وبعد معركة شرسة وقذرة يف غرفة من غرف الفيال أسلم عبان روحه لبارئها، بدأت تتضح 
معالم اجلرمية بعدما شهور كثيرة من االنتظار، لقد راود الّشك قيادات يف الثورة، ففي اجتماع مبدينة الكاف 
التونسية، تساءل محمد لعموري قائد الوالية األولى، الذي كان يعرف عبان رمضان منذ أن كانا معًا يف 
السجن، كيف لقيادي يف الثورة ميوت وجنهل األسباب؟ وهذا ما أثار حفيظة كرمي بلقاسم الذي رد »من أين 
تعرف عبان أنت؟ عبان ابن عمي وأنا الذي جندته«، فعّقب لعموري: “لو قتلوك أنت أال نتكلم عنك؟ 
إنه عضو قيادي ، قلتم إنه مات يف معركة وتبني أنه مات يف املغرب ونحن نريد معرفة احلقيقة« فعّم القاعة 

صمت رهيب….! 

بعد ما يزيد عن أربعني عامًا عن اجلرمية، يكشف عبد اهلل بن طوبال أحد الباءات 
الثالثة أسباب اغتيال عبان رمضان، ويجيب إنه يستحق أكثر من القتل، وهو الرأي 
الذي يناقضه عباس فرحات حيث صرح قائال: »كان لعبان رمضان الفضل الكبير يف 
تنظيم الثورة فلقد أعطاها بعدًا عقالنيًا، وأعطاها اإلتساق والشعبية لقد أكد لنا 

النصر« أما كرمي فقال :«قد تويف عبان، أنا أحتمل مسؤولية موته ، وأنا مقتنع ، بل أنا 
مرتاح الضمير ، إنه كان يشكل خطرا على الثورة ، أنا لست نادما أبدا على قتله…. ! 

بعد 20 أوت 56 ، بينما كان عبان رمضان يشق طريقه نحو املجد بفضل ثقافته وقدرته على التنظيم 
والتنظير، كان كرمي الذي جّند عّبان يكاد يفقد صبره وأناه، فقد تعّود أن يسمع كلمة »أغيول« كل مّرة من 
يتأخر  ينتقده بشكل الذع وعلني وأحيانا بطريقة قاسية، كما لم  للثورة، كما كان يسمعه  املنسق اجلديد 
يف انتقاد بوالصوف وبن طوبال ، فهؤالء ، حسب عبان ، يعتبرون أنفسهم زعماء كبارا للثورة يف حني أن 
مستواهم السياسي ضعيف ومتواضع جدا وال يخضعون ألي مراقبة ، رمبا كان يحّدث نفسه آنذاك بنصيحة 
لينني »الثقة جيدة، لكن املراقبة أحسن«، هذا املوقف من عبان، كما جاء يف شهادة احملامي أحمد بومنجل 
وإدانتهم  اجلزائر  إلى  بالدخول  ملا هددهم  ملواجهته ، خاصة  يتضامنون  قريبًا من عبان، جعلهم  الذي كان 
بشكل علني أمام املجاهدين، لكن ال الثالثة خضعوا وال عبان سكت ، فخالل اجتماع املجلس الوطني 
1957، وجد عبان نفسه مهمشًا بعدما ُكّلف مبنصب ثانوي يف جلنة التنسيق  للثورة اجلزائرية بالقاهرة عام 
والتنفيذ التي دخلها هذه املرة بن طوبال وبوالصوف وآخرون باإلضافة لكرمي الذي استمر يف عضويته داخل 
القيادة ، بوجود هؤالء الثالثة داخل جلنة التنسيق والتنفيذ انتهت قّوة عبان احلقيقة، راح خصومه ينتظرون 
اللحظة املناسبة لدفنه وإلى األبد، حتققت أمنيتهم ذات يوم من أيام ديسمبر 1957 بعدما استجاب لطلب 
رفاقه بالذهاب معهم إلى املغرب، لقد استدرجوه بطريقة جد ذكية ال تخلو من مكيدة وانهزامية، واحلجة 
من  عاٍم  وبعد  لعموري،  محمد  العقيد   !… العالقة  القضايا  بعض  لبحث  اخلامس  محمد  بامللك  االلتقاء 
بالتآمر  اُّتهم  لقد   ، املشنقة  من حبل  ينج  لم   ، عبان  مقتل  بخصوص  لكرمي  ومواجهته   ، االجتماع  ذلك 
لقلب احلكومة املؤقتة بالتعاون مع العقيد أحمد نواورة والرواد أحمد عواشرية وعبد اهلل بلهوشات وشويشي 
العيساني والنُّقباء أحمد درايا ومحمد الشريف مساعدية وصالح قوجيل وهؤالء كلهم من الوالية األولى أو 
من القاعدة الشرقية، ففي محكمة ترأسها العقيد هواري بومدين القادم من الغرب وبتكليف من احلكومة 
املؤقتة، أصدرت حكمًا بإعدام لعموري ونواورة وعواشرية وسجن اآلخرين مع جتريدهم من رتبهم العسكرية، 

ُنّفذ احلكم يف نفس الليلة شنقًا وبالسلك….
بومدين الذي تضامن هذه املرة مع احلكومة املؤقتة، لم مير عام على هذه احلادثة حتى دخل يف صراع 
يتساءل  الشعب  زال  ما  اليوم،  وإلى  االستقالل  من  أن سقطت….!  إلى  عليها  تآمر  املؤقتة،  احلكومة  مع 
عن سّر عدم عودة السيادة إليه، يبدو أن الثالثة الكبار الذين حتكموا يف الثورة يتكاثرون كل عقد من حياة 
اجلزائر…..! فمقولة األولوية للجانب السياسي على اجلانب العسكري لم يصّدقها ال الواقع وال املمارسات، 
إذ أن قراءة بسيطة ملا جرى وما يجري داخل جدران القصر »الثوري«، تؤكد أن سّكني الكبار من يقّرر كل 
م له التحية، وهذا بعدما خذل املثقفون والسياسيون الشعب وبّرروا ما ال ُيبّرر،  شيء، فقد ُيبّرأُ القاتُل وُتقدَّ
وهو اخلذالن الذي منح الضوء األخضر للسكني ليذبح أكثر، فعبان ورفاقه، لم يترددوا يف ذبح خصومهم 
لهم،  أُنسًة  الّسكني  لقد وجدوا يف  والتصور ،  الفكر  القيادة ووحدة  تبرير وحدة  املجاهدين وسجنهم حتت 
تدخل  التي  »األفكار  تروتسكي  أين كتب  أدري  الّسيف، ال  بحد  وقناعاتهم  التمكني ألفكارهم  محاولني 

العقول حتت النار تبقى هناك إلى األبد، ونحن نتساءل هل فعال هي كذلك..!
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سّكيـــن الثـــورة..! سّكيـــن الثـــورة..! 
حين جاءت لحظة تنفيذ اإلعدام في حق الرائد عباس لغرور ، بكى الجنود المكلفون بتنفيذ 

الحكم الصّادر عن محكمة الثورة ، خاطبهم بثقة القائد: »عليكم احترام قرار النظام«، وكانت 
كلمة النظام تبعث في الحضور الرّهبة والخوف واالحترام ، وقد قال قبل محاكمته التي ترأسها 

العقيد عبد اهلل بن طوبال في تونس: »أنا ابن النظام الثوري، والنظام هو من يحاكمني« 
فسّلم نفسه طواعية لرفاقه أو باألحرى لخصومه وكان يتصور أنه سيدافع عن نفسه  .. ! 

د. عمـــــــر صـــــافـــــي
فرنـــــــسا  
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إن قراءة الوضع العربي الراهن تقود إلى تأكيد أن البنية العامة الغالبة يف نظم احلكم 
العربية تتميز بغلبة احلكم الفردي. فسواء تعلق األمر بأنظمة ملكية أو جمهورية 
مدنية أو حتى جمهوريات عسكرية، فنظام احلكم الشمولي ميثِّل السمة الغالبة 

واملهيمنة، وأن االستثناء الوحيد جاء مع الربيع العربي الذي قام على أساس معادلة 
»الشعب يريد إسقاط النظام الفردي«، وهو ما حتقق يف إسقاط ثالثة رؤساء دول 

عربية. لكن بالرغم من املكاسب املترتبة على السقوط املادي والرمزي لثالثة رؤساء 
دول عربية -جميعهم جاؤوا إلى احلكم على ظهر الدبابة - فإن دول العالم العربي 

دخلت بعدها يف مرحلة الثورة املضادة القائمة على الصراع احملموم بني مطالب 
الشعوب التواقة للحرية  وصمود األنظمة الشمولية. وتؤكد التجارب واألحداث 

السياسية املتواصلة يف هذه البلدان أن الصراع بني إرادات الشعوب وهيمنة األنظمة 
الشمولية سيظل مفتوًحا على مزيد من التصعيد .

املؤشـر العاملي للدميقـراطية يكــشف تصنــيف الدول العربـــية
كشف املؤشـر العاملي للدميقراطية الذي تعده سنويا مجلة »إيكونيميست« البريطانية 

لعام 2020، تصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.
   احتلت تونس عربيا )املركز 53 عامليا( تلتها اململكة املغربية )96 عامليا( ثم لبنان 

)املركز 106 عامليا(.
وجاءت اجلزائر يف املركز الرابع عربيا )113 عامليا(، حيث أشار تقرير املجلة البريطانية 

إلى أن ثمة حتسنا يف وضع البلد على املؤشر بعد أن انتقلت من خانة »الدول 
االستبدادية« إلى خانة »النظام الهجني«، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة العام املاضي.
وتقدمت الكويت مرتبتني لتحتل املركز 114 عامليا من أصل 167 يف مؤشر 

الدميوقراطية العاملي 2019، مع حفاظها على املرتبة األولى خليجيا، وتقدمها للمركز 
اخلامس عربيا، مناصفة مع األردن.

وجاءت فلسطني يف املرتبة 117 عامليا، والعراق يف املرتبة 118، وقطر يف املرتبة 128، 
يف حني حلت كل من مصر وسلطنة عمان يف املرتبة 137، واإلمارات يف املرتبة 

145، والسودان يف املرتبة 147، والبحرين يف املركز 149، ثم ليبيا يف املركز 156، 
واليمن يف املرتبة 158، والسعودية يف املركز 159، وسوريا يف املرتبة 164.

الشعوب العربية مسلوبة اإلرادة وتلتهمها ِتباًعا عائالٌت متعاقبٌة على السلطة من 
'الّضباع املفترسة' ـحسب تعبير أحد رجال االعالم اجلزائريني ـ املتداولة على كرسي 

القرار السياسي نتيجة النتخابات شكلية لم تعد هي األخرى دميقراطيًة بالصورة 
التي ال يزال بعُض مثقفي الشرق املخدوعني بأكذوبة التنوير يطمُحون إلى حتقيقها 

يف بلدانهم املتخّلفة. بهذه الطريقة تقريًبا، يتأسس الوعي الزائف.
ما هــــــي األسبـــــــــاب؟

يذكر أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت »شفيق الغبرا«عدة أسباب النعدام 
الدميقراطية يف العالم العربي. منها وجود تناقض حاد بني التغّيرات الواقعة بني 
الشباب العربي يف معرفة حقوقه ومتطلباته، خاصة مطلب احلياة الكرمية، وبني 

بنية النظام العربي، الذي يعاني من التكلس والهشاشة، بشكل يجعله عاجزًا عن 
التفاعل اإليجابي مع هذا اجليل.

أضف إلى ذلك أن مصطلح الدميقراطية واملواطنة ال وجود لها يف تراثنا الثقايف عبر 
العصور، فالفرد العربي نشأ تاريخيا حتت القهر السياسي منذ االزل باستثناء عهد 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومرحلة اخللفاء الراشدين .

يرى بعض احملللني السياسيني العرب أن العالم العربي يفتقر إلى الشروط األساسية 
للدميقراطية، مثل التناغم بني احلكومة املشاركة واحلقوق الفردية. وترى منهم فئة 
أخرى من النظريات أن اإلسالم أو األصول القبلية للمجتمع العربي قد عززت من 

ثقافة اإلذعان للسلطة. مجموعة أخرى من النظريات تنظر إلى ما هو فريد من نوعه 
حول موقع العالم العربي. فوجود النفط يف املنطقة يعد أحد التفسيرات األكثر ً 

انتشارا: إيرادات النفط تؤول إلى الدولة، مما مكنها من تعزيز التسلطية من خالل 
توزيع املساعدات، ورشوة املعارضني احملتملني، وبناء جهاز أمني قمعي. ومجموعة 

ثالثة من النظريات تركز على جهود القوى األجنبية، وخاصة الواليات املتحدة، 
للحفاظ على االستقرار اإلقليمي وحماية إسرائيل. ً وأخيرا، أصبحت األنظمة 
العربية بارعة يف درء الضغوط التي تدعو للتغيير، على سبيل املثال، عن طريق 

التالعب بالعلمانيني واإلسالميني وحتريض بعضهم على بعض واستخدام األعداء 
األجانب - احلقيقيني أو املتخيلني  - لصرف النظر عن شرعيتها الهشة.

لم تعد قضيةالدميقراطية ترف فكري لفئة من املثقفني واملفكرين العرب، بل إنها 
أصبحت قضية حياتية للمواطن العربي املقهور، يعيش أزمتها وتؤثر عليها، وتتعلق 
بيومه ومستقبله ، وبعيشه وبكرامته، بأمنه ومستقبله، وبوطنه وأمته معًا. لذلك 

أصبحت قضية الدميقراطية، مطلبًا شعبيًا أكثر إحلاحًا من أي مطلب آخر يف الوقت 
احلاضر. وإضافة إلى املواطن، فإن أزمة الدميقراطية تلف الوطن أيضًا بحكوماته 
وأنظمته. فبسبب غياب املشاركة السياسية عمومًا وعدم إتاحة الفرصة ملمارسة 

حقيقة للشعب يف حقه ودوره يف اتخاذ القرارات األساسية واملصيرية، فإن معظم 
الوطن العربي مشغول بانقسامات أنظمته وحكامه وضغائنها وصراعاتها ودسائسها 

وتصفية احلسابات مع بعضها ومصاحلها الذاتية الضيقة، متخطية كل القيم 
والدساتير والقوانني التي وضعتها والتي  ما كان من املمكن حلاكم عربي أن يتخطاها 

لو كانت هناك مشاركة سياسية أو رقابة شعبية حقيقية. 

فلمــــاذا غــــــابت الدميقراطــــــية عن اوطــــاننا العربـــــــية ؟

 يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
أوال : املوروث الثقايف السياسي العربي السائدة يف البلدان العربية، وهي مجموعة 
القيم السائدة التي تتعلق باحلياة السياسية والعالقة بني احلاكم واحملكوم، أو أن 

شئت قل بني الراعي والرعية ، وهي قيم قائمة على طاعة عمياء ألولي األمر دون 
مراجعة أو نقد، ومتجيد الزعيم والقائد واعتباره زعيما تاريخيا بيده مصير األمة 

وقدرها، 

ثانيا : محدودية النخبة احلاكمة والشيء احملدود هو منغلق على ذاته ال يسمح 
ألحد أن يدخله ـ األنظمة االوليغارشية ـ إال بشق األنفس ووفق مواصفات خاصة 

تتالءم مع طبيعة النخبة نفسها.وحني تنغلق النخبة على نفسها، تصبح الوجوه هي 
نفسها التي تسيطر على املناصب الوزارية والهيئات احلكومية واألحزاب الشكلية، 

إن وجدت والنقابات املهنية وحتى املنظمات غير احلكومية، إذا كان مسموح 
وجودها.ومع مرور الزمن، تصبح النخبة متقدمة يف العمر، وفاقدة لعنصر الشباب 

وال تعرف بالتالي ظاهرة جتديد الدماء أو تغيير الوجوه. وحتى إذا ما أُِضـيف عنصر أو 
آخر إلى النخبة، فيكون ذلك من قبيل ذر الرماد يف العيون، أو لكفاءة خاصة تخدم 

النخبة األم، او نوع من املكافأة خلدمات جليلة قدمت من قبل للنخبة احلاكمة.

إن الدميقراطية ليست ثمرة ُتقطف أو نظاًما جاهًزا ُيقام يف حلظة ثورة سياسية على 
األنظمة الديكتاتورية . إنها معركة اجتماعية وثقافية وسياسية طويلة ومستمرة ال 
تنتهي ولن تنتهي، تواكب تطور املجتمعات وتتقدم مفاهيمها ونظمها مع تقدمها. 

فبالرغم من أن الدميقراطية أصبحت راسخة اجلذور يف الدول الصناعية الغربية التي 
تعيش جتربتها منذ عدة قرون، لم ينته النقاش فيها واحلوار حولها، وال تزال األحزاب 

تتنافس على تعميق مدلوالتها وقيمها ونظمها. 
إن مفهوم الدميقراطية قد ارتبط مبفهوم املواطن، وبناء املواطنية، وال جماعة وطنية 
من دون مواطنية، وال مواطنية من دون حرية ومسؤولية جماعية. ويف غياب هذه 

العوامل املترابطة مًعا تكمن أزمة التشكيلة الوطنية العربية جميعها، ويف كل مكان.

وليس من الصحيح أن النخب احلاكمة االستبدادية سوف تستفيد من التحذير 
الشعبي ودرس العنف احلالي حتى تغّير من سياستها بصورة جّدية، كما ليس من 

الصحيح أنه ليس من املمكن التقدم منذ اآلن على طريق الدميقراطية والبد من 
انتظار نضوج الظروف املوضوعية.

إّن الصدام مع األنظمة العربية املستبدة سوف يخلق شرخا يف املجتمع إذا ما كان 
جزٌء من املجتمع مرتبطًا مصلحيا أو بنيويا مع هذه األنظمة .فال بد من األخذ 
بعني االعتبار التمايزات داخل كل مجتمع عربي؛ بهدف فهم الثورات العربية 

وفرص التغيير يف كل بلد على ِحدة. فالثورة ال تنقل الشعب - دائما - من احلالة 
االستبدادية الى احلالة الدميقراطية  كحالة مصر، ، وأّن ما جرى الحقا يف ليبيا 
واليمن وسوريا من التخويف بنشوب حرب أهلية سيكون كافيًا إلقناع الّشعوب 

بقبول البقاء حتت ظّل احلكم االستبدادي.

يمقراطيـاُت الَعربيــّة  يمقراطيـاُت الَعربيــّة الدِّ الدِّ
الُمزّيــــــــــــفةالُمزّيــــــــــــفة  

يتساءل الكثيرون 
في أوطاننا 
العربية من 
المحيط إلى 

الخليج وخاصة 
المثقفون 

التنويريون وفئة 
الشباب المتعلم 

»لماذا غابت 
الديمقراطية عن 

عالمنا العربي، 
وحلت وانتشرت 
في بلدان أخرى 

كدول أوروبا 
الشرقية وبعض 

دول أفريقيا 
وآسيا وامريكا 
الالتينية منذ 

الربع األخير من 
القرن الماضي؟«

د.معــزة عـــز الديـــــن
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تويف بتيزي وزو إثر سكتة قلبية 

الُمديــر الّسابــُق لَجريــدة »الخبـــر« 
شريـــف رزقـي فــي ذّمــة اهلل

   استبَق وزيُر املالّيِة يف 
ُحكومِة جّراد، أمَين عبد 

الّرحَمن، َنتائَج ِلاِن 
الّتفتيِش الّتي أمَر َرئيُس 
اُلمهورّيِة بإيَفاِدها إلى 
الُبنوِك لَتقييِم َنشاِطها 

وَكيفّياِت َمنِحَها الُقروِض، 
قاِئاًل إّن هناَك »ُقروًضا 

َعدميُة اَلدَوى، ال مُيكُن 
اسِترجاُعها«.! 

   َوزيُر امَلالّيِة الّذي قاَل هَذا 
الكالَم يف ُفوروِم اإلَذاعِة، 

وهَو اخَلبيُر يف الِقطاِع 
وامُلِلمُّ بَخباَياه، يِعي َجيدا 

َما يقوُل؛ وهَنا، َنتساءُل َكم 
من َقرٍض َعدمِي اَلدوى، 

أّي ال مُيِكُن استرَجاُعه 
من قبِل الُبنوِك؟ وَكم هَي 
َخسائُر اخَلزينِة الُعمومّيِة 
ي  جّراء َحجِم الُقروِض التِّ

ال مُيِكن استرَداُدها؟
 بَطبيعِة احلاِل، َنحن 
َنتحّدُث عن ُقروِض 

ي ما إْن  احِليتاِن الَكبيرِة، التِّ
َدخَلت بنًكا إال وَتركتُه على 
َحافِة اإلفالِس. أكاُد ُأجِزم 

أيًضا أنَّ الَوزيَر يقِصُد 
تلَك الُقروِض الَكبيرِة ذاِت 

األرقاِم امَلهولِة، وليَس 
ُقروَض امُلواطننَي الُبسطاِء 
الّذين ُتالِحُقهم الُبنوُك 
بامُلِضريَن الَقضاِئينَي 

وَقراراِت احَلجِز  مُبجّرِد 
فِهم عن َتسديِد قسٍط  َتخلُّ

من أقساِط الَقرض.
   يف اَلزائِر احَلِبيبِة، 
الَكثيُر من الَقضاَيا متَّ 
َدفُنها بعيًدا عن أعنُيِ 

الَقانوِن، وبَتدخٍل ُمباشٍر 
فوِذ؛ متاًما  من أصَحاِب النُّ

كَما ُدفَن الَقانوُن يف الَكثيِر 
من األحَياِن لبعِث َقضاَيا ال 

َيسمُح الَقانوُن ِببعِثها.
  وهَنا، أتساءُل بِصفِتي 

ُمواطٌن َساَذٌج ُيَصّدُق 
َظاهَر األموِر وما َيقوُله 
ياسّيوَن يف ُخطِبهم:  السِّ
»إَذا اسَتحاَل استرجاُع 
ُقروٍض ُمنَحت هنا يف 

اَلزاِئر، َفكيَف لنا 
باسِترجاِع أمواٍل ُهّرَبت 
إلى اخَلارِج، واسُتوِطنْت 

ى باَلّناِت  ما ُيسمَّ
ريبّيِة؟! الضَّ

ُق ما   يف الَواقِع، أنا أصدِّ
ة، وُأضيُف  قاَلُه َوزيُر امَلاليِّ

إلى قولِه بأن ُأجزَم 
بأّن أغلَب الُقروِض لن 

ُتسترَجع إن َلم َيكْن كّلها؛ 
فتيِش هِذه  وأّن ِلاَن التَّ
َسيكوُن َمصيُرها كَمصيِر 
حقيِق الّتي َوأدْت  ِلاِن التَّ

َعشراِت الَقضايا!

بلســان: ريـاض هويلي

الجزائــُر تحِصـي 237 إصابـًة 
بَفيــروس كرونــــا 

أحصت وزارة الصحة والسكان 
وإصالح املستشفيات، أمس 

اإلثنني، 237 إصابة جديدة 
بفيروس كرونا يف الزائر 
خالل الـ24 ساعة،  فيما 

سجلت 4 وفيات.

الكاتـُب »مرَزاق بقَطاش« 
ُيواَرى الّثرى بَمقبرة القّطار

بقطاش  مرزاق  والروائي  الكاتب  القطار   مبقبرة  الثرى  ُوري 
وسط جمع غفير من األقارب واألصدقاء واملسؤولني واملواطنني.

وأجمع العديد من رجال األدب والثقافة وأصدقاء الصحفي 
السابق،  الذي وافته املنية أمس السبت باجلزائر العاصمة، ممن 
حضروا ملرافقة الفقيد إلى مثواه األخير. على إبراز مناقب الرجل 
لألدب  كبيرة  »خسارة  رحيله  معتبرين  والفكرية«  »اإلنسانية 

والثقافة اجلزائريني ».
ق.ث

تلمسان 

 القبــــُض علـــى »ُمسّنـِة الّرمِشــي« 
الّتــــي ألهَبــت »الَفايسُبـــوك«

متكنت مصالح الشرطة ألمن دائرة الرمشي التابعة ألمن والية تلمسان من توقيف مسنة  ذاع صيتها عبر مواقع التواصل حيث 
عرفت بـ«عجوز الرمشي«.  املوقوفة تبلغ من العمر 63 سنة ادعت أن ابنها طردها من املنزل وتعيش اآلن يف الشارع،  غير أنها كانت 
محل بحث وصدر يف حقها 08 أوامر بالقبض عن قضايا »النصب واالحتيال،  خيانة األمانة وكذا التزوير واستعمال املزور«.هذه 
السيدة أثارت اجلدل عبر مواقع التواصل االجتماعي التي تناولت قصتها وفيديوهاتها عدة صفحات فيسبوكية وهي تبكي حيث 
استعطفت اجلميع، كما أن جمعيات محلية بوالية تلمسان حاولت إيجاد حل ملشكلتها. وبعد استكمال إجراءات التحقيق مت إجناز 

إجراء قضائي قدمت املتهمة مبوجبه أمام نيابة االختصاص.   

األمـواُل.. 
َضاعــت!

نوفمبر   11 مواليد  من  الراحل 
الصحفيني  من  ويعتبر   ،1962
صحفيا  عمل  املبدعني،  والكتاب 
الناطقة  املساء  بيومية  الرياضي  بالقسم 
بالعربية، قبل أن يصبح من املؤسسني 
ليومية اخلبر، ليتولى بعد ذلك منصب 
مدير التحرير باجلريدة ذاتها، كان دائما 
يحرص على االلتزام بأخالقيات العمل 
املهني يف كتاباته ومنتوجه اإلعالمي، 
معروف  فهو  به  احّتك  من  وبشهادة 
فترة  طيلة  زمالئه  مع  احلسن  بتعامله 

عمله الصحفي.
السياسي رضوان بوهيدل:
 شريف رزقي رحمه اهلل هو عمود 
وهو  اجلزائر،  يف  اإلعالم  أعمدة  من 
جريدة  مؤسسة  الركائز  من  ركيزة 
»اخلبر«، اليوم فقدنا إنسانا مثقفا مطلعا 
على مجال اإلعالم، وعمود من أعمدة 
اإلعالم الذين فتحوا املجال أمام العديد 
اليوم  نراهم  الذين  الصحفيني  من 

مسؤولني كبارا.
الفقيد مناضال سياسيا  يعتبر  كما 
الرأي  على حرية  املدافعني  من  كبيرا، 
والتعبير، منذ تسعينيات القرن املاضي 
بناة  من  وهو  اجلديدة،  األلفية  وبداية 

اإلعالم يف اجلزائر.
املهدي ضربان: 

كيف  عرف  رزقي  شريف  الراحل 
يحمي ذاته ويحصنها أمام اهلل، وأيقن 
شطحات  وليست  مواقف  الدنيا  أن 

واستعراضات زائلة.
الصحفي زهير لعقاب: 

السابق  برحيل شريف رزقي املدير 
من  أيقونة  فقدنا  »اخلبر«،  جلريدة 
األيقونات الناشطة يف احلراك الشعبي، 

واملدافع عن احلريات.
اإلعالمي مـحمد عباس:

عرفت الراحل يف بداية التسعينيات 
مع بداية اجلريدة، كان إنسانا متواضعا 
وطيبا، مؤخرًا كان حزينا على املمارسة 
متحسرًا:  وقال  احلالية  اإلعالمية 

»حدثني عن الزمن اجلميل«.
نجيم حكتيتن: 

املتميز  اإلعالمي  اليوم  فقدنا 
رزقي  شريف  الشهم  الوطني  واملناضل 

إلى األبد ويلحق بالرفيق األعلى.
الصحفي  الكاتب  بوروينة:  فتيحة 

شريف أرزقي من األصوات احلرة،  ألف 
رحمة تنزل على روحه الزكية.

عمار بورويص: 
أخي  رزقي  شريف  الراحل  كان 
وخلوقا  طيبا  رجال  كان  وصديقي، 

ثالثني  قبل  عليه  تعرفت  ومثقفا، 
سنة يف اجلامعة وربطتني به عالقة ود 
يحدثك  وهو  دائما  يشعرك  وصداقة، 
بالراحة والطمأنينة، يخجلك بتواضعه 

وبابتسامته التي ال تفارقه ابدا.
محمد رضوان بلعروسي

انتقل إلى رحمة اهلل،  ليلة أمس، املدير العام السابق لريدة "اخلبر" الفقيد "شريف رزقي "،  عن عمر ناهز الـ58 سنة،  
إثر سكتة قلبية  أملت به وهو بتيزي وزو.

َتعزيــــة
على إثر وفاة الصحفي 
مدير يومية "اخلبر" 

السابق، الزميل شريف 
رزقي، يتقدم املدير العام 

املسير لشبكة "أخبار 
الوطن"، عبد العزيز 

تويقر واملدير التنفيذي 
مسؤول النشر رياض هويلي 
بخالص التعازي أصالة عن 

نفسيهما ونيابة عن الزمالء 
عّمال شبكة "أخبار الوطن"، 

بأخلص التعازي لعائلة 
الفقيد ولألسرة اإلعالمية 

يف هذا املصاب اللل، راجني 
من اهلل - عز وجل - أن 

يتغّمد الفقيد برحمته 
وُيلهم أهله الصبر والسلوان.

"إنا هلل وإّنا إليه 
راجعـــــون"

ترأس، أمس االثنني، رئيس اجلمهورية، القائد األعلى للقوات املسلحة ووزير 
ُخّصص  لألمن،  األعلى  للمجلس  اجتماعا  تبون،  املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع 

لتقييم الوضع العام للبالد، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة اجلمهورية.
وأوضح البيان أن الرئيس تبون أمر باتخاذ كل التدابير الالزمة لدعم انطالقة 
الركود الذي خلفه وباء "كوفيد ـ 19" على االقتصاد  اقتصادية قوية، خاصة بعد 

الوطني وانهيار أسعار النفط.
ودعا رئيس اجلمهورية إلى وضع مخطط لتشجيع وحتفيز املنتجني؛ من خالل 
إشراك القطاعني اخلاص والعام، كما ثّمن الرئيس اجلهود املبذولة من أجل احملافظة 

على االستقرار العام، يف محيط إقليمي متوتر وجّد معّقد.
ويف اخلتام، يضيف بيان الرئاسة، ألح تبون على أهمية  التحلي باليقظة واحلذر 
على جميع املستويات، لتمكني اجلزائر من ولوج املراحل املهمة املقبلة، مبا يتكّيف 
اآلونة  املنطقة يف  التي عرفتها  املسبوقة  التطورات غير  مع   ،2021 العام  وحتديات 

األخيرة، وخاصة ضمن املجال اإلقليمي املجاور.

ئيُس تّبون يترأُس اجتماًعا للَمجلس األعَلى لألمن الرَّ

بن خالد عبد القادر



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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