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يتوىل امل�ساهمة يف ترقية القيم الوطنية واملمار�سة الدميقراطية 

رئي�س اجلمهورية ين�صب رئي�س واأع�صاء املر�صد الوطني للمجتمع املدين
ن�سب رئي�س الجمهورية، ال�سّيد عبد المجيد تبون، اأم�س الأربعاء، رئي�س واأع�ساء المر�سد الوطني للمجتمع المدني، وهذا طبقا ل�سالحياته الد�ستورية وبناء على ن�س المادة 213 من 

الد�ستور، ح�سب ما اأفاد به بيان لرئا�سة الجمهورية.

ل�صالحيات��ه  »طبق��ا  البي��ان:  يف  وج��اء 
الد�ص��تورية، وبناء على ن�ص املادة 213 من 
الد�ص��تور، ن�ص��ب رئي�ص اجلمهورية، ال�صّيد 
عب��د املجي��د تبون، الي��وم، رئي���ص واأع�صاء 

املر�صد الوطني للمجتمع املدين«.
وباملنا�صب��ة –ي�صيف البيان– »وج��ه ال�صّيد 
الرئي���ص اأع�ص��اء ه��ذه الهيئة اال�صت�ص��ارية 
مب�ص��وؤولياتهم،  اال�ص��طالع  اإىل  الهام��ة 
للم�ص��اهمة يف ترقي��ة املواطنة واملمار�ص��ة 
الدميقراطية والقيم الوطنية، على امل�ص��تويني 

املحلي والوطني، جت�صيدا اللتزاماته«.
و ي�صطلع املر�ص��د الوطني للمجتمع املدين 
بجملة من املهام يف �ص��دارتها »امل�صاهمة يف 
ترقية القيم الوطنية واملمار�ص��ة الدميقراطية 

واملواطنة«.
ويف ه��ذا االإط��ار، وج��ه رئي���ص اجلمهورية 
اأع�ص��اء هذه الهيئة اال�صت�ص��ارية الهامة اإىل 
اال�ص��طالع مب�ص��وؤولياتهم »للم�ص��اهمة يف 
ترقية املواطنة واملمار�صة الدميقراطية والقيم 
الوطنية على امل�ص��تويني املحل��ي والوطني، 
جت�صيدا اللتزاماته«، ح�صب ما اأ�صار اإليه بيان 

لرئا�صة اجلمهورية.
وميثل هذا املر�صد، ح�ص��ب املر�صوم الرئا�صي 
املتعلق به، »اإطارا للحوار والت�صاور واالقرتاح 
والتحلي��ل و اال�ص��ت�رشاف يف كل امل�ص��ائل 
املتعلق��ة باملجتم��ع امل��دين وترقي��ة اأدائ��ه«. 
وقد اأ�ص��ندت لهذه الهيئة اال�صت�ص��ارية عدة 

مهام، يف مقدمتها »امل�صاهمة يف ترقية القيم 
الوطنية واملمار�ص��ة الدميقراطية واملواطنة«، 
ف�ص��ال عن امل�صاركة مع املوؤ�ص�صات االأخرى 

يف حتقيق اأهداف التنمية الوطنية«.
وم��ن ه��ذا املنظور، يت��وىل املر�ص��د »تقييم 
اأداء املجتم��ع امل��دين وتطوي��ره على �ص��وء 
احتياج��ات املجتم��ع واالإمكاني��ات املتاح��ة 
واق��رتاح ت�ص��ور ع��ام ل��دوره يف التنمي��ة 
الوطني��ة امل�ص��تدامة ور�ص��د االخت��الالت 
التي حتول دون م�ص��اركته الفعالة يف احلياة 

العامة«.
كما ي�ص��طلع اأي�ص��ا ب��� »اإبداء التو�ص��يات 
واالقرتاح��ات يف جم��ال ترقي��ة م�ص��اركة 
ال�صيا�ص��ات  و�ص��ع  يف  امل��دين  املجتم��ع 
مقارب��ة  وف��ق   )...( وتنفيذه��ا  العمومي��ة 

دميقراطية ت�صاركية«.
وم��ن املهام االأخ��رى املوكل��ة له��ذه الهيئة 
رئي���ص  ل��دى  املو�ص��وعة  اال�صت�ص��ارية 
اجلمهورية، »درا�ص��ة �ص��بل اإ�رشاك وتطوير 
م�صاهمة اجلالية الوطنية باخلارج، يف خمتلف 

الربامج والن�صاطات املتعلقة باملجتمع املدين 
عل��ى امل�ص��توى الوطن��ي واإدماجها �ص��من 
م�ص��ار التنمي��ة الوطني��ة وتطوي��ر االإعالم 

واالت�صال معها«.
كما ي�ص��هر املر�صد اأي�ص��ا على »ن�رش القيم 
واملبادئ الوطنية واقرتاح االآليات االأ�صا�صية 
للعمل التطوعي والعمل لل�ص��الح العام يف 
ن�ص��اط املجتمع املدين وتنمية روح االنتماء 
وتعزي��ز قدرات االأفراد على التوا�ص��ل فيما 

بينهم«.

وتتو�ص��ع املهام امل�ص��ندة للمر�ص��د لت�صمل 
اأي�ص��ا »اإبداء الراأي يف م�ص��اريع الن�صو�ص 
الت�رشيعية والتنظيمية ذات ال�ص��لة مبهامه«، 
عالوة عل��ى »ترقية الت�ص��اور والتعاون مع 

الهيئات االأجنبية املماثلة«.
وعن ت�صكيلة هذه الهيئة، ي�صري املر�صوم اإىل 
اأن رئي�ص املر�ص��د الوطن��ي للمجتمع املدين 
يت��م تعيينه من ب��ني »الكف��اءات الوطنية«، 

وهذا مبوجب مر�صوم رئا�صي.
ويت�ص��كل املر�صد من 50 ع�ص��وا منا�صفة 
ب��ني اجلن�ص��ني، 30 منهم م��ن اجلمعيات و 8 
من الكفاءات الوطنية للمجتمع املدين و 12 
ميثلون النقابات واملنظمات الوطنية واملهنية 

واملوؤ�ص�صات املدنية االأخرى.
ويت��م اختيار ه��وؤالء م��ن قبل جلنة خا�ص��ة 
تت�صكل من رئي�ص املر�صد وروؤ�صاء اأو ممثلي 
عدة هيئات وطني��ة. ويتعلق االأمر بكل من: 
املجل�ص االإ�صالمي االأعلى واملجل�ص الوطني 
االقت�ص��ادي واالجتماعي والبيئي والوكالة 
اجلزائرية للتعاون الدويل من اأجل الت�ص��امن 
واملعهد الوطني للدرا�ص��ات اال�ص��رتاتيجية 
ال�ص��املة واملجل�ص الوطني حلقوق االإن�ص��ان 

واملفو�صية الوطنية حلماية الطفولة.
يذك��ر اأن اأع�ص��اء املر�ص��د يزاول��ون عهدة 
مدتها اأربع �صنوات غري قابلة للتجديد، على 

اأن جتدد ن�صف ت�صكيلته كل �صنتني.
ع.م

رئي�س اجلمهورية وقع مر�سوما يتعلق بت�سكيلة اأع�سائه و تن�سيبه

انتخاب عبد املجيد زعالين رئي�صا للمجل�س الوطني 
حلقوق الإن�صان

وق��ع رئي�ص اجلمهورية، ال�ص��يد عبد املجيد 
تبون، مر�ص��وما رئا�ص��يا يتعلق بت�ص��كيلة 
اأع�ص��اء املجل�ص الوطني حلقوق االإن�ص��ان، 
واأم��ر بتن�ص��يبه، ح�ص��ب م��ا اأورده، اأم�ص 
االأربعاء، بيان لرئا�ص��ة اجلمهورية، و قد مت، 
اأم�ص، مبقر املحكمة العليا باجلزائر العا�صمة 
انتخاب ال�ص��يد عبد املجيد زعالين رئي�ص��ا 
للمجل�ص الوطني حلقوق االإن�صان باالأغلبية، 

وذلك خلفا لل�صيد بوزيد لزهاري.
وجاء يف بيان لرئا�ص��ة اجلمهوري��ة : »طبقا 
الأح��كام امل��ادة 211 م��ن الد�ص��تور، وق��ع 
رئي�ص اجلمهورية، ال�ص��يد عبد املجيد تبون، 
مر�صوما رئا�ص��يا يتعلق بت�ص��كيلة اأع�صاء 
املجل���ص الوطن��ي حلق��وق االإن�ص��ان، واأمر 

بتن�صيبه«.
وج��رت عملي��ة االنتخ��اب عقب مرا�ص��م 
وه��ي  ال38،  املجل���ص  اأع�ص��اء  تن�ص��يب 
رئي���ص  م��ن  باأم��ر  مت��ت  الت��ي  العملي��ة 
اجلمهورية، وذلك بح�ص��ور كل من رئي�ص 
املحكم��ة الد�ص��تورية، عمر بلح��اج، وزير 
الع��دل حاف��ظ االأختام، عبد الر�ص��يد طبي، 
املكل��ف  اجلمهوري��ة  رئي���ص  وم�صت�ص��ار 
بال�ص��وؤون القانوني��ة والق�ص��ائية، بوعالم 
بوع��الم، والرئي���ص االأول للمحكمة العليا، 

الطاهر ماموين.
ويف ت�رشيح له عقب عملية االنتخاب، قال 
ال�ص��يد زعالين اأن املجل�ص الوطني حلقوق 
االإن�ص��ان »�ص��يعمل جاهدا على تكري�ص ما 
ن�ص عليه الد�ص��تور اجلديد الذي ت�ص��من 
اإ�صافات معتربة يف جمال حقوق االإن�صان«، 
داعيا اإىل »اإيالء اأهمية كبرية مل�ص��األة حقوق 

االإن�صان وترقيتها«. 
وزير العدل : الدولة و�سعت 

لبنة اأخرى في تدعيم الحقوق 
والحريات

ويف كلمة له خالل مرا�ص��م التن�صيب، اأكد 
وزير الع��دل حاف��ظ االأختام عبد الر�ص��يد 
طبي،  اأنه بتن�صيب اأع�صاء املجل�ص »تكون 
الدول��ة قد و�ص��عت لبنة اأخ��رى يف تدعيم 
احلق��وق واحلري��ات«، وياأتي ذل��ك --مثلما 

قال-- »ا�ص��تكماال للبناء املوؤ�ص�ص��اتي وفقا 
الأحكام د�ص��تور الفاحت م��ن نوفمرب 2020 
يف اإطار امل�ص��عى ال�ص��امل لربنامج رئي�ص 
اجلمهوري��ة، الرام��ي اإىل متك��ني اجلزائر من 
موؤ�ص�ص��ات قوي��ة وم�ص��تدمية ته��دف اإىل 

تكري�ص دولة احلق والقانون«.
ويف هذا ال�صدد، اأبرز الوزير حر�ص اجلزائر 
عل��ى »حماي��ة احلق��وق االأ�صا�ص��ية جلميع 
املواطن��ني واإيجاد اآلي��ات حلمايتها من جهة، 
وملمار�ص��تها الفعلي��ة وترقيته��ا م��ن جهة 
اأخ��رى«، م�ص��يفا اأن هذا االأم��ر »يتكفل به 
املجل�ص الوطني حلقوق االإن�ص��ان، مما يجعل 
من��ه اأداة ف�ص��لى لتفعي��ل مقاربة �ص��املة 
لتحقيق ه��ذه االأهداف، ي�ص��اف اإليه الدور 
االأ�صا�صي الذي توؤديه ال�صلطة الق�صائية يف 
هذا املجال«.واعترب اأن دور املجل�ص يف جمال 
�ص��مان حماية حقوق االإن�صان »يتجلى فيما 
ن�صت عليه اأحكام املادة 212 من الد�صتور، 
باأن يت��وىل مهم��ة الرقابة واالإن��ذار املبكر 
والتقيي��م يف جمال احرتام حقوق االإن�ص��ان 
ويدر���ص املجل���ص كل ح��االت انتهاك هذه 
احلق��وق التي يعاينها اأو تبلغ اإىل علمه، كما 
يتلقى ال�صكاوى املتعلقة بها والتحقيق فيها 
واإبالغ النتائج لل�ص��لطات االإدارية املعنية، 
واإذا اقت�ص��ى االأم��ر، للجه��ات الق�ص��ائية 
املخت�ص��ة، كم��ا يرف��ع تقارير �ص��نوية اإىل 
ال�ص��يد رئي���ص اجلمهوري��ة ويعم��ل على 
ن�رشها«. اأما يف جمال ترقية حقوق االإن�صان، 
ف��اإن املجل���ص »يب��ادر باأعمال التح�ص��ي�ص 
واالإعالم واالت�صال ويبدي اآراء واقرتاحات 

وتو�صيات متعلقة بذلك«.
القان��ون رق��م  اإىل  ال�ص��يد طب��ي  واأ�ص��ار 

ال��ذي   03/11/2016 يف  امل��وؤرخ   13-16
ت�ص��من جمموع��ة م��ن املهام التي ي�ص��هر 
على تاأديتها املجل���ص، ومنها »زيارة اأماكن 
احلب���ص والتوقي��ف للنظر ومراك��ز حماية 
االأطفال والهياكل االجتماعية واملوؤ�ص�صات 
تل��ك  اخل�ص��و�ص  وعل��ى  اال�صت�ص��فائية 
ذوي  االأ�ص��خا�ص  الإي��واء  املخ�ص�ص��ة 
ا�ص��تقبال  ومراك��ز  اخلا�ص��ة  االحتياج��ات 
غ��ري  و�ص��عية  يف  املوجودي��ن  االأجان��ب 
قانونية«.كما ي�صهر على »حت�صني العالقات 
التع��اون  االإدارة واملواط��ن وتدعي��م  ب��ني 
يف جمال حقوق االإن�ص��ان م��ع هيئات االأمم 
املتحدة واملوؤ�ص�ص��ات االإقليمية املتخ�ص�صة 
واملوؤ�ص�ص��ات الوطنية ل��دى الدول االأخرى 
ذات ال�صلة بحقوق االإن�صان وكذا املنظمات 

غري احلكومية«.
ويف ذات ال�ص��ياق، �ص��دد وزير العدل على 
اأن املجل���ص »يلع��ب دورا يف التفاع��ل م��ع 
املنظم��ات املخت�ص��ة يف ه��ذا املج��ال ويف 
مقدمته��ا منظمة االأمم املتح��دة واملنظمات 
املتفرعة عنها، اإىل جان��ب اللجنة االإفريقية 
حلق��وق االإن�ص��ان وال�ص��عوب وغريه��ا من 

املنظمات احلكومية االإقليمية«.
ويف �ص��ياق مت�ص��ل، اأبرز ال�ص��يد طبي اأن 
الد�ص��تور »حر�ص عل��ى اأن يحظى املجل�ص 
الوطني حلقوق االإن�ص��ان بامل�ص��داقية اأثناء 
اأدائه ملهامه واإ�صفاء امل�صداقية باال�صتقاللية 
يف اتخاذ القرارات«، حيث ن�صت املادة 211 
منه على اأنه »يتمتع باال�ص��تقاللية االإدارية 
واملالية«، كما تتجلى ا�ص��تقالليته اأي�صا من 
»ت�ص��كيلته التي ت�ص��م 38 ع�ص��وا ينتمي 

غالبيتهم اإىل املجتمع املدين«.
وتت�صمن الت�ص��كيلة اأي�صا --مثلما اأ�صاف 
الوزير-- »�صخ�ص��يات وطنية ن�ص��طة يف 
جم��ال حقوق االإن�ص��ان وجامعيني من ذوي 
االخت�صا�ص وخرباء جزائريني لدى الهيئات 
الدولي��ة اأو االإقليمية حلقوق االإن�ص��ان، كما 
حظيت امل��راأة بالتمثيل، اإذ ا�ص��رتط امل�رشع 
اأن يكون ن�صف االأع�صاء املنتمني للمجتمع 

املدين من الن�صاء«.
ق.و

زار جممع اإنتاج اليوريا والأمونياك باملنطقة ال�سناعية لأرزيو

الرئي�س املوريتاين ينهي زيارته اإىل 
اجلزائر من وهران

اأنهى رئي�ص اجلمهورية االإ�صالمية املوريتانية، 
حممد ول��د ال�ص��يخ الغ��زواين، م�ص��اء اأم�ص 
االأربعاء، زي��ارة الدولة التي ���رشع فيها منذ 
االثنني املا�ص��ي اإىل اجلزائر بدعوة من رئي�ص 
اجلمهوري��ة، عب��د املجي��د تب��ون، م��ن والية 
وهران، التي حل بها، اأم�ص، وقام بزيارة جممع 
اإنتاج اليوريا واالأمونياك باملنطقة ال�ص��ناعية 
البرتوكيماوي��ة باأرزيو، حيث تلقى �رشوحات 

حول ن�صاطات جممع �صوناطراك.
وراف��ق الرئي���ص املوريت��اين يف ه��ذه الزيارة 
الوزير االأول وزير املالية، اأمين بن عبد الرحمان، 
و وزي��ر الطاق��ة واملناج��م، حمم��د عرق��اب، 
وال��وزراء املوريتانيون للتجهيز والنقل حممد 
حميميد والت�ص��غيل والتكوين املهني الطالب 
ولد �ص��يد اأحم��د والتعلي��م الع��ايل والبحث 
العلمي اأمال �صيدي ولد ال�صيخ عبد الله.وقدم 
الرئي�ص املدير العام ملجمع �ص��وناطراك، توفيق 
حكار، نبذة عن ال�رشكة واملناطق ال�ص��ناعية 
التي تديرها بوهران و �صكيكدة و كذا خمتلف 

الن�صاطات التي تقوم بها.
وقال اأن �ص��وناطراك تنتج �صنويا 185 مليون 
ط��ن مكافئ ب��رتول و 132 مليار مرت مكعب 
م��ن الغ��از الطبيع��ي و 9 ملي��ون ط��ن م��ن 
املكثف��ات و 9 ملي��ون طن من غ��از البرتول 

املميع.
كم��ا تنتج ال�رشك��ة ح��وايل 144 مليون طن 
�ص��نويا م��ن امل��واد البرتوكيميائي��ة خا�ص��ة 
امليثان��ول و املواد البال�ص��تيكية، ح�ص��ب ذات 
امل�ص��وؤول الذي اأ�صار اأنه يتم تكرير حوايل 28 

مليون طن من النفط يف ال�صنة.
واأ�ص��اف اأن جممع اليوري��ا واالأمونياك الذي 
يعد نتاج ال�رشاك��ة اجلزائرية العمانية قد اأنتج 
منذ تاأ�صي�صه �ص��نة 2018 حوايل 4.000 طن 
م��رتي من اليوريا و 6 ملي��ون طن مرتي من 

االأمونياك.
و قد زار الرئي�ص املوريتاين و الوفد املرافق له 
من�صة املراقبة ملجمع اإنتاج اليوريا واالأمونياك.
االإ�ص��المية  اجلمهوري��ة  رئي���ص  واأنه��ى 
املوريتانية، حممد ولد ال�صيخ الغزواين، م�صاء 
اأم�ص، زي��ارة الدولة التي قام به��ا اإىل اجلزائر 
بدع��وة م��ن رئي���ص اجلمهورية، عب��د املجيد 

تب��ون، وكان يف تودي��ع الرئي���ص املوريتاين 
باملطار الدويل "اأحمد بن بلة" لوهران، الوزير 
االأول، وزي��ر املالي��ة، اأمي��ن بن عب��د الرحمان 

ووايل وهران، �صعيد �صعيود.
وقد ا�ص��تعر�ص رئي�ص اجلمهورية االإ�صالمية 
املوريتاني��ة، حمم��د ول��د ال�ص��يخ الغ��زواين 
والوزي��ر االأول وزي��ر املالي��ة، اأمي��ن ب��ن عبد 
للجي���ص  ع�ص��كرية  ت�ص��كيالت  الرحم��ان 

الوطني ال�صعبي اأدت لهما التحية ال�رشفية.
اجلمهوري��ة  رئي���ص  غ��ادر  فق��د  لالإ�ص��ارة 
اجلزائ��ر  اأم���ص  املوريتاني��ة،  االإ�ص��المية 
العا�ص��مة، متوجها اإىل والية وه��ران، وكان 
يف تودي��ع الرئي���ص املوريتاين مبط��ار هواري 
بومدي��ن ال��دويل، رئي�ص اجلمهورية، ال�ص��يد 
عب��د املجيد تبون. كما ح�رش مرا�ص��م التوديع 
رئي�ص جمل�ص االأمة، �ص��الح قوجيل، ورئي�ص 
املجل���ص ال�ص��عبي الوطني اإبراهي��م بوغايل، 
ورئي�ص املحكمة الد�ص��تورية، عمر بلحاج، و 
رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�صعبي، الفريق 
ال�صعيد �صنقريحة واأع�صاء من احلكومة. وقد 
ا�ص��تمع الرئي�ص��ان اإىل الن�ص��يدين الوطنيني 
ت�ص��كيالت  بعده��ا  لي�صتعر�ص��ا  للبلدي��ن، 
خمتلفة من وحدات اجلي�ص الوطني ال�ص��عبي 

اأدت لهما التحية ال�رشفية. 
لالإ�ص��ارة، ف��اإن الرئي���ص حممد ولد ال�ص��يخ 
الغ��زواين كان ق��د ح��ل باجلزائر ي��وم االثنني 
املا�ص��ي يف اإطار زيارة دولة دامت ثالثة اأيام 

بدعوة من الرئي�ص تبون.
ع.م
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معلومات واأرقام مغلوطة لت�سويد �سورة البالد

لوبيات مالية ت�سعى البتزاز اجلزائر حتت غطاء البنك العاملي
ت�سمن التقرير الأخير للبنك العالمي حول الجزائر معلومات م�سّللة ومغلوطة ب�ساأن تطّور القت�ساد الوطني، واعتبر في نظر المتتبعين تحامال على الجزائر كونه اأغفل الحديث عن 
الموؤ�سرات الإيجابية للتعافي القت�سادي التي ت�سمنها التقرير الأخير ل�سندوق النقد الدولي، ما ل يدع اأي مجال لل�سك، باأن تقرير البنك جاء باإيعاز من لوبيات حاقدة على الجزائر 

ب�سبب مواقفها ال�سيادية الراف�سة لأي و�ساية اقت�سادية خارجية.

التقرير الأخري للبنك العاملي حول اجلزائر، 
�سعى لتقدمي روؤية �سوداوية حول اجلزائر. 
من خالل الرتويج لأرقام مغلوطة بعيدة 
عن الواقع املايل واملوؤ�رشات القت�سادية 
القت�س��اد  تع��ايف  الت��ي تظه��ر كله��ا 
اجلزائ��ري الذي متكن م��ن تقلي�ص العجز 
لأول م��رة منذ عدة �س��نوات، ما دفع كل 
املحلل��ن اإىل التاأكي��د عل��ى اأن التقري��ر 
حرر باإيع��از من بع�ص الأطراف املعروفة 

بعدائها للجزائر.
وبح�سب بع�ص املحللن فاإن تقرير البنك 
العاملي، ُح��ّرر بغر�ص ابت��زاز اجلزائر من 
جهة يف م�س��األة ال�س��تدانة م��ن اخلارج 
والتخلي عن �س��يادة قرارها القت�سادي، 
وم��ن جه��ة اأخ��رى اإظه��ار املغ��رب يف 
�س��ورة البلد املتفتح اقت�ساديا واملنتع�ص 
جتاريا خا�س��ة بعد اإبرام �سفقات جتارية 
ال�س��هيوين،  الكي��ان  م��ع  وع�س��كرية 
وحماول��ة فر���ص عزل��ة عل��ى اجلزائ��ر 
مب�س��اهمة لوبي��ات اقت�س��ادية فرن�س��ية 
والت��ي تتح���رش على �س��ياع �س��فقات 
مباليري ال��دولرات التي كانت ت�س��تفيد 

منها يف زمن النظام ال�سابق.
كما اأن البنك العاملي، خّول لنف�سه التنّبوؤ 
بحدوث زلزال اقت�س��ادي �سيدمر البالد، 
مما ق��د يوؤدي ويغذي اخلوف يف اأو�س��اط 
ال�س��كان. يف الوقت الذي تغا�س��ى عن 
النتائج القت�س��ادية اجليدة والجتماعية، 

وجت��راأ عل��ى اخ��رتاع اأرقام ح��ول وجود 
مزعوم للفقر يف اجلزائر.

وكان البن��ك ال��دويل ق��د ن���رش تقري��راً 
ت�س��من موؤ�رشات �س��لبية عن القت�ساد 
اجلزائري، واعترب اأن النتعا�ص يف القطاع 
غ��ري النفطي تع��ر وظل غ��ري مكتمل، 
وحذر من خماطر الت�س��خم وانتقد بطء 

حرك��ة البنوك وال�سيا�س��ات املالية. وهو 
التقري��ر ال��ذي رف�س��ته اجلزائر �س��كال 
وم�س��مونا، ودان��ت ما اعتربت��ه تدخال 
�س��افرا للبنك الدويل، و"حماولة يائ�س��ة 
لزعزع��ة ا�س��تقرار الق��وة الناعم��ة لبلد 
يتقدم لكن��ه يزعج البنك ال��دويل الذي 
زاغ ع��ن دوره وتخلى ع��ن مهامه، بعد 

حتريره لتقرير كاذب حول البالد".
ويوؤك��د املحلل��ون، اأن موؤ�س�س��ة بريتون 
وودز فقدت م�سداقيتها، واأ�سحت تنتج 
تقارير م�س��للة ت�س��تجيب لأجندة تخدم 
لوبيات مل تكف يومًا عن حياكة حمالت 
معادية للجزائر تهدف اإىل امل�سا�ص بدولة 
م�ستقرة ت�س��هر على �سيادتها ال�سيا�سية 
والقت�س��ادية. ويخفي هذا التوجه الذي 
تر�س��مه املوؤ�س�س��ة املالية للجزائر رغبة 
يف دفعه��ا نح��و النتح��ار القت�س��ادي 
عرب انتهاج خيار ال�س��تدانة وال�س��قوط 
املخطط بن خمالب نادي باري�ص. و�سدد 
رئي���ص اجلمهوري��ة عب��د املجي��د تبون، 
موؤخرا، على اأن اجلزائ��ر متلك حرية اتخاذ 
قراراتها، ولن تقبل �سغطا من املوؤ�س�سة 
الدولية لالجتاه نحو القرتا�ص اخلارجي.

ولي�س��ت هذه امل��رة الأوىل التي ي�س��در 
تقريرا مماثال عن البنك العاملي، اإذ كان قد 
اأعلن يف �س��نة 2019، اأن اجلزائر �س��تلجاأ 
لال�س��تدانة، يف حن اأن الو�س��عية املالية 
للبالد كانت تعرف حت�س��نًا كب��رياً. واأفاد 
الرد اجلزائري باأن "البنك العاملي خرج عن 
اإطاره كموؤ�س�س��ة مالية دولي��ة ليتحّول 
اإىل اأداة للمن��اورة والدعاي��ة م��ن خالل 
ن�رش معلومات مغر�س��ة وم�سّللة حول 
الو�سع القت�سادي يف اجلزائر، ومهاجمة 
اجلزائر برعونة وب�سكل جماين حيث تنّباأ 
بحدوث زلزال اقت�سادي ب�سبب ه�سا�سة 

البالد من حيث ال�سادرات".
ومعل��وم اأن تقرير البن��ك الدويل الأخري 
"يت�سارب مع اآخر تقرير لهيئة �سندوق 
النقد الدويل". الذي �سدر اأواخر نوفمرب 
الفارط، بعد النتهاء من م�ساورات املادة 
الرابع��ة التي يجريها جمل�س��ه التنفيذي 
م��ع اجلزائر لع��ام 2021، وال��ذي قال اإّن 
القت�س��اد اجلزائري يتعافى تدريجيًا من 
تداعيات جائحة كوفيد- 19 وال�سدمات 
التي �سهدتها اأ�س��واق النفط يف 2020. 
واأ�ساف ال�سندوق، يف بيان: "من املتوقع 
اأن يتعافى القت�ساد يف 2021 و2022".
ويك�س��ف التقري��ر ال��ذي اأع��ده البن��ك 
الدويل اللثام عن الت�س��ليل الذي متار�سه 
املوؤ�س�س��ة املالية والذي لي�ص وليد اليوم 
جمموع��ة  ت�س��كيل  ق��رار  وراء  وكان 
للتق�سي فيما ا�سطلح ت�سميته "ف�سيحة 
تزوير بيانات". حيث مت اتهام م�س��وؤولن 
مبمار�سة "�س��غوط غري منا�س��بة" على 
موظف��ي البنك الدويل لتغي��ري البيانات 
يف تقري��ر "ممار�س��ة اأن�س��طة الأعمال". 
حي��ث وردت تل��ك املخالف��ات يف تقرير 
حتقي��ق ل�رشك��ة خدمات قانوني��ة كلفها 
جمل�ص اإدارة البنك ال��دويل التحقيق يف 
خمالف��ات تتعل��ق بالبيان��ات يف التقرير 
ال��ذي يتن��اول مناخ الأعم��ال يف الدول، 

وهو ملغى حاليًا.
ع �سمير

اخلبري  القت�سادي الربوفي�سور عبد القادر بري�س للن�سر

تقرير البنك الدويل  م�سّلل  ومتحامل
اأك��د اخلب��ري القت�س��ادي الربوفي�س��ور عب��د 
القادر بري���ص، اأم�ص،  اأن تقري��ر البنك الدويل 
الأخ��ري،  ل يعك���ص احلقيق��ة وج��اء متحامال 
على اجلزائر، واأ�س��اف اأن البنك الدويل  ينحدر 
وي�س��قط يف مثل  هذه التقارير امل�سّللة خلدمة 
اأغرا�ص  وت�سويه ال�سمعة والتاأثري  على البيئة 
اجلزائرية، وقال اإن هذه �س��قطة وعرة  حقيقية 
للبن��ك ال��دويل  ، فعو�ص اأن  تتحل��ى تقاريره 
باملو�س��وعية يق��ع يف فخ اأنه  ي�س��در تقارير 
ل�سالح  جهات تريد النيل  واإ�سعاف معنويات  
والتاأث��ري على اجلزائر، داعي��ا اإىل �رشورة الرد 
عليه باإب��راز احلقائق حول القت�س��اد اجلزائري 

ودح�ص اأكاذيب البنك الدويل.
واأك��د اخلب��ري القت�س��ادي الربوفي�س��ور عبد 
الق��ادر بري�ص يف ت�رشي��ح للن���رش، اأم�ص، اأن 
تقرير البنك ال��دويل الأخري جاء متحامال على 
اجلزائر  و متناق�س��ا حتى مع التقارير ال�سابقة 
للبن��ك الدويل يف حد ذاته ، حيث اأ�س��ار خالل 
اجلزائ��ري  القت�س��اد  اأن  اإىل  املا�س��ي  الع��ام 
يتجه نحو التح�س��ن واأنه ا�س��تطاع اأن ي�سجل 

موؤ�رشات اإيجابية رغم جائحة كورونا.
واأ�ساف اأن التقرير الأخري جاء كذلك متناق�سا 
م��ع التقرير الذي �س��در عن �س��ندوق النقد 
الدويل، اأين قالت بعثة �سندوق النقد الدويل، 
بال�س��البة  يتمت��ع  اجلزائ��ري  القت�س��اد  اإن 
وا�ستطاع مواجهة جائحة كورونا وعودة قوية 

للنمو يف القت�ساد.
كما اعترب اخلبري القت�س��ادي، اأن تقرير البنك 
ال��دويل الأخ��ري من��ايف كذلك لتقرير �س��ادر 
ع��ن" الفاو" والت��ي ذك��رت اأن اجلزائر من بن 
الدول اخلم�ص الأوائل يف اإفريقيا والتي حققت 
م�س��توى متقدما من الأمن الغذائي والق�س��اء 

على الفقر.
ويف ه��ذا الإطار، ق��ال، اإن تقرير البنك الدويل 
غري مبن��ي على اأمور مو�س��وعية باملوؤ�رشات 

القت�سادية التي يبني عليها تقديراته.
واأو�س��ح الربوفي�س��ور عبد الق��ادر بري�ص، اأن 
حج��م الدين اخلارج��ي يف اجلزائر ل يكاد يذكر 

وهو رقم �سعيف جدا.
كم��ا اأن موؤ�رش الدين الداخل��ي يف اجلزائر غري 
مقلق و ل يتع��دى 50 باملئة من الناجت الداخلي 
الإجم��ايل واملوؤ�رشات الدولية تق��ول اإن الدين 
الداخلي ي�س��بح عبئا على الدولة ملا يكون 60 

باملئة من الناجت الداخلي الإجمايل.
وبالن�س��بة ملع��دلت الفق��ر، ف��اإن اجلزائ��ر لها 
ترتي��ب جي��د يف مع��دلت التنمي��ة الب�رشية 
وحتقيق اأهداف التنمية امل�س��تدامة، م�س��ريا اإىل 
اأن التقارير ال�س��ادرة خالل ال�سنة املا�سية من 
الأمم املتحدة ت�سنف اجلزائر من بن الدول التي 
حقق��ت تقدم��ا يف موؤ�رشات التنمي��ة الب�رشية 
واملق�سود بها ن�س��بة التمدر�ص والق�ساء على 

الأمية وغريها من املوؤ�رشات.
املوؤ���رشات  اأن  القت�س��ادي،  اخلب��ري  واأك��د 
القت�سادية خالل ال�سدا�سي الثاين من 2021 
عرفت تطورا، لفتا اإىل زيادة ال�سادرات خارج 
املحروقات وتقل�ص فاتورة الواردات، والإبقاء 
على م�ستوى احتياطي ال�رشف يف حوايل 44 
مليار دولر وهو يحقق ما ي�س��مى الأمن املايل 

وقدرة الدولة اجلزائرية الدفع نحو اخلارج.

واأ�ساف اأن اجلزائر من الدول التي ا�ستطاعت اأن 
توفر اللقاحات وتوفر كل امل�س��تلزمات الطبية 
اأثناء جائحة كورونا، وكل ذلك يجعل من تقرير 
البنك الدويل اأنه تقري��ر يطرح عدة نقاط ظل 
وكاأن هن��اك جهات ماأجورة وم�س��بوهة اأعدت 
هذا التقرير للتحامل وت�س��ويه �سورة اجلزائر، 
لأن ه��ذا التقري��ر �س��يتداول يف موؤ�س�س��ات 
مالي��ة دولية اأخرى وهيئات ا�س��تثمارية وكاأنه 
يريد اإ�س��عاف القوة التفاو�سية للجزائر، -كما 
اأ�س��اف-   لأننا يف �س��نة 2022، �سننفتح اأكر 
وتك��ون هن��اك اإ�س��الحات اقت�س��ادية جللب 

ال�ستثمارات الأجنبية.
 واأك��د اخلب��ري القت�س��ادي، اأن تقري��ر البنك 
الدويل ل يعك�ص احلقيقة واأ�ساف اأن املطلوب 
من الدبلوما�س��ية اجلزائرية والعالم اجلزائري 
وال�سا�س��ة اجلزائرين اأو من ال�س��لطات املالية، 
البنك املركزي، وزارة املالية الرد باحلقائق حول 
القت�س��اد اجلزائ��ري ودح�ص اأكاذي��ب البنك 

الدويل.
 واأبرز الربوفي�س��ور عبد القادر بري�ص، حر�ص 
رئي�ص اجلمهورية،  باأن تكون �سنة 2022 �سنة  
اقت�سادية، مببا�رشة اإ�سالحات كربى  وتر�سانة 
القوان��ن الت��ي تراف��ق العملي��ة الإ�س��الحية 
و�س��دور قانون ال�س��تثمار وتعدي��ل القانون 
التج��اري وقان��ون ال�رشاكة ب��ن القطاع العام 
واخلا���ص وقان��ون تاأمين��ات جدي��د و اإمكانية 
تعدي��ل قان��ون  النق��د والقر���ص وغريها  من 
القوان��ن والت��ي تراف��ق عم��ل احلكوم��ة من 
اأجل  الت�رشي��ع يف وترية الإ�س��الحات والتي 
تك��ون  لها اآث��ار اإيجابية يف حت�س��ن موؤ�رشات 
القت�س��اد الكلي  بالدرج��ة الأوىل واملحافظة 
على ال�س��تقرار النقدي  واملحافظة على قيمة 
الدين��ار وم�س��توى احتياطي ال���رشف وبعدم 
اللجوء اإىل ال�س��تدانة اخلارجية وجتنيد املوارد  
املالية على امل�س��توى املحل��ي الداخلي لتمويل 

القت�ساد وتو�سيع ال�سوق املايل.
 مراد -ح

الكنفيدرالية اجلزائرية لأرباب العمل 
املواطنني تنّدد و توؤكد

 التقرير »بعيد كل البعد« 
عن التغّيات اجلوهرية 

لالقت�ساد الوطني 
نّددت الكنفيدرالية اجلزائرية لأرباب العمل املواطنن، اأم�ص الأربعاء، 
مب�س��مون تقرير البنك العاملي حول القت�س��اد اجلزائ��ري، معتربة اأنه 
»ابتع��د كل البعد« ع��ن التغ��رّيات اجلوهرية التي يعرفها القت�س��اد 
الوطني، واأنه »يتناق�ص متاما« مع مهمة وتخ�س�ص هذه الهيئة الدولية.
وجاء يف بيان للكنفيدرالية تلقت واأج ن�سخة منه: »تندد الكنفيدرالية 
اجلزائري��ة لأرب��اب العمل املواطنن مب�س��مون التقرير الذي اأ�س��دره 
البن��ك العاملي، وال��ذي ابتعد كل البعد عن التغ��ريات اجلوهرية التي 
يعرفها القت�س��اد الوطني، �س��واء م��ن حيث الن�س��و�ص التنظيمية 
والت�رشيعي��ة اأو من حيث النمو الذي يعرفه وامل�س��اريع الكربى التي 

اأطلقت رغم تداعيات جائحة كوفيد- 19«.
واعتربت الكنفيدرالية اأن »و�س��ف الو�س��ع القت�سادي اجلزائري ب� 
)ال�س��وداوية( وتنباأ )انفجار اجتماعي( و )الفق��ر يف اجلزائر(، يتناق�ص 
متاما مع املهمة التقنية والقت�س��ادية والتخ�س�ص القت�سادي واملايل 

لهذه الهيئة الدولية«.
وبع��د اأن اأكدت ب��اأن »هذا التقرير يع��د مبثابة حماكم��ة للجزائر لأنه 
ي��رّوج ملغالطات بعي��دة كل البعد ع��ن احلقائق امليدانية«، اأو�س��حت 
الكنفيدرالية اأن التقرير »ياأتي يف وقت تعرف اجلزائر قفزة ملمو�س��ة، 
ولو ن�سبيا، بالنظر للو�س��عية العامة التي تعرفها معظم اقت�ساديات 

العامل«.
واعت��ربت اأن��ه »كان جدير اأن ي�س��ري التقرير مث��ال اإىل حتقيق فائ�ص 
للمي��زان التجاري لأول مرة، ويقدر مبليار دولر، اإ�س��افة اإىل اإطالق 
عدد كبري جدا من ال�س��تثمارات املهيكلة، مثل ا�ستغالل الفو�سفات، 
وم���رشوع مين��اء احلمداني��ة بتيب��ازة، وم���رشوع الطاقة ال�سم�س��ية 
)�سولر 1000( التي �س��يكون لها الأثر الإيجابي على م�سار التنمية 
القت�سادية يف عديد القطاعات الأخرى وكذا يف ا�ستحداث منا�سب 

ال�سغل«.
وت�س��اءلت الكنفيدرالية كيف جتاهل تقري��ر البنك العاملي اأن »اجلزائر 
من بن الدول القالئل التي �س��ددت جميع ديونها ومل تلجاأ لال�ستدانة 
اخلارجية«، واأنه »رغم الأزمة التي اأثرت على كربيات القت�س��اديات 
العاملية اإل اأن الدولة اجلزائرية مل تتخل عن مبداأ الت�س��امن مع الفئات 

الجتماعية اله�سة«. 
واأج



اخلمي�س 30 دي�سمبـــر2021 م 
هـ  1443 االوىل  جمادى   25 احلدث4 l

فيما تعمد و�سائل الكيان ال�سهيوين اإىل ف�سحه با�ستمرار

 نظـام املخـزن يت�ضتـر على ما�ضـيه
 يف التطــبيع

يحاول المغرب الت�ستر عما يجري في الكوالي�س تج�سيدا لتطبيعه مع الكيان ال�سهيوني، مخافة االنتفا�سة ال�سعبية التي 
تتهدده، فيما ياأتي �سا�سة اإ�سرائيل وو�سائل اإعالمه ليك�سفوا عن التطورات الحا�سلة، كالزيارة المرتقبة لبعثة ع�سكرية 

مغربية اإلى الكيان ال�سهيوني الإجراء تدريبات م�ستركة و�سفقة بيع االأ�سلحة بين الجانبين وغيرها من المبادرات.

فغالبا م��ا يتم الإعالن عما يقرتفه 
املغ��رب م��ن جت��اوزات يف ح��ق 
�سعبه وبحق الق�سية الفل�سطينية 
يف اإط��ار »تطبي��ع الع��ار«، ع��ر 
م�س��ادر من الكيان ال�س��هيوين، 
فيما يعم ال�س��مت اجلانب املغربي 
وو�سائل اإعالمه، بعد اأن تاأكد من 
تقاربه  ف�س��ل حماولته »جتميل« 
مع الكي��ان ال�س��هيوين ودعايته 

البائ�سة لإيهام الراأي العام.
و اأظه��رت اآخر التقاري��ر، اإ�رصار 
النظام املخزين على امل�س��ي قدما 
يف جت�س��يد �س��ور التطبيع، رغم 
الغلي��ان اخلطري املن��ذر بالنفجار 

الذي يعم اململكة.
وباأدق التفا�س��يل، ك�سفت مواقع 
املغ��رب  ب��اأن  اإع��الم �س��هيونية 
يتفاو���ض م��ع اإ�رصائي��ل ل���رصاء 
دف��اع جوي �س��هيونية  منظومة 
»ب��اراك8-«، الت��ي حتدث��ت عنها 
ال�س��حافة الإ�رصائيلي��ة يف نهاية 
اأنها  املا�س��ي، وذك��رت  نوفم��ر 
بداأت خ��الل زيارة وزي��ر الدفاع 
اإىل  غانت���ض  بين��ي  ال�س��هيوين 
املغرب، به��دف توقيع اتفاق اأمني 

بني الطرفني.

ونقل موق��ع »ي�رصائي��ل ديفن�ض« 
الأمني ال�س��هيوين، عن م�سادر 
خا�سة قولها اأن »هناك مفاو�سات 
وال�سناعات  املغرب  بني  م�ستمرة 
اجلوي��ة الإ�رصائيلي��ة ح��ول �رصاء 
اجلوي��ة  الدفاعي��ة  املنظوم��ة 
باراك8-«، م�سرية اإىل اأن املنظومة 
اإ�رصائيل  »ط��ورت بالتعاون ب��ني 
والهن��د مع تطبيق��ات تتالءم مع 
ال�س��احة البحرية )ال�سفن( والرية 

)اأنظمة اأر�سية(«.
وكان وزي��ر الدف��اع ال�س��هيوين 
وق��ع نهاي��ة نوفمر املا�س��ي، مع 
املغرب��ي عب��د اللطي��ف لودي��ي، 
على اتفاقي��ة يف املجالت الأمنية 
وال�س��تخباراتية، تق�س��ي بعق��د 
�س��فقات اأمني��ة وبي��ع مع��دات 
اأمنية وع�سكرية واإجراء تدريبات 
ع�س��كرية م�س��رتكة ب��ني الكيان 
قوبل��ت  واملغ��رب،  ال�س��هيوين 
اململك��ة  داخ��ل  كب��ري  با�س��تياء 

وخارجها.
م��ن جانب اآخر، نقل عن م�س��وؤول 
اأمني �سهيوين اأن بعثة ع�سكرية 
مغربية �ست�س��ل قريبا اإىل الكيان 
تقديرات��ه  وبح�س��ب  املحت��ل، 

تدريب��ات  باملنا�س��بة  �س��تجري 
م�سرتكة بني الطرفني.

تقاري��ر  ك�س��فت  وبالأم���ض، 
اإ�رصائيلي��ة ع��ن ا�س��تجابة نظ��ام 
الرباط لرغبة الكيان ال�س��هيوين 
يف ا�س��تقدام ممر�س��ات وممر�سني 
من املغرب، ل�سد احتياجاته يف هذا 

املجال. 
ياأتي ذل��ك يف الوقت الذي يعي�ض 
م��ن  ال�س��هيوين  الكي��ان  في��ه 
خ�س��ا�ض كب��ري يف العاملني يف 
جمال رعاية الأ�سخا�ض املتقدمني 
يف ال�س��ن، �س��واء يف املن��ازل اأو 
يف دور الرعاي��ة، وف��ق ما جاء يف 

نقا�سات اأع�ساء الرملان. 
ال�سهيوين  الكيان  �س��عي  وياأتي 
املغ��رب  م��ن  املمر�س��ني  جلل��ب 
للعم��ل لدي��ه، يف وق��ت تع��اين 
باململك��ة  امل�ست�س��فيات  في��ه 
م��ن خ�س��ا�ض مه��ول يف الأطر 
الطبية و�س��به الطبية واملمر�سني 
لتقاري��ر  ا�س��تنادا  والتجهي��زات، 

ر�سمية حملية.
وهو ما اعرتف به وزير ال�س��حة، 
خالد اآي��ت الطالب، ال��ذي اأكد اأن 
املنظومة ال�س��حية ببالده »تعاين 

م��ن خ�س��ا�ض كب��ري يف امل��وارد 
الب�رصي��ة وه��و م��ا يعي��ق عم��ل 
امل�ست�س��فيات خا�س��ة يف املناطق 

البعيدة«. 
اإىل ذلك، نقل موقع »اجلزائر الآن« 
ت�رصيحات وزي��ر خارجية الكيان 
ال�س��هيوين املحتل، يائ��ري لبيد، 
الفرن�س��ية،  »لوموند«  ل�س��حيفة 
م�س��وؤويل  اأق��وال  فيه��ا  ك��ذب 
النظ��ام املغربي التي اأك��دوا فيها 
عدم ح�س��ول املخزن على برنامج 
التج�س���ض »بيغا�س��و�ض« من قبل 
�رصكة اإ�رصائيلية، للتج�س���ض على 
املعار�س��ني املغاربة وامل�س��وؤولني 

اجلزائريني وغريهم.
املغ��رب  ���رصاء  الوزي��ر  اأك��د  و 
لرنامج »بيغا�سو�ض«، و�سدد على 
اأنه »ل ميك��ن ا�س��تخدام الرنامج 
الإرهابية  املنظم��ات  اإل ملحارب��ة 
واجلرائ��م اخلطرية«، م�س��يفا : »اإذا 
اأ�س��اء اأي �س��خ�ض ا�س��تخدام هذا 
ال�س��الح الإلك��رتوين اأو ك��ذب، 
وذلك  بالعدالة«،  معاقبت��ه  فيجب 
يف اإ�س��ارة منه اإىل ا�ستعمال نظام 
 املخ��زن املغرب��ي له��ذا الرنام��ج
 الإلكرتوين.                         واج

االأو�ساع زادت توترا ومل تعرف اأي تقدم 
نحو احللحلة

 توا�ضل الأزمة الدبلوما�ضية
 بني املغرب و اإ�ضبانيا 

تتوا�سل الأزمة الدبلوما�سية بني 
اململك��ة املغربية و اإ�س��بانيا رغم 
مرور ما يقارب  �س��تة اأ�س��هر من 
و�سول خو�سيه مانويل األباري�ض، 
اإىل ق���رص �س��انتا ك��روز كوزير 
للخارجية الإ�س��بانية، حيث زادت 
الأو�س��اع توت��را ومل تع��رف اأي 
تقدم نحو احللحلة، ح�سب و�سائل 

اإعالم اإ�سبانية. 
لالنف��راج  ب��وادر  اأي  ت��رز  ومل 
يف الأزم��ة بني الرب��اط ومدريد، 
فيم��ا يتعل��ق بالق�س��ايا اخلالفية، 
مع ت�س��جيل ا�س��تمرار التوتر بني 
البلدي��ن املتجاوري��ن، وذلك منذ 

ال�سنة املا�سية.
وف�س��ل امل�رصف على اإدارة اجلهاز 
الدبلوما�سي الإيبريي »يف تقريب 
وجهات النظر بني اململكة املغربية 
و ا�سبانيا اإىل حد ال�ساعة«، ح�سب 
ما اأوردته وكال��ة »اأوروبا بري�ض« 

لالأنباء.
خو�س��يه  اأن  الوكال��ة  وذك��رت 
مانويل األباري�ض، مل يعقد اأي لقاء 
ثنائ��ي م��ع نظريه املغرب��ي نا�رص 
بوريط��ة، طيلة ع��ام 2021، عدا 
مكاملت��ني هاتفيتني متت بينهما يف 

الأ�سهر الأخرية.
كما اأب��رزت اأن »املغرب مل يخرج 
م��ن منطق��ة الظ��ل يف عالقت��ه 
باإ�س��بانيا خ��الل الأ�س��هر املوالية 
للخطاب امللكي«، يف اإ�س��ارة اإىل 
جملة »الإ�س��ارات الإيجابية« جتاه 
ا�س��بانيا التي حملها خطاب امللك 
حمم��د ال�س��اد�ض، لك��ن الأمر مل 

يكن اإل جمرد كلمات.
ب��ني  �س��وء  الأو�س��اع  وزادت 

الرباط ومدريد، ح�سب ما اأوردته 
الوكال��ة، عق��ب »اإن�س��اء مزرعة 
الأ�سماك قبالة احلدود الإ�سبانية«، 
لتزي��د الفج��وة ات�س��اعا والأزمة 
تعقي��دا بع��د »اته��ام ال�س��لطات 
الإ�سبانية بعدم مراقبة امل�سافرين« 
اإىل  يف املط��ارات، قب��ل ال�س��فر 
الإج��راءات  اإط��ار  يف  املغ��رب، 
الوقائية ملكافحة فريو�ض كورونا. 
ويف هذا ال�س��ياق، كانت �سحيفة 
»اإل كونفيدين�سيال« الإيبريية، قد 
ذكرت اأن وزير اخلارجية الإ�سباين 
ا�س��تدعى موؤخ��را القائ��م باأعمال 
ال�س��فارة املغربية مبدري��د، بالنظر 
اإىل غي��اب ال�س��فرية ع��ن اأروقة 
البعث��ة الدبلوما�س��ية منذ اندلع 
الأزم��ة ال�سيا�س��ية ب��ني البلدين، 
للرئي�ض  ا�س��بانيا  ا�س��تقبال  عقب 
ال�س��حراوي، الأم��ني العام جلبهة 
البولي�ساريو، اإبراهيم غايل، لتلقي 

العالج من فريو�ض كورونا.
و ا�س��تنكر امل�رصف عل��ى اجلهاز 
الدبلوما�س��ي الإيبريي »اتهامات 
واحلماي��ة  ال�س��حة  وزارة 
املوجه��ة  املغربي��ة  الجتماعي��ة 
تفا�س��يل  تقدمي  دون  لإ�س��بانيا«، 

عن املو�سوع.
كم��ا اأن العقد الذي وقعه املغرب، 
»را�س��يو  �رصك��ة  م��ع  موؤخ��را، 
بيرتولي��وم اينارج��ي« من الكيان 
النفط  ل�ستك�ساف  ال�س��هيوين، 
والغاز يف ال�س��احل ال�س��حراوي 
بالقرب من مدينة الداخلة املحتلة 
م��ن قب��ل املغ��رب، زاد م��ن حدة 

التوتر. 
واأج

ح�سيلة اأ�سبوع للجي�س الوطني ال�سعبي

 اإحبــــاط اإدخــــال اأزيـد من 14 قنطــارا مـن الكيـــف 
عرب احلـــدود مـع املغـرب

متّكنت وحدات ومفارز م�س��رتكة 
ال�س��عبي، خالل  الوطني  للجي�ض 
 28 اإىل   22 الف��رتة املمت��دة م��ن 
اإحب��اط  م��ن   ،2021 دي�س��مر 
حم��اولت اإدخ��ال اأزي��د م��ن 14 
قنط��ارا م��ن الكي��ف املعالج عر 
احلدود مع املغرب، ح�سب ح�سيلة 
عملياتية قدمته��ا، اأم�ض الأربعاء، 

وزارة الدفاع الوطني.
واأو�س��ح البي��ان اأنه »يف �س��ياق 
املبذول��ة يف  املتوا�س��لة  اجله��ود 
مكافحة الإرهاب وحماربة اجلرمية 
اأ�س��كالها، نفذت  املنظم��ة ب��كل 
وحدات ومف��ارز للجي�ض الوطني 
ال�س��عبي، خالل الفرتة املمتدة من 

22 اإىل 28 دي�س��مر 2021، عدة 
عمليات اأ�سفرت عن نتائج نوعية 
تعك���ض مدى الحرتافي��ة العالية 
واليقظ��ة امل�س��تمرة وال�س��تعداد 
الدائ��م لقواتنا امل�س��لحة يف كامل 

الرتاب الوطني«.
واأكد ذات امل�س��در اأن��ه »يف اإطار 
عملي��ات حماربة اجلرمي��ة املنظمة 
احلثيث��ة  للجه��ود  وموا�س��لة 
لآف��ة  الت�س��دي  اإىل  الهادف��ة 
الجتار باملخدرات ببالدنا، اأوقفت 
مفارز م�س��رتكة للجي�ض الوطني 
ال�س��عبي، بالتن�س��يق مع خمتلف 
الناحيتني  باإقليمي  م�سالح الأمن، 
الع�س��كريتني الثانية والثالثة، 11 

تاجر خمدرات واأحبطت حماولت 
اإدخ��ال كمي��ات م��ن املخ��درات 
عر احل��دود مع املغ��رب، تقدر ب� 
كيلوغ��رام  و56.5  قنط��ارا   14
م��ن الكي��ف املعال��ج، يف حني مت 
توقي��ف 8 جتار خم��درات اآخرين 
بحوزته��م 53.5 كيلوغ��رام م��ن 
نف���ض املادة وك��ذا 96708 قر�ض 
مهلو���ض خالل عملي��ات خمتلفة 
عر النواحي الع�سكرية الأخرى«.
من جهة اأخ��رى، »اأوقف��ت مفارز 
للجي���ض الوطن��ي ال�س��عبي بكل 
م��ن مترنا�س��ت وعني ق��زام وبرج 
باج��ي خمت��ار وجان��ت وتندوف، 
107 اأ�سخا�ض و�سبطت م�سد�سا 

ر�سا�س��ا من نوع كال�سنيكوف و 
خم��زن ذخرية  و9 مركبات و172 
مطرق��ة  و94  كهربائي��ا  مول��دا 
�س��غط وكميات م��ن املتفجرات 
اأخرى  تفجري وجتهيزات  ومعدات 
ت�ستعمل يف عمليات التنقيب غري 

امل�رصوع عن الذهب«.
كم��ا �س��بطت اأي�س��ا »14.4 طن 
من خليط خام الذه��ب واحلجارة، 
يف ح��ني مت توقي��ف 5 اأ�س��خا�ض 
م�سد�س��ني  و�س��بط  اآخري��ن 
بندقي��ة  و18  ال�س��نع  تقليدي��ي 
�س��يد و237660 علب��ة من مادة 
التب��غ و2 طن من امل��واد الغذائية 
املوجهة للتهريب ب��كل من اأدرار 
وب�س��كرة  وباتن��ة  البواق��ي  واأم 
و�س��طيف  وال��وادي  والأغ��واط 
وتيبازة«.كما اأحبط حرا�ض احلدود 
»حماولت  البي��ان--  --ي�س��يف 
تهريب كميات معترة من الوقود 
تقدر ب� 62984 لرت بكل من تب�سة 
والطارف و�سوق اأهرا�ض وتندوف 
ومترنا�س��ت وب��رج باج��ي خمت��ار 

وعني قزام«.
يف �س��ياق خمتلف، »اأحبط حرا�ض 
ال�س��واحل حم��اولت هجرة غري 
�رصعية ب�سواحلنا الوطنية واأنقذوا 
267 �سخ�س��ا كان��وا عل��ى منت 
ق��وارب تقليدية ال�س��نع، فيما مت 
توقيف 39 مهاجرا غري �رصعي من 
جن�سيات خمتلفة بكل من الوادي 

وتندوف وتلم�سان«.              واأج

تعيني جون بول في�ضكو رئي�ضا 
جديدا لأ�ضاقفة اجلزائر 

ع��ني الباب��ا فرن�س��وا، �س��ماحة 
جون بول في�س��كو رئي�سا جديدا 
لأ�س��اقفة اجلزائر، ح�سبما اأعلنته 
اأم�ض الأربعاء ال�س��فارة البابوية 

باجلزائر.
وول��د جون ب��ول في�س��كو عام 
1962 بليون بفرن�سا، وقد �سغل 

�سابقا من�سب اأ�سقف وهران. 
لأ�س��افقة  اجلديد  الرئي�ض  وميلك 
اجلزائر �سهادة يف قانون الأعمال 
العليا يف  و�س��هادة الدرا�س��ات 
التج��ارة )باري�ض(. وق��د مار�ض 
مهن��ة املحام��اة م��ن 1989 اإىل 

غاية 1995.
كما التحق ع��ام 1995 بالرهبنة 
الدومنيكية وحت�سل عام 2000 
على لي�س��ان�ض يف عل��وم الدين 

من الكلية الكاثوليكية بليون.
وي�س��تغل ج��ون بول في�س��كو 
منذ 2002 باجلزائ��ر حيث عمل 
وتلم�س��ان  بلعبا���ض  ب�س��يدي 
و�سغل من�سب النائب الأ�سقفي 
الع��ام لالأبر�س��ية بوه��ران م��ن 
تعيين��ه  قب��ل  و2010   2005
 اأ�س��قفا يف نف���ض املدين��ة ع��ام

 2012.                             واأج



با�صرتها م�صالح البلدية

حملـــــة لتعقيـــــم اأ�ســـواق املدينــــة
اأطلقت بلدية ق�س��نطينة م�ؤخ��را، حملة لتعقيم عدد من 
الأ�س���اق يف اإطار احلفاظ على نظاف��ة البيئة وجمالية 
هذه املرافق. وتنفيذا لتعليمات وايل ق�س��نطينة م�سع�د 
ج��اري، با�رشت امل�س��الح البلدية  القي��ام باحلملة التي 
�سملت نقاطا خمتلفة من املدينة، حيث مت ت�سخري كامل 

الإمكانيات املادية و الب�رشية لإجناحها. 
وانطلق��ت العملية، الثنني املا�س��ي، وعرف��ت تنظيفا 
�س��امال وتعقيما ملحيط ال�س�ق اجل�اري اخلارجي بحي 
الدق�س��ي »عبد ال�س��الم«، ناهيك عن اأروقته الداخلية، 
فيما �س��هد الي�م امل�ايل تطهري و�س��ط و حميط �س�ق 
»غ�غة عمار« ال�اقع بحي �سيدي مربوك الأ�سفل، وفق 
ما ت�س��منه البيان الذي مت ن�رشه يف ال�سفحة الر�سمية 

لبلدية ق�سنطينة عرب م�قع »في�سب�ك«.
رمي�ساء جبيل
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نق�س يف مراكز الإيواء يعرقل تدابري اإعادة اإدماجهم 

اأغلب جرائم الأطفال اجلانحني تتمثل يف �سرقات 
واعتداءات

اأكد، اأم�س الأربعاء، نائب عام م�ساعد 
يف جمل�س ق�ساء ق�سنطينة، اأن اأغلب 
اجلرائ��م املرتكبة من ط��رف الأطفال 
خالل ال�س��ن�ات الأخرية، تتمثل يف 
ال�رشقات و ال�سجارات، م��سحا اأن 
الق�انني تن�س عل��ى حماية الأطفال 
اجلانحني ب��دل من معاقبته��م، وهذا 
لإمكانية اإ�سالحهم قبل حت�لهم اإىل 
جمرم��ني، رغم اعرتاف��ه بنق�س عدد 
مراكز اإي�اء مرتكبي اجلرائم دون 18 

�سنة يف ولية ق�سنطينة. 
و �رشح ، النائب العام امل�ساعد مبجل�س 
ق�ساء ق�سنطينة، عمرية عبد الغاين، 
عل��ى هام�س لقاء تخ�س�س��ي منظم 
من طرف جمل�س ق�س��اء ق�س��نطينة 
م��ع مديري��ة الن�س��اط الجتماعي، 
بقاع��ة املحا���رشات الك��ربى مبق��ر 
جمل�س ق�س��اء ق�س��نطينة، اأن بع�س 
الأطف��ال يرتكب�ن جرائم اأب�س��ع من 
تل��ك املرتكبة م��ن ط��رف البالغني، 

اإل اأن اأغلبه��ا يتمث��ل يف �رشقات و 
اعتداءات و �سجارات.

و اأ�س��اف املتح��دث، اأن اله��دف من 
مثل ه��ذه اللق��اءات، ه��� التكفل ب� 
»املجرم« وه� طفل قبل بل�غه �س��ن 
الر�سد، م��س��حا اأن مرافقة الأطفال 
اجلانحني، وهم �سغار متنحهم فر�سة 
كبرية وثمين��ة من اأجل اإ�س��الحهم 
بت�جيهه��م نح� الطريق ال�س��حيح، 
وبالفعل فقد جنح عدد من الق�س��اة، 
مث��ل م��ا ق��ال، يف متابع��ة اأطف��ال 
ارتكب���ا جرائ��َم وحت�ل���ا فيما بعد 
اإىل اأ�س��خا�س حمرتمني وفاعلني يف 
املجتمع، و ن�س��بتهم تزيد عن الذين 
وا�سل�ا ارتكاب اجلرائم عند بل�غهم 
�سن الر�سد. القان�ن اجلزائري يعاقب 
البالغ��ني عن��د ارتكابه��م اجلرائ��م، 
ولكن��ه يحم��ي الأطفال، ح�س��ب ما 
اأك��ده املتحدث، و ال��ذي اأردف قائال 
اإن الأطف��ال اجلانح��ني اأق��ل من 10 

�س��ن�ات ل��ن يتابع���ا ق�س��ائيا، اأما 
الأك��ر �س��نا فيمك��ن مرافقتهم من 

اأجل اإ�سالحهم. 
و اأو�س��ح النائب العام امل�س��اعد، اأن 
اأغل��ب جرائم الأطفال تك���ن عبارة 
عن جرائم جماعية، م�جهة من طرف 
اأ�س��خا�س بالغني، ما جع��ل القان�ن 
باإج��راء  الطف��ل  يخ���س  اجلزائ��ري 
خا���س مبني على احلماي��ة بدل من 
العق�ب��ة، ليت��م ا�س��رتجاعه ودجمه 

داخل املجتمع.
و اعرتف املتحدث، اأن عملية مرافقة 
وا�س��رتجاع الأطفال اجلانحني، مهمة 
املخ�س�س��ة  املراك��ز  نق���س  اأن  اإل 
له��ذا الن�ع من الأطف��ال، تبقى غري 
كافي��ة يف ق�س��نطينة، متمني��ا م��ن 
ال���رشكاء اإجناز مثل ه��ذه املراكز، و 
الت��ي تق�م ح�س��به ب��اأدوار متن�عة 
و مهم��ة يف نف���س ال�ق��ت، وحت��ى 
بالن�س��بة لالأطفال الذي��ن يت�اجدون 

يف خطر معن�ي م��ن غري اجلانحني، 
مطالبا بتاأطري ه��ذه املراكز بكفاءات 
م�ؤهلة و اإمكانيات معتربة، من اأجل 
م�س��اعدة قطاع العدالة يف جت�س��يد 
تداب��ري احلماي��ة املن�س����س عليها. 
و خ��الل ه��ذا اللقاء قدمت قا�س��ية 
الأحداث ل��دى حمكمة ق�س��نطينة، 
ع�اطي مرمي، مداخلة بعن�ان »اآليات 
احلماية القان�ني��ة لالأطفال اجلانحني 
تلته��ا  اجلزائ��ري«،  الت�رشي��ع  يف 
مداخل��ة اأخرى م��ن تق��دمي ك�رطة 
ح�س��ني، �س��ابط �رشط��ة ق�س��ائية 
بعن�ان »اإج��راءات البحث و التحري 
اخلا�س��ة بالأطف��ال اجلانح��ني«، كما 
األقت الأخ�سائية النف�سانية مب�سلحة 
الجتماعية،  الطبية  ال�س��تعجالت 
لع���ر وفاء، مداخلته��ا بعن�ان »دور 
و  املتابع��ة  يف  اخلا�س��ة  الهيئ��ات 

التكفل بالأطفال اجلانحني«.
حاتم / ب  

الن�صداد باملجل�س ال�صعبي البلدي بق�صنطينة

تعيني اإداري للت�سيري غري م�ستبعد يف حال 
ا�ستمرار اخلالف

ا�صتمر، اأم�س، الن�صداد الم�صجل بين اأع�صاء المجل�س ال�صعبي البلدي بق�صنطينة، حيث ينتظر طرفا ال�صتقطاب ف�صل 
وزارة الداخلية في »الغمو�س« الذي يقول عدد منهم اإنه يكتنف المادة 65 من قانون انتخابات البلدية، اإذ ل يزال  كل 

طرف م�صرا على موقفه، فيما ذكر مدير التنظيم وال�صوؤون العامة اأن الإدارة ل يمكنها اأن تتدخل في ال�صوؤون الداخلية 
للمنتخبين، لكنها �صتعين اإداريا لت�صيير �صوؤونها في حال ا�صتمرار الخالف.

واأخلطت املادة 65 اأوراق التكتالت 
ال�سيا�س��ية الثالث��ة املك�نة ملجل�س 
بلدية ق�سنطينة، حيث اأكد منتخب�ن 
للن�رش، اأن الغم��س يكتنف كيفية 
اختي��ار من�س��ب رئي���س املجل���س 
البل��دي، اإذ يرى الأحرار اأن رئا�س��ة 
البلدية من »حقهم« ك�نهم يح�زون 
عل��ى ن�س��بة 35 باملئة م��ن املقاعد، 
ول يعق��ل، بح�س��بهم، اأن تتحال��ف 
الأح��زاب اخلا���رشة �س��د التكت��ل 
اأ�س���ات  غالبية  عل��ى  املتح�س��ل 
ال�سعبي  املجل�س  لرتوؤ�س  ال�س��عب، 

البلدي.
وي��رى الط��رف الث��اين، املتمثل يف 
كتل��ة حم�س والأرن��دي، اأن تعليمة 
�س��درت ع��ن وزارة الداخلي��ة يف 
دي�س��مرب م��ن ع��ام 2012 والت��ي 
ا�س��تندت اإىل القان���ن الع�س���ي 
ع��ن  ف�س��ال  النتخاب��ات  لنظ��ام 
املت�س��منني كيفيات  ال�لية  قان�ن 
انتخاب املجل�س ال�س��عبي ال�لئي، 

ق��د ف�س��لت يف ه��ذه ال��س��عية، 
اإذ تن���س عل��ى اأنه ويف ح��ال عدم 
عل��ى  القائم��ة  مرت�س��ح  حت�س��ل 
اأغلبية الأ�س���ات فاإن��ه يتم تنظيم 
انتخ��اب اآخ��ر بعد 48 �س��اعة، ويف 
ه��ذه احلالة ف��اإن كل الأحزاب حت�ز 
على �س��الحية تقدمي مرت�سح عنها، 
واملتح�س��ل على غالبية الأ�س�ات 

يعلن فائزا برئا�سة البلدية.
حم���س  ب��ني  التحال��ف  وي��رى 
والأرن��دي، اأنه مل ت�س��در منذ ذلك 
احل��ني اأي تعليم��ة تلغ��ي التعليمة 
املذك���رة، وبالتايل ف��اإن العمل بها 
مازال �س��اريا، فيما علمنا اأن الأمني 
الع��ام لل�لية ورئي�س دي�ان ال�ايل 
ق��د ا�س��تقبال ممثلني ع��ن املنتخبني، 
ومتت مرا�س��لة وزارة الداخلية بهذا 
ال�ساأن يف حني اأن ما �سي�سدر عنها 
م��ن ت�جيهات �س��يك�ن الفي�س��ل 

لالن�سداد امل�سجل.
وذك��ر مدي��ر التنظي��م وال�س���ؤون 

العام��ة، زواد ر�س��يد، يف ات�س��ال 
بالن�رش ي�م اأم���س، اأن مهام الإدارة 
تنتهي عند تن�س��يب املجل�س، اإذ اأن 
الق�ان��ني تن�س عل��ى تكليف هيئة 
مك�نة من ثالثة اأع�س��اء يرتاأ�س��ها 
الأك��رب �س��نا يف املجل�س، لت�س��يري 

انتخابات رئي�س البلدية.
واأكد املتحدث، اأن القان�ن مل يف�سل 
يف احلالة التي يعرفها جمل�س بلدية 
ق�س��نطينة، لكنه اأكد اأن الكثري من 
البلدي��ات ع��رب ال�ط��ن اجته��دت 
قان�ني��ا و اجتهت اإىل ال��دور الثاين 
ور�سح كل تكتل �سيا�سي مرت�سحا 
عنه، اإذ اأ�سبح ذلك، مثلما قال، عرفا 
معم�ل ب��ه، م�س��ريا اإىل اأن الإدارة 
ويف حال ا�س��تمرار الن�س��داد فاإنها 
�ستعني اإداريا لت�سيري �س�ؤون البلدية 

اإىل غاية تن�سيب رئي�س جديد.
وتن���س امل��ادة 65 على اأن رئا�س��ة 
املجل���س ال�س��عبي البل��دي من حق 
القائمة احلائزة على الأغلبية املطلقة 

للمقاعد ويف حال ع�دم ح�س�ل اأي 
قائم��ة عليها  فاإنه ميك��ن للقائمتني 
احلائزت��ني على 35 باملئة على الأقل 
من املقاعد تقدمي مرت�س��ح عنها، اأما  
يف حالة عدم ح�س�ل اأي منها ع�لى 
الن�س��بة املذك�رة، فاإنه ميكن جلميع 
الق�ائم تقدمي مر�سح عنها، ويف حال 
ت�س��اوي عدد الأ�س�ات  يتم اإعالن 
املرت�سح الأكرب �سنا رئي�سا للبلدية.

وجتدر الإ�سارة، اإىل اأن الدور الأول 
لنتخاب��ات املجل�س قد اأف�س��ى اإىل 
خ�سارة مر�سح الأحرار �رشيف بزاز، 
الذي حت�س��ل على 20 �س�تا بنعم 
مقابل 23 ب��� »ل« بينما كان حتالف 
»اأرن��دي حم�س« ين���ي تقدمي عبد 
الغني م�س��عي مرت�س��حا يف الدور 
الثاين، فيما كان الأحرار �سيقدم�ن 
املنتخب بروال ر�سيد مر�سحا عنهم 
قب��ل اأن يرتاجع�ا اإث��ر »التعمق« يف 
درا�سة ج�انب املادة 65 حمل اجلدل.
لقمان/ق

عائالت تقيم على �صفاف الوادي وال�صد عا�صت 
حلظات من الفزع

هّزة اأر�سية تلحق اأ�سرارا 
ب�سكنات يف زردازة و �سكيكدة

ت�سببت هزة اأر�سية �سجلت ب�لية 
�سكيكدة، يف حدود الثامنة و خم�س 
و ع���رشون دقيق��ة، ليل��ة الثالثاء، 
بلغت �سدتها 3.8 على �سلم ري�سرت 
و ح��دد مركزه��ا على بع��د 6 كلم 
جن�ب غرب زردازة ح�س��ب مركز 
»ك��راغ«، يف اإحلاق اأ���رشار ببع�س 
ال�س��كنات و املب��اين اله�س��ة على 
بلدي��ة زردازة مرك��ز و  م�س��ت�ى 

منطقة �سط�رة بعا�سمة ال�لية.
وحل�س��ن احلظ، فاإن الهزة مل تت�سبب 
يف اإح��داث خ�س��ائر ب�رشي��ة، بينما 
عا�س��ت عائالت اأج���اء من اخل�ف 
و الهلع، يف وقت �س��ارعت احلماية 
و  املت���رشرة  امل�اق��ع  اإىل  املدني��ة 
مت ت�س��كيل خلي��ة اأزم��ة باإح�س��اء 

املت�رشرين بغية التكفل بهم.
و ح�س��ب املكلف��ة بخلي��ة الإعالم 
على م�ست�ى املديرية ال�لئية، فاإن 
الهزة �س��عر به��ا �س��كان ال�لية و 
ف�ر وق�عه��ا خرجت وحداتها حتت 
اإ���رشاف املدي��ر ال�لئ��ي مبقاطعات 
القل، رم�س��ان  احلرو���س، عزاب��ة، 
جم��ال، اأولد اعطية و وحدة امليناء، 
لإج��راء عمليات التع��رف، حيث مت 
ت�س��جيل بع���س الت�س��ققات على 
جدران من��زل متك�ن م��ن الطابق 
مبزرع��ة  واح��د  زائ��د  الأر�س��ي 
بلدي��ة  يف  ال�س��عيد   ب��س��كني 
رم�سان جمال و انهيار �سبه �سقف 
مبنزل يتك�ن من الطابق الأر�س��ي 
زائ��د واحد بحي مك��ي اورتالين ) 
ال�س���يقة( يف املدينة القدمية، انهيار 
�س��به �س��قف ف���ق �س��المل بناي��ة 
متك�نة من الطابق الأر�س��ي زائد 
اثنان بحي �سط�رة، البناية امل�سماة 
املنزل الروماين و مل يتم ت�سجيل اأي 

اأ�رشار اأو اإ�سابات يف الأرواح.
الن���رش تنقل��ت اإىل بلدي��ة زردازة 
الت��ي وقع فيه��ا مركز اله��زة، اأين 
وجدن��ا م�اطن��ني متجمع��ني و ل 
حديث �س���ى عن الهزة الأر�س��ية 

الت��ي جعلت عائ��الت تعي�س اأج�اء 
مب�اطن��ني  دفع��ت  و  الهل��ع  م��ن 
اإىل اخل��روج لل�س��ارع تفادي��ا لأي 
اإ�س��ابات خا�سة يف للعائالت التي 
تت�اجد منازلها على �س��فاف وادي 
ال�سف�س��اف، مثل اإبراهيم بلمقنعي 
و كذا الذين �سيدوا م�ساكنهم قرب 
ال�س��د، خا�س��ة مع ت���ايل الهزات 
الرتدادية بعد الهزة الأوىل و التي 

زادت خماوفهم و قلقهم.
و ذك��ر رئي���س البلدي��ة، اأن اله��زة 
خلف��ت اأ�رشارا بالعدي��د من املنازل 
اله�س��ة داخل اإقلي��م البلدي��ة، كما 
خلف��ت اأج���اء م��ن اخل���ف ل��دى 
العائ��الت، ل�س��يما و اأن املنطق��ة 
�سبق و اأن �س��هدت هزات من قبل، 
م�س��يفا باأن رئي�س دائ��رة احلرو�س 
تنقل، �س��باح اأم�س، و اأمر بت�سكيل 
خلي��ة اأزم��ة و اإح�س��اء العائ��الت 
املت�رشرة و العملية، ح�س��به، جتري 
ب�س���رة عادي��ة، حيث مت ا�س��تقبال 
م�اطن��ني يف مكت��ب خا���س و مت 
ت�سجيل حجم الأ�رشار التي �سببتها 
اله��زة الأر�س��ية يف منازلهم بغية 
التكفل بهم، بينما �س��ارعت احلماية 
مبا�رشة  الإمكاني��ات  ب��كل  املدنية 
عقب اله��زة و وقفت على الأ�رشار 

و م�ساعدة العائالت املت�رشرة.
املقيم��ة  العائ��الت  بخ�س����س  و 
مل  ال�سف�س��اف،  وادي  ح���ل 
يخ��ف املتح��دث قلقه بخ�س����س 
يبق�ا معر�سني  لأنهم  و�س��عياتهم 
لأي اأخطار يف الك�ارث الطبيعية، 
�س�اء الفي�س��انات اأو الزلزل، كما 
ه� احلال بالن�س��بة للعائ��الت التي 
�سيدت �سكناتها قرب حميط ال�سد، 
م�س��يفا باأن هناك اأ�س��غال للتهيئة 
عل��ى م�س��ت�ى اأجزاء من �س��فاف 
ال�ادي، حلماية العائالت املقيمة يف 

هذا امل�قع من كل الأخطار. 
كمال وا�سطة

25/  An-Nasr 10-11-2021
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عرفت ا�ستكمال بتجديد امل�ؤ�س�سات

جزائر2021 تطوي صفحة العهد القديم
تنق�سي �سنة 2021 و معها يكتمل الم�سار ال�سيا�سي الخا�س بتجديد م�ؤ�س�سات الدولة المنتخبة كما وعد بذلك رئي�س الجمه�رية، عبد المجيد تب�ن، في برنامجه النتخابي وفق نظرته 

لبناء جزائر جديدة. 

ويف الواقع فاإن امل�سار ال�سيا�سي اخلا�ص 
بالرئي���ص تبون كان قد ب��داأ مع م�رشوع 
تعديل الد�س��تور الذي عر�ص لال�ستفتاء 
ال�س��عبي يف الف��احت نوفم��ر م��ن العام 
2020، وهو الذي حمل اأحكاما د�ستورية 
جديدة لتنظيم احلياة ال�سيا�س��ية و الفعل 

ال�سيا�سي يف البالد ب�سورة عامة.
 وق��د راه��ن الرئي�ص تب��ون يف برناجمه 
ووفق �س��عيه لبن��اء جزائر جدي��دة على 
حتقي��ق جمل��ة م��ن الأه��داف يف املجال 
ال�سيا�س��ي، منها اأخلقة احلي��اة العامة، و 
ف�سل العمل ال�سيا�سي عن املال وبخا�سة 
الفا�س��د منه، ومنح فر�سة اأكر لل�سباب  
واملراأة للم�س��اركة يف احلياة ال�سيا�س��ية 
الدميقراطي��ة،  املمار�س��ة  تعمي��ق  ويف 
وانتخ��اب اأو جتدي��د موؤ�س�س��ات الدولة 
املنتخب��ة يف جو من النزاهة وال�س��فافية 
ووف��ق منط انتخاب��ي جديد مينح فر�س��ة 
وحرية اأكر للمواطن كي يختار من ميثله 

يف املجال�ص املنتخبة.

 نمط انتخابي جديد
 لبرلمان جديد

ومن��ذ ال�س��تفتاء على م���رشوع تعديل 
الت��ي  لاللتزام��ات  ووفق��ا  الد�س��تور، 
قطعها على نف�س��ه خالل وبعد انتخابات 
12 دي�س��مر 2019 ب��ات من الوا�س��ح 
اأن الرئي���ص عبد املجيد تب��ون يتجه حلل 
الغرف��ة ال�س��فلى للرمل��ان  بت�س��كيلتها  
املنبثق��ة عن انتخابات ماي��و 2017 وقد 
كان ذل��ك مطلبا ملحا لي���ص فقط لعامة 
ال�س��عب خالل احل��راك ال�س��لمي، ولكن 
لأغلبي��ة  متقاطع��ا  مطلب��ا  كان  اأي�س��ا 
الأحزاب ال�سيا�س��ية الت��ي كانت ترى اأن 
�سورة املجل�ص ال�س��عبي الوطني للفرتة 
الت�رشيعي��ة ال�س��ابقة مه��زوزة ب�س��بب 
تدخل املال الفا�سد يف انتخاب العديد من 

اأع�سائه حتى نعت باأب�سع ال�سفات.
و علي��ه اأعل��ن يف 18 فراي��ر م��ن العام 

2021 على حل املجل�ص ال�سعبي الوطني 
والدع��وة لنتخاب��ات ت�رشيعية م�س��بقة 
يريد لها اأن تكون »خالية من املال الفا�سد 

ومفتوحة لل�سباب«.
وق��د راهنت ال�س��لطات كث��را على هذا 
املوع��د النتخاب��ي ال��ذي �س��ينبثق عنه 
جمل�ص �س��عبي وطن��ي جديد باأع�س��اء 
ج��دد  ووفق منط انتخاب جديد بعيدا عن 
تاأث��رات  دوائ��ر املال و���رشاء الذمم التي 
كانت �س��يدة املوقف يف فرتات ت�رشيعية 
�س��ابقة. و تكيف��ا م��ع اأح��كام د�س��تور 
2020  ع��دل القانون الع�س��وي املتعلق 
بنظ��ام النتخاب��ات يف مار�ص املا�س��ي 
ا�ستعدادا لت�رشيعيات 12 جوان، والواقع 
اأن ه��ذه الت�رشيعي��ات التي ج��اءت وفق 
من��ط انتخابي جدي��د يقوم عل��ى القائمة 
املفتوحة، واختيار الأ�سخا�ص املرت�سحني 
عو���ص القائم��ة برمته��ا، ون���ص عل��ى 
املنا�س��فة بني الرجال والن�ساء وال�سباب 
ق��د  الواح��دة،  القائم��ة  واجلامعي��ني يف 
لقي قبول وا�س��عا من ط��رف الأحزاب و 

املرت�سحني  والكثر من املواطنني.
 وعلى الرغم من �سعوبة املهمة يف امليدان 
خا�س��ة منها جمع التوقيعات املطلوبة و 
�سمان املنا�س��فة التي ي�سرتطها القانون 
بني الفئات �س��الفة الذك��ر اإل اأن الإقبال 
على الرت�سح كان كبرا حتى و�سل عدد 
قوائم املرت�س��حني يف الولية الواحدة اإىل 
الع�رشات يف �سابقة اأوىل من ونوعها يف 

البالد .
لقد �س��كلت انتخابات 12 جوان املا�سي 
يف ظل النم��ط النتخاب��ي اجلديد وبعد 
العام��ني  الب��الد يف  ال��ذي عرفت��ه  كل 
الأخري��ن بري��ق اأم��ل وفر�س��ة للبحث 
ع��ن التغير املن�س��ود يف ظ��ل معطيات 
جديدة واأحداث ميزت ال�س��احة الوطنية 
يف العام��ني املا�س��يني، وه��و م��ا يف�رش 
الإقبال الكبر على الرت�سح لالنتخابات 

الت�رشيعية.

وق��ال الرئي�ص عبد املجيد تبون بعد تاأدية 
واجب��ه النتخاب��ي �س��بيحة 12 ج��وان 
املا�س��ي » �س��كرا حل�س��وركم الذي هو 
دلي��ل عل��ى اهتمامكم بالتغي��ر اجلاري 
يف البالد، اإن ه��ذه النتخابات هي اللبنة 
الثاني��ة يف م�س��ار التغير وبن��اء جزائر 
جدي��دة دميقراطي��ة، اأق��رب اإىل املواطنني 

اأكرث من اأي وقت �سابق«.
ويف نف���ص الت�رشي��ح قال تبون اأي�س��ا» 
اأن��ا كرئي���ص اأو مواطن اأوؤم��ن اإميانا قويا 
باملادة ال�س��ابعة من الد�ستور التي تن�ص 
على اأن ال�س��لطة لل�س��عب وميار�سها من 
خ��الل منتخبيه«، وقبل ذل��ك  كان تبون 
ي�رش على اإعطاء فر�س��ة كبرة لل�سباب 
لدخ��ول قب��ة الرملان بطريق��ة دميقراطية 
ولأول  التام��ة،  ال�س��فافية  كن��ف  ويف 
م��رة يف تاري��خ النتخاب��ات يف اجلزائر 
تخ�س���ص م�س��اعدات مالي��ة لل�س��باب 

املرت�سحني دون �سن الأربعني.
وعلى الرغم مما قي��ل عن ت�رشيعيات 12  
جوان 2021 خا�سة ن�سبة امل�ساركة فيها 
فاإنها اأفرزت جمل�سا وطنيا جديدا بوجوه 
جدي��دة يف غالبيته��ا و منه��م عدد كبر 
من ال�س��باب ومن امل�ستقلني الذين جاءوا 
يف املرتب��ة الثانية من حي��ث عدد املقاعد 
املح�س��ل عليه��ا لأول م��رة يف تاري��خ 

ال�ستحقاقات النتخابية الوطنية.
وبالن�س��بة للرئي�ص عبد املجيد تبون فاإن 
ن�س��بة امل�ساركة لي�ست الهدف الأول من 
علمية الق��رتاع اإمنا هو بناء موؤ�س�س��ات 
�رشعي��ة وف��ق عملي��ة انتخابية �س��فافة 
ونزيهة ل يطعن يف �سدقيتها اأي طرف، 
وذلك ل يعني اإهمال ن�س��بة امل�س��اركة- 
ح�س��ب ت�رشيح له . لق��د اأدت انتخابات 
موؤ�س�س��ة  اأول  جتدي��د  اإىل  ج��وان   12
د�ستورية منتخبة يف �سياق امل�سار الذي 
ر�س��مه رئي���ص اجلمهورية عب��د املجيد 
تبون م��ن اأجل بن��اء موؤ�س�س��ات جديدة 
يف م�س��عاه الرامي اإىل بناء جزائر جديدة 

ح�سب برناجمه النتخابي.
 ووع��د الرئي�ص با�س��تكمال هذا امل�س��ار 
و���رشب موعد اآخر قب��ل نهاية العام من 
اأج��ل اإج��راء  انتخاب��ات جتدي��د املجال�ص 

ال�سعبية البلدية والولئية.

محليات 27  نوفمبر آخر 
حلقة في مسار تجديد 

المؤسسات
بعد ا�س��تفتاء تعدي��ل الد�س��تور واإجراء 
النتخابات الت�رشيعية يف 12 جوان كان 
لزاما على الرئي�ص عبد املجيد تبون الوفاء 
بالعهد الذي قطعه على نف�س��ه من اأجل 
ال�سيا�سية  الإ�سالحات  م�سار  ا�ستكمال 

ومنح البالد موؤ�س�سات منتخبة جديدة.
 وعل��ى الرغ��م م��ن الظروف ال�س��حية 
ال�س��عبة ج��دا التي مرت به��ا البالد يف 
ال�س��ائفة املا�سية ت�س��اف لها الأحداث 
الدامي��ة الت��ي عرفتها ع��دة مناطق من 
الوط��ن ج��راء حرائ��ق الغاب��ات والت��ي 
خلفت الع�رشات من ال�سحايا، فقد اأعلن 
جمل���ص الوزراء يف بيان له يف �س��بتمر 
املا�س��ي ا�س��تدعاء الهيئة الناخبة لإجراء 
النتخابات املحلية يف �س��هر نوفمر يف 
حال حت�س��نت الظروف ال�سحية الناجمة 

عن تف�سي جائحة كورونا.
 وبالفعل بعد اأيام من ذلك ر�س��م الرئي�ص 
تب��ون تاريخ اإج��راء النتخاب��ات املحلية 
موع��دا  نوفم��ر   27 تاري��خ  بتحدي��د 
لالق��رتاع، وك�س��ابقتها الت��ي جرت يف 
جوان املا�س��ي فقد ا�س��تقطبت املحليات 
ال�سيا�س��ية  الأح��زاب  اهتم��ام   اأي�س��ا 
امل�س��تقلني رغم �س��عوبة  واملرت�س��حني 

املهمة يف امليدان.
وق��ال تبون بع��د اأدائه واجب��ه النتخابي 
يوم 27 نوفمر املا�س��ي اإن  النتخابات 
املحلي��ة ه��ي »اآخ��ر حمط��ة لبن��اء دولة 
ع�رشية ب�س��واعد اأبنائه��ا الذين هم من 

يقومون باختيار امل�سوؤولني وامل�سرين«.
و اأ�س��ار  ذات املتح��دث اأن اله��دف م��ن 
جتديد موؤ�س�سات الدولة عر النتخابات 
هو التخل�ص من »دميقراطية الع�س��ابة«، 
و اأن الر�س��الة الت��ي حتمله��ا اآخر حمطة 
يف هذا امل�س��ار ال�سيا�س��ي هي بناء دولة 
ع�رشي��ة وقوي��ة اقت�س��اديا واجتماعي��ا 

ب�سواعد اأبنائها.
ووع��د تبون اآن��ذاك باإعطاء �س��الحيات 
اأو�س��ع للمنتخبني املحليني خا�س��ة  على 
م�س��توى البلدي��ات م�س��تقبال ، وهو ما  
جتل��ى يف تن�س��يب ف��وج عم��ل خا�ص 
ملراجعة قانون البلدية ما يزال ي�ستغل حلد 
الآن.جزائر 2021 تطوي �س��فحة العهد 
القدميق��د تختلف الأحكام  والتف�س��رات 
والقناعات ال�سيا�س��ية على امل�سار الذي 
با�رشه عبد املجيد تبون منذ  توليه �س��دة 
رئا�س��ة اجلمهورية قب��ل اأكرث من عامني 
بقليل، اإل اأن هذا الأخر اأراد طي �سفحة 
العه��د الق��دمي م��ن الناحي��ة ال�سيا�س��ية 
والقانوني��ة و الأخالقية اأي�س��ا ، وهو ما 
جتل��ى يف �س��عيه اإىل تعديل الد�س��تور 
وانتخاب موؤ�س�س��ات جدي��دة للبالد يف 
حماولة ملنح فر�س��ة اأكر لل�سباب اأو قل 
جليل ووج��وه جديدة من املواطنني لتويل 
امل�ستويني  على  النتخابية  امل�س��وؤوليات 
الوطني واملحلي، وخلق طبقة �سيا�س��ية 
جديدة.  ومل يتبق من هذا امل�س��ار �س��وى 
اجل��زء املتعل��ق بتجديد ن�س��ف اأع�س��اء 
جمل���ص الأم��ة املنتخب��ني ي��وم اخلام�ص 
فراير املا�س��ي، وه��ي عملي��ة مرتبطة 
تنظيميا و�سيا�س��يا بالنتخابات املحلية، 
وبعده��ا يكمل تبون امل�س��ار ال�سيا�س��ي 

الذي وعد به يف برناجمه النتخابي.
و تاأمل اجلزائر ح�س��ب ت�رشيحات �سابقة 
لرئي���ص اجلمهورية اأن تخ�س���ص �س��نة 
2022 اجلديدة لبعث اقت�ساد وطني قوي 
 ومتن��وع باإمكانه التخل�ص م��ن التبعية
 للمحروقات.                               �إليا�س  -ب

ت�شوير: �شريف قليب
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بعد �سنوات من النكفاء

  الدبلومـاسية الجـزائرية تستعـيد دورهـا 
في جـوارها و مجـالها الحيــوي 

عادت الدبلوما�سية الجزائرية  خالل ال�سنة المنق�سية بقوة اإلى الواجهة لت�ستعيد مكانتها الطبيعية التقليدية، ودورها المحوري على ال�سعيدين الإقليمي والدولي، وبذلت جهودا 
كبيرة من اأجل حلحلة العديد من الم�ساكل والق�سايا المعقدة، ودعمت قبل نهاية العام بتو�سيات وتعليمات من رئي�س الجمهورية في اللقاء الذي جمعه بممثلي البعثات الدبلوما�سية 

الوطنية في الخارج.

 يف مواجه��ة تطورات دولي��ة و جهوية 
الأمن��ي  ال�ص��عيدين  عل��ى  خط��رة 
عل��ى وجه  ال�ص��راتيجي  وال�صيا�ص��ي 
اخل�ص��و�ص، ع��اد الفع��ل الدبلوما�ص��ي 
اجلزائ��ري اإىل الواجه��ة يف �ص��نة 2021 
ليحت��ل من جدي��د امل�ص��احات التقليدية 
الت��ي كانت حت�ص��ب له، ويعيد  �ص��ورة 
ودور اجلزائر من وراء ذلك اإىل الواجهة، 
ويوؤك��د م��ن جدي��د اأن��ه ومهم��ا كانت 
الظروف ف��اإن الدور ال�صيا�ص��ي للجزائر 
ل ميك��ن القف��ز علي��ه يف ح��ل العدي��د 
م��ن الإ�ص��كالت والق�ص��ايا يف القارة 

الأفريقية وعلى ال�صعيد اجلهوي.
ال�صيا�ص��ية  التط��ورات  ت�ص��ارع  وم��ع 
والأمنية  والقت�صادية يف اأكرث من دولة 
يف املغرب العرب��ي ويف اأفريقيا وغرها 
بات لزاما على الدبلوما�صية اجلزائرية اأن 
ترمي بكل ثقلها من اأجل  امل�ص��اهمة يف 
حل الق�ص��ايا العالقة، و العودة لالهتمام 
بجواره��ا وجمالها احلي��وي الإقليمي ملا 
يفر�ص��ه ذلك من حتديات على اأكرث من 

�صعيد.

ليبيا.. مالي.. الساحل وعمق 
إفريقيا

وكما هو مع��روف يف العالقات الدولية 
ف��اإن الهتم��ام باجل��وار ه��و اأول خطوة 
ل�ص��مان الأمن القومي ومن هذا املنطلق 
وبالنظ��ر ملا يجري على حدود اجلزائر يف 
العلن ويف ال�رس اأي�ص��ا فق��د عاد اجلهاز 
الدبلوما�صي الوطني ليلعب دوره كامال 
يف ه��ذا ال�ص��ياق حلماية الأم��ن القومي 
للب��الد و احلفاظ على م�ص��احلها العليا، 

ولك��ن اأي�ص��ا لفر�ص موق��ف اجلزائري 
وروؤيتها بخ�ص��و�ص العديد من الق�صايا 

الإقليمية.
 وعلى هذا الأ�صا�ص جمعت الدبلوما�صية 
وزراء  املا�ص��ي  اأوت   30 اجلزائري��ة يف 
تون���ص،  ليبي��ا:  ج��وار  دول  خارجي��ة 
م�رس النيجر ال�ص��ودان ت�ص��اد الكونغو 
الدميقراطي، اإ�صافة اإىل البلد املعني ليبيا، 
و�ص��ارك يف الجتماع اأي�صا الأمني العام 
جلامع��ة الدول العربية اأحم��د اأبو الغيط، 
و مفو���ص الحت��اد الإفريقي لل�ص��وؤون 
ال�صيا�ص��ية وال�ص��لم والأمن، و بح�صور 
املبع��وث اخلا���ص لالأم��ني الع��ام ل��الأمم 

املتحدة اإىل ليبيا  يان كوبي�ص.
وقد توج هذا الجتماع الهام الذي ا�رسف 
عليه وزير ال�ص��وؤون اخلارجي��ة واجلالية 
الوطنية باخلارج رمطان لعمامرة، بنتائج 
جد هامة بخ�ص��و�ص امل�ص��األة الليبية يف 
مقدمتها  و�ص��ع ت�ص��ور �ص��امل متفق 
علي��ه بني جميع دول اجل��وار حلل الأزمة 

الليبية.
واأهم ما خرج به الجتماع اأي�ص��ا التفاق 
عل��ى حتمية احلل ال�صيا�ص��ي لالأزمة يف 
ه��ذا البلد، وه��و احلل ال��ذي رافعت من 
اأجل��ه اجلزائر منذ �ص��نوات والذي اأثبتت 
اإلي��ه اجلميع،  ال�ص��نوات �ص��حته، وعاد 
وق��رر املجتمعون  اإر�ص��ال وف��د وزاري 
اإىل ليبي��ا به��دف تقييم م�ص��ار العملية 

ال�صيا�صية.
 كم��ا مت التفاق على �رسورة ان�ص��حاب 
كاف��ة الق��وات الأجنبي��ة واملرتزق��ة من 
ليبي��ا واإعادة تفعي��ل اللجنتني الفرعيتني 
اخلا�ص��تني بال�صيا�ص��ة والأمن، وطالبت  

دول اجل��وار الليب��ي باإ�رساكه��ا ب�ص��كل 
كام��ل يف املحادثات اأو امل�ص��ارات التي 
يت��م اإطالقه��ا. و�ص��كل ه��ذا الجتماع  
اجلزائرية  للدبلوما�صية  معتربا  انت�ص��ارا 
يف هذا امللف احل�صا�ص الذي يهم بالدرجة 
الأوىل اأم��ن وا�ص��تقرار اجلزائر، ومتكنت 
هذه الدبلوما�ص��ية من فر���ص روؤية احلل 
ال�صيا�ص��ي واحلوار بني الفرق��اء الليبيني 

حلل اأزمتهم التي دامت ل�صنوات.
وتبعا لهذا الجتماع قام وزير ال�ص��وؤون 
اخلارجية واجلالية الوطنية باخلارج بجولة 
�ص��ملت العدي��د م��ن ال��دول الإفريقية 
ل�رسح خمرجات الجتماع، وقد �ص��ملت 
اجلولة النيج��ر موريتانيا م�رس الكونغو 
التط��رق  ع��ن  ف�ص��ال  الدميقراطي��ة، 

للعالقات الثنائية بني البلدين.
 و�ص��هد الع��ام 2021 زيارات لروؤ�ص��اء 
عدة دول اإىل اجلزائر منها رئي�ص النيجر، 
الإيطايل  الرئي�ص  الفل�ص��طيني،  الرئي�ص 
وزي��ارة  املوريت��اين،  الرئي���ص  واأخ��را 
الرئي���ص عبد املجي��د تب��ون اإىل تون�ص، 
وه��ي كله��ا ن�ص��اطات تدخ��ل يف اإطار 
تعزيز وتطبيع العالقات الإ�ص��راتيجية 
الت��ي تربط اجلزائ��ر بجواره��ا وبالدول 
ال�صديقة، وحط اأي�صا العديد من وزراء 
الدول الأوربية وغره��ا الرحال باجلزائر 
يف اإطار الن�ص��اط الدبلوما�ص��ي العادي 
الرامي اإىل تطوير العالقات ال�صيا�ص��ية 

والقت�صادية بني البلدين.
 كذل��ك قام��ت الدبلوما�ص��ية اجلزائرية 
بحملة كبرة ملقاومة التمدد ال�ص��هيوين 
الأفريقي��ة و�ص��حب �ص��فة  الق��ارة  يف 
الع�ص��و املالح��ظ ال��ذي من��ح للكي��ان 

ال�ص��هيوين م��ن قب��ل بع���ص الأطراف 
يف الحتاد الإفريقي خل�ص��ة، وقد جنحت 
الدبلوما�ص��ية اجلزائري��ة يف ه��ذه املهمة 

ب�صكل وا�صح.

توجيهات من أجل 
دبلوماسية فعالة

عق��د  املن���رسم  الع��ام   اختت��ام  وقب��ل 
رئي���ص اجلمهوري��ة، عبد املجي��د تبون، 
لقاء �ص��امال مع �ص��فراء وممثلي البعثات 
يف  الع��امل  يف  الوطني��ة  الدبلوما�ص��ية 
�صهر نوفمرب املا�ص��ي بق�رس الأمم بنادي 
ال�ص��نوبر من اأجل و�ص��ع اإ�ص��راتيجية 
جدي��دة للعم��ل الدبلوما�ص��ي وتكييفه 
على �صوء التطورات احلالية اجلارية يف 
العامل و خا�ص��ة على حميطن��ا وجوارنا 
القري��ب، واأي�ص��ا يف �ص��بيل اإعطاء دفع 
�ص��ياق  يف  القت�ص��ادية  للدبلوما�ص��ية 
منظور جدي��د للتعاون القت�ص��ادي مع 

كل دول العامل.
وخالل اللقاء اأك��د رئي�ص اجلمهورية انه 
يقع على عاتق ال�صفراء و ممثلي البعثات 
الدبلوما�ص��ية اجلزائرية يف الع��امل اإحياء 
اإرث الدبلوما�ص��ية اجلزائري��ة و تعزي��ز 
دوره��ا واحلفاظ عل��ى الأمن وال�ص��يادة 
الوطني��ة، م�ص��را اإىل اأن العامل ي�ص��هد 
العديد من ال�ص��طرابات وبروز فاعلني 
ج��دد وهو ما ي�ص��تدعي عملي��ة تكييف 
جدي��دة للجه��از الدبلوما�ص��ي يف اإطار 
احرام مبادئ ال�صيا�صة اخلارجية للجزائر 

املتعارف عليها.
كما �ص��دد تب��ون يف ه��ذه الن��دوة على 
لعالقاته��ا  اجلزائ��ر  ا�ص��تعادة  ���رسورة 

القوي��ة م��ع دول اأفريقي��ة حمورية على 
غرار نيجريا وجنوب اإفريقيا ومع  كوبا 
اأي�صا، و احلفاظ على ال�صداقة مع الدول 
الأوروبية والأفريقية التي تقا�صمنا نف�ص 

وجهات النظر.
ورافع الرئي�ص يف اإطار التوجيهات التي 
اأ�ص��داها ملمثل��ي البعثات الدبلوما�ص��ية 
الوطني��ة م��ن اأج��ل اأن تك��ون عالقات 
الع��امل  م��ع كل �رسكائه��ا يف  اجلزائ��ر 
يف اإط��ار م��ن الح��رام املتب��ادل وعدم 
التدخ��ل يف ال�ص��وؤون الداخلية،كم��ا نبه 
الدبلوما�ص��ية  تلع��ب  اأن  ���رسورة  اإىل 
الوطنية دورا مهما م�ص��تقبال يف اجلانب 
ال�ص��دد"اأم���ا  به��ذا  القت�ص��ادي وقال 
القت�صادي���ة،  للدبلوما�ص��ي���ة  بالن�صبة 
الي��وم،  مدع��وون  دبلوما�ص��يينا  ف��اإن 
للتموق��ع يف طليع��ة اجله��ود الوطني��ة 
الهادف��ة اإىل تعزي��ز جاذبي��ة اجلزائر جتاه 
ال�رسكات الأجنبية، ودعم ال�موؤ�ص�ص��ات 
الوطني��ة لول��وج الأ�ص��واق العال�مي��ة، 
وذل��ك ع��رب ا�ص��تطالع ودرا�ص��ة اأمناط 
ال�ص��وق وال�ص��تهالك وحتدي��د الفر�ص 

ال�متاحة، للمنتجات الوطنية اجلزائرية".
لقد قامت الدبلوما�ص��ية الوطنية يف عام 
2021 بجه��ود كب��رة عنوانه��ا الأب��رز 
احلف��اظ على الأم��ن وال�ص��يادة الوطنية 
وحماي��ة اأم��ن الب��الد وم�ص��الح الأم��ة 
عل��ى �ص��وء الخراق��ات الت��ي وقعت 
يف اأك��رث من دولة بجوارنا، وا�ص��تعادت 
الدبلوما�صية اجلزائرية املبادرة يف العديد 
من امللف��ات العالقة، كم��ا كيفت عملها  
وفق التغرات الإ�صراتيجية احلا�صلة يف 

العامل.                              �إليا�س -ب



ملــــف
9 lاخلمي�س 30 دي�سمرب 2021م – 25جمادى الأوىل 1443هـ

 اإجهــــا�ض م�ؤامـــرة لإحـراق البـــالد بلـهيب الغابـــات ونـار الفتنـــــة
 �صهدت اجلزائر خالل �صائفة 2021 
�صل�صلة من احلرائق الإجرامية طالت 
العدي��د من الولي��ات اأودت بحياة 
الأ�ص��خا�ص بني مواطنني  ع�رشات 
اأغل��ب  و�ص��جلت  ع�ص��كريني،  و 
تلك احلرائ��ق مبنطق��ة القبائل التي 
دفع��ت فاتورة موؤام��رة حيكت من 
قبل جه��ات اأجنبية متتد ت�ص��عباتها 
احلقيقي��ة اإىل املخ��زن ال��ذي دع��م 
ومّول جت��ار الفتن��ة داخ��ل الوطن 
لتنفيذ خمط��ط جهنمي كان يهدف 
اإىل تق�ص��يم اجلزائر وتفجري الو�صع 
الداخل��ي وخلف فتن��ة تدفع اجلزائر 
اأن ت�ص��قط  نح��و املجه��ول، قب��ل 
كل تل��ك املحاولت بف�ص��ل يقظة 

ال�صعب و ت�صامن الدولة.
واجه��ت اجلزائ��ر خ��الل ال�ص��ائفة 
املا�ص��ية اأخطر ف�ص��ل من ف�صول 
املوؤام��رة الدنيئة التي حتاك �ص��دها 
من قب��ل خماب��ر اأجنبي��ة بالتعاون 
م��ع جه��ات داخلي��ة تعم��ل عل��ى 
تفتي��ت الب��الد، من خالل �صل�ص��لة 
الت��ي تورط��ت  املفتعل��ة  احلرائ��ق 
فيها عنا�رش تنتم��ي اإىل تنظيمات 
اإرهابي��ة وانف�ص��الية بتدبري ودعم 
من جهات اأجنبية اإ�صافة اإىل جرمية 
مقت��ل وح��رق ال�ص��اب جم��ال بن 
�ص��ماعني والتي اأثارت الراأي العام. 
ومت التو�ص��ل من خالل التحقيقات 
التي قامت بها امل�صالح الأمنية اإىل 
معطي��ات ت��دل على وج��ود تدبري 
م�ص��بق وممنهج للحرائق، اإىل جانب 

وج��ود دور للعن���رش الأجنب��ي يف 
التدبري والتخطيط لتاأجيج النفو�ص 
واإث��ارة الهلع و�رشب ال�ص��تقرار، 
اإىل جان��ب وجود تاأط��ري للعنا�رش 

املنتمية للماك.
فقد تعر�ص��ت عدي��د الوليات من 
الوطن، وبالأخ���ص منطقة القبائل 
�ص��يف 2021 اإىل حرائ��ق مهول��ة 
اأودت بحي��اة ع�رشات الأ�ص��خا�ص 
بني مواطن��ني و ع�ص��كريني، فلقد 
ن�ص��ب 33 حريق��ا يف نف���ص اليوم 
والزم��ن باملنطق��ة الو�ص��طى م��ن 
تتمي��ز  الت��ي  وزو،  تي��زي  ولي��ة 
بغاباته��ا الكثيفة الت��ي تنت�رش بها 
ق��رى ذات كثاف��ة �ص��كانية كبرية، 
وخلف��ت ع���رشات القتل��ى ومئات 
فادح��ة  مادي��ة  اجلرح��ى وخ�ص��ائر 
وت���رشر املحا�ص��يل واحلقول التي 
تعد امل�ص��در الوحيد لرزق عائالت 

باأكملها.  
بداية، �ص��هدت غاب��ات متفرقة من 
ولية تيزي وزو وبجاية و�ص��طيف 
حرائق بدت حم��دودة، و�رشعان ما 
انت���رشت ب�رشعة كبرية وو�ص��لت 
للق��رى  املج��اورة  الغاب��ات  اإىل 
الري��اح،  وزادت  القريب��ة.  وامل��دن 
ك��ون املنطقة جبلي��ة ومرتفعة عن 
م�ص��توى �ص��طح البحر، بالإ�صافة 
اإىل ارتف��اع درج��ات احل��رارة، يف 
ا�صتعال 23 حريقًا متزامنًا يف ولية 
تيزي وزو، عا�صمة منطقة القبائل. 
وق�صت النريان على كل �صيء من 

منازل ومزارع واأ�صجار و�صيارات، 
باأكملها، وو�ص��لت  واجتاحت قرى 

اإىل اأطراف املدن.
النريان مدين��ة الأربعاء  وحا�رشت 
نايت اإيراثن، وخ�صو�صًا م�صت�صفى 
املدين��ة الواقع عن��د اأطرافها، الأمر 
الذي دفع رجال الإطفاء واملتطوعني 
اإىل الإ�رشاع يف اإجالء املر�ص��ى من 
التي  امل�صت�صفى. وانت�رشت احلرائق 
ن�ص��بت يف قل��ب املناط��ق اجلبلي��ة 
الآهل��ة بال�ص��كان، ب�رشعة النار يف 
اله�ص��يم و �ص��اعدها يف ذلك �صده 
احل��ر و الرياح، وه��و توقيت اختاره 
بال��ذات م�رشم��ي احلرائ��ق الت��ي 
حا�رشت القرى و املدا�رش و زرعت 

اخلوف و الذعر يف اأو�صاط ال�صكان.
ال�ص��بطية  حتقيق��ات  واأ�ص��فرت 
الق�ص��ائية املبنية عل��ى اأدلة مادية 
احلرائ��ق،  م�ص��ارح  م��ن  مرفوع��ة 
مدعومة باخل��رة العلمية والتحليل 
امل��كاين والزم��اين، ع��ن توقي��ف 
71 م�ص��تبها في��ه عل��ى م�ص��توى 
14 ولي��ة. من بينه��م عنا�رش  من 
احلرك��ة الإرهابية “م��اك”، حيث مت 
لتوقيف  اإط��الق عملي��ة مالحق��ة 
»كل املنتمني للحركتني الإرهابيتني 
اللت��ني تهددان الأمن العام والوحدة 
ا�صتئ�ص��الهما  غاية  اإىل  الوطني��ة، 
جذري��ا، ل �ص��يما حرك��ة )امل��اك(«، 
الت��ي »تلقي الدعم وامل�ص��اعدة من 

اأط��راف اأجنبي��ة، وخا�ص��ة املغرب 
اأثبتت  ال�ص��هيوين«.وقد  والكي��ان 
التحقيقات الأمنية �صلوع احلركتني 
)امل��اك( و)ر�ص��اد( يف  الإرهابيت��ني 
اإ�صعال احلرائق ، وكذا تورطهما يف 
اغتيال املرحوم جمال بن اإ�صماعيل«، 
وك�ص��فت تل��ك التحقيق��ات، ع��ن 
وجود تدب��ري م�ص��بق وتاأثري ممهنج 
لعنا���رش تنتم��ي اإىل حرك��ة املاك 
يف واقع��ة مقت��ل ال�ص��اب جم��ال، 
وتن�ص��يق ودور للعن���رش الأجنبي 
بغر�ص التهيي��ج واإثارة الفتنة. وقد 
قرر الق�ص��اء قرر اإ�صدار اأمر قب�ص 
دويل يف حق فرحات مهني، رئي�ص 
هذه احلركة النف�صالية.وا�ص��تطاع 
اجلزائريون رغم ه��ول الكارثة، من 
حتويل املحن��ة اإىل وقفة لت�ص��امن 
وطني اخت�رشته م�ص��اهد و�ص��ول 
الوليات للم�صاعدة  املتطوعني من 
يف اإطفاء احلرائق وجمع امل�صاعدات 
يف كل البلدي��ات، تع��ر ع��ن حلمة 
وطنية قل نظريه��ا يف دول اأخرى. 
ون�صطت امل�صاعدات املحلية ب�صكل 
لف��ت، ع��ر هّب��ة ت�ص��امنية غري 
الوطنية،  الوحدة  م�ص��بوقة عززت 
اإذ نظم��ت جمعي��ات وجمموع��ات 
عل��ى في�ص��بوك، يف كل الوليات 
ال���58 عملي��ات جمع م�ص��اعدات 
م��ن الأغطي��ة والأفر�ص��ة واملوؤونة 
والأدوي��ة املوجهة ملعاجل��ة احلروق 
وحليب الأطفال وكافة الحتياجات 
املناط��ق  اإىل  لنقله��ا  الالزم��ة، 

املنكوب��ة. كم��ا �ص��اركت اجلاليات 
جم��ع  يف  اخل��ارج  يف  اجلزائري��ة 
م�ص��اعدات وتعمل على التن�ص��يق 
مع ال�ص��لطات لإر�ص��الها. كما قدم 
الفنان��ني والريا�ص��يني  ع��دد م��ن 
انتظم��ت  فيم��ا  م�ص��اعدات، 
جمموعات يف تيزي وزو و�صطيف 
امل�ص��اعدات  ل�ص��تقبال  وبجاي��ة، 

وتوزيعها على املت�رشرين«.
خمت�ص��ون  و  اأطب��اء  ج��اب  كم��ا 
غريه��م  و  فنان��ون  و  نف�ص��انيون 
خمتل��ف  ومنظم��ات،  وجمعي��ات 
القرى املنكوبة و مراكز ال�صتقبال 
ليقدموا كل ح�ص��ب ا�صتطاعته، يد 
امل�ص��اعدة من اأجل العودة اإىل احلياة 
العادي��ة. ومل يوؤثر عل��ى تلك الهبة 
الت�ص��امنية، ل وباء كوفيد 19 و ل 
الغتيال اجلبان جلمال بن اإ�صماعيل، 
بالأربعاء ن��اث ايراث��ن، الذي لقي 
التندي��د و الإدان��ة ال�ص��ديدين من 
�ص��كان الولية الذين �صدموا ملثل 
تلك الهمجي��ة. وقد لعبت ردة فعل 
و موق��ف والد جمال بن اإ�ص��ماعيل 
دورا هاما يف اإف�ص��ال املوؤامرة التي 
ا�ص��تهدفت البالد و وحدة ال�ص��عب 
و ق��د كانت عبارته ال�ص��هرية »لقد 
فقدت اإبن��ا لكنني ربحت منطقة«، 
مبثاب��ة امل�ص��مار الأخ��ري يف تابوت 
تعزي��ز  يف  و�ص��اهمت  املتاآمري��ن 

اأوا�رش الأخوة بني اجلزائريني.
  ع �سمير 

اململكـة خططت لـزرع الفتنة يف البالد

 قطـع العالقـات مع المغـرب بسبب سيـاسة 
المخــزن العــدائية

 قّررت الجزائر في 2021 قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع المملكة المغربية مع غلق المجال الجوي اأمام كل طائراتها ب�سبب اأعمال عدائية قامت بها المغرب كانت وراء تهديد الأمن القومي 
و وحدة البالد، بعدما اأظهرت التحقيقات الأمنية تورط المخزن في دعم مخططات ل�سرب ا�ستقرار البالد عبر خاليا اإرهابية وانف�سالية.

وجه��ت اجلزائ��ر اتهام��ات للمخزن 
املغربي بالت��ورط يف حرائق عرفتها 
م��ن خ��الل التن�ص��يق م��ع منظم��ة 
»امل��اك« اإىل جان��ب دول��ة الحتالل 
يف  ج��اءت  والت��ي  الإ�رشائيل��ي، 
�صياق اأزمة مت�ص��اعدة بني البلدين 
فجرته��ا ت�رشيحات �ص��فري املغرب 
ل��دى الأمم املتحدة خ��الل قمة لدول 
ع��دم النحي��از منت�ص��ف جويلي��ة 
دع��ا فيه��ا لدع��م انف�ص��ال منطقة 
القبائ��ل، م��ا دف��ع اجلزائر ل�ص��حب 
ال�ص��فري م��ن الرباط، قب��ل اأن تقرر 
قطع العالقات الدبلوما�ص��ية �ص��هر 
اأوت ومنع الطائرات املغربية املدنية 
والع�صكرية من التحليق يف الأجواء 
اجلزائري��ة واإىل جان��ب ع��دم جتديد 
اتفاقي��ة نقل الغاز اإىل اإ�ص��بانيا عر 

الأنبوب املار عر املغرب.
ومل يكن قرار اجلزائ��ر »ارجتاليا ول 
مت�رشع��ا« بل جاء بعد �ص��نوات من 
»�ص��بط النف���ص« برغ��م الطعنات 
املتتالي��ة التي تلقته��ا يف الظهر من 
اجلارة الغربية بداية بت�صنيف اجلزائر 
كبلد »عدو« على ل�ص��ان دبلوما�صي 
مغرب��ي، و�ص��ول اإىل ت�رشيح��ات 
ممثله��ا الدائ��م يف الأمم املتحدة الذي 
دع��ا �رشاحة اإىل الفتن��ة يف اجلزائر، 
بعدم��ا تبني جليا وق��وف املخزن اإىل 
»املاك«  الإرهابيتني  احلركت��ني  جانب 
و »ر�ص��اد« ودعمهما ماديا، و�ص��عي 
املخاب��رات املغربي��ة ل���رشاء ذمم م��ا 

اخل��ارج  يف  باملعار�ص��ني  ي�ص��مون 
اأعلن��وا �رشاح��ة ولءه��م  والذي��ن 
وطنه��م  ح�ص��اب  عل��ى  للمخ��زن 

وم�صاحله.
وا�صتمر م�صل�صل الأزمة بني الرباط 
واجلزائر لي�صل اإىل م�صتويات خطرة 
جزائريتني  �ص��احنتني  ق�ص��ف  بع��د 
وهم��ا يف طريقهما نح��و موريتانيا 
ال�ص��منت  م��ن  �ص��حنة  لت�ص��ليم 
الأبي�ص، ما ت�ص��بب يف مقتل ثالثة 
�ص��ائقني جزائري��ني يف نف���ص اليوم 
ال��ذي كان يحتف��ل في��ه اجلزائريون 
بذكرى ان��دلع الث��ورة التحريرية، 
واتهم��ت اجلزائ��ر املغ��رب بالوقوف 
�ص��الح  با�ص��تعمال  العملي��ة  وراء 
متطور، واأكدت بان هذا العتداء لن 

مير بدون عقاب.
وزاد تطبي��ع املغ��رب م��ع الكي��ان 
ال�ص��هيوين يف تعمي��ق الأزمة مع 
اجلزائر خا�صة مع زيارات م�صوؤولني 
من دولة الحتالل املغرب على غرار 
وزير اخلارجية يائ��ري لبيد الذي هدد 
اجلزائر من الرب��اط اإىل جانب زيارة 
وزي��ر الدفاع بين��ي غانت���ص، التي 
توج��ت بعق��د اتفاق دفاع��ي واأمني 
بني البلدين، وهو ما اعتر ا�صتهدافا 

للجزائر.
املتتالي��ة،  ال�رشب��ات  تل��ك  واأم��ام 
اخل�ص��وع  اجلزائ��ر،  رف�ص��ت 
كم��ا  مدان��ة  واأفع��ال  ل�ص��لوكيات 
الواق��ع  الأم��ر  منط��ق  ترف���ص 

وال�صيا�صات اأحادية اجلانب بعواقبها 
الكارثي��ة على ال�ص��عوب املغاربية. 
كم��ا ترف���ص اجلزائ��ر الإبق��اء على 
و�صع غري اعتيادي يجعل املجموعة 
املغاربي��ة يف حالة م��ن التوتر الدائم 
تتعار�ص كليا م��ع املبادئ والقواعد 
املنظمة للعالقات الدولية ولعالقات 
اجلوار والتعاون.اجلو امل�صحون الذي 
خلفت��ه ممار�ص��ات املخ��زن املغرب��ي 
بداأت من ت�رشيح القن�ص��ل املغربي 
الع��ام املا�ص��ي، حيث ق��ال يف لقاء 
املتواجدي��ن يف  اأبن��اء جاليت��ه  م��ع 

اجلزائ��ر، باأنه��م يف بلد ع��دو. ومنذ 
ذلك احلني، بداأ م�ص��ار م��ن الأخطاء، 
الت��ي ل ترتك��ب م��ن ط��رف دولة، 
تعت��ر �ص��قيقة و�ص��ديقة. وحملت 
الأيام الأخرية العديد من التجاوزات 
امللمو�ص��ة، كانت »اأوله��ا دعوة ممثل 
اململكة لدى الأمم املتحدة، ل�صتقالل 
منطقة القبائل، م�ص��انداً بهذا حركة 
م�صنفة يف اجلزائر كحركة اإرهابية، 
يف موقف غري مفهوم، ت�ص��اف اإىل 
ذلك ف�ص��يحة »بيغا�صو�ص« وثبوت 
م�ص��وؤولني  اململك��ة على  جت�ص���ص 

جزائري��ني، حاله��م حال م�ص��وؤولني 
اأوروبيني، بالإ�ص��افة ملوافقة املغرب 
للكيان ال�ص��هيوين، لالن�صمام اإىل 

الحتاد الإفريقي كع�صو مراقب«.
ومن جانبها، فاإن الف�ص��يحة، التي ل 
تقل خطورة عن �صابقتها، واملتعلقة 
برنامج »بيغا�ص��و�ص« قد ك�ص��فت، 
مب��ا ل يدع جم��ال لل�ص��ك، عمليات 
التج�ص���ص الكثيفة التي تعر�ص لها 
مواطنون وم�صوؤولون جزائريون من 
قبل الأجهزة ال�صتخباراتية املغربية 
م�صتعملة يف ذلك هذه التكنولوجيا 

الإ�رشائيلية.
وق��د ق��ّرر املجل���ص الأعل��ى لالأمن 
برئا�ص��ة رئي���ص اجلمهوري��ة عب��د 
املجي��د تبون، “مراجع��ة” العالقات 
مع املغرب املتورط يف احلرائق التي 
خلفت ع���رشات القتلى وامل�ص��ابني 
وخ�ص��ائر مادي��ة فادح��ة للفالح��ني 
و�ص��كان الق��رة واملدا���رش مبنطق��ة 
واأكدت  الأخرى،  والوليات  القبائل 
“الأعم��ال  اأن  اجلزائري��ة  الرئا�ص��ة 
ترتكبها  التي  واملتوا�ص��لة  العدائية 
ا�ص��تدعت  اجلزائ��ر  �ص��د  املغ��رب 
مراجعة العالق��ات وتكثيف املراقبة 

على احلدود الغربية”.
وعلقت جمل��ة اجلي���ص يف افتتاحية 
�ص��هر �ص��بتمر عل��ى ق��رار قط��ع 
م��ع  الدبلوما�ص��ية  العالق��ات 
املغ��رب، وقال��ت ب��ان الق��رار الذي 
اتخذت��ه اجلزائر هو »قراري �ص��يادي 
وموؤ�ص�ص، جاء على خلفية اعتذارات 
متك��ررة وموثقة اأ�ص��حت معلومة 
ل��دى اخلا���ص والع��ام«. واأ�ص��افت 
املجل��ة، ب��ان الق��رار ال��ذي اتخذنه 
اجلزائر احلازم واحلا�ص��م، ج��اء بعدما 
رجح��ت طويال قيم الإخوة وح�ص��ن 
اجلوار وع��دم التدخل يف ال�ص��وؤون 
الداخلي��ة ل��دول اجل��وار والتزم��ت 
ب�صبط النف�ص لعقود من الزمن اأمام 
الأعم��ال العدائي��ة املغربية املتكررة 

وا�صتفزازات املخزن املتوا�صلة.
  ع �سمير
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حت�سريا لنطالقة حقيقية يف 2022

مـؤشـرات إيجـابية لالقتصـاد الوطـني 
�سهد القت�ساد ال�طني خالل عام 2021 نم�ا ملح�ظا، ح�سب الخبراء،  حيث ت�سير الم�ؤ�سرات القت�سادية ، اإلى تحقيق نتائج اإيجابية تدل على بداية تعافي تدريجي لالقت�ساد والخروج 

من الأزمة التي  كانت قد ت�ساعفت في ظل تداعيات جائحة ك�رونا و يبدو اأن �سنة 2022 ، �ستك�ن بمثابة انطالقة حقيقية لالقت�ساد بعد و�سع  مجم�عة من ال�سيا�سات والتدابير  في 
اإطار  ا�ستراتيجية حقيقية لتن�يع القت�ساد و ترقية ال�سادرات خارج المحروقات.

�رشع��ت احلكومة يف تطبي��ق جمموعة من 
الإ�ص��احات يف العدي��د م��ن القطاعات، 
تنفي��ذا لتوجيهات رئي���س اجلمهورية، عبد 
املجيد تبون، بهدف رفع النمو القت�ص��ادي 
عل��ى املدى الق�ص��ر، بعد ا�ص��تكمال البناء 
املوؤ�ص�ص��اتي ، حيث مت و�ص��ع خط��ة كاملة 
لإنعا�س القت�ص��اد الوطن��ي، والذي ت�رشر 
كث��را بفع��ل تداعي��ات  الأزمة ال�ص��حية 
الناجمة، عن انت�ص��ار جائح��ة كورونا، على 

غرار خمتلف القت�صادات يف العامل.

    ترقية ال�صادرات وتثمين 
الإنتاج الوطني

 وو�ص��عت الدولة العديد م��ن التدابر من 
اأجل ع��ودة  احلركية لاقت�ص��اد يف العديد 
م��ن امليادي��ن، ومنها تل��ك املتعلق��ة بتثمني 
الإنتاج الوطني وتر�ص��يد الواردات وترقية 
ال�ص��ادرات خ��ارج املحروق��ات، و ح�ص��ب 
الأرق��ام املعل��ن عنها، فقد متكن��ت احلكومة 
م��ن حتقيق  قفزة نوعية، حي��ث بلغت قيمة  
ال�ص��ادرات خارج قط��اع املحروقات، 4.5 
ملي��ار دولر ، و �ص��جل املي��زان التجاري،  
فائ�ص��ا ب� 1.04 مليار دولر،  نهاية نوفمرب 
التحك��م يف  اإج��راءات  املا�ص��ي، يف ظ��ل 
ال��واردات وعقلنتها و يف ه��ذا الإطار يرى 
اخلرباء اأن اعتماد ا�ص��راتيجية وا�ص��حة يف 
جمال ترقية ال�ص��ادرات، �صيمكن من بلوغ 
اأرقام غر م�ص��بوقة يف هذا املجال، �صيما يف 
ظل وج��ود روؤية �ص��املة  والإرادة الازمة 
والتي مت ترجمتها يف امليدان من خال الدعم 
املوج��ه للمتعامل��ني القت�ص��اديني واإق��رار 
جمموع��ة م��ن التحفي��زات واملزاي��ا لفائدة 
امل�ص��درين لت�ص��جيعهم عل��ى ا�ص��تهداف 
خمتل��ف الأ�ص��واق اخلارجي��ة ويف مقدمتها 
ال�ص��وق الإفريقية التي تعترب �ص��وقا واعدة 
بالن�ص��بة للمنت��وج الوطن��ي وال��ذي اأثبت 
القدرة على املناف�ص��ة بالنظر اإىل العديد من 
العوامل امل�ص��اعدة ومنها اجل��ودة والنوعية 
وانخفا�س تكاليف الإنتاج مقارنة مبنتوجات 

اأخرى .
ويف اإط��ار ا�ص��راتيجية ترقية ال�ص��ادرات 
الوطنية خ��ارج املحروقات، تع��ول الدولة  
كث��را عل��ى  تعزيز ن�ص��اط الدبلوما�ص��ية 
امل�ص��درين لتج�ص��يد  القت�ص��ادية ملرافقة 
عملي��ات الت�ص��دير يف اأح�ص��ن الظ��روف 

املمكنة .
 و متك��ن املنتجون وامل�ص��درون خال العام 
احلايل من امل�صاركة يف العديد من املعار�س  
داخل الوطن وخارجه للتعريف مبنتوجاتهم و 

الدخول اإىل العديد من الأ�صواق اخلارجية .

 تح�صن مداخيل النفط 
في ظل تعافي الأ�صعار

 ومن جانب اآخر، حت�صنت مداخيل ال�صادرات 
من املحروقات خ��ال العام احلايل، يف ظل  
النتعا���س ال��ذي عرفته اأ�ص��عار النفط يف 
ال�ص��وق الدولية بعد ف��رة من الراجع على 
وقع اأزم��ة كورونا وتداعياتها املبا�رشة على 
القت�صاد الدويل، و الواقع اأن منظمة الدول 
امل�صدرة للبرول »اأوبك« وحلفاء اأخرين من 
خارجها متكنوا م��ن اإعادة التوازن لل�ص��وق 
النفطي��ة من خ��ال التفاق حول �صيا�ص��ة 
الإنت��اج والت��ي �ص��محت بتعايف الأ�ص��عار 
م��ع م��رور الوقت،  وق��د تدعم��ت اخلزينة 
العمومية مبداخيل اإ�صافية هذا العام، يف ظل 

زيادة ح�صة اإنتاج اجلزائر من النفط .
وقد بلغت احتياطات ال�رشف، خارج الذهب، 
44.724 ملي��ار دولر يف نهاي��ة �ص��بتمرب 

2021 ، ح�صب حمافظ بنك اجلزائر.
وتوا�صل  ن�صاط احلكومة لتج�صيد خمطط 
عملها فيما يتعلق باإنعا�س وجتديد  القت�صاد  
الوطني، حيث كانت قد �ص��طرت جمموعة 
م��ن الأعمال  يتمث��ل هدفها الرئي�ص��ي يف  
تعزيز املالية العام��ة ومتويل فر�س الإنعا�س 
ال�ص��تثمار  منظ��ور  �ص��من  القت�ص��ادي 
والتنوع، حيث يتمحور عملها حول ع�رشنة 
النظام امل���رشيف واملايل واإ�ص��اح القطاع 
العموم��ي التج��اري وحوكمة املوؤ�ص�ص��ات 
العمومية وحت�ص��ني جاذبية مناخ ال�صتثمار 
بالإ�ص��افة اىل ترقية  اإطار تطوير املوؤ�ص�صة 
واملقاولتي��ة وك��ذا تعزيز اندم��اج القطاع 
املوازي �ص��من القنوات الر�ص��مية وتطوير 
العق��ار القت�ص��ادي وحت�ص��ني ا�ص��تغاله  
وتعزيز اقت�ص��اد املعرفة والبحث والتطوير 
والبت��كار والإ���رشاع يف حتقي��ق النتقال 
النا�ص��ئة    املوؤ�ص�ص��ات  الرقم��ي وتطوي��ر 
والعم��ل على تطوير  القطاعات امل�ص��اهمة 
يف التنمية والنمو القت�ص��ادي، كما عملت 
احلكوم��ة على اإعط��اء دفع ق��وي للتمويل 
الإ�صامي ل�ص��تقطاب  اأكرب قدر ممكن من 

الأموال املوجودة خارج النظام امل�رشيف .

اإزالة العقبات اأمام الم�صتثمرين
و�ص��طرت احلكومة برناجما عملياتيا يهدف 
اإىل ت�رشيع  م�ص��ار ع�رشن��ة  اأنظمة الدفع، 
واأ�ص��ار الوزير الأول، وزي��ر املالية، اأمين بن 
عبد الرحم��ان، اإىل �ص��عي احلكومة لتوفر 
اأك��ر م��ن 16 ملي��ون بطاقة دف��ع يف اآفاق 
2024 و �صمان تزويد اأكر من مليون تاجر 

باأجهزة الدفع الإلكروين .
وم��ن جان��ب اآخ��ر، �ص��مح اإنعا���س قط��اع 
ال�صناعة ال�ص��يدلنية بزيادة نوعية وكمية 

لاإنتاج و تقلي�س فاتورة ال�صتراد.
و تعك��ف احلكوم��ة عل��ى ترقي��ة جم��ال 
ال�ص��تثمار، حي��ث در�ص��ت م���رشوع ن�س 

ت�رشيعي يتعلق برقية ال�صتثمار.
كم��ا در�ص��ت احلكوم��ة م�رشوع مر�ص��وم 
اإن�ص��اء وتنظيم و�ص��ر  تنفي��ذي يت�ص��من 
الوكالة الوطنية للعقار ال�صناعي ، و يهدف 
م�رشوع هذا الن�س اإىل و�ص��ع جهاز موحد 
ذو بع��د وطني تكون مهمته ت�ص��ير العقار 

ال�صناعي.
 ويهدف اإن�صاء الوكالة اجلديدة، التي تندرج 
يف اإطار تنفيذ توجيهات رئي�س اجلمهورية، 
اإىل التكفل ب�م�ص��األة منح وت�ص��ير العقار 
ال�ص��ناعي، وكان الرئي�س تب��ون قد اأكد اأن 
الوكالة الوطنية للعقار ال�ص��ناعي �صتكون 
جاه��زة ميدانيا خ��ال العام املقب��ل 2022 ، 
مو�صحا يف كلمة األقاها خال افتتاح اأ�صغال 
الندوة الوطنية حول الإنعا�س ال�صناعي، اأن 

هذه الوكالة املتخ�ص�ص��ة �صت�صمح بت�صهيل 
ح�صول امل�ص��تثمرين على الأوعية العقارية 
يف اأجال ق�صرة، لي�صحب بذلك ملف العقار 
ال�ص��ناعي م��ن ال��ولة وروؤ�ص��اء املجال�س 

املحلية.
و�ص��تقوم ه��ذه الوكال��ة ب���رشاء العقارات 
املوجه��ة التابعة للمناطق ال�ص��ناعية لتبقى 

مناطق الن�صاط يف متناول الإدارة املحلية
واأكد رئي�س اجلمهورية اأن 2022 ، �صتكون 
�صنة اقت�صادية حم�ص��ة �صيتم فيها التكفل 
بامللف��ات الت��ي من �ص��اأنها حتقي��ق الإقاع 

القت�صادي للباد.
كما اأمر الرئي�س تبون خال تروؤ�صه اجتماعا 
كل  و�ص��عية  بت�ص��وية  ال��وزراء  ملجل���س 
املوؤ�ص�ص��ات القت�صادية اخلا�ص��ة، املنتجة، 
امل�ص��يدة يف املرحلة ال�ص��ابقة عل��ى اأرا�س 

فاحية، مبنحها رخ�س البناء.
بالتكف��ل  اجلمهوري��ة  و�ص��يط  وكل��ف 
بان�ص��غالت ال�ص��ناعيني الذي��ن تعطل��ت 
م�ص��اريعهم ب�ص��بب خلفي��ات بروقراطية 

تعود ملخلفات ت�صير الفرة ال�صابقة.
التجاري��ة  ال�ص��يغة  باإق��رار  اأم��ر  كم��ا 
والقت�ص��ادية لل�ص��باك الوحيد املخ�ص���س 
لت�صوية ملفات ال�صتثمار م�صتقبا ، مثمنا 
اجله��ود املبذول��ة يف قطاع ال�ص��ناعة الذي 

بداأت تظهر موؤ�رشاته الإيجابية.
ودع��ا رئي���س اجلمهوري��ة،  خ��ال افتت��اح 
الن��دوة الوطنية حول الإنعا�س ال�ص��ناعي،  
امل�صتثمرين الذين يواجهون عراقيل لإطاق 
م�ص��اريعهم الت�صال بو�ص��يط اجلمهورية 

للتبليغ عن هذه العراقيل.
وقد �صمح تدخل و�صاطة اجلمهورية بت�صوية 
و�ص��عية العديد من الوحدات  ال�ص��ناعية 
ع��رب الوطن و �رشوعها يف الإنتاج، ح�ص��ب 
و�ص��يط اجلمهوري��ة اإبراهي��م م��راد ، وكان 
العدي��د  من امل�ص��تثمرين يعان��ون من عدم 
انطاق م�ص��اريعهم ع��رب خمتلف الوليات 

عرب  الوطن.
من جانب اأخر،  مت اإطاق البوابة الإلكرونية 
�صت�ص��مح،  والت��ي  العمومي��ة  لل�ص��فقات 
ح�ص��بما اأك��ده الوزي��ر الأول باإ�ص��داء اأكر 
�ص��فافية ومراقب��ة ومبعاجل��ة جيدة لت�ص��ير 
النفق��ات العمومية من قبل خمتلف اجلهات 
املعنية.كما �صت�صمح هذه البوابة اللكرونية 
مبكافحة الر�ص��وة وتعزيز املناف�صة وتب�صيط 
النفق��ات  يف  اقت�ص��اد  وحتقي��ق  الت�ص��ير 
وحت�ص��ني جم��ع املعطيات حول ال�ص��فقات 
العمومية و�ص��تولد تناف�ص��ية اأكرب ومعرفة 

اأح�صن لل�صوق بالن�صبة لكل املوؤ�ص�صات.
واعت��رب بن عب��د الرحم��ان،  اأن القت�ص��اد 
الوطن��ي يتوج��ه، رغ��م �ص��عوبة الظروف 
املواجه��ة، اىل ال�ص��تقرار والتن��وع وينمو 

تدريجيا وبوترة جيدة، وهذا بف�ص��ل ح�صن 
جت��اوب ال�ص��لطات العمومية الذي �ص��مح 
بتخفيف النعكا�ص��ات ال�ص��لبية واملحافظة 
على امليزانية مب�صتوى ي�صمح بدعم الن�صاط 
القت�صادي والن�صطة الجتماعية الأخرى.

وكان �ص��ندوق النق��د ال��دويل، ق��د اأ�ص��اد 
بجهود ال�ص��لطات اجلزائري��ة يف دفع النمو 
القت�ص��ادي و احلد من التبعية للمحروقات 
امليزاني��ة و تعزي��ز جناع��ة  اإدارة  وحتدي��ث 

القطاع العام.

ال�صتراتيجية التي تم تبنيها  
�صتعطي الإقالع الواجب 

لالقت�صاد
واأك��د اخلبر القت�ص��ادي  الدكت��ور اأحمد 
طرطار، اأن القت�ص��اد الوطن��ي بداأ يتعافى، 
 ، ال�ص��عبة  الجتماعي��ة  الظ��روف  رغ��م  
معتربا اأن ال�ص��راتيجية التي مت تبنيها  يف 
كل مناح��ي الأن�ص��طة، �ص��واء يف القط��اع 
اأو  ال�ص��ياحي  اأو  الزراع��ي  اأو  ال�ص��ناعي 
اخلدمي اأو املايل، كلها �صيا�ص��ات واعدة من 
�صاأنها اأن تعطي  الإقاع الواجب لاقت�صاد 
�ص��نة   2022 �ص��تكون  اجلزائري وبالت��ايل 

القت�صاد بامتياز.
 واعترب اخلب��ر القت�ص��ادي الدكتور اأحمد 
طرط��ار يف ت�رشيح للن���رش، اأن الإجراءات 
الت��ي اتخذته��ا احلكومة واع��دة واأدت اإىل 
ارتف��اع الكثر من املوؤ�رشات القت�ص��ادية، 
رغ��م وجود ال�ص��ائقة  الناجم��ة عن جائحة 
كورون��ا  يف ظ��ل حماول��ة النتق��ال م��ن 
اقت�ص��اد مكب��ل باملح�ص��وبية والعديد من 

الإ�صكالت التي كانت قائمة قبل 2020 .
وقال اإن هناك بداية لتلمح الطريق يف �صياق 
بناء اجلزائر اجلديدة، لفتا يف هذا ال�صياق، اإىل 
اعتماد �صيا�صات اأدت اإىل التحكم الإيجابي 
يف اجلائحة والتاأقلم مع هذا الو�ص��ع واإعادة 
بن��اء ا�ص��راتيجية اقت�ص��ادية، هي يف طور 

التاأ�صي�س .
ون��وه  الدكتور اأحمد طرط��ار ، بالإجراءات 
املختلف��ة الت��ي مت اتخاذه��ا و القوانني التي 
مت تعديله��ا مب��ا ي��وؤدي اإىل حتدي��د م�ص��ار 
جديد لاقت�ص��اد الوطني، معتربا اأن بع�س 
املوؤ���رشات اأ�ص��بحت اإيجابي��ة ج��دا  بع��د 
مرور �ص��نتني، �ص��واء ما تعل��ق منها مبعدل 
النمو وفائ�س املي��زان التجاري وغرها من 

املوؤ�رشات .
واأ�ص��اف يف ال�ص��ياق ذات��ه، اأنه مت ت�ص��طر 
هذه ال�ص��راتيجية وفق ا�صتحداثات واعدة 
ومدرو�ص��ة ت�ص��مح بتنويع الريوع املختلفة 
م��ن كل الأن�ص��طة القت�ص��ادية والتي هي 
مدرة للخرات  ول�صيما يف املجال الفاحي 

وال�ص��ناعي والذي ه��و يف ط��ور التتويج 
وكذل��ك يف املج��ال ال�ص��ياحي واخلدم��ات 
ويف اإع��ادة ر�ص��كلة القطاع امل��ايل وقطاع 
البنوك ب�ص��ورة اإيجابية، مبا يوؤدي  اإىل اإعادة 
انت�ص��ار هذه املوؤ�ص�صات حتى خارج الوطن، 
�صواء يف الداخل الفريقي وحتى يف اأوروبا 
، حي��ث يتم احلديث عن  فتح ف��روع للبنوك 
اجلزائري��ة يف  2022 يف  اإفريقي��ا وبع���س 
امل��دن الأوروبي��ة  الت��ي تتواجد به��ا جالية 

جزائرية كبرة .
و اأ�ص��اف يف هذا الإطار، اأن ذلك من �ص��اأنه 
ا�صتقطاب الكثر من العملة ال�صعبة ، ويف 
ذات احلني هناك تركيز على اإعادة النت�ص��ار 
وتنويع املنتوجات وت�ص��ديرها نحو اإفريقيا 
والبل��دان العربي��ة م��ن خ��ال التفاق��ات 
الواعدة الت��ي مت اإبرامها ، �ص��واء مع تون�س 
وليبيا وموريتانيا وكذلك التوغل اجلزائري  
العم��ق  يف  الدبلوما�ص��ي  القت�ص��ادي 
الفريق��ي، �ص��واء من خال م��ايل والنيجر 

ونيجريا وغرها.
كما اأ�صار اخلبر القت�ص��ادي، اإىل امل�صاريع 
الداخلي��ة والت��ي توج��ت بتنمي��ة وازدهار 
املوؤ�ص�ص��ات ال�صغرة و املتو�صطة والركيز 
على املوؤ�ص�ص��ات  النا�ص��ئة وتوجيه اجلهود 
باجت��اه ه��ذه املوؤ�ص�ص��ات لكي تخل��ق ثروة 
اإيجابي��ة ج��دا م��ن خ��ال املرافق��ة له��ذه 

املوؤ�ص�صات واإيجاد �صيغ لتمويلها .
 واأك��د اخلبر القت�ص��ادي الدكت��ور اأحمد 
طرطار، اأن كل هذه الإجراءات وال�صيا�صات 
الواع��دة م��ن �ص��اأنها اأن ترجم عل��ى مدار 
�ص��نتني اأو ث��اث عل��ى اأق�ص��ى تقدير يف 
الواقع املعي�صي و عندئد  يكون التحول من 
اقت�ص��اد ريعي نفطي اإىل القت�ص��اد املبني 

على اأ�ص�س متينة .
كم��ا اأ�ص��ار  الدكت��ور اأحمد طرط��ار، اىل  
التح��ول الطاق��وي  الذي يج��ري و الذي مت 
مبقت�ص��اه، بع��ث طاق��ة جديدة متج��ددة من 
خال ما تزخر به اجلزائر من  م�صاحة وغرها 
من املعطيات الإيجابية من �ص��اأنها اأن تدفع 

بعجلة التنمية وتعطي ت�صارعا اإيجابيا .
كم��ا  اأب��رز  الدكت��ور  اأحمد طرط��ار،  اأن 
اله��دف كان م�ص��اعفة ال�ص��ادرات خارج 
قطاع املحروقات،  حيث و�ص��لت الآن  اإىل 
4.5 ملي��ار دولر  وهذا اأم��ر اإيجابي وبداية 
لتعوي���س الريع النفطي م��ن خال الريوع 
املتاأتية من الأن�ص��طة القت�صادية املختلفة، 
واأ�ص��اف اأن مراجع��ة اتف��اق ال�رشاك��ة مع 
الحتاد الأوروبي ، �ص��يكون له تاأثر اإيجابي 
جدا على ه��ذا الأمر وكذلك اإعادة النظر يف 
التعاون مع الحتاد الفريقي ، �صيعطي دفعا 
جدي��دا لكل جم��الت الت�ص��دير و  الإنتاج 
والبحث عن اأ�ص��واق دولي��ة وبالتايل اإعادة 

النت�صار للمنتوج اجلزائري خارج اجلزائر.
ومن جانب  اآخر ، اأو�صح  اخلبر القت�صادي، 
اأن تع��ايف  اأ�ص��عار النف��ط، �ص��مح بزي��ادة 
املداخيل ، خال العام احلايل مذكرا اأنه خال 
الفرة ال�ص��عبة مع بداية  جائح��ة كورونا  
تراجع��ت  اأ�ص��عار النفط  ولك��ن من خال 
ال�صيا�ص��ات احلكيمة التي �صنتها  جمموعة 
»اأوب��ك+« والت��ي لعب��ت فيها اجلزائ��ر دورا 
فع��ال  ، اأدت اإىل  املحافظ��ة على �ص��قوف 
الإنت��اج ومن خالها املحافظ��ة على الزيادة 
يف اأ�ص��عار البرول ب��ني 70 اإىل80 دولرا  
للربمي��ل ، وذلك �ص��كل م��ردودا اإ�ص��افيا 
بالن�ص��بة  للخزينة العمومية واأعطى توازنا 
اإيجابي��ا  وبع��ث الأن�ص��طة واإع��ادة  تدوير 
ال�ص��تثمارات التي كانت متوقفة من خال 
ه��ذه الريوع املتاأتية من البرول يف  �ص��ياق 

هذا  ال�صعر املحفز.
مراد - ح
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   اأزمة تاأ�سريات ومتجيد للحركى وتزييف تاريخي تت�سبب يف اأزمة بني البلدين

 عــام الخـالف بيـن الجزائـر وفـرنسـا
 عا�ست العالقات الجزائرية-الفرن�سية على وقع اأزمة غير م�سبوقة طيلة 2021، ولم تكن هذه المرة �سحابة �سيف عابرة في �سماء العالقات الثنائية، بل اأزمة ا�ستمرت عدة اأ�سهر ب�سبب 

الخالفات التي ظهرت اإلى ال�سطح على غرار ق�سية خف�س عدد التاأ�سيرات بالن�سبة للجزائريين والت�سريحات التي �سدرت عن الرئي�س الفرن�سي اإيمانويل ماكرون والتي طعن فيها بتاريخ 
الأمة الجزائرية، والتي كانت كافية لتن�سف كل خطوات التقارب ودفعت بالعالقات  بين البلدين اإلى القطيعة.

فبالرغم من اأن بداية ال�س��نة كانت تبدو 
واعدة بالن�سبة للعالقات بني البلدين يف 
ظل اخلطوات الفرن�سية جتاه ت�سوية ملف 
الذاكرة مع اجلزائر، اإال اأن ق�س��ية خف�ض 
ع��دد التاأ�س��رات بالن�س��بة للجزائريني 
واخلطوات التي قام بها الرئي�ض الفرن�سي 
ماكرون، بداية باإعالن رف�س��ه االعتذار 
عن جرائم اال�ستعمار عند ت�سلمه التقرير 
الذي اأعده املوؤرخ بنجمني �س��تورا حول 
الذاكرة، مرورا با�ستقباله احلركى واأعلن 
رغبت��ه يف القي��ام بتدابر جل��ر ال�رضر 
الذي حلق بهم، و�س��وال اإىل ت�رضيحاته 

التي طعن فيها بتاريخ االأمة اجلزائرية.
تل��ك التحوالت الت��ي كان لبع�ض منها 
خلفي��ات ودوافع انتخابي��ة، كانت كافية 
لتن�س��ف كل خطوات التق��ارب ودفعت 
بالعالقات اإىل بني البلدين اإىل القطيعة، 
بع��د اأن قامت اجلزائر ب�س��حب �س��فرها 
ل��دى باري�ض ومنع الطائرات الفرن�س��ية 
الع�س��كرية م��ن التحليق ف��وق االأجواء 
اجلزائري��ة، ورغم زيارة وزي��ر اخلارجية 
الفرن�س��ي اإىل اجلزائ��ر �س��هر دي�س��مر 
وتعبره عن رغبة فرن�س��ا بفتح �سفحة 
جديدة اإال اأن ذلك مل يغر �سيئا من واقع 

العالقات املكهربة بني العا�سمتني.
ومل تكن تطورات 2021 �سحابة �سيف 
كاملعتاد، بل �س��حابة عام كامل، اأمطرت 
�س��يوال من التوترات ثم الت�سعيد الذي 
انته��ى بقطيع��ة ب��ني البلدين، ب�س��بب 
االأزم��ات املتتالية التي اأ�س��علت لهيبها 
خالفات الذاكرة ثم اأزمة التاأ�سرات اإىل 
ت�رضيحات من�س��وبة للرئي�ض الفرن�سي 

اإميانوي��ل ماكرون اأجج��ت العالقات مع 
اجلزائ��ر، لتق��رر االأخرة الت�س��عيد غر 
امل�س��بوق من ا�س��تدعاء لل�س��فر وغلق 
املج��ال اجلوي اأمام الطران الع�س��كري، 

اإىل وقف االت�ساالت الدبلوما�سية.
كل �س��يء كان قب��ل 2021 »عل��ى م��ا 
ي��رام اإىل حد م��ا« يف مي��زان العالقات 
الدولية ب��ني اجلزائر وفرن�س��ا، بل طفت 
موؤ�رضات عن مرحل��ة اإيجابية يف حمور 
اجلزائر – باري�ض، بعد اأن اأعلن »االإليزيه« 
اعتزام ماكرون اتخاذ خطوات جريئة يف 
ملف الذاكرة ب��ني البلدين »دون اأن يقدم 
اعتذارا عن جرائم املا�سي اال�ستعماري. 
اتف��ق الرئي�س��ان اجلزائ��ري عب��د املجيد 
تبون والفرن�س��ي اإميانويل ماكرون مطلع 
العام على اإن�س��اء جلنة م�س��ركة لبحث 
اإ�س��كاالت مل��ف الذاكرة، ُكل��ف به عن 
اجلانب الفرن�س��ي املوؤرخ البارز بنجامني 

�ستورا.
ومن هنا، �س��قطت اأول قط��رة يف كاأ�ض 
التوت��ر غر امل�س��بوق ب��ني البلدين، بعد 
اأب��دت اجلزائ��ر يف فراي��ر املا�س��ي  اأن 
رف�س��ها لتقرير �س��تورا الذي و�س��فته 
ب�»غر املو�س��وعي واملنحاز«، وانتقدت 
ع��دم »اع��راف فرن�س��ا ر�س��ميًا بجرائم 
احل��رب واجلرائ��م �س��د االإن�س��انية التي 
للجزائ��ر«،  احتالله��ا  خ��الل  اقرفته��ا 
وجاء ال��رد مبا�رضة باإلغاء زي��ارة رئي�ض 
الوزراء الفرن�س��ي جان كا�ستيك�ض التي 
كانت مقررة يف اأفريل، وذكرت و�س��ائل 
االإعالم اجلزائري��ة باأن اإلغاء الزيارة يعود 
الأ�س��باب مرتبط��ة ب�س��عف م�س��توى 

التمثيل الوزاري �س��من الوف��د املرافق 
كان  حي��ث  الفرن�س��ي،  االأول  للوزي��ر 
يع��ول على تلك الزي��ارة اأن تكون فاحتة 
الإعادة تفعيل جلنة ال�رضاكة املختلطة بني 
البلدين، اإ�سافة اإىل خالفات ب�ساأن ملف 
الذاك��رة، وك��ذا لرف�ض باري�ض ت�س��ليم 
اجلزائ��ر مطلوب��ني لديها، وك��ذا االأموال 
املهرب��ة يف البن��وك الفرن�س��ية من قبل 
اأركان النظام ال�سابق.وا�س��تمر الو�س��ع 
على حال��ه، مع خالف��ات كانت مرتبطة 
اأ�سا�س��ا بت�رضيحات عدائية وممار�س��ات 
كانت ت�سدر من ن�سطاء يقيمون بفرن�سا 
رغم �س��دور مذكرات توقيف يف حقهم 
لتورطه��م يف جرائ��م خطرة، ب��ل اأكرث 
من ذلك حاولت و�س��ائل اإعالم فرن�سية 
الدف��اع عنهم على غرار املقال ال�س��ادر 
عن وكالة االأنباء الفرن�س��ية التي فتحت 
خطها لتنظيم املاك االنف�س��ايل، و�سوال 
اإىل نهاي��ة �س��بتمر حي��ث ا�س��طدمت 
العالق��ات اجلزائري��ة الفرن�س��ية باأزم��ة 
اأخرى، ا�س��طلح على ت�س��ميتها ب�»اأزمة 

التاأ�سرات« دفعت اجلزائر لالحتجاج.
وقررت باري�ض م��ن جانب واحد خف�ض 
اإىل  التاأ�س��رات املمنوح��ة للجزائري��ني 
»الن�س��ف«، مع ت�س��ديد منحها ملواطني 
املغرب وتون�ض، وب��ررت ذلك ب�»رف�ض 
هذه الدول اإ�س��دار ت�س��اريح قن�س��لية 
يف  املتواجدي��ن  مواطنيه��ا  ال�س��تعادة 
فرن�سا ب�سكل غر قانوين«. وعقب ذلك، 
ال�س��فر  ا�س��تدعت اخلارجي��ة اجلزائرية 
الفرن�س��ي، واأعربت عن ا�ستغرابها لقرار 
باري�ض »اأحادي اجلانب« القا�سي بتقلي�ض 

ح�سة اجلزائريني من تاأ�سرة الدخول اإىل 
»اعرا�ض«  واأبلغت��ه  االأوروب��ي،  البل��د 
اخلارجي��ة  واأب��دت  الر�س��مي.  اجلزائ��ر 
اجلزائري��ة، »ا�س��تغراب اجلزائ��ر من عدم 
ا�ست�س��ارتها من قبل الطرف الفرن�س��ي 
قبل اتخاذ القرار«، م�سيفا اأن القرار »اأثر 
�سلبا على جودة وان�سياب حركة الرعايا 
اجلزائريني يف فرن�سا«. وك�س��فت و�سائل 
االإع��الم الفرن�س��ية عن توجه فرن�س��ي 
لرحي��ل نح��و 8 اآالف جزائ��ري يقيمون 

بطرق غر قانونية على اأرا�سيها.
تب��ون،  الرئي���ض  و�س��ف  جانب��ه  م��ن 
خف���ض  لق��رار  الفرن�س��ية  التري��رات 
التاأ�سرات باأنها �»كذبة القرن«، وك�سف 
عن تق��دمي باري�ض للجزائر 94 ملفًا فقط 
جلزائري��ني مقيمني بطريق��ة غر �رضعية 
على االأرا�س��ي الفرن�س��ية. واتهم تبون 
ب�»ا�س��تغالل ورق��ة  الفرن�س��ي  نظ��ره 
االنتخابي��ة«،  حملت��ه  يف  التاأ�س��رات 
ب�»الكذبة  باري���ض  تري��رات  وو�س��ف 

الكرى« وباأنها »ق�سية مدبرة«.
ويف اأكتوب��ر دخل��ت عالق��ات البلدي��ن 
مرحلة من الت�سعيد غر امل�سبوق، عقب 
ت�رضيح��ات مث��رة للرئي�ض الفرن�س��ي 
اأثارت غ�س��بًا جزائريًا. ونقلت �س��حيفة 
الفرن�س��ية ت�رضيحات من�سوبة  لوموند 
ملاكرون اعت��ر فيها اأن اجلزائر قامت بعد 
ا�س��تقاللها يف 1962 عل��ى »اإرث م��ن 
املا�س��ي« حافظ عليه »النظام ال�سيا�سي 

الع�سكري«.
وحتدث ماكرون، ح�س��ب ال�سحيفة، عن 
»تاريخ ر�س��مي اأعيدت كتابته بالكامل 

اإىل  ب��ل  حقائ��ق«  اإىل  ي�س��تند  وال   )...(
»خطاب يقوم على كراهية فرن�سا«. وقام 
الرئي���ض الفرن�س��ي على تق��دمي اعتذار 
من »احلرك��ى« الذين عمل��وا مع اجلي�ض 
الفرن�س��ي. كما قدمت حكومته م�رضوع 
قانون اأمام الرملان الفرن�سي لتعوي�سهم 
واالعراف بدورهم فيما ي�سمى ب�»حرب 

اجلزائر«.
وردت اجلزائ��ر عل��ى ذل��ك با�س��تدعاء 
�سفرها يف باري�ض، وا�سفة ت�رضيحات 
ورف�س��ت  ب�»اال�س��تفزازية«  ماك��رون 
كم��ا  الداخلي��ة.  �س��وؤونها  التدخ��ل يف 
قررت غلق جمالها اجل��وي اأمام الطران 
الع�س��كري الفرن�س��ي لدخول ومغادرة 
منطقة ال�س��احل حيث تنت�رض قواتها يف 
اإط��ار عملية برخان. كما ب��ادرت اجلزائر 
اإىل »جتميد االت�ساالت الدبلوما�سية بني 
البلدي��ن واإلغاء الزي��ارات املتبادلة اإال ما 

تعلق منها باالجتماعات الدولية«.
ورغم االأزمة التي ا�س��تمرت اأ�س��هر بني 
البلدي��ن، يتح��دث متتبعون ع��ن وجود 
موؤ���رضات ق��د تنه��ي حالة اجلم��ود بني 
البلدين، كان من اأبرزها ت�رضيح الرئي�ض 
تبون الذي اعتر فيه باأن انتهاج »�سيا�سة 
الندي��ة« مع فرن�س��ا »ال يعني ا�س��تفزاز 
وزي��ر  اق��رح  املقاب��ل،  يف  باري���ض«. 
اخلارجي��ة الفرن�س��ي جان اإي��ف لودريان 
م��ا اأ�س��ماه »�رضاكة طموحة م��ع اجلزائر 
لتجاوز جروح الذاكرة وا�ستعادة الثقة«، 
وا�س��فًا ما يحدث ب�»�س��وء الفهم الذي 

يحدث من حني الآخر«.               ع �سمير

�سهد �سهر �س��بتمر من �سنة 2021، رحيل الرئي�سني 
عب��د العزيز بوتفليق��ة وعبد القادر بن �س��الح، حيث 
انتق��ل املجاهد و الرئي���ض عبد العزي��ز بوتفليقة، اإىل 
رحمة الله يوم اجلمعة 17 �سبتمر، ليلتحق به بعد اأيام 
املجاه��د و رئي�ض الدولة عبد القادر بن �س��الح، الذي 
وافته املنية يوم االأربعاء 22 �سبتمر، يف م�سهد تكرر 

يف اأقل من اأ�سبوع.
وكان الراحل بوتفليقة قد اقتحم �س��احة الن�س��ال يف 
�س��ن مبك��رة من اأج��ل الق�س��ية الوطنية ويف �س��نة 
1960، اأوف��د اإىل احلدود اجلنوبية للبالد لقيادة "جبهة 
م��ايل" التي ج��اء اإن�س��اوؤها الإحباط م�س��اعي النظام 
اال�س��تعماري ليعني بعد اال�س��تقالل نائب��ا باملجل�ض 
التاأ�سي�س��ي وتقل��د وه��و يف �س��ن ال� 25 م��ن عمره 
من�س��ب وزير الريا�س��ة وال�سباب وال�س��ياحة الأول 
حكوم��ة جزائري��ة م�س��تقلة، ويف نف�ض ال�س��نة، عني 

وزيرا لل�سوؤون اخلارجية.
وق��اد بوتفليقة امل�س��هود ل��ه بالدبلوما�س��ية واحلنكة 
الأكرث من عقد، ال�سيا�سة اخلارجية التي منحت اجلزائر 
�س��هرة عل��ى امل�س��توى ال��دويل. ومع وف��اة الرئي�ض 
هواري بومدين عام 1978 غادر اأر�ض الوطن، ليعود 
اإىل اجلزائر من جديد �سنة 1987 ليكون اأحد االأع�ساء 
املوقع��ني عل��ى "وثيقة 18" الت��ي اأعقب��ت اأحداث 5 

اأكتوبر 1988.
وعند توليه من�س��ب الرئا�س��ة، عمل بوتفليقة، و هو 
�س��ابع رئي�ض للجزائر منذ اال�س��تقالل، على ا�ستعادة 
ال�س��لم واال�س��تقرار يف الب��الد، ب��داأ مب���رضوع الوئام 
امل��دين املكر�ض يف 16 �س��بتمر 1999 عر ا�س��تفتاء 
ح�سل على اأكرث من 98 باملائة من االأ�سوات املوؤيدة. 
و�س��كل الوئام املدين نقطة انطالق ل�سيا�س��ة عرفت 
ب� "امل�س��احلة الوطنية" التي اأدت يف �س��بتمر 2005 
وفق��ا لوعده االنتخابي، اإىل اعتماد ميثاق للم�س��احلة 
الوطنية من خالل ا�ستفتاء �سعبي زكاه 80 باملائة من 

اجلزائريني.
الرئي���ض الراح��ل الذي اأعي��د انتخابه الأرب��ع عهدات 
متتالية على الرغم من و�س��ع �س��حي مي��ز عهدتيه 
الثالث��ة والرابعة اإث��ر جلطة دماغية تعر�ض لها �س��نة 
2013، ا�س��طر اإىل اال�س��تقالة يف اأفريل 2019 بعد 
ح��راك �س��عبي رف�ض عه��دة خام�س��ة.و وري جثمان 
الفقيد الرثى ظهر يوم االأحد 18 �س��بتمر 2021 مبربع 
ال�س��هداء مبقرة العالية بالعا�س��مة، عن عمر ناهز 84 
عام��ا.و يف ي��وم اخلمي���ض 23 �س��بتمر 2021 كانت 
اجلزائر عل��ى موعد لتوديع اأحد رجاالتها املخل�س��ني، 
عبد القادر بن �س��الح، مب�ساره احلافل بالعطاء الوطني 
واملتميز بتقدمي حب الوطن على حب النف�ض وبالتفاين 
يف خدم��ة الوط��ن.وكان الفقيد وهو م��ن مواليد 24 
نوفم��ر 1941 بقرية فالو�س��ن بوالية تلم�س��ان، قد 

توىل يف 4 اأفري��ل 2019 مهامه كرئي�ض للدولة طبقا 
الأحكام املادة 102 من الد�ستور عقب ت�رضيح املجل�ض 
الد�س��توري املتعلق قب��ل ذلك باأيام باإعالن ال�س��غور 
النهائ��ي ملن�س��ب رئي���ض اجلمهورية تبعا ال�س��تقالة 
الرئي���ض عب��د العزي��ز بوتفليقة. و انته��ت مهمته يف 
هذا املن�س��ب عقب انتخاب ال�س��يد عب��د املجيد تبون 
رئي�س��ا للجمهورية ي��وم 12 دي�س��مر 2019. بعدها 
اأخطر الراحل، الذي كان ي�سغل من�سب رئي�ض جمل�ض 
االأم��ة، يف ر�س��الة وجهها للرئي�ض تب��ون، برغبته يف 
اإنه��اء عهدته على راأ���ض جمل�ض االأم��ة يف 04 يناير 
2020.دخ��ل الفقي��د بن �س��الح جمال الدبلوما�س��ية 
م��ن موقع ال�س��فر �س��نة 1989 وولج قي��ادة العمل 
ال�سيا�س��ي بامل�س��اهمة يف تاأ�س��ي�ض ح��زب التجم��ع 
الوطني الدميقراطي والرملان منذ �سنة 1977 من باب 

النيابة فرئا�س��ة جلن��ة العالقات اخلارجية اإىل رئا�س��ة 
املجل�ض الوطني االنتقايل فاملجل�ض ال�س��عبي الوطني 
ثم جمل�ض االأمة الذي تراأ�سه ملدة 17 �سنة.و يف 1993 
اختر ناطقا ر�سميا للجنة احلوار الوطني والتي تولت 
و�س��ع اأر�س��ية الوفاق الوطني التي مبوجبها مت اإن�ساء 
املجل�ض الوطني االنتقايل يف 1994 وانتخب لرئا�سته 
يف 14 جوان 1994 و الحقا رئي�سا للمجل�ض ال�سعبي 
الوطني يف �س��نة 1997.كما انتخب بعد ذلك رئي�س��ا 
للمجل�ض ال�س��عبي الوطني حيث �سجلت له ن�ساطات 
مميزة يف احلقل الرملاين العربي واالإفريقي والدويل اإذ 

انتخب يف عام 2000 رئي�سا الحتاد الرملان العربي.
وبعد اإعادة انتخابه نائب��ا عن والية وهران يف 2002، 
عني ع�سوا يف جمل�ض االأمة لينتخب باالإجماع رئي�سا 
ل��ه لث��الث عه��دات انتخب خالله��ا رئي�س��ا لالحتاد 
الرملاين االإفريقي.التحق الفقيد بعد ا�س��تقالل اجلزائر 
باجلامعة لينال االإج��ازة يف العلوم القانونية ثم انتخب 
�س��نة 1977 كنائب عن والية تلم�سان بدائرة ندرومة 
لثالث مرات متعاقبة ق�س��ى منها 10 �س��نوات على 

راأ�ض جلنة العالقات اخلارجية.
ويف بداي��ة م�س��اره املهن��ي، مار���ض بن �س��الح وهو 
مت��زوج واأب الأربعة اأطفال، مهنة ال�س��حافة بتعاونه 
مع كريات ال�س��حف الوطنية منذ 1968 حيث تقلد 
من�س��ب مدير للمركز اجلزائري لالإعالم ببروت عام 
1970 وكذا من�سب مدير جريدة ال�سعب عام 1974.

من��ح الفقيد بن �س��الح �س��هادة دكت��وراه فخرية من 
اجلامعة الوطنية "�سونغنام" جلمهورية كوريا اجلنوبية 
وحت�س��ل اأي�سا على و�س��امي جي�ض التحرير الوطني 
واال�ستحقاق الوطني. ووري الرثى ظهر يوم اخلمي�ض 
مبربع ال�س��هداء مبق��رة العالية باجلزائر العا�س��مة عن 
عمر ناهز 80 �سنة، بح�سور رئي�ض اجلمهورية، ال�سيد 

عبد املجيد تبون.
ع.م

رحيــــل الرئي�سيـــن بوتفليقــــة و بن �سالـــح
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بعد انقطاع ب�سبب الوباء

احليــــــــاة تعـــــــود اإلـــــــى مدرجـــات املالعب
عرفت اجلولة الثانية للرابطة املحرتفة ملو�سم 
2021 / 2022، رف��ع احلظر عن الأن�س��ار، 
اإىل  تدريجي��ا  بالع��ودة  له��م  وال�س��ماح 
املدرجات، بقرار اأ�س��درته وزارة ال�س��باب 
والريا�س��ة بالتن�س��يق مع اللجنة العلمية، 
وتطبيق��ه ميداني��ا بق��ي م��ن �س��احيات 
الو�س��عية  مبراع��اة  الولئي��ة،  ال�س��لطات 
الوبائي��ة يف كل منطق��ة، ول��و اأن املهم اأن 
املدرج��ات، ا�س��تعادت �س��يئا م��ن احليوية 
التي افتقدتها منذ ظه��ور فريو�س كورونا 
وتعليق املناف�س��ات الريا�س��ية باجلزائر يف 
16 مار�س 2020، فكانت العودة بعد غياب 

ا�سطراري دام 641 يوما
ع��ودة ال��روح اإىل املدرج��ات، كان��ت ق��د 
اقت���رت يف ب��ادئ الأم��ر، عل��ى بع�س 
مباري��ات الرابط��ة املحرتفة، قب��ل اأن مي�س 
الإجراء العديد من لق��اءات الرابطة الثانية، 
بينما م��ازال قرار »احلظر« �س��اري املفعول 
يف امل�ستويات ال�سفلى، انطاقا من ق�سم ما 
بني الرابطات، و�سول اإىل ما قبل ال�ريف، 
ب�س��بب عدم القدرة على �س��مان التغطية 
ال�س��حية الازم��ة، لأن الدخول يبقى وفق 

جملة من ال�روط.
وكانت املناف�سة الكروية الوطنية، قد مرت 
بفرتة ا�ستثنائية فر�س��ها فريو�س كورونا، 
وعم��دت خالها الف��اف اإىل اعتم��اد نظام 
»خا���س«، مت مبوجب��ه لعب بطول��ة الرابطة 
املحرتفة، مبجموعة تت�س��كل من 20 فريقا، 
مع ت�س��اعد املطالب بتوقيف املناف�س��ة يف 
جوان 2021، لك��ن املكتب الفيدرايل اأ�ر 
على �رورة موا�س��لة البطول��ة، لتفادي 
»اآثار« �س��لبية جديدة ملثل ه��ذا القرار على 
منط املناف�س��ة، فتوا�سلت فعاليات البطولة 
اإىل غاية 28 اأوت 2021، وكانت احل�س��يلة 
احتف��اظ �س��باب بل��وزداد بلقبه للمو�س��م 
الثاين تواليا، مع جترع »كوطة« من ال�رق 
مرارة ال�سقوط، بتدحرج جمعية عني مليلة، 
اأهلي الربج و�س��بيبة �س��كيكدة رفقة اإحتاد 

بلعبا�س اإىل الرابطة الثانية، بعد مو�سم دام 
272 يوما.

ويف �س��ياق مت�سل، فقد ا�س��طرت الفاف 
اإىل اعتم��اد بطول��ة م��ن اأف��واج برتكيب��ة 
مقل�س��ة يف بطولة الوطني الثاين وما بني 

اجلهات، مقاب��ل تعليق املناف�س��ة نهائيا يف 
باقي امل�س��تويات، ف��كان املو�س��م الأبي�س 
اإجباري��ا يف اجله��وي وال���ريف، وحتى يف 

بطولة ال�سبان.
�س / فرطا�س

اأكمل المنتخب الوطني �سنة اأخرى، دون تجرع مرارة الهزيمة في المباريات الر�سمية والودية، لي�سل الخ�سر اإلى رقم 33 لقاء  دون النحناء للمناف�سين.

القيا�س��ي  الرق��م  اأ�س��بح  وبعدم��ا 
القاري، يف �سل�س��لة اأطول م�س��رية 
دون خ�س��ارة بح��وزة اخل���ر، بعد 
ك�ر رق��م منتخ��ب ك��وت ديفوار 
)26 مباراة(، �س��ار طموح بلما�سي 
واأ�سباله، الو�سول اإىل الرقم العاملي 
ال��ذي يح��وزه منتخ��ب اإيطاليا )37 

لقاء(.
ويع��ود اآخر لقاء �س��قط فيه املنتخب 
الوطن��ي، اإىل تاريخ  16 اأكتوبر من 

اأم��ام منتخ��ب البنني  �س��نة 2018، 
بنتيجة هدف دون رد.

وخا���س املنتخ��ب الوطن��ي بعد هذا 
التاري��خ، 33 مقابل��ة، جن��ح فيها يف 
حتقي��ق عدد من النت�س��ارات، لكن 
املميز اإنها كانت خالية من اخل�س��ارة، 
لي�س��بح اخل�ر اأف�سل رابع منتخب 
عل��ى ال�س��عيد العاملي يف �سل�س��لة 
الق��دم،  الاهزمي��ة يف تاري��خ ك��رة 
وبعد كل م��ن منتخ��ب اإيطاليا  37 

مب��اراة، حققه��ا ب��ني عام��ي 2018 
و2021، ث��م منتخ��ب اإ�س��بانيا  35 
مب��اراة ب��ني عام��ي 2007 و2009، 
ويلي��ه منتخب الربازي��ل 35 مباراة 
ال��ذي ب�س��م على ه��ذه ال�سل�س��لة 
وتع��د  1993و1996.  عام��ي  ب��ني 
الوحيدة على  الوطني��ة،  الت�س��كيلة 
امل�س��توى الإفريق��ي والعربي، التي 
دخلت ت�سنيف اأف�سل 10 منتخبات 
يف هذه اجلزئي��ة. و�س��محت النتائج 

املحقق��ة يف �س��نة 2021، للخ���ر 
بت�سلق �س��لم ت�س��نيف الفيفا، حيث 

اأنهت ال�سنة يف املرتبة 29 عامليا.
امل�س��جلة  ال�سل�س��لة  رق��م  واأث��ار 
با�س��م املنتخ��ب الوطن��ي ج��دل يف 
الآون��ة الأخ��رية بع��د ت�ريح��ات 
مناج��ري املنتخ��ب اأم��ني العبدي عن 
احت�س��اب مباري��ات بطول��ة كاأ���س 
الع��رب للمنتخ��ب الأول، م��ا يعني 
موع��دا   39 بلغ��ت  ال�سل�س��لة  اأن 

دون خ�س��ارة ومن ثم��ة حتطيم رقم 
منتخب اإيطاليا ودخول اخل�ر كتاب 
غيني���س لاأرقام القيا�س��ية، قبل اأن 
يخرج �س��الح ب��اي عبود م�س��وؤول 
خلي��ة الإعام على م�س��توى الفاف، 
بت�ري��ح مناق���س، موؤك��دا اأن رقم 
اخل���ر متوق��ف عن��د 33 مب��اراة، 
لتح�سينه وك�ر  وبلما�س��ي يطمح 
رقم اإيطاليا خال مناف�سات الكان.               
كريم - ك

6 مــــــواهب جزائريـــــــــة »ُت�صــــدر« لأوروبا
�سهدت فرتة النتقالت ال�سيفية املا�سية، 
حدث��ا ب��ارزا وا�س��تثنائيا، بعد جناح �س��تة 
لعبني من خريجي املدر�سة اجلزائرية، يف 
الحرتاف بعدد م��ن الدوريات الأوروبية، 
يف �س��ابقة من نوعها بالن�س��بة للمواهب 
اجلزائري��ة املتعودة على النتقال اإىل القارة 
العج��وز، ولك��ن لي���س به��ذا الكم خال 

مريكاتو واحد.
بطولتنا الوطنية، ورغم كل ما يقال عنها، 
اإل اأنه��ا كان��ت ول ت��زال ولدة للنج��وم، 
بدلي��ل اأنه��ا ق��د �س��درت �س��تة لعبني 
ال�س��يف املا�س��ي، �س��وب عدة دوريات 
اأوروبي��ة، اأبرزها الدوري البلجيكي، الذي 
كان بواب��ة لثاث��ة جنوم واع��دة، ويتعلق 
الأم��ر ب��كل م��ن اآدم زرقان املن�س��م اإىل 
نادي �س��ارل ل��وروا بعقد لأربع �س��نوات 
قادما من نادي بارادو والثنائي عبد القهار 
قادري وبال م�س��عودي امللتحقني بنادي 

كورتري، فيما اختار هداف وفاق �س��طيف 
حممد الأمني عمورة، الن�س��مام اإىل نادي 
لوغانو ال�س��وي�ري، رغم كرثة العرو�س 
الت��ي تلقاها اب��ن 21 ربيعا، بينما ف�س��ل 
زميل��ه ح�س��ام الدي��ن غ�س��ة التوقيع مع 
نادي اأنطاليا �سبور الرتكي، باملقابل، تنقل 
زكري��ا نعيج��ي اإىل بو الفرن�س��ي، النادي 
الذي ين�س��ط يف الدرجة الثانية، بعقد ميتد 

ل�سنة واحدة.
وتاأت��ي ه��ذه احلركي��ة الكب��رية لاعبينا 
�س��وب خمتل��ف الدوري��ات الأوروبي��ة، 
لتوؤك��د اأن اأنديتن��ا املحلي��ة املفتقرة لأدنى 
املتطلب��ات، ل ت��زال ق��ادرة عل��ى تكوين 
املواهب الواعدة، يف �س��ورة زرقان الذي 
مل يكن بحاجة للكث��ري من الوقت، لتاأكيد 
علو كعبه مع نادي �س��ارل لوروا، ما جعله 
يحظى بعديد العرو�س املغرية، لّعل اأهمها 
عر�س ولفرهامبت��ون الجنليزي الذي يود 

انتداب��ه مقابل 8 مايني جنيه اأ�س��رتليني 
اأي م��ا يقارب 100 مليار �س��نتيم بالعملة 
اجلزائرية، باملقابل تب�س��م الأ�سماء الأخرى 
الت��ي غ��ادرت اجلزائ��ر على م�س��تويات 
مقبولة، يف �سورة عمورة املنت�سي بدعوة 
اخل���ر للكان وغ�س��ة الذي دخ��ل قائمة 

بلما�سي املو�سعة رفقة قادري.
و�س��هد الدوري التون�س��ي ح�سورا مهما 
لاعب��ني اجلزائريني يف املريكات��و الأخري، 
حي��ث التح��ق لع��ب مولودي��ة اجلزائ��ر 
نبيل لعمارة ب�س��فوف الن��ادي الإفريقي 
رفقة لعب �س��باب بل��وزداد عب��د النور 
بلحو�س��يني، يف الوقت الذي عرف النجم 
ال�ساحلي، ان�س��مام الظهري الأي�ر لوفاق 
�س��طيف لع��وايف، رفقة لع��ب مولودية 
وهران م�س��مودي، بينما اختارت اأ�س��ماء 
اأخرى النتقال اإىل دوريات العراق وم�ر.
�صمير. ك

بزوغ تاريخي لهالل �صلغوم العيد يف �صماء "الحرتاف"
الرابطــة  اإىل  تاريخيــا  �سعــودا  العيــد  �سلغــوم  هــال  حقــق 
املحرتفة، يف اجناز انتظره اأبناء »ال�ساطو« على مدار 76 �سنة، 
فــكان بزوغ الهــال يف �سماء حظــرة »النخبة« مــن املفاجاآت 

ال�سارة، لبطولة وطني الهواة للمو�سم املن�سرم.
ظهور »هــال العيد« يف الرابطة املحرتفة، لأول مرة كان بعد 
م�ســرة »دراماتيكيــة« تاعبت باأع�ســاب الأ�ســرة الريا�سية 
ملدينــة »ال�ساطــودان«، لأن حلــم ال�سعــود مل يكــن م�سطــرا، 
لكنــه ولد يف منت�ســف امل�سوار، عقب جنــاح الفريق يف حتقيق 
�سل�سلة من النتائج الإيجابية، كانت احلافز الذي دفع اإىل رفع 
عار�ســة الطموحــات، واملراهنة علــى ورقة ال�سعــود، فكانت 
الأف�سليــة للهال يف �سباق �ساخن مع عــدة اأندية يف جمموعة 
ال�سرق، علــى غرار مولودية ق�سنطينة، اإحتــاد خن�سلة، اإحتاد 
ال�ساويــة واإحتاد عنابــة، فاحتفظــت املناف�ســة باأ�سرارها اإىل 
غاية اجلولــة ما قبل الأخــرة، ملا ا�سطر هــال �سلغوم العيد 
اإىل تن�سيط قمة املو�سم مع مناف�سه املبا�سر احتاد عنابة، فكان 

الفوز بهذه القمة، حا�سما يف م�سر لقب جمموعة ال�سرق.
التتويــج بلقب الفــوج، مل يكن كافيا حلجز مقعــد يف الرابطة 

املحرتفــة، لأن نظــام املناف�ســة، اأرغــم اأبطــال الأفــواج 
علــى خو�ــس دورة »البــاي اأوف«، فــكان »ال�سو�سبان�ــس« 
كبرا، �سيمــا واأن الهال لعب م�سره يف مقابلتني، ليكون 
النت�ســار على م�ستقبل وادي �سلي، يوم 18 جويلية 2021 
حمطــة تاريخية، ب�سعود الفريــق لأول مرة اإىل حظرة 

»النخبة«.
هــذا الجنــاز جعــل هــال �سلغــوم العيــد علــى موعد مع 
حمطــات تاريخيــة عند انطــاق املو�سم اجلــاري لبطولة 
يف  الأوىل  الر�سميــة  مقابلتــه  لأن  املحرتفــة،  الرابطــة 
حظرة الحرتاف، كانــت داخل الديار اأمام ن�سر ح�سني 
داي يف اإطــار اجلولــة الثانيــة مــن البطولــة، كمــا انتظر 
الأن�ســار اإىل غايــة املبــاراة ال�سابعــة لروؤيــة اأول هــدف 
لفريقهــم يف الرابطة املحرتفة، وقعه الاعب بن عمران 
يف مرمــى �سريع غليزان، بينمــا كان اأول انت�سار للهال يف 
اجلولة التا�سعــة »تاريخيا« بب�سمة املهاجم خالدي، وكان 

على ح�ساب جمعية ال�سلف.     
�س / فرطا�س

نجح المنتخب الوطني »المحلي«، بقيادة المدرب مجيد بوقرة في التتويج بالبطولة العربية التي اأقيمت بقطر عن جدارة وا�ستحقاق، وباإجماع 
من طرف المدربين والمحليين، بالنظر اإلى الم�ستويات الكبيرة التي قدمها اأ�سبال »الماجيك« من جهة، ومن جهة ثانية مواجهتهم كل المنتخبات 

المر�سحة بداية بالمنتخب الم�سري، الذي تاقى معه رفقاء بايلي في دور المجموعات، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل 
�سبكة، و�سول اإلى المنتخب المغربي، الذي اأطاح به الخ�سر ب�سل�سلة �سربات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين مقابل 

هدفين، و�سول اإلى �ساحب الأر�س والجمهور منتخب قطر، والحادثة ال�سهيرة، باإ�سافة الحكم وقتا بدل �سائع بت�سع دقائق، لكنه لم ي�سفع لرفقاء 
الهيدو�س، بل العك�س زاد الخ�سر اإ�سرارا على تحقيق الفوز، بعد اأن تمكن بايلي من اإ�سافة الهدف الثاني في د90 + 15.

اأ�س��بال بوقرة، ورغ��م اأن اجلميع كان متخوف��ا من اإمكانية 
عدم ظهورهم بامل�س��توى املطلوب يف اللق��اء النهائي اأمام 
منتخ��ب تون���س، بفعل تاأثرهم م��ن الناحي��ة البدنية نظري 
املجهودات املبذول��ة، اإل اأنهم كانوا يف املوعد، ومتكنوا من 
الإطاحة بن�س��ور قرطاج، بف�سل ثنائية �سعيود وبراهيمي، 
ون�سبوا اأنف�سهم اأبطال لأول ن�سخة للبطولة العربية حتت 
ل��واء الحتاد الدويل للعبة، وهو ما رفع من اأ�س��هم اأ�س��بال 
بوق��رة، بدليل اإن�س��اف الناخ��ب الوطني جمال بلما�س��ي 
للمتوج��ني بالذه��ب، من خال توجيه الدع��وة ل� 12 لعبا 

للم�ساركة يف كاأ�س اأمم اإفريقيا يف الكامريون.
م��ن جهة اأخرى، فاإن مكا�س��ب التتوي��ج بالبطولة العربية 
كانت كبرية، �سواء بالن�سبة لاعبني اأو املدرب جميد بوقرة، 
بدليل ال�س��تقبال التاريخي والر�سمي الذي حظوا به بعد 
العودة بالكاأ���س اإىل اجلزائر، من ط��رف رئي�س اجلمهورية 

عبد املجيد تبون، واملحبني الذين كانوا يف انتظارهم.
حمزة.�س

تتويج مي�صي بالكرة الذهبية يثري جدل 
ال��دويل  النج��م  تتوي��ج  اأث��ار 
مي�س��ي،  ليوني��ل  الأرجنتين��ي 
بجائ��زة الك��رة الذهبي��ة املقدمة 
فوتبول«  »فران���س  م��ن جري��دة 
الفرن�س��ية، ج��دل وا�س��عا ع��رب 
الع��امل، حي��ث ذهب��ت اآراء كثرية 
اإىل اعتب��ار ه��ذا التتوي��ج اجلديد 
غري م�س��تحق، خا�س��ة واأن هناك 
مو�س��ما  قدمت  اأخ��رى،  اأ�س��ماء 
اأف�س��ل من لعب باري�س �س��ان 
احلذاء  ب�س��احب  بداية  جريم��ان، 
الذهب��ي ليفاندوف�س��كي، املتاألق 
م��ع باي��رن ميوني��خ والفائز معه 

بلقب »البوند�سليغا«.
مي�س��ي ُت��ّوج م��ن قب��ل ب�س��تة 
كرات ذهبية، ومل ي�سبق لأحد اأن 
�س��كك يف اأحقيته بت�سيد امل�سهد 
العامل��ي، نظري العرو���س املبهرة 
الت��ي قدمها مع ناديه بر�س��لونة، 

عل��ى عك�س هذه املرة، اأين و�س��ف تتويجه بغري العادل ح�س��ب 
الكث��ري من اأهل الخت�س��ا�س، �س��يما واأن الربغوث مل يكن يف 
اأف�س��ل اأحواله مع البار�س��ا، واكتفى بح�س��د كوبا اأمريكا مع 
الأرجنتني، مقدما م�س��توى جيدا ل ي�ساهي ما اأظهره مناف�سوه، 
ويف مقدمتهم ليفاندوف�س��كي وحممد �س��اح وك��رمي بن زمية 

وجورجينيو.
وكان لع��ب خ��ط و�س��ط ريال 
الإ�س��باين، توين كرو�س  مدريد 
اأول املعار�س��ني لف��وز ليوني��ل 
مي�س��ي بالك��رة الذهبي��ة، حيث 
ق��ال يف ه��ذا اخل�س��و�س:«الأمر 
لي���س م�س��تحقا عل��ى الإطاق، 
ولي�س هناك �س��ك يف اأن مي�س��ي 
مع كري�س��تيانو كانا لعبا العقد 
املا�س��ي، ولك��ن هذا الع��ام كان 
ينبغ��ي اأن يكون هن��اك لعبون 

اآخرون اأمامه«.
كما قال املهاجم الإيطايل ال�سابق 
توتي، يف ت�ريحات نقلها موقع 
»فوتب��ول اإيطاليا:«لنفرت���س اأننا 
معتادون على روؤيتها خم�س�سة 
ليوني��ل  ب��ني  م��ا  ل�س��خ�س 
رونالدو،  وكري�س��تيانو  مي�س��ي 
ولكن ه��ذا العام �س��اأمنحها اإىل 

ليفاندوف�سكي«.
وربطت بع�س اجلهات يف العامل، تتويج مي�س��ي بالكرة الذهبية، 
بانتقال��ه اإىل باري�س �س��ان جريم��ان، حيث وظف م�س��وؤولو هذا 
الفري��ق نفوذهم ملنح الأرجنتيني هذا اللقب، مقابل اإقناعه مبغادرة 

البار�سا والن�سمام اإىل نادي العا�سمة الفرن�سية.      �صمير. ك 

�صطوع جنم باليلي

تعترب �سنة 2021، ذكرى جميلة بالن�سبة ملهاجم املنتخب الوطني 
يو�س��ف بايلي، الذي �س��طع جنمه، وحتول اإىل عن�ر مهم فوق 
العادة يف كتيبة اخل�ر، اإىل درجة اأنه بات يقارن مع قائد املنتخب 
ريا�س حمرز، بالنظر اإىل الدور الفعال الذي يقوم به وم�س��اهمته 
يف حتقيق النتائج الإيجابية، بفعل الأهداف والتمريرات احلا�س��مة 
التي ب�س��م عليها، اإىل درجة اأنه بات يلق��ب مبلك الرواق الأي�ر، 
رغم وجود مهاجم وي�س��ت هام الإجنليزي �سعيد بن رحمة، ولعل 
ما قدمه يف مباراة بوركينافا�سو حل�ساب ت�سفيات مونديال قطر 
خ��ري دليل، عندما اأه��دى متريرتني حا�س��متني اإىل كل من ريا�س 
حمرز و�س��فيان فغ��ويل، ما �س��مح للخ�ر بالتواج��د يف الدور 

الفا�سل يف انتظار التعرف على املناف�س.
بايلي، مل يتوقف عند هذا احلد، بل زاد توهجا يف البطولة العربية، 
عندما ا�س��تنجد بخدماته مدرب املنتخب الوطني »املحلي« جميد 
بوق��رة، اإىل جان��ب بع�س عنا���ر املنتخب الأول، حيث ا�س��تغل 
يو�سف الفر�س��ة ب�سكل جيد، خا�سة يف ظل غياب اأبرز النجوم، 
عندم��ا قاد اخل���ر اإىل التتوي��ج بالكاأ�س العربية، بف�س��ل الأداء 
املقدم و الهدفني امل�س��جلني، �سيما ذلك امل�سجل يف �سباك املغرب 
من قرابة منطقة و�سط امليدان، والذي حتول اإىل وم�سة اإ�سهارية 
بالنظر اإىل روعته، و�رعة الت�سديدة التي اخرتقت �سباك احلار�س 

الزنيتي.
ويف �س��ياق منف�س��ل، فاإن بايل��ي املتاألق كرويا، فاج��اأ املتتبعني 
واأه��ل الخت�س��ا�س باخلطوة التي ق��ام بها، عندما ق��رر بطريقة 
غري متوقعة ف�س��خ العقد مع فريقه قط��ر، يف الوقت الذي كانت 
البطولة العربية ل تزال �سارية، وهو القرار الذي خلف عدة ردود 
اأفعال، بني موؤيد ومعار�س، خا�س��ة مع قرب موعد انطاق كا�س 
اأمم اإفريقي��ا ل��اأمم، وهو ما قد يوؤثر على تركيزه يف التح�س��ريات 

لهذا احلدث القاري.
حمزة.�س

سنة أخرى دون خسارة والخضر على بوابة كتاب غينيس
الجزائــــر تتسيـد العـرب �صرف الدين عمارة يعتلي رقم ايطاليا على مرمى حجر

رئا�صة الفاف
اأ�سفرت عملية جتديد الهيئة 
كــرة  لحتاديــة  التنفيذيــة 
العهــدة  مــع  تزامنــا  القــدم، 
اإىل  �ستمتــد  التــي  الأوملبيــة 
حــدوث  عــن   ،2025 غايــة 
تغير علــى م�ستوى الرئا�سة، 
وذلــك بانتخاب �ســرف الدين 
الديــن  خلــر  خلفــا  عمــارة 
قــد  كان  اإجــراء  يف  زط�ســي، 
»الحتقــان«  حالــة  اأنهــى 
عا�ستهــا  التــي  الإداري 
الوطنية،  الكرويــة  املنظومة 
احلديديــة  القب�ســة  بعــد 
اإىل  طفــت  قــد  كانــت  التــي 
ال�سطح بني املكتب الفيدرايل 
والوزيــر ال�سابق، والتي بلغت 

حــد تلقي اإ�سعارات من الفيفا، بت�سليــط عقوبة على اجلزائر جراء الت�سارب 
يف تطبيــق القوانني، لكــن رياح التغير التــي هبت اأعادت الهــدوء اإىل ق�سر 

دايل اإبراهيم، وانتهى معها مفعول »�سيناريو« عقوبة الفيفا.
اعتــاء �سرف الدين عمارة كر�سي رئا�سة الفاف جاء بعد خما�س ع�سر، لأن 
انتخابات »التجديــد« مت تاأجيلها ب�سهر، يف ظل ت�ساعد املخاوف من التعر�س 
لعقوبــة من الحتاد الدويل، على خلفية املرا�سات »امل�سكوك يف م�سداقيتها« 
التــي كانت ت�سل مــن اأعلى هيئة كرويــة عاملية يف �سكل تهديــد، مع التلميح 
اإىل �ســرورة مترير م�سروع القوانني املعدلة، التي اقرتحها زط�سي وطاقمه، 
بتوظيــف ورقة تكييــف الن�سو�ــس القانونية املعمــول بها داخليــا مع لوائح 
الحتــاد الدويل، رغم اأن امل�سوؤول الأول عن قطاع ال�سباب والريا�سة، يف تلك 
الفــرتة كان قــد اأبدى مت�ســكا �سديدا ب�ســرورة ت�سريح هــذه املقرتحات من 
طرف الو�ساية، قبل ت�سليم امل�سروع اجلديد للقوانني للفاف من اأجل عر�سه 
على اجلمعية العامة، وهــي ق�سية كانت مبثابة القطرة التي اأفا�ست الكاأ�س، 
وحتولــت اإىل ورقة �سغــط، عمد طاقم الفــاف اإىل توظيفها لإرغــام الوزارة 
علــى الر�ســوخ لاأمــر الواقــع، وامل�سادقــة علــى امل�ســروع املقــرتح، وبالتايل 
اإعطــاء ال�ســوء الأخ�ســر لدخوله حيــز التطبيق، خا�سة بعــد خروج بع�س 
اأع�ساء املكتــب الفيدرايل وحتى زط�سي عن �سمتهم يف الكثر من املنا�سبات، 
واحلديث عن اإمكانية تعر�س الكرة اجلزائرية واملنتخب الوطني لعقوبة من 

الحتاد  الدويل، ت�سل حد املنع من امل�ساركة يف املناف�سات القارية والعاملية.
هــذه الق�سيــة، واإن مــددت مــن حلقــات م�سل�ســل »املــد واجلــزر« بــني الفاف 
والو�سايــة، فاإنهــا باملوازاة مــع ذلك، �سّعدت مــن موجة الغ�ســب على زط�سي 
وجماعتــه، بتعــايل الأ�ســوات التي مــا فتئت تطالــب برحيله، خا�ســة واأنه 
عمــل كل ما يف و�سعــه ل�ستعمال التهديــد بالتعر�س لعقوبــة الفيفا كو�سيلة 
لوخز م�ساعر اجلزائريــني، لأن املنتخب الوطني اأ�سبح مبثابة »خط اأحمر«، 
وامل�سوؤول الأول يف الحتاديــة اأ�سبح يتحدث عن العقوبة كتهديد، عو�س اأن 
يلعــب دور املدافع عن هذه الق�سية، ولــو اأن »مفعول« هذه التهديدات تا�سى 
تدريجيا، جراء تعنت الوزير يف الر�سوخ ل�سغط زط�سي وجماعته، بتوظيف 
مرا�ســات »م�سبوهة« ت�سل الفاف مــن الفيفا، على اعتبار اأن م�سمونها كان يف 

�سكل تدخل خارجي يف ال�سوؤون الداخلية.
اإخفــاق زط�سي يف ك�ســب الرهان يف هــذه املعركة اأرغمه علــى الرحيل، وقد 
اأعلــن عــن ا�ستقالته الر�سميــة خــال اجلمعية العامــة العاديــة املنعقدة يف 
اخلام�ــس اأفريــل 2020، بعــد امل�سادقة علــى تقريريه املايل والأدبــي، الأمر 
الــذي فتح باب الرت�سح خلافته، فكانت مهلة الرت�سيحات قد عرفت تداول 
العديــد مــن الأ�سماء، لكــن الكوالي�س يف نهايــة املطاف كللــت بتن�سيب �سرف 
الدين عمارة يف ثوب »مر�سح الإجماع«، بدخوله املعرتك النتخابي بقائمة 
واحــدة، نتجت عن جناحــه يف م�ساعي اإقناع كل من عمــار بهلول ويا�سني بن 
حمــزة بالعــدول عن مناف�ستــه على من�سب رئا�ســة الفــاف، والتواجد �سمن 

طاقمه الفيدرايل.
ورغــم تهيئــة الأجواء باإعــداد قائمــة مّوحــدة اإل اأن اجلمعيــة النتخابية 
املنعقــدة منت�ســف �سهر اأفريــل 2021 عرفت ظهور جنــاح »معار�س«، فكانت 
نتيجــة ذلــك امتناع 13 ع�ســوا عن الت�سويــت، مع ح�سول عمــارة وطاقمه 
علــى 75 �سوتا، وهي التزكية التي منحت �سرف الدين عمارة ال�سوء الأخ�سر 
خلافة زط�ســي، ويكون ال�سخ�سية رقم 28 التي تتــوىل رئا�سة احتادية كرة 

القدم منذ تاأ�سي�سها يف اأكتوبر 1963.
�س / فرطــا�س

محرز يواصل 
التوهج

حقــق قائــد اخل�ســر ريا�ــس حمــرز، 
مكا�ســب باجلملة خال عــام 2021، 
يف  ظهــره  لــه  اأدار  احلــظ  اأن  غــر 
لــه،  بالن�سبــة  الأغلــى  املنا�سبــة 
رابطــة  مب�سابقــة  الأمــر  ويتعلــق 
الأبطــال الأوروبيــة، التــي خ�سرها 
يف التا�ســع والع�سريــن مــن �سهر ماي 
املا�ســي اأمام نــادي ت�سيل�سي بهدف 
فر�ســة  بذلــك  لي�سيــع  يتيــم، 
اأو�ســع  مــن  التاريــخ  دخــول 
�سي�سبــح  كان  كونــه  الأبــواب، 
اجلزائري الأول الذي يتوج بهذه امل�سابقة 
يف ن�سختها اجلديدة، بعد الأ�سطورة رابح 
ماجر الفائــز بطبعتها القدمية رفقة نادي 

بورتو الربتغايل.
واأ�سهم حمرز بق�ســط وافر، يف و�سول النادي 
ال�سماوي لأول مــرة يف تاريخه لنهائي دوري 
الأبطــال، بعــد ثاثيتــه يف مرمــى باري�ــس 
�سان جرمــان يف املربــع الذهبــي، ف�سا عن 
هدفه احلا�سم يف مرمــى بورو�سيا دومتوند 
يف الــدور ربــع النهائــي، ولــو اأنــه ف�سل يف 
لعبــه  الــذي  النهائــي  اللقــاء  يف  الت�سجيــل 
كاأ�سا�ســي، وكاد خاله اأن يعادل النتيجة يف الدقيقة 5+90، 

بعد اأن مرت ت�سديدته فوق العار�سة الأفقية بقليل.
وح�سد حمرز منذ انتقاله اإىل اجنلرتا كل الألقاب الفردية 
واجلماعيــة، ومل يعــد ينق�ســه �ســوى التتويــج مب�سابقــة 
رابطة الأبطــال، ليدخل �سمن خانــة الأ�ساطر يف القارة 
ال�سمراء، كونــه قد حاز من قبل على لقبي اأف�سل لعب يف 
الدوري الجنليــزي املمتاز واإفريقيا، ف�ســا عن تتويجاته 

املختلفة مع مان�س�سرت �سيتي.
جدير بالذكــر، اأن �سنة 2021 كانت مميــزة بالن�سبة ملحرز 
علــى امل�ستــوى الدويل اأي�ســا، حيث قاد اخل�ســر للتاأهل اإىل 
الــدور الأخر املوؤهل ملونديال قطر، كمــا اأ�سهم يف الو�سول 
اإىل »كان« الكامــرون، وكل هــذا بف�ســل الأهداف الكثرة 
التــي �سجلهــا، ف�سا عــن متريراتــه احلا�سمة التــي جعلته 

الأح�سن دون منازع.                                                                �صمير. ك

ت�سوير: �ريف قليب
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اليد الجزائرية عادت للمونديال
رغم مشاكل التسيير

�سبيبة القبائل ت�سنع اال�ستثناء قاريا
�سنعت �سبيبة القبائل اال�ستثناء، 
بالن�سبة للم�س��اركة اجلزائرية يف 
الن�س��خة  القارية يف  املناف�س��ات 
املباراة  اإىل  بو�س��ولها  املا�س��ية، 
كاأ���س  مناف�س��ة  م��ن  النهائي��ة 
بع��د  االإفريقي��ة،  الكنفدرالي��ة 
م�س��وار جيد حتت قي��ادة املدرب 
�س��بان،  ديني�س الف��ان وبالعبني 
اأ�س��د املتفائل��ني  حي��ث مل يك��ن 
ير�س��ح كناري جرجرة، بالو�سول 
اإىل ه��ذه املحط��ة، رغ��م الهزمي��ة 
فر�س��ة  وتفوي��ت  الرج��اء  اأم��ام 
معانقة الكاأ�س ال�سابعة يف تاريخ 
الن��ادي، اإال اأن هن��اك اإجماعا على 
اأن ال�س��بيبة مثلت اجلزائر اأح�س��ن 
متثيل، على عك�س وفاق �س��طيف 
التي غ��ادرت ذات املناف�س��ة من 
دور املجموع��ات، ل�س��الح نادي 
اإنيمب��ا الذي حقق الف��وز يف اآخر 
جولة اأم��ام نادي اأورلندو بريات�س 

يف د 95.
واأم��ا يف مناف�س��ة رابطة االأبطال 
االإفريقي��ة، ف��اإن كل من �س��باب 
بلوزداد ومولودي��ة اجلزائر، غادرا 
من الدور رب��ع النهائي، اأمام كل 

من ال��وداد البي�س��اوي والرتجي 
التون�س��ي على الت��وايل، ولو اأن 
اأبناء العقيبة جنحوا يف جتاوز دور 
املجوع��ات من املناف�س��ة االأعرق 
يف القارة الأول مرة، وهو ما يعترب 
اإجنازا بالن�س��بة الأ�سحاب اللونني 
االأحمر واالأبي�س، اإ�سافة اإىل اأنهم 
جانبوا التاأه��ل اإىل املربع الذهبي، 
بعد الفوز ذهاب��ا بهدفني دون رد، 
يف الوقت الذي كان رفقاء دراوي 
قادري��ن عل��ى ت�س��جيل اأه��داف 
اأخرى، خا�س��ة يف لقط��ة املهاجم 
�س��ت  م�س��ارف  عل��ى  قا�س��مي 

اأمتار، قبل اأن ينجح »املك�س��خة«، 
اإي��اب بنف���س النتيجة،  يف الفوز 
لتبت�س��م �رضب��ات الرتجيح ملمثل 

الكرة التون�سية.
ويف ال�س��ياق ذات��ه، ف��اإن نتائ��ج 
االأندي��ة اجلزائري��ة ب�س��فة عامة، 
ال تتما�س��ى واالأرقام التي يب�سم 
عليها املنتخب الوطن��ي االأول اأو 
»املحلي«، ما يوؤكد وجود خلل ما، 
يف ال�سيا�س��ة املنتهجة من طرف 
الفرق املطالبة بالبحث عن احللول 

للرفع من امل�ستوى العام.
حمزة.�س

م�ساركة م�سرفة يف االألعاب الرباملبية
ب�سم ريا�س��يو فئة ذوي الهمم 
يف  م�رضف��ة  م�س��اركة  عل��ى 
الت��ي  اأوملبي��ة  �س��به  االألع��اب 
جرت يف طوكي��و، عندما اأنهت 
اجلزائ��ر ال��دورة يف املرك��ز 28 
ميدالي��ة،   12 بر�س��يد  عاملي��ا 
 4 و  ذهبي��ات   4 يف  متثل��ت 
ف�س��يات و4 برونزيات، كاأكرث 
البل��دان العربية ح�س��وال على 
تون���س  اأن  رغ��م  امليدالي��ات، 
احتل��ت املرتبة االأوىل، بر�س��يد 
ذهبي��ة   4 منه��ا  ميدالي��ة   11

و5ف�س��يات وبروزيتني.وحقق الريا�س��ي ا�سكندر 
جمي��ل عثماين ميدالية ذهبية يف �س��باق 400م، مع 
حتطيم الرقم القيا�س��ي العاملي ب���46.70 ثانية، فيما 
فازت �سافية جالل مبيدالية ذهبية يف رمي اجللة، مع 
حتطيم اأي�س��ا الرقم القيا�س��ي العاملي ب�11.29 مرتا، 
كما فازت اإ�سمهان بوجعدار مبيدالية ذهبية يف رمي 

اجلل��ة وحتطيم الرقم القيا�س��ي 
الرباملبي ب���7.10 اأمت��ار، واأما 
الذهبي��ة الرابع��ة، فكان��ت يف 
ريا�س��ة اجلي��دو ع��ن طري��ق 
�س��ريين عبد الالوي وزن اأقل 
م��ن 57 ك��غ، عندم��ا تغلب��ت 
على نظريته��ا الكندية غانيي 
بالعالمة الكاملة اإيبون.وما زاد 
من ح��الوة اإجن��از ذوي الهمم، 
اأنه جاء بعد امل�س��اركة املخيبة 
يف اأوملبي��اد طوكيو، حيث عاد 
الوفد يف تلك املناف�س��ة �سفر 
اليدي��ن، بدليل اأن ال�س��لطات العليا وعلى راأ�س��هم 
رئي���س اجلمهورية عب��د املجيد تبون، خ���س البعثة 
اجلزائري��ة العائ��دة من طوكيو با�س��تقبال ر�س��مي، 
خا�س��ة بعد حادثة مطار هواري بومدين، والطريقة 
التي ا�ستقبل بها االأبطال، والتي اأثارت �سخطا كبريا 
من ال�سعب اجلزائري.                                       حمزة.�س  

اأوملبياد للن�سيان
خّيــب الأبطــال اجلزائريــون الآمال يف 
اأوملبيــاد طوكيــو، بعــد اأن عجــزوا عــن 
لتكــون  ميداليــة،  اأي  اجلزائــر  اإهــداء 
الألعــاب الأوملبية الأخرية هــي الأ�سواأ 
كانــت  اأن  �سبــق  فقــد  الإطــاق،  علــى 
النتيجة �سفرية يف اأوملبياد اأثينا، اإل اأن 
عدد امل�ساركني يف تلك الدورة، كان اأقل 
مــن العــدد املتنقــل اإىل حمفــل اليابان، 
وتبقى اأوملبياد �سيــدين هي الأح�سن يف 
تاريــخ اجلزائــر، اأيــن مت ح�سد خم�س 

ميداليات كاملة. 
و�ساركــت اجلزائــر يف اأوملبيــاد طوكيــو 
باأربعــة واأربعــني ريا�سيــا يف خمتلــف 
التخ�س�ســات، غــري اأن النتيجــة كانــت 
اأن  ولــو  اخلــط،  طــول  علــى  �سلبيــة 
بع�ــس الريا�سيــني حفظوا مــاء الوجه 
باحتالهــم املراتــب الأوىل، يف �ســورة 
حممــد الطاهــر تريكــي، بطــل الوثــب 
العايل الذي كان قاب قو�سني اأو اأدنى من 

الفوز بامليدالية الربونزية.
وبرر اأهل الخت�سا�س الإخفاق امل�سجل 
يف اأوملبياد طوكيــو بنق�س التح�سريات 
وال�ستعدادات، وغلــق قاعات الريا�سة 
فريو�ــس  اأزمــة  ب�سبــب  اأ�سهــر،  لعــدة 
كورونــا، اإل اأن هــذا التربيــر مل يكــن 
مقنعا لكثري من اجلماهري اجلزائرية، 
علــى اعتبــار اأن اأغلب ريا�سيــي العامل، 
عا�ســوا نف�ــس الو�سعية تقريبــا، ب�سبب 

هذه اجلائحة.
ومنيــت اجلزائــر بخيبــة اأمــل كبرية، 
جــراء م�ساركتهــا ال�سلبية، وهــو ما اأثار 
جــدل وا�سعا حول الأ�سبــاب واخللفيات 
احلقيقيــة وراء هــذه النتكا�ســة، ولــو 
اأن البع�ــس، يرى بــاأن ان�سحــاب البطل 
الأوملبــي توفيــق خملــويف يف اللحظــات 
الأخرية، قبل �سفره اإىل طوكيو بداعي 
الريا�ســة  اآمــال  حطــم  قــد  الإ�سابــة 
اجلزائريــة، التــي كانــت تراهــن عليه 
لإنقــاذ املوقــف، وهو الــذي تعــّود على 
حفــظ ماء وجــه امل�ساركــة اجلزائرية، 
كمــا اأن خ�ســارة عــدد مــن الريا�سيني، 
ب�سبــب اإ�سابتهــم بوباء كورونــا يف اآخر 
املطاف قبــل �سفرهــم اإىل طوكيو، قلل 
امل�ساركــة اجلزائريــة يف  مــن حظــوظ 
اعتــاء من�ســة التتويج، حيــث �سيعت 
بذلك م�ساركــة وليد بيداين يف ريا�سة 
رفع الأثقــال والدراج يو�ســف رقيقي، 
كمــا  و�سجاتــي،  ثابتــي  والعداءيــن 
فقــدت اجلزائر م�ساركــة فتحي نورين 
بعدمــا  املن�سحــب،  اجلــودو  ريا�ســة  يف 
اأوقعتــه القرعة �سد خ�ســم من الكيان 

ال�سهيوين.
�سمير. ك

ماأ�ساة لوكار خيمت على نهاية العام

 العبان فقدا احلياة
 يف املالعب

التــي  ال�سنــة  نهايــة  كانــت 
ن�ستعــد لتوديعهــا ماأ�ساوية على 
اجلزائريــة،  الكرويــة  الأ�ســرة 
لأن الأ�سبــوع الأخــري مــن هذه 
ال�سنة، �سهد حادثة وفاة لعب 
مولوديــة �سعيــدة �سفيــان لوكار 
جمعــت  التــي  املبــاراة  اأثنــاء 
يف  وهــران،  بجمعيــة  فريقــه 
اإطــار اجلولــة التا�سعــة لبطولة 
�سدمــة  يف  الثانيــة،  الرابطــة 
فتحــت املجــال للحديــث جمددا 
عــن الظــروف التي جتــرى فيها 
ببادنــا،  الكرويــة  املناف�ســات 
التــي  املاعــب  و�سعيــة  وكــذا 
حتولــت مــن ف�ســاءات ملمار�ســة 
الن�ســاط الريا�ســي اإىل مقابــر، 

جراء تدهور حالتها.
مولوديــة  قائــد  وفــاة  حادثــة 
�سعيــدة لوكار، كانــت قد نتجت 
الفقيــد  تاأثــر  عــن  بالأ�سا�ــس 
با�سطــدام عنيف له بزميل له، 
لي�سقط على اأر�سية امليدان بعد 

10 دقائق، مما قلل من فر�سية تعر�سه لنوبة قلبية مفاجئة، 
لكــن ذلــك مل مينــع الرابطــة املخت�سة مــن فتح حتقيــق اإداري 
معمــق، بخ�سو�س امللــف الطبي اخلا�س بالاعــب، والذي كانت 
اإدارة الفريــق قــد اأودعتــه لــدى الرابطة عند طلــب الإجازة، 
وقــد تبنّي باأن امللــف »�سليــم«، واأن الاعب لــوكار، لي�ست لديه 
�سوابق »�سحية« لها �سلة باأمرا�ــس القلب، مقابل تفعيل التقّيد 
بالإجــراءات ال�سارمــة يف تنظيــم املقابات، خا�سة مــا يتعلق 
ب�سرورة ح�سور الطبيب وكذا �سيارة الإ�سعاف، التاأكد من توفر 
جهــاز قيا�س رجفــان القلب يف امللعــب.ويف �سيــاق ذي �سلة، فاإن 
ثاين حادثــة �سهدتها املاعب اجلزائرية، متثلت يف وفاة لعب 
احتاد عني احلجر ماجد عرا�س، متاأثــرا بالإ�سابة البليغة التي 
تعر�س لهــا على م�ستوى الراأ�س يف مقابلــة ودية جمعت فريقه 
مبولوديــة بــازر �سكــرة، لأن هــذه الإ�سابــة اأدخلــت الفقيد يف 
غيبوبــة، واأبقته حتت الإنعا�س ملدة �سهر، قبل اأن يلفظ اأنفا�سه 
الأخــرية يوم 20 نوفمرب املا�ســي، لريحل يف �سمت عن عمر ل 

يتجاوز 30 �سنة.
�س / فرطا�س

املوت غيب وجوها ريا�سية بارزة
العديد  رحي��ل  ال�س��نة،  �س��هدت 
م��ن الوج��وه الكروي��ة اجلزائرية، 
بينهم العبون �س��ابقون �س��نعوا 
دولي��ني  اأنديته��م، وك��ذا  اأف��راح 
مهاج��م  �س��ورة  يف  �س��ابقني 
احتاد خن�س��لة واملنتخ��ب الوطني 
نبي��ل  ال�س��بعينيات  �س��نوات 
ال�س��ابق  واحلار���س  قا�س��مي، 
الوطن��ي والعديد من  للمنتخ��ب 
االأندية �س��مري حج��اوي، وهداف 
املنتخب الوطني و�س��بيبة القبائل 
اإىل جان��ب الع��ب  ر�س��يد دايل، 
اخل�رض و�س��بيبة القبائل �س��نوات 

ال�ستينيات، اأرزقي كويف.
 كم��ا غادرن��ا هذا الع��ام، الالعب 
ال�س��ابق لفري��ق جبه��ة التحري��ر 
الوطني حممد �س��وكان، يف حني 
فقدت اأ�رضة وفاق �س��طيف عمار 
بوروب��ة ال��ذي ميلك يف ر�س��يده 
16 مقابل��ة مع املنتخ��ب الوطني 
اإىل جانب  ال�س��تينيات،  �س��نوات 
ر�س��وان عريف الالعب ال�س��ابق 
ملولودية وهران واملنتخب الوطني 
�س��نوات الثمانينيات. باال�س��افة 
للحار���س االأ�س��طوري للمنتخب 

الوطني مهدي �رضباح
ورح��ل عن عاملنا اأي�س��ا، اخلري بن 
اأع��راب الالع��ب ال�س��ابق الحتاد 

�سطيف، وعبا�س��ي اأحمد الالعب 
باالإ�سافة  بلعبا�س،  ال�سابق الحتاد 
لكمال �س��البي الالعب ال�س��ابق 
الحتاد العا�س��مة، حم��وي حممد 
الالع��ب ال�س��ابق الحت��اد احلرا�س 
وحممد بلعريبي الالعب ال�س��ابق 
تلم�س��ان، وحمي��د عمارة  ل��وداد 

املدافع ال�سابق ل�سبيبة جيجل.
كم��ا غي��ب امل��وت العدي��د م��ن 
الروؤ�س��اء ال�س��ابقني، كان اأوله��م 
اله��اين خطابي الرئي�س االأ�س��بق 
جلمعية اخلروب، الذي وافته املنية 
مطلع 2021، ي�س��اف اإليه مليط 
حمم��د الرئي�س ال�س��ابق ل�س��باب 
حي مو�س��ى، كما فق��دت االأ�رضة 
العنابية هذا العام رئي�سني �سابقني 
لالحتاد، عبد النور مريبوط وعبد 
جان��ب  اإىل  بو�س��ياف،   احلمي��د 
في�سل بن �سمرة الرئي�س االأ�سبق 
ع��زوز  جنم��ة  احلرا���س،  الحت��اد 
الرئي�س االأ�س��بق ل�س��باب قاي�س، 
�س��مابي حمفوظ الرئي�س االأ�سبق 
الحتاد بلعبا�س. اأما على م�س��توى 
املدرب��ني، فق��د فجع��ت ال�س��احة 
الريا�سية اجلزائرية هذه ال�سائفة، 
برحيل املدرب نور الدين �س��عدي 

بعد �رضاع مع املر�س.
 فوغالي زين العابدين 

تميزت �سنة 2021، بعودة كرة اليد الجزائرية اإلى اأكبر محفل عالمي، حيث ا�ستهل المنتخب بقيادة المدرب األن بورت 
العام، بالم�ساركة في مونديال م�سر، محققين نتائج و�سفت بالمقبولة، قيا�سا بما تعي�سه هذه الريا�سة من م�ساكل، كان من 

مح�سلتها حل التحادية وتعيين مكتب ت�سيير موؤقت، لت�سريف الأعمال، يتكون من اأربعة اأع�ساء، وهم عبد الكريم بن 
جميل رئي�سا وال�سعيد بوعمرة ور�سيد م�سكوري، اإ�سافة اإلى مراد اآيت قا�سي، المعين في من�سب  اأمين عام »الديركتوار«.

وكان وزير ال�سباب والريا�سة عبد الرزاق 
�س��بقاق، قد قام بتاريخ 5 �سبتمرب املا�سي، 
ال�س��ابق  للرئي���س  التحفظ��ي  بالتوقي��ف 
الحتادي��ة ك��رة الي��د، ب�س��بب خروقات يف 
االأوملبي��ة  العه��دة  الت�س��يري، بخ�س��و�س 

الفارطة.
واأنهى منتخب كرة اليد مونديال م�رض يف 
ال�سف 22، فيما يبقى لقاء منتخب املغرب 
وطريقة هزمه را�سخا يف ذاكرة اجلزائريني، 
خا�س��ة الرميونتادا التاريخي��ة، التي منحت 

اجلزائر تاأ�سرية العبور للدور الرئي�سي.
كم��ا متي��زت �س��نة 2012، اأي�س��ا بخو�س 
املنتخب الوطني لدورة ملح��ق التاأهل اإىل 
اأوملبي��اد طوكي��و، لك��ن م��ن دون النجاح 
يف جماراة املناف�س��ني، بعد اأن مني اأ�س��بال 
املدرب اآالن ب��ورت، بثالث هزائم اأمام كل 

من ال�سويد واأملانيا و�سلوفينيا.
ك - ك



ملــــف
15 lاخلمي�س 30 دي�سمرب 2021م – 25جمادى الأوىل 1443هـ

اجلزائريـــون ير�ضمـــون اأجمـــل لوحـــات الت�ضامـن لإنعــا�ش مر�ضى كورونــــا
رغ��م املاآ�س��ي و الأحزان الت��ي خلفتها 
املوج��ة الثالث��ة م��ن كورون��ا، و التي 
اعتربت اأ�س��د و اأق�س��ى من �سابقتيها، 
اأياما ع�س��يبة،  حيث عا�ش اجلزائريون 
توال��ت فيه��ا اأخب��ار امل��وت، يف ظ��ل 
اأزمة اأوك�س��جني ح��ادة، تخبطت فيها 
ال�سيف  خا�س��ة خالل  امل�ست�س��فيات 
الف��ارط، فاأ�س��بح البحث ع��ن جهاز 
للتنف�ش اأو قارورة اأوك�سجني، ال�سغل 
ال�ساغل للجميع، و قابلت الأزمة هبات 
ت�س��امنية رائعة، ر�س��مها اجلزائريون 
م��ن داخل و خ��ارج الوطن، مب�س��اركة 
وا�س��عة ل�سيا�س��يني و م�س��تثمرين و 
رجال اأعمال و م�س��اهري و جنوم الفن و 

الريا�سة و حتى اأطفال و ن�ساء.
كانت ن��داءات ال�س��تغاثة عرب مواقع 
التوا�سل الجتماعي، املحرك الرئي�سي 
له��ذه احلمالت الت�س��امنية، اإذ اأبرزت 
�س��ور املر�س��ى داخل غ��رف العناية 
املركزة و يف اأروقة امل�ست�سفيات، وهم 
يئن��ون من �س��دة الأمل ب�س��بب نق�ش 
الأوك�س��جني، و توال��ت الأنب��اء ع��ن 
مر�سى رحلوا ب�سبب عدم توفره، على 
غ��رار حادثة وفاة 24 مري�س��ا يف اأحد 
الدعوات  فتعالت  م�ست�سفيات مغنية، 

ب���رورة التكاف��ل م��ن اأج��ل تنظيم  
حم��الت تربع لقتن��اء و توفري اأجهزة 
التنف���ش، و ق��ارورات الأوك�س��جني، 
لزول  نوميدي��ا  املمثل��ة  �س��نعت  و 
احلدث، بعدم��ا اأطلقت حملة تربع عرب 
من�سة اإن�س��تغرام، بالتن�سيق مع اأطباء 
جزائريني مقيمني بفرن�س��ا، فتم خاللها 
جم��ع م��ا يق��در ب 6 ماليري �س��نتيم  
وجهت للم�ست�س��فيات، من اأجل اقتناء 

اأجهزة الأوك�سجني، لإنقاذ املر�سى.

و ان�سم لهذه الهبة الت�سامنية م�ساهري 
جزائريني، على غ��رار الالعب الدويل 
ريا���ش حمرز الذي دعا، عرب ح�س��ابه 
الر�سمي على اإن�ستغرام، كل اجلزائريني 
اإىل التجند من اأجل توفري الأوك�سجني 
للمر�سى، و �سارك يف جمع التربعات 
و ق��دم مبلغا مالي��ا معت��ربا، كما قدم 
املغن��ي العامل��ي �س��ولكينغ تربع��ات 
الت�س��امنية  احلم��الت  كبرية �س��من 

لتوفري الأوك�سجني.

و عرفت خمتلف ولي��ات الوطن تنظيم 
حم��الت مماثلة، بتاأطري م��ن اجلمعيات و 
املجتمع املدين و حت��ى هيئات عمومية، 
عل��ى غ��رار ق�س��نطينة، حي��ث ب��ادرت 
مديري��ة ال�س��وؤون الديني��ة و الأوق��اف، 
بالتن�سيق مع موؤ�س�سة �سبل اخلريات، اإىل 
تنظيم حملة تربع طيلة اأ�س��بوع، عرفت 
م�س��اركة وا�س��عة م��ن قب��ل املواطنني، 
و تربع��ت ن�س��اء مب�س��وغاتهم و اأطفال 
�س��غار مبدخراتهم. كما ت��ربع برملانيون 
و  الولئي��ة  املجال���ش  يف  منتخب��ون  و 
البلدية، اإىل جانب موظفني و اإطارات يف 
موؤ�س�س��ات عمومية و خا�سة، برواتبهم 
ال�س��هرية ،من اأج��ل اإنقاذ امل�س��ابني يف 
امل�ست�س��فيات من املوت، ب�س��بب نفاد و 

ندرة اأجهزة الأوك�سجني.
ه��ذه اللتفات��ة الوطنية الت��ي تعك�ش 
اجلماع��ي، عرفت  الت�س��امني  احل���ش 
م�س��اركة كبرية من قبل م�ستثمرين و 
رجال اأعمال يف عدة وليات جزائرية، 
عل��ى غ��رار وه��ران و تي��زي وزو و 
ب�سكرة ، مع �س��مان توزيع ما يقارب 
100 األ��ف لرت من الأوك�س��جني يوميا 

يف عدة موؤ�س�سات ا�ست�سفائية.
وهيبة عزيون

تلقتها الفئات العمالية بارتياح وو�سفها متتبعون بالتاريخية

قــرارات اجتماعيـــة لدعــم الفئـــات الهشـــة
يعتبر العام 2021 في نظر متتبعين �سنة اجتماعية بامتياز بف�سل القرارات التاريخية التي اتخذتها ال�سلطات العليا للبالد لتح�سين الم�ستوى المعي�سي للمواطنين، على راأ�سها الزيادة في 
الأجور عن طريق رفع النقطة ال�ستدللية وتخفي�س ال�سريبة على الدخل، و تخ�سي�س منحة لل�سباب البطال، وت�سريع عملية اإدماج ال�سباب في اإطار عقود ما قبل الت�سغيل، والأهم من 

ذلك مراجعة �سيا�سة الدعم الجتماعي با�ستهداف الفئات اله�سة.

�سهدت �سنة 2021 الإعالن عن عدة قرارات ذات 
طابع اجتماعي من قبل ال�سلطات العمومية لقت 
ا�ستح�س��نا وترحيبا وا�سعني من قبل املواطنني، ل 
�س��يما ال�رائح العمالية، وو�سفت بالتاريخية من 
قبل متتبعني لل�س��اأن الجتماع��ي لأنها كانت متثل 
مطلبا رئي�س��يا ملختلف الفئات العمالية، من اأهمها 
ا�س��تحداث اآليات جديدة لتح�س��ني اأجور العمال، 
برفع النقطة ال�س��تدللية وخف�ش ال�ريبة على 
الدخ��ل الإجم��ايل، وكان ذلك �س��من الإجراءات 

اخلا�سة بقانون املالية ل�سنة 2022.
ومل مي��ر ه��ذا الإجراء م��رور الك��رام، فق��د تلقته 
ال�رائح العمالية بكثري م��ن الرتحيب والرتياح، 
واعتربت��ه التنظيم��ات النقابية ا�س��تجابة ملطلبها 
الذي ظ��ل عالقا ل�س��نوات، واملتمثل يف حت�س��ني 
الأجور ملواجهة غالء الأ�سعار التي اأنهكت الأ�ر 
الب�س��يطة التي خ�س��تها الدولة بتدابري اجتماعية 
اأخرى لتمكينها من العي�ش الكرمي، عرب تخ�س�ش 
من��ح للفئ��ات اله�س��ة وحمارب��ة امل�س��اربة التي 

ت�ستهدف قوت اجلزائريني وتتالعب بجيوبهم.
كما �س��هدت �س��نة 2021 قرارا اأجم��ع املتتبعون 
لل�ساأن الداخلي على و�سفه بالتاريخي، من خالل 
ا�س��تحداث منح��ة للبطال��ة مبوجب قان��ون املالية 
ل 2022، واأعل��ن ع��ن الإجراء رئي���ش اجلمهورية 
يف لقائه الدوري مبمثلي و�س��ائل الإعالم، موؤكدا 
حينها ب��اأن منحة البطالة �س��تقارب قيمتها الأجر 
الوطني امل�س��مون، و�سي�س��تفيد منها البطال اإىل 

غاية احل�سول على من�سب �سغل لئق ودائم.
وي�سعى هذا الإجراء اإىل تخفيف وقع البطالة على 
ال�سباب ل �سيما خريجي اجلامعات، بتمكينهم من 
م�س��در للدخل لتوفري املتطلب��ات ال�رورية اإىل 
غاية الظفر مب�سب عمل قار، وحلمايتهم من �سلوك 
طريق النحراف اأو ركوب قوارب املوت على اأمل 

حتقيق حياة اأف�سل.
وو�س��عت الدولة تدابري �س��ارمة واآلي��ات رقابة 
لتاأط��ري اإج��راءات ���رف منح��ة البطال��ة، حتى 
ي�س��تفيد منها البطالون احلقيقيون، اإذ �سيح�س��ل 
عل��ى ه��ذه املنح��ة ال�س��باب الذي��ن تتوف��ر فيهم 
ال�روط وامل�سجلني لدى م�سالح الوكالة الوطنية 
للت�س��غيل، التي اأح�ست حوايل 800 األف م�ستفيد 

من هذه املنحة.  
وقام��ت من جانبه��ا الوكال��ة الوطنية للت�س��غيل 
با�س��تحداث جهاز جديد ملتابعة الفئات التي لي�ش 
لها تكوين وي�س��عب اإدماجها يف �س��وق ال�سغل، 
بالتوقيع على اتفاقية مع جممع �سوناطراك ملعاجلة 
طلبات العمل، ل �س��يما �سباب اجلنوب، كما �سهد 
الع��ام اجلاري اإدم��اج املوظفني يف اإط��ار عقود ما 
قبل الت�سغيل، اإذ مت اإىل غاية �سهر نوفمرب املا�سي 

اإدماج اأكرث من 95 األف موظفا.

ول يق��ل قرار مراجعة �سيا�س��ة الدعم الجتماعي 
اأهمي��ة ع��ن التداب��ري �س��الفة الذك��ر، فقد اأ�س��ال 
ه��ذا امللف الكث��ري من احل��رب، كما كان �س��ببا يف 
ارتفاع اأ�س��وات املطالبني باإعادة النظر يف ت�سيري 
التحوي��الت الجتماعي��ة التي ظل ي�س��تفيد منها 
الغني والفقري على مر العقود، مما كان ي�سكل عبئا 
ثقيال على ميزانية الدولية التي تخ�س���ش �سنويا 
ح��وايل 17 مليار للتحويالت الجتماعية، ن�س��بة 

�سئيلة منها تذهب اإىل الأ�ر املحتاجة.

ومبوج��ب ق��رار احلكومة، �س��يوجه فائ���ش الدعم 
الجتماعي الذي �س��يتم ا�س��رتداده بعد ا�ستهداف 
الفئات اله�س��ة، لدعم قطاعات ال�س��حة والتعليم 
وحت�س��ني الأجور، علما اأن اإعادة النظر يف �سيا�سة 
الدعم الجتماعي �س��بقتها درا�سة معمقة لتحديد 
كيفية ا�س��تهداف الأ�ر املوؤهلة للدعم الجتماعي 

للدولة مب�ساهمة عدة قطاعات وزارية.
و�س��هد الع��ام 2021 اأي�س��ا توزيع ع��دد هام من 
ال�س��كنات مبختلف ال�س��يغ، وكان��ت اأكرب عملية 
خ��الل �س��هري جويلي��ة ونوفم��رب املن�رم��ني، 
وخ�س��ت العملي��ة كافة وليات الوط��ن، بتوزيع 
عدد هام من احل�س�ش ال�سكنية ل�سيما باملجمعات 
ال�س��كنية الكربى، يف حني يجري اإمتام اإجناز 900 
األف وحدة حت�سبا لت�س��ليمها يف الفرتات القادمة، 

للق�ساء ب�سكل نهائي على اأزمة ال�سكن.
   لطيفة بلحاج

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الأ�شتاذ: عبد الوهاب غرزويل

حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء عنابة
عنابة الأول  الطابق  احلرية  �شاحة   02

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري عن طريق الن�شر
املواد: 412 - 336 - 354 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية

بموج��ب اأمر يت�صم��ن الإذن  بن�صر م�صمون عق��د تبليغ ر�صمي في جريدة يومي��ة وطنية  ال�صادر 
ع��ن رئي���س محكمة عناب��ة  بتاري��خ 2021/12/21، رق��م الج��دول: 2021/5430 رق��م الفهر�س: 
2021/6360 والقا�صي ب�: "ناأذن للعار�س: اآل خليفة بنك �صركة ذات اأ�صهم في حالة ت�صفية الممثل 
ف��ي �صخ�س مدي��ره، العنوان: طريق قرواو رقم 30 �صندوق بريد 62 ق��رواو بوفاريك البليدة بن�صر 
م�صمون مح�صر تبليغ حكم ح�صوري اعتباري �صد/ ال�صركة ذات الم�صوؤولية المحدودة "الإيدوغ" 
"SARL EDOUGH" الممثل��ة م��ن طرف م�صيرها، العنوان: ح��ي 08 مار�س ال�صهل الغربي رقم 
11 ولي��ة عنابة بجريدة وطنية يومية على نفقة: اآل خليفة بنك �صركة ذات اأ�صهم في حالة ت�صفية 
الممث��ل في �صخ�س مديره، العنوان: طريق قرواو رقم 30 �صندوق بريد 62 قرواو بوفاريك البليدة، 

والقول لأنه يعود الينا البث في حالة الإ�صكال في التنفيذ.
 بن��اء عل��ى طل��ب الأ�صتاذة: عالل��و اآ�صيا، القائمة ف��ي حق : اآل خليف��ة بنك �صرك��ة ذات اأ�صهم في 
حال��ة ت�صفي��ة الممثل في �صخ�س مديره، العن��وان: طريق قرواو رقم 30 �صن��دوق بريد 62 قرواو 
بوفاريك البلي��دة المت�صمن التما�صها الموجه الينا لتبليغ الحكم ال�صادر عن محكمة عنابة بتاريخ: 
2019/02/21، ج��دول رق��م: 2018/05108، وفهر�س رق��م : 2019/00989 الق�ص��م : التجاري/ ا 

لبحري.
نحن الموقع اأدناه، الأ�صتاذ/ عبد الوهاب غرزولي مح�صر ق�صائي لدى مجل�س ق�صاء عنابة والكائن 

مقر مكتبنا ب�صاحة الحرية رقم 02 الطابق الأول عنابة.
 قمن��ا بتحري��ر مح�ص��ر تبليغ حكم ح�ص��وري اعتباري الى/ ال�صرك��ة ذات الم�صوؤولي��ة المحدودة 
"الي��دوغ" "SARL EDOUGH" الممثل��ة من ط��رف م�صيرها، العنوان: ح��ي 08 مار�س ال�صهل 

الغربي رقم 11 ولية عنابة ولية عنابة.
معلني��ن له باأن اأجل الطع��ن بال�صتئناف اأمام كتاب��ة �صبط المجل�س المخت�س مح��دد ب�صهر واحد 
)01( ابتداء من تاريخ التبليغ الر�صمي للحكم الى ال�صخ�س ذاته ويمدد اأجل ال�صتئناف الى �صهرين 
)02( اذا ت��م التبلي��غ الر�صمي في موطنه الحقيقي اأو المختار  طبقا للم��ادة 336 ق ا م ا واأن الطعن 
بالنق���س يرفع في اأجل �صهرين )02( يبداأ من تاريخ التبلي��غ الر�صمي للحكم اإذا تم �صخ�صيا ويمدد 
اأج��ل الطعن بالنق���س الى ثالثة اأ�صهر )03( اإذا تم التبليغ الر�صمي ف��ي موطنه الحقيقي اأو المختار 

طبقا للمادة 354 من ق.ا.م.ا  
وللعل��م والحجة وحتى ل يجهل اأح��د حررنا المح�صر الحالي الذي �صلمنا ن�صخة منه مرفقا ب�صورة 
الحك��م ال�صالف الذكر ف��ي اليوم وال�صهر وال�صن��ة المذكورين اأعاله، للعمل ب��ه وفقا لما يقت�صيه 

القانون.
الأ�شتاذ/ املح�شر الق�شائي
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�سحي،  طارئ  اأو  الإنعا�س،  قاعات  اأو  الفرا�س  األزمها  ع�سال  بمر�س  اإ�سابتها  اإثر  الأجنبية،  و  العربية  البلدان  و  بالجزائر  التمثيل،  و  الغناء  نجوم  من  الكثير   2021 �سنة  خالل   انطفاأت 
 اأو حادث �سير، في حين خطف فيرو�س كورونا عددا معتبرا منها، تاركة خلفها الكثير من الحزن و الح�سرة في ال�ساحة الفنية، و اأر�سدة فنية ثرية تخلدها في قلوب محبيها، و ت�ساهم 

في تطوير الفن و الثقافة.

من اأ�ش��هر الفنانني اجلزائريني الذين 
ال�ش��نة  يف  امل��وت  غيبه��م 
املن�رصم��ة، القام��ة و القيمة 
الفنية، �ش��يدة الغناء اجلزائري 
الأ�ش��يل �ش��لوى، و ا�ش��مها 
مليتي، يف  احلقيق��ي فطوم��ة 
يوم 09  دي�شمرب الفارط، عن 

عمر ناهز 86 عاما، اإثر اإ�ش��ابتها 
خلفه��ا  تارك��ة  دماغي��ة،  بجلط��ة 

جمموعة كب��رة من الأغ��اين الرتاثية 
اخلالدة مبختلف الطبوع.

و بع��د يومني، اأي يف 11 دي�ش��مرب حلق بالراحلة، 
املمثل امل�رصحي ال�ش��اب يا�شني زايدي، 

ع��ن عم��ر ناه��ز47  عاما، ب�ش��بب 
ق��د  و  كورون��ا،  م�ش��اعفات 

�ش��ارك الفقي��د كممث��ل يف 
26 م�رصحي��ة، و تاألق اأي�ش��ا 
كمخرج م�رصحي،  كما �شطع 
جنمه يف ال�شا�ش��ة ال�ش��غرة 
حي��ث �ش��ارك يف 26 عمال، 

و�ش��اء الق��در اأن يرح��ل بع��د 
�ش��هر واحد من زواجه، تاركا عديد 

امل�ش��اريع الفني��ة خلفه، كم��ا رحل يف 
نف���س ال�ش��هر مدير الت�ش��وير اإ�ش��ماعيل خل�رص 

حامينا.
و قبله��م و بال�ش��بط يف الثامن من 

اأكتوب��ر الف��ارط، خطف��ت املنية 
عميد الأغنية  البدوية، الفنان 
رابح دريا�ش��ة عن عمر ناهز 
87 عاما، لكن ر�شيده الكبر 
م��ن الأغ��اين �ش��يخلده  يف 
قل��وب خمتلف الأجيال، فمنذ 
تفرغ للغناء، تاركا ن�ش��اطاته 

الأخرى، يف 1953 ، تغنى بالوطن 
و احلرية و الأ�ش��الة و اجلمال و احلب 

و الفري��ق الوطني لك��رة القدم، و ر�ش��ع اأغانيه 
باحلك��م و املواع��ظ و الأحل��ان الرتاثي��ة املمي��زة 

بلم�شاته اخلا�شة، فجاءت على �شكل 
ق�شائد و اأنا�شيد و اأغاين تبهر من 

ي�شمعها و ت�شكن ذاكرة الفن 
اجلزائري، كما �ش��هد �ش��هر 
اأكتوب��ر اأي�ش��ا رحيل مغني 
اأحم��د  الأندل�ش��ي  الطاب��ع 

العايب. 
  و م��ن اأ�ش��هر الراحلني يف 

موكب �ش��بتمرب الفارط ، نذكر 
املمث��ل امل�رصح��ي و التلفزي��وين و 

ال�شينمائي عمر قندوز، الذي رحل يف 
الفاحت منه، عن عمر ناهز 70عاما، ب�شبب 

م�شاعفات كورونا. 
و ق�ش��ى الفقيد ن�ش��ف قرن من 

عم��ره يف جم��ال التمثيل، و 
التي  املراحل  عاي�س خمتل��ف 
مر به��ا الفن اجلزائ��ري، و قد 
تاأل��ق يف كاف��ة الأدوار التي 
الكوميدية  �ش��واء  تقم�شها، 
اأو الدرامية اإىل جانب اأ�ش��ماء 

فنية كبرة، و من ين�ش��ى �ش��وته 

بنربته املميزة و مالحمه التي تن�شهر يف 
كل �شخ�شية يوؤديها؟   

كما انتقل يف ال�شاد�س من �شبتمرب 
اإىل جوار ربه، املمثل ال�شينمائي و 
امل�رصح��ي و املدير الأ�ش��بق مل�رصح 
ق�ش��نطينة اجلهوي، حاج اإ�شماعيل 
حممد ال�ش��غر، بالوليات املتحدة 
اأثناء زيارة عائلي��ة، عن عمر ناهز89 
عاما، بعد م�ش��ار فني طويل و ثري مكلل 

بالنجاحات.
و يعت��رب الفقي��د من ب��ني الفنان��ني الكبار 

الذي��ن و�ش��عوا الأ�ش���س الأوىل للفن 
كان��ت  و  باجلزائ��ر،  الراب��ع 
بداياته مع فرقة م�رصحية 
للهواة هي »األف ليلة 
و ليل��ة«، اإىل جانب 
�ش��غيب  ال�رصي��ف 
و  العمو�ش��ي  و 

ق��دم  و   ، غرهم��ا 
يف  خزن��دار  توفي��ق  م��ع 

اخلم�ش��ينات م�رصحية »الطيور 
املفرت�ش��ة«، و حل��ق بعي��دا بني اأح�ش��ان 
اأبي الفنون، مبدع��ا يف كل اأعماله، كما قدم 

ح�ش�ش��ا اإذاعية و �شارك يف عديد الأفالم 
اجلزائري��ة، تاركا ا�ش��ما من ذهب يف 

الزاخر  اجلزائري  الفن  �شجل 
بالعباقرة و املبدعني. 

اأ�ش��هر  م��ن  و 
 10 ي��وم  الراحل��ني 
الف��ارط،  �ش��بتمرب 
نذكر بط��ل معركة 

اإح��دى  اجلزائ��ر، 
يف  الرئي�ش��ية  املحط��ات 

ح��رب التحرير الوطني��ة، املجاهد 
و املنتج ال�ش��ينمائي يا�ش��ف �ش��عدي، عن 

عم��ر ناهز 93عام��ا، كما رحل ال�ش��ينمائي 
اإبراهي��م ت�ش��اكي، اأح��د �ش��ناع الع�رص 

اجلزائري��ة،  لل�ش��ينما  الذهب��ي 
و خم��رج فيل��م »حكاي��ة 
لق��اء«، املتوج بجائزة 
و  ال�ش��ينما  مهرجان 
التلفزي��ون الإفريقي 
»في�شباكو« بباري�س، 
ناه��ز  عم��ر  ع��ن 

74عاما.
وف��اة  اأوت  �ش��هر  �ش��هد  و    

عدي��د الأ�ش��ماء الفنية، على غ��رار املمثل 
الكومي��دي �ش��عيد حلمي، و ا�ش��مه احلقيقي 
�ش��عيد اإبراهيمي، الذي فتكت به م�شاعفات 
كورونا عن عمر ناهز82 عاما، تاركا خلفه 
العديد من الأعمال املميزة يف ال�شينما 
و الإذاع��ة و التلفزيون، و تاألق يف 
تن�شيط عديد احل�ش���س الإذاعية 
املوجهة لالأطفال و ح�ش�س اأخرى 
ح��ول امل�رصح، كما رح��ل يف نف�س 
التلفزيوين حممد  املخرج  ال�ش��هر 
عاي���س، و امل�رصح��ي عب��د الق��ادر 

طليب..

و يف 10 اأوت رح��ل املمثل الكوميدي عمار 
بلميل��ي، عن عمر ناهز 54عام��ا، متاأثرا 

ب�شكتة دماغية.  
و يف 26  من ذات ال�ش��هر رحل ال�شيخ 
املازوزي، اأبرز عازيف مو�شيقى الراي و 
مغنيي��ه يف اجلزائر و الوطن العربي،  و 

ذلك بعد اأ�شبوع واحد من وفاة ابنه.
و تويف يف31 جويلية الفارط احلاج اأحمد 

بغ��داديل، اأحد اأعمدة الأغنية الأندل�ش��ية و يف 
25 من نف�س ال�ش��هر رحل مغني ال�شعبي ال�شيخ 
م�شطفى  بلكحل، و ال�شاعر ال�شعبي 
  23 يف  و  ع��زوزي،  الق��ادر  عب��د 
جويلية غادرنا املخرج و املمثل 

و املدي��ر ال�ش��ابق مل���رصح 
�شيدي بلعبا�س ح�شن 

ع�ش��و�س، و يف يوم 
22 من نف�س ال�شهر 
غيب امل��وت املخرج 
و املمث��ل عب��د املال��ك 

بو�شاحل.
يف ح��ني �ش��هد ي��وم 20 رحيل 

امل�رصح��ي اإدري���س �ش��قروين، و يف ي��وم 13 
رحل امل�رصحي و ال�شينمائي حمفوظ بلعيا�شي.

و يوج��د يف قائمة الراحل��ني الكثرين  
يف ذات ال�ش��هر، املمث��ل الكوميدي 

كاي�ش��ية  فري��د  املع��روف 
فري��د  با�ش��م  ال�ش��هر 

الروكر.
و غي��ب امل��وت يف 
�ش��هر جوان الفارط  
امل�رصح��ي  م��ن  كل 
و  طالب��ي  عل��ي 
ال�ش��ينمائي ن��زمي جمعي و 

الفنان الكوميدي ح�ش��ن بن عزيز 
و غره��م.و �ش��هد ي��وم 02ماي، رحي��ل الفنان 

الكومي��دي بالح��ة  ب��ن زي��ان، النوري 
يف �شل�ش��لة »عا�ش��ور العا�رص«، عن 

عمر ناه��ز 68 عاما، بعد �رصاع 
مري��ر مع مر���س القلب، 

خلف��ه عديد  ت��اركا 
الكوميدية  الأعمال 
الناجحة، كما �ش��هد 
نف�س ال�ش��هر رحيل 
الكومي��دي  املمث��ل 
روؤوف غ��راف، و مغن��ي 

ال�ش��عبي اإبراهيم ب��اي و الفنان 
جمال �شايب.

و �ش��هد ي��وم 18 اأفريل رحيل ابن��ة فنان البدوي 
عبد احلميد عباب�ش��ة ، ال�شيدة نعيمة عباب�شة، بعد 

تدهور حالتها ال�ش��حية و م�شاعفات كورونا 
ع��ن عم��ر ناه��ز 56عام��ا، تارك��ة خلفها 

جمموعة متنوعة م��ن الأغاين اجلميلة 
مبختلف الطبوع اجلزائرية، كما رحل يف 
ذات ال�شهر املغني اعمر لوكيل و الفنان 
زكري��ا ���رصيف. و يف 17مار�س، رحلت 
املمثلة و املخرج��ة و املنتجة رمي غزايل، 
يف ريعان �ش��بابها، بعد ���رصاع طويل 

و مري��ر مع ال�رصطان، كم��ا توفيت يف نف�س 

فتيحة ن�رصين  الفنانة  ال�ش��هر، 
و املو�شيقيني ح�شني نحال 
و نا�رص رحال و املمثلني 
الطاه��ر حرح��ورة و عبد 

الكرمي كرارة.   
و غّيب املوت يف فيفري 
الطاهر  الب��دوي  املغن��ي 
املو�ش��يقي  و  �شي�ش��اين 
خلي��ل ده��ان و املخ��رج اأحم��د 
�شعيدي، و غادرنا يف �شهر جانفي 
 عمي��د الأغنية البدوية ال�ش��يخ ب��ن ذهيبة تكوك 

و امل�رصحي �شعيد رحماين.

  فنانون عرب و أجانب
 رحلوا ..

و من اأ�ش��هر الراحلني يف 
الوط��ن العرب��ي ب�ش��بب 
 ،  2021 يف  كورون��ا 
امل�رصيني  النجمني  نذكر 
و الزوج��ني �ش��مر غامن 
و دلل عبد العزي��ز و املمثلة 
و عار�ش��ة الأزياء ال�شابقة رجاء 

و  املمثل هادي اجليار و كذا املو�ش��يقار اجلداوي  
اللبناين الكبر اإليا�س رحباين، و مواطنه مي�ش��ال 

ثابت.
كم��ا رح��ل جن��م التلفزي��ون و 
امل���رصي عزت  ال�ش��ينما 
الفن��ان  و  العاليل��ي 
و  خلي��ل  اأحم��د  القدي��ر 
وحي��د  ال�شيناري�ش��ت 
حامد، و املطرب ال�شوري 
الكبر    �شباح     فخري 
و مواطن��ه املمث��ل حمم��د 
ال�شماط، بعد �رصاع مع اأمرا�س 
اأخ��رى، و تظل قائم��ة النجوم التي 

انطفاأت طويلة، لكن اأعمالهم تخلدهم. 
و من اأ�شهر الفنانني الذين رحلوا يف 
املمثلني  نذكر  املن�رصمة  ال�ش��نة 
هولربوك  ه��ال  الأمريكيني 
و دين �ش��توكويل و كذا 
املمثل املر�شح لالأو�شكار 
و بط��ل »�ش��وبرمان« نيد 
بيتي،  و املمثل امل�رصحي 
الربيطاين،  اأبتايد  مايكل 
املمثل��ة  رحل��ت  كم��ا 
كلوري�س بي�شمان، احلائزة على 
جوائز اإميي عن عملها »ماري تيلر 
مور و برامز« و اأعمال تلفزيونية اأخرى، اإىل جانب  
اأو�ش��كار عن فيلمها »اآخر �ش��ور 
اأي�ش��ا  غادرتن��ا  و  العر���س«، 
املمثلة �شي�شيلي تاي�شون، 
احلائزة على ثالث جوائز 
اإميي، و التي نذرت حياتها 
للدفاع عن حقوق الن�شاء 
ذوات الب�رصة ال�شمراء.  
 �إلهام.ط

نجــــوم انطفـــأت فــي2021 

فنانـــون عرب
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 الوبــــاء يلقـــي مــرة أخرى 
بظاللـــه على المشهــد  الثقافيّ الجزائــري

حصاد 2021 الثقايف

ر�صدتها/ نـّوارة حلــر�ش

كانت 2021، �سنة اأخرى، �ساحبة على عدة م�ستويات، فعجلة الن�ساطات الثقافية �سبه معطلة، فقط بع�س الن�ساطات المتفرقة هنا وهناك حاولت تحريك الم�سهد وتفعيله والإ�ساءة 
عليه، فالوباء األقى بظالله مّرة اأخرى، على الم�سهد الثقافي الجزائري، و اأربك الحياة الثقافّية في معظم قطاعاتها ومفا�سلها، و للعام الثاني على التوالي يغيب �سالون الجزائر الدولي 

للِكتاب، ب�سبب وباء كورونا و الإجراءات الوقائية واِلحترازية و بع�س القيود التي فر�سها هذا الم�ستجد و المتحور في اآن. 

اإن احلال��ة الوبائية التي مير به��ا العامل ومعه 
اجلزائ��ر، و�ش��عت الكث��ر من الن�ش��اطات 
واملهرجانات والفعاليات يف �شلة الأجندات 

املوؤجلة وامللغاة اأحياًنا. 
وبه��ذا اأثرت �ش��لًبا على احلي��اة الثقافّية يف 
البل��د، واألق��ت بظالله��ا واإرباكاته��ا على 
قطاع الثقافة ب�شكٍل وا�شح، فلم تكن �شنة 
2021 �شنة الن�شاطات و الفعالّيات الثقافّية 
الالفت��ة بقدر ما كانت �ش��نة اِلن�ش��غالت 
ال�ش��حية و اخل�ش��ائر املتتالية لأ�شماء اأدبية 
وثقافي��ة واإعالمية كثرة، م��ن اجلزائر ومن 

خمتلف البلدان. 

اأهم الجـوائز و التـتويجات  

الكاتب أحمد طيباوي يتوج 
بجائزة نجيب محفوظ 

فاز الكاتب والروائي اأحمد طيباوي، بجائزة 
جنيب حمف��وظ لالإبداع الأدبي العربي لعام 
2021، يف دورته��ا 24، عن روايته »ِاختفاء 
ال�ش��يد ل اأحد«. ال�ش��ادرة عن من�ش��ورات 
اِلخت��الف باجلزائ��ر ومن�ش��ورات �ش��فاف 

بلبنان.

 الدكتور عبد المـلك
 مرتاض يتوّج بجائزة سلطان 

العويس 
ُت��ّوج الناقد والباحث والكاتب الدكتور عبد 
املل��ك مرتا���س، بجائ��زة �ش��لطان العوي�س 
الثقافي��ة يف دورتها ال�ش��ابعة ع�رشة )فرع 
الدرا�ش��ات الأدبية والنق��د(. و جاء يف بيان 

اجلائ��زة، اأّن فوز الناقد اجلزائ��ري عبد امللك 
مرتا���س بهذه اجلائزة، يعود اإىل ما تتمتع به 
موؤلفاته من ُعمٍق و �ش��موٍل غطت جمالت 

ِعدة يف الدرا�شات الأدبية والنقدية.

الكاتبة والصحفية زهية منصر 
تفوز بجائزة اِبن بطوطة ألدب 

الرحلة 
ف��ازت الكاتبة وال�ش��حفية زهي��ة من�رش 
بجائ��زة ِاب��ن بطوط��ة لأدب الرحل��ة، )فرع 
ال�ش��حافية«(،  الرحلي-الرحلة  »الريبورتاج 
ع��ن كتابها »من��ازل الغائب��ن: على ُخطى 
املقيم��ن يف الغي��اب«، وتزامنا م��ع اإعالن 
اأ�ش��ماء الفائزي��ن، �ش��در الِكت��اب عن دار 
ال�ش��ويدي يف �شال�ش��ل »ِارتي��اد الآف��اق« 
املعا���رشة  والرحل��ة  املُحقق��ة  للرحل��ة 
والدرا�ش��ات بالتعاون مع املوؤ�ش�شة العربية 

للدرا�شات والن�رش يف بروت.

جائزة محمّد ديب للرواية 
 تحفظ ماء وجه الجوائز 

في الجزائر
ع��ادت جائزة حمّمد ديب الأدبية يف طبعتها 
الّلغ��ة  ف��رع  يف   ،2021 دورة  ال�ش��ابعة، 
العربية لرواية »لرنق�س الرتانتيال ثم منوت« 
للكاتب ال�ش��اب عبد املنعم بن ال�شايح. ويف 
الفرن�ش��ية فازت رواية »بادي راينت، موت 

وحياة كرمي فطيمي« مل�ش��طفى بن ُف�شيل. 
ويف الأمازيغية فازت رواية »كاويتو« ملراد 
زميو. وج��اءت جائزة حمّمد دي��ب دورة هذا 
الع��ام لتحفظ ماء وجه اجلوائ��ز يف اجلزائر، 
يف وق��ت غابت فيه جوائ��ز اأدبية مل مير على 
تاأ�شي�ش��ها اإّل �ش��نوات قليلة� مث��ل اجلائزة 
الكربى اآ�ش��يا جب��ار للرواي��ة، املتوقفة منذ 
�ش��نة 2019، وجائزة ميينة م�شاكرة الأدبية. 
وغرها م��ن جوائ��ز اأدبية خمتلف��ة توقفت 

وغابت دون اأ�شباب وجيهة. 

الكاتب اإلفريقي التنزاني عبد 
الرزاق جرنة يتوج بجائزة نوبل 

ف��از الروائ��ي التن��زاين عبد ال��رزاق جرنة 
بجائ��زة نوبل ل��الآداب لع��ام 2021. وقالت 
جلنة التحكيم اإّن �ش��بب ه��ذا اِلختيار يرجع 
اإىل اأّن »�ش��احب رواي��ة )بارادي���س(، يتمّيز 
ب�رشد لالأحداث يخلو من اأي م�شاومة لآثار 
اِل�شتعمار وم�ش��ر الالجئن العالقن بن 
الثقافات والق��ارات«. كما اأكدت الأكادميية 
يف بيان التتوي��ج، تفانيه من اأج��ل احلقيقة، 
ولفتت اإىل اأّن رواياته تثور على الأو�شاف 
النمطي��ة وتفتح الأعن على ���رشق اأفريقيا 
املُتن��وع ثقافًي��ا وغر املاأل��وف لكثرين يف 

مناطق اأخرى حول العامل.

غونكور الفرنسية للسنغالي 
محمّد مبوغار سار

“غونك��ور” اجلائزة الفرنكوفوني��ة الأدبية 
الرفيع��ة واملرموق��ة عاملًيا، والت��ي ُتنح منذ 
تاأ�شي�ش��ها �ش��نة 1892، للموؤّلف��ن الذي��ن 
يكتب��ون بالّلغ��ة الفرن�ش��ية، ح�ش��دها هذه 

ال�ش��نة الكاتب ال�ش��نغايل حمّم��د مبوغار 
�ش��ار، ع��ن روايته »ذاك��رة الرج��ال الأكرُث 
�رّشي��ًة«. مبوغ��ار �ش��ار، من موالي��د دكار 
ع��ام 1990  وه��و اأ�ش��غر روائّي يح�ش��ل 
على اجلائزة بعد الفرن�شّي بارتيك غرينفيل 
اّل��ذي حازها ع��ام 1976 وهو يف التا�ش��عة 

والع�رشين من العمر.

األردني جالل برجس يفوز 
بالجائزة العالمية للرواية 

ع��ادت اجلائ��زة العاملي��ة للرواي��ة العربي��ة 
ع���رشة  الرابع��ة  دورته��ا  يف  –البوك��ر-، 
لعام2021، لرواي��ة »دفاتر الوّراق« للكاتب 
والروائي الأردين ج��الل برج�س. واخترت 
الرواي��ة من بن �ش��ت رواي��ات يف القائمة 
الق�شرة، من طرف جلنة التحكيم بِاعتبارها 
اأف�ش��ل عمل روائي ُن���رش بن يوليو 2019 

واأغ�شط�س 2020. 

rرحيل الكاتب والروائي الكبير مرزاق 
بقطا�ش

مــع بداية العــام 2021، وحتديداً يــوم ال�سبت 2 جانفي، 
رحــل الأديــب الكبري مــرزاق بقطا�ــس، )روائــي وقا�س 
وُمرتجــم وكاتــب �سيناريــو و�سحفــي(، بعــد معانــاة مع 
املر�ــس، عــن عمر ناهــز 75 عاما. الراحل مــن مواليد 13 
جــوان، العــام 1945. لــه اأكثـر مــن خم�سة ع�ســر اإ�سداراً 

اأدبيًا يف الّرواية والرتجمة والق�سة. 

rرحيل الناقد والمترجم ح�سين خمري
يف 13 جانفــي، تويف الكاتب والناقــد واملرتجم والباحث 
الأكادميــي الدكتــور ح�ســن خمري عــن عمــر ناهز 66 
عاًما. واّلذي كانت وفاته املُفاجئة �سدمًة وخ�سارة ُكربى 
يف اآن. اإذ خ�سرتــه ال�ساحــة الثقافيــة الوطنية وجامعة 
ق�سنطينــة علــى وجــه اخل�سو�ــس، واحلركــة النقدية 
اجلزائريــة والعربيــة. وُيعــد الراحــل مــن اأبــرز واأكفاأ 
الأ�ساتذة الذيــن عرفتهم جامعة ق�سنطينــة، ومن اأبرز 
واأهم الُنقــاد واملرتجمن الذين اأجنبتهــم اجلزائر. وهو 
اإىل جانــب هذا خريج جامعــة ال�سوربون، وقــد اأ�سرفت 
علــى اأطروحته عاملــة الل�سانيات ال�سهــرية واملعروفة يف 
الأو�ساط النقدية العاملية الدكتورة »جوليا كري�ستيفا«.

 rوفاة ال�ساعرة والكاتبة عمارية بالل 
)اأم �سهام(

وهــران،  مبدينــة  ينايــر،   18 توفيــت اأم�سيــة اِلثنــن 
ال�ساعــرة والإذاعية عمارية بالل )مواليد العام 1939(، 

املعروفة با�سم )اأم �سهام(، عن عمر ناهز 82 �سنة. 

rرحيل الكاتب عبد الكريم خّمال متاأثرا 
بوباء كورونا

يف 4 مار�ــس، رحــل، عبد الكــرمي خّمال، روائــي و�ساعر 
وكاتب خم�ســرم يكتــب بالّلغــة الفرن�سية، ون�ســر اأغلب 
اأعمالــه الأدبية بفرن�سا وتون�ــس. الراحل من مواليد 15 
نوفمــرب1951. �ساء القدر اأن ميوت بعيــدا عن اأي اإ�ساءة 

اأو �سخب، متاأثرا مب�ساعفات الوباء.

rرحيل الكاتبة وال�سحفية ندى مهري
يف يــوم الثالثاء 8 جوان، رحلت الكاتبة والروائية، ندى 
مهــري، عن عمر  ناهز 50 �سنة، وذلــك بعد �سراع طويل 
مــع مر�س ال�سرطــان. الراحلــة كانت تقيــم يف القاهرة، 
ون�ســرت جمموعات ق�س�سية اأدبية واأخرى يف جمال اأدب 

الطفل.

rالموت ُيغّيب ال�ساعرة �سليمى رحال
يف يــوم 8 جويلية وباأحــد م�ست�سفيات القاهــرة، توفيت 
ال�ساعــرة والكاتبــة اجلزائرية �سليمى رّحــال، عن عمر 
ناهــز الـــ51 عاًما، بعد �سراع مع املر�س. ِابنة عن و�سارة 
مبدينة اجللفة، مــن مواليد العام 1970. وتعترب واحدة 

عرية يف اجلزائر.  ّ من اأجمل الأ�سوات ال�سِ

rرحيل ال�ساعرة وال�سحفية نورة �سعدي 
يف �سباح 9 اأكتوبر، توفيت ال�ساعرة والقا�سة وال�سحفية 
واملذيعــة نــورة �سعــدي. بعد حــوايل 20 يومــًا ق�ستها يف 
امل�ست�سفــى جراء معاناتها من اإ�سابة كورونا. الراحلة من 

مواليد مدينة قاملة العام 1956. 

rوفاة الكاتب والمفّكر الإيكولوجي بيار 
رابحي 

يف 4 دي�سمــرب ويف ديــار الغربة/فرن�ســا، تــويف الكاتــب 
واملفّكــر الإيكولوجــي والباحث، الفرانكــو جزائري بيار 
رابحــي، عــن عمــر ناهــز الــــ83 عامــا. الراحــل خمرتع 
بيئي فرن�سي مــن  ونا�ســط  وفيل�ســوف  زراعــة  وعــامل 
 1938 العــام  مــاي   29 مواليــد  مــن  اأ�سول جزائريــة، 
»رابــح  هــو  الأ�سلــي  وِا�سمــه  ولية ب�ســار،  بالقناد�ســة، 

رابحي«.

rرحيل ال�ساعر والروائي الفل�سطيني 
المعروف مريد البرغوثي

الأحــد 14 فيفــري، يف العا�سمــة الأردنيــة عمــان، تويف 
ال�ساعر والروائي الفل�سطيني املعروف مريد الربغوثي، 
عــن عمر ناهز الــ77 عاًما. الراحــل من مواليد 8 جويلية 
العــام 1944، يف قريــة ديــر غ�سانة القريبــة من رام اهلل 

بفل�سطن.

rنوال ال�سعداوي اأكثر كاتبة عربية مثيرة 
للجدل ترحل في ربيع 2021

يف 21 مار�س، رحلت الكاتبة واملفكرة والناقدة والروائية 
واملنا�سلــة الن�سوية امل�سريــة املثرية للجــدل، الدكتورة 
نوال ال�سعداوي، عن عمر ناهز الــ90 عاًما، بعد �سراع مع 
املر�س. الراحلة من مواليد مدينة القاهرة يف 27 اأكتوبر 
عــام 1931، ُعِرفــت اأي�ســا بن�سالهــا ودفاعهــا عن حقوق 
الإن�ســان وحقوق املراأة ب�سكٍل خا�ــس. �سغلت الّنا�س وهي 

حية، و�سغلتهم اأي�سا وهي ميتة.

 rرحيل �ساعر الثورة الفل�سطينية
 عز الدين المنا�سرة 

 5 يف العا�سمــة الأردنيــة عمــان، تــويف، فجــر اِلثنــن 
اأفريــل، ال�ساعــر واملفكر والأديــب والناقــد والأكادميي 
الفل�سطينــي املعروف، عز الديــن املنا�سرة، )اأحد �سعراء 
الثــورة الفل�سطينية( عن عمــر ناهز الـ74 عاًمــا، ُمتاأثرا 
مواليــد11  مــن  الراحــل  كورونــا.  بفريو�ــس  باإ�سابتــه 
اأفريل عــام 1946، اأقام وعا�س يف اجلزائــر فرتة �سنوات 

الثمانينيات.

rرحيل ال�ساعر العربي الكبير �سعدي 
يو�سف

يف يوم 13 جوان ويف العا�سمة الربيطانية، تويف ال�ساعر 
العراقــي الكبــري �سعــدي يو�ســف )مواليــد الب�ســرة عام 
1934(، عــن عمر ناهز الـــ87 عاًما بعد معاناة مع مر�س 
ع�ســال يف �سنواته الأخرية. �سعدي يو�سف اأو “ال�سيوعي 
الأخــري” كما ُيلقبه الو�سط الأدبــي العربي وكما جاء يف 
ق�سيدة لــه حتمل العنوان نف�سه، اأقام وعا�س يف اجلزائر 

لعدة �سنوات )1971/1964(.

rانطفاء المفكر الم�سري ح�سن حنفي
امل�ســري واملفكر  الفيل�سوف  املــوت،  اأكتوبــر، غيب  يف 21 
الإ�سالمــي الدكتــور ح�ســن حنفــي، عــن عمــر ناهــز 86 
عامــًا. الراحل مــن مواليد القاهرة عــام 1935. وهو اأحد 
اأ�سهــر اأ�ساتــذة الفل�سفــة الإ�سالمية يف م�ســر، واأحد رواد 
التنويــر يف العامل العربــي، وهو اأي�سا اأحــد اأبرز منّظري 

تيار الي�سار الإ�سالمي.                            ن.ل

rغـــــــــــــــابوا
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ق�سنطينة

مديرية البيئة
قرار رقم 975 موؤرخ يف 06 ماي 2020  يت�شمن فتح حتقيق عمومي مع االأخذ بعني االعتبار موجز  التاأثري على البيئة الجناز م�شروع 
مركز جتاري وفندق �شياحي الواقع باأر�شية ملجة الكيلومرت ال�شابع الطريق الوطني رقم 05 ينتمي للح�شة الريفية رقم 370 جزء بلدية 

ق�شنطينة لفائدة ال�شركة ذات االأ�شهم امل�شماة �شيتي مال SPA/CITY MALL امل�شرية من طرف ال�شيد بوالزرد عبد الكرمي
اإن وايل ولية ق�سنطينة

-بمقت�ضى القان�ن رقم 09/84 الم�ؤرخ في 1984/02/04 المت�ضمن التنظيم الإقليمي للبالد المعدل و المتمم
-بمقت�ضى القان�ن رقم 29/90 الم�ؤرخ في 1990/12/01 المتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم

- بمقت�ضى القان�ن رقم 19/01 الم�ؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بت�ضيير النفايات ومراقبتها واإزالتها.
- بمقت�ضى القان�ن رقم 10/03 الم�ؤرخ في 2003/07/19  المتعلق بحماية البيئة في اإطار التنمية الم�ضتدامة.

- بمقت�ضى القان�ن رقم 10/11 الم�ؤرخ في 2011/06/22 المتعلق بالبلدية.
-بمقت�ضى القان�ن رقم 07/12 الم�ؤرخ في 2012/02/21 المتعلق بال�لية.
-بمقت�ضى القان�ن رقم 11/18 الم�ؤرخ في 2018/07/02 المتعلق بال�ضحة.

ـ بمقت�ضى المر�ض�م الرئا�ضي الم�ؤرخ في 2020/01/25 المت�ضمن تعيين ال�ضيد/ �ضا�ضي اأحمد عبد الحفيظ واليا ل�لية ق�ضنطينة.
 بمقت�ضى المر�ض�م التنفيذي رقم 215/94 الم�ؤرخ في 1994/07/23 الذي ي�ضبط اأجهزة الإدارة العامة في ال�لية وهياكلها

-بمقت�ضى المر�ض�م التنفيذي رقم 60/96 الم�ؤرخ في 1996/02/27 المت�ضمن احداث مديرية البيئة على م�ضت�ى ال�لية.
-بمقت�ضى المر�ض�م التنفيذي رقم 138/06 الم�ؤرخ في 2006/04/15 الذي ينظم انبعاث الغازات، الدخان، البخار، الم�اد ال�ضائلة اأو ال�ضلبة في الج� 

و الظروف التي تتم فيها المراقبة.
-بمقت�ضى المر�ض�م التنفيذي رقم 198/06 الم�ؤرخ في 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم المطبق على الم�ؤ�ض�ضات الم�ضنفة لحماية البيئة.

-بمقت�ضى المر�ض�م التنفيذي رقم 144/07 الم�ؤرخ في 2007/05/19 الذي يحدد قائمة المن�ضاآت الم�ضنفة لحماية البيئة.
-بمقت�ضــى المر�ضــ�م التنفيذي رقم 241/19 الم�ؤرخ في 2019/09/08 المعدل والمتمم للمر�ض�م التنفيذي رقم 145/07 الم�ؤرخ في 2007/05/19 

الذي يحدد مجال تطبيق ومحت�ى وكيفيات الم�ضادقة على درا�ضة وم�جز التاأثير على البيئة.
-بنــاء علــى القرار رقم 580 الم�ؤرخ في 2015/03/30 المت�ضــمن فتح تحقيق عم�مي مع الأخذ بعين العتبار درا�ضــة التاأثير على البيئة لم�ضــروع 
مركز تجاري وفندق �ضــياحي ال�اقع باأر�ضــية لمجة الكيل�متر ال�ضابع طريق عين ال�ضمارة لفائدة ال�ضركة ذات الأ�ضهم الم�ضماة �ضيتي مال 

SPA/CITY MALL
-بناء على القرار رقم 268 م�ؤرخ في 2020/02/11 المت�ضــمن تعيين المحافظين المحققين لإجراء التحقيقات العم�مية عبر اإقليم ولية ق�ضــنطينة 

ل�ضنتي 2020 و 2021.
- بناء على العقد الإداري التعديلي الم�ضــهر بالمحافظة العقارية ق�ضــنطينة بتاريخ 2013/06/30 حجم 2125 رقم 36 لفائدة ال�ضــركة ذات الأ�ضــهم 

الم�ضماة �ضيتي مال.
-بناء على التقرير ال�ضادر عن مديرية البيئة رقم 576 الم�ؤرخ في 2020/02/25 المت�ضمن ال�ضروط ال�اجب ت�فرها واأخذها بعين العتبار عند درا�ضة 

التاأثير على البيئة للم�ضروع المذك�ر اأعاله.
- بناء على المرا�ضلة ال�ضادرة عن المديرية العامة للبيئة والتنمية الم�ضتدامة رقم 42 الم�ؤرخة في 2020/01/29 المت�ضمنة اإعادة ت�ضنيف واإخ�ضاع 

الم�ضروع اإلى م�جز التاأثير على البيئة تطبيقا لأحكام المر�ض�م التنفيذي رقم 241/19 الم�ؤرخ في 2019/09/08 المذك�ر اأعاله - ملحق رقم 2 -
باقرتاح من ال�سيد مدير البيئة لولية ق�سنطينة

يقرر
المادة الولى: يفتح تحقيق عم�مي مع الأخذ بعين العتبار م�جز  التاأثير على البيئة لنجاز م�ضــروع مركز تجاري وفندق �ضــياحي ال�اقع باأر�ضــية 
لمجة الكيل�متر ال�ضابع الطريق ال�طني رقم 05 ينتمي للح�ضة الريفية رقم 370 جزء بلدية ق�ضنطينة لفائدة ال�ضركة ذات الأ�ضهم الم�ضماة �ضيتي مال 

SPA/CITY MALL الم�ضيرة من طرف ال�ضيد ب�الزرد عبد الكريم
المادة 2: تعين ال�ضيدة/عايدة طالبي محافظة محققة للقيام بالتحقيق العم�مي على م�ضت�ى بلدية ق�ضنطينة.

المادة3: ي��ضــع م�جز التاأثير على البيئة وكذا �ضــجل التحقيق بمقر بلدية  ق�ضــنطينة  لمدة خم�ضة ع�ضــرة )15( ي�ما ابتداء من تاريخ ن�ضر هذا القرار 
بالجرائد ال�طنية، يمكن للم�اطنين اأن يطلع�ا على الم�ضــروع كل ي�م ابتداء من ال�ضــاعة الثامنة �ضــباحا الى غاية الثانية ع�ضر ومن ال�ضاعة ال�احدة 
زوال الى الرابعة والن�ضــف م�ضــاءا ماعدا ي�مي الجمعة وال�ضــبت واأيام العطل، لت�ضــهيل عملية اأخذ المعل�مات واإبداء الراأي من طرف الم�اطنين اأو 

الم�ضالح المعنية.
المادة 4: تر�ضل المحافظة المحققة مح�ضرا عند انتهاء المدة الم�ضار اليها اأعاله، مع ت�ضجيل مالحظاتها وا�ضتنتاجاتها الى مديرية البيئة.

المادة 5: يكلف ال�ضــادة الأمين العام لل�لية، مدير التنظيم وال�ضــ�ؤون العامة، مدير البيئة، مدير الم�ارد المائية، مدير ال�ضحة وال�ضكان، مديرة الطاقة، 
محافــظ الغابــات، مدير الم�ضــالح الفالحية، مدير الحماية المدنية، مدير التجارة، مدير ال�ضــناعة والمناجم، رئي�س دائرة ق�ضــنطينة ، رئي�س المجل�س 

ال�ضعبي لبلدية ق�ضنطينة بتنفيذ اأحكام هذا القرار الذي ين�ضر في مدونة القرارات الدارية لل�لية.
ع/الوايل
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
وزارة العدل 

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذ: عاطف بو�سبع 

حم�سر ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء عنابة 
حي زيغود يو�سف رقم 09 احلجار عنابة 

اإعالن عن بيع عق�ر ب�ملزاد العلني ب�أعلى عر�ض
)املواد 749، 750، 754 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية( 

بطلب من ال�سيدة : كرمي نجاة 
ال�ساكنة: حي 209 م م 17 رقم 162 وادي الدهب عنابة  

بناء على الحكم ال�سخ�سي الممهور بال�سيغة  التنفيذية بتاريخ 2018/12/03 ال�سادر عن محكمة 
عنابة بتاريخ 2018/07/09 تحت رقم جدول 18/00899، رقم الفهر�س 18/03494.

بناء على رخ�س��ة بالت�س��رف في اأموال قا�سر ال�سادرة عن ال�س��يد رئي�س ق�سم �سوؤون الأ�سرة لدى 
محكمة الحجار بتاريخ 2021/02/02 تحت رقم الترتيب 64/ 21 

� بناء على البطاقة العقارية الم�سلمة من طرف المحافظة العقارية بالحجار بتاريخ 21/02/10 
� بناء على ال�سهادة العقارية المحررة من طرف المحافظة العقارية بالحجار في 21/02/10 

� بناء على قائمة �سروط البيع 
� بن��اء على مح�س��ر اإيداع قائمة �س��روط البيع باأمانة �س��بط محكمة الحجار بتاري��خ 21/06/01 
و الموؤ�س��ر علي��ه من طرف ال�س��يد رئي���س محكمة الحجار بتاري��خ 2021/06/02 رقم الت�س��جيل: 
2021/08 و الذي حدد فيه تاريخ جل�س��ة العترا�س��ات ليوم 2021/06/22 على ال�س��اعة العا�سرة 
�س��باحا بمكتب رئي�س المحكمة، و جل�سة البيع ليوم: 2021/07/14  والموؤجلة ليوم 2022/01/19 

على ال�ساعة التا�سعة �سباحا  قاعة رقم 02 بمحكمة الحجار. 
تعيين العقار: 

ن�س��يب القا�سر زاوي فطيمة زهرة الم�ساع المتمثل في 460800/23520 من قطعة اأر�س فالحية 
تقع ببلدية �سيدي عمار م�ساحتها 84 هك 67 اآر 50 رقم 04 و مجموعة ملكية 5.

و عليه نحن الموقع اأدناه الأ�س��تاذ عاطف بو�س��بع مح�سر ق�س��ائي بدائرة اخت�سا�س مجل�س ق�ساء 
عنابة الكائن مقر مكتبنا بحي زيغود يو�سف رقم 09 الحجار عنابة نعلن اأن جل�سة بيع العقار المعين 
اأعاله اأجلت ليوم 2022/01/19  على ال�س��اعة التا�س��عة �س��باحا � قاعة رقم 02 � بمحكمة الحجار،  

واأنه �سوف يباع العقار لمن يتقدم باأعلى عر�س.
وعلي��ه ولمزيد م��ن المعلومات يمكن الإت�س��ال بمكتبنا اأو لدى كتابة �س��بط المحكمة لالإطالع 

على قائمة �سروط البيع.
المح�سر الق�سائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية تب�سة

دائرة بئر العاتر
بلدية بئر العاتر

و�سل ت�سجيل الت�سريح بت�أ�سي�ض جمعية بلدية 
بمقت�س��ى القانون رقم 06/12 الموؤرخ في 18 �س��فر 1433 الموافق ل�  12 جانفي 2012 المتعلق 
بالجمعيات، تم هذا اليوم 26 دي�س��مبر 2021 ت�س��ليم و�س��ل ت�سجيل الت�س��ريح بتاأ�سي�س الجمعية 

البلدية الم�سماة: 
ت�سمية الجمعية: جمعية اأفنان 

 المقيمة: حي العامرية � بئر العاتر � 
رئي�س الجمعية: منا�س زهوة ابنة علي  

تاريخ و مكان الميالد: 1984/03/14 بئر العاتر 
العنوان: حي العامرية � بئر العاتر �                                             رئي�س المجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي
الأ�ستاذ/ بو�سنيتفة مولود

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ميلة
اخت�سا�س جمل�س ق�ساء ميلة

والكائن مكتبه بـ: 43 �سارع بن �سولق - ميلة
الهاتف: 031.47.77.90

م�ستخرج من ق�ئمة �سروط بيع عق�ر ب�ملزاد 
العلني

املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية
نحن الأ�ستاذ بو�سنيتفة مولود مح�سر ق�سائي لدى محكمة ميلة اخت�سا�س مجل�س ق�ساء ميلة.

عمال بالمادة: 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نقوم بن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع عقار.
لفائدة: 1 - ورثة المرحومة مجدوب فتيحة ابنة م�س��عود وهم: زوجها: خالدي لخ�س��ر في حقه وحق ابنه القا�سر خالدي عدنان 
2 - ورثة المرحومة مجدوب �س��عيدة ابنة م�س��عود وهم: زوجها: بلي محمد في حقه وحق ابنته القا�سرة بلي اأميرة 3 - ع�سبة 
اأولده��ا البالغين وهم: بلي ح�س��ام الدين، بلي مروة، بلي منار، ال�س��اكنين: الحي الجديد ببلدي��ة وادي العثمانية ولية ميلة 4 - 

مجدوب حورية ابنة رم�سان ال�ساكنة: حي �سناوة العليا بلدية ميلة ولية ميلة.
�سد/ مجدوب محمد ال�ساكن )ة( ب�: حي بن �سالح رقم 22 بلدية و ولية ميلة

تنفي��ذا الحكم ال�س��ادر ع��ن محكمة : ميلة الق�س��م العقاري بتاري��خ: 2020/10/08، ق�س��ية رق��م: 20/01025، فهر�س رقم: 
20/01996 والممهور بال�س��يغة التنفيذية القا�س��ي في: اإفراغا للحكم ما قبل الف�س��ل في المو�س��وع ال�سادر بتاريخ: 10-
10-2019 فهر�س 02151-19 وبح�س��به اعتماد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بجاوي ال�س��عيد المودع باأمانة �س��بط 
المحكمة بتاريخ 20-04-2020 تحت رقم 190-20 وبالنتيجة الق�س��اء ب�س��رف الأطراف لبيع العقار الم�س��اع بينهم المنتمي 
للق�س��م 37 مجموعة الملكية رقم 123 بالمزاد العلني وق�س��مة عائد البيع بين جميع المالك ال�سائعين ح�سب ن�سيب كل واحد 
منهم مع الأخذ بعين العتبار عند توزيع ح�س��يلة البيع لتح�س��ينات التي ا�ستحدثها المرجع �سده في العقار الم�ساع والمحددة 

من طرف الخبير في تقريره والمقدرة بمبلغ 601230.00دج مع تحميل طرف النزاع الم�ساريف الق�سائية.
 نقوم بن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع المودعة والم�سجلة بكتابة �سبط محكمة ميلة بتاريخ: 2021/12/21  تحت رقم 
2021/09 وهذا لجل�سة العترا�سات المحددة ليوم: 2022/01/18 على ال�ساعة العا�سرة �سباحا وعليه فاإن لكل من له م�سلحة 

اأن يتقدم بعري�سة تت�سمن كل العترا�سات المحتملة وهذا قبل جل�سة العترا�سات بثالثة اأيام على الأقل.
واأنذرناه بالإطالع على قائمة �سروط البيع لإبداء المالحظات والإعترا�سات المحتملة واإل �سقط حقه في التم�سك بها.

وه��ذا للعق��ار المتمث��ل في: جزء واحد م��ن ثمانية اأجزاء )08/01( على ال�س��ياع، ف��ي مجموعة ملكية تحمل رق��م مائة وثالثة 
وع�س��رين )123( ، من الق�س��مة الم�س��احية رقم �سبعة وثالثين )37( من مخطط الم�سح الح�س��ري لبلدية ميلة، كائنة بحي بن 
�س��الح، ميلة، بلديتها دائرتها، ووليتها م�س��احتها الإجمالية اأربع اآرات، وثالثة ع�س��ر �سنتياآر )04 اآر 13 �ساآ(، تتكون من ثالث 
قطع اأر�س��ية: القطعة )a( م�س��يد عليها بناية لال�ستعمال ال�سكني، تتكون من طابق اأر�سي وطابق اأول، يحتوي على �ست )06( 
غرف، ومحلين )02( تجاريين، م�س��احتها مائة وع�س��رون متر مربع )120م2( القطعة )b(: غير مبنية، م�ساحتها مائة و�ستون متر 
مربع )160 م2( القطعة )c( غير مبنية م�ساحتها مائة وثالثة وثالثون متر مربع )133م2( على اأن يكون ال�سعر الإفتتاحي للبيع 
بالمزاد العلني بمبلغ: �س��تة ع�سر مليون و�سبعمائة وواحد وثمانين األف وثالثمائة واثنين دينار جزائري )16.781.302.00 دج( 

المحكمة التي �سيتم اأمامها البيع: محكمة ميلة.
يمكن الطالع على دفتر ال�سروط بمكتبنا نحن المح�سر الواقع بالعنوان المذكور اأعاله اأو باأمانة �سبط المحكمة.

المح�سر الق�سائي

املكتب العمومي للتوثيق/ الأ�ستاذ اأمقران ال�سعيد
موثق بالطاهري )ولية جيجل( ، الكائن 

ب�سارع غديد اأحمد، مقابل امللعب البلدي بو�سديرة 
اأحمد

الطاهري )ولية جيجل(

بيع حق اإيج�ر حمل للتج�رة
بتاري��خ:  اأع��اله،  التوثي��ق  بمكت��ب  ح��رر  بموج��ب عق��د 
2021/12/26، ال��ذي �سي�س��جل ف��ي اأوانه، البائع ال�س��يد/ 
كيعمو�س عبد الحليم بن �س��الح، ال�س��اكن ب���: بازول بلدية 
الطاهير )ولية جيجل(، الم�س��تري ال�سيد/ طبي�س �سمير بن 
يو�س��ف �س��اكن ب� حي بن ال�س��رقي طريق �س��طابة � بلدية 
ق�سنطينة )ولية ق�سنطينة(، مو�سوع البيع: حق اإيجار محل 
لال�س��تعمال التجاري يقع ب�: حي 200 م�س��كن تا�سيفت )بر 
09/05( � بلدي��ة الطاهير )ولية جيجل(، ذو م�س��احة قدرها: 
اأربعة ع�س��ر مترا مربعا و خم�سة و ت�سعون دي�سميترا مربعا 
)14.95م2(،  بثم��ن ق��دره: خم�س��مائة األ��ف دين��ار جزائري 

)500.000.00دج(.
لالإعالن / الموثق

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
وزارة العدل 

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذ: عبا�سي وليد 

بجانب مديرية ال�سحة الطارف مركز الطارف 
الهاتف: 038.30.39.20 

walidabbac17.@gmail.com :الربيد اللكرتوين

اإعالن عن بيع عق�ر ب�ملزاد العلني 
املادة 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بطلب من: ال�س��يد �س��نوف محمد فوزي وكيال عنه بموجب  وكالة خا�س��ة  عالوة حمزة ال�س��اكن بحي هواري 
بومدين بلدية بن مهيدي ولية الطارف. 

بناء على �س��هادة عدم الدفع ال�س��ادرة عن بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة بيرين رقم 656 الخا�سة بال�سيك 
المدرج تحت رقم 4011127 بنك الخليج BANK AGB وكلة عنابة. 

بناء على ن�س��خة من قائمة �سروط البيع المحررة بمعيتنا بتاريخ 2021/11/21 و المدرجة تحت رقم فهر�س 75/ 
2021 و الم�سجلة بتاريخ 2021/11/22.

بناء على مح�س��ر اإيداع قائمة �س��روط البيع بكتابة �س��بط محكم��ة الذرعان الموؤرخ ف��ي 2021/11/25 تحت 
رقم 2021/07 و الموؤ�س��ر عليه من طرف ال�س��يد رئي�س محكمة الذرعان والذي حدد فيه يوم 2021/12/21 اآخر 
اأجل لتقديم العترا�س��ات و جل�س��ة يوم 2021/12/26 على العا�س��رة �س��باحا بمكتب رئي�س المحكمة للف�سل 

في العترا�سات. 
بناء على ما تقدم، نحن الأ�س��تاذ: عبا�س��ي وليد مح�سر ق�سائي باخت�س��ا�س مجل�س ق�ساء الطارف اإقليم محكمة 

الطارف الكائن مقر مكتبنا بجانب مديرية ال�سحة الطارف مركز ولية الطارف والموقع اأ�سفله.
 نعل��ن ع��ن بي��ع العق��ار الآت��ي تعيينه: مبان��ي متمثل��ة ف��ي مق��ر الإدارة و اأربع��ة م�س��تودعات كائن��ة ببلدية
 ب��ن مهي��دي ولية الطارف بم�س��احة اإجمالية تق��در ب� 1430م2 )األ��ف و اأربعمائة و ثالثون مت��ر مربع( مقتطعة 
من م�س��احة اأكبر ت�س��اوي 5444م2 ملخ�س��ة م��ن الجزء الريفي رق��م 141 ب و المحددة كمايلي: من ال�س��مال: 
الفائ�س من الح�س��ة رقم 141، من ال�س��رق: تعا�س��دية تربية الموا�س��ي، و الفائ�س من الح�س��ة رقم 141، من 
الغ��رب: الفائ�س من الح�س��ة رق��م 141 و الطريق الوطني رقم 44، من الجنوب: الفائ�س من الح�س��ة رقم 141 

و الطريق الوطني رقم 44.
اآل ه��ذا العقار للمدين��ة التعاونية الفالحية للخدمات و التموين CASAP عن طريق ال�س��راء بموجب عقد اإداري 
مثبت للحقوق العينية لفائدة جماعة منتخبين الموؤرخ في 1999/03/05 بن مديرية اأمالك الدولة لولية الطارف 

و المدينة، و الم�سهر بالمحافظة العقارية الطارف بتاريخ 1999/03/17 حجم 132 رقم 68.
علم��ا باأن ال�س��عر الفتتاحي مقدر ب� 6.048.000.00دج )�س��تة ماليي��ن و ثمانية و اأربعون األ��ف دينار جزائري( 

ح�سب الخبرة الق�سائية. 
بجل�س��ة البيوع العقارية المزم��ع عقدها بقاعة الجل�س��ات بمحكمة الذرعان و ذلك بتاري��خ 2022/01/19 على 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا. 
و لكل من يهمه الأمر الت�س��ال بمكتب المح�س��ر الق�س��ائي اأو باأمانة �س��بط محكمة الذرعان لالطالع على 

قائمة ال�سروط. 
المح�سر الق�سائي
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ/ بوقربين ريا�س
حم�سر ق�سائي مبحكمة اخلروب

دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء ق�سنطينة
حي 1039 م�سكن عمارة 92 رقم 03 اخلروب

الهاتف: 0657.57.77.77

تكليف ب�لوف�ء عن طريق الن�سر بجريدة يومية وطنية
)املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية(

بناء على طلب ال�سيد: بن دخان رابح
ال�ساكن ب�: المنطقة التجارية �سيهاني ب�سير رقم 07 الخروب ق�سنطينة

بن��اء على عقد العتراف بدين المحرر بمكتب الأ�س��تاذ: بلحمادي �س��عيب، موثق 
بالخروب، بتاريخ: 2021/03/11، والممهور بال�سيغة التنفيذية.

ونظرا لتعذر التبليغ ونظرا لكون اللتزام يفوق 500.000.00 دج
بناء على اإذن بالن�س��ر في جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد/ رئي�س محكمة: 

الخروب، بتاريخ: 2021/12/20 ترتيب رقم: 21/2965.
* مراعاة لأحكام المادتين: 612، 613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

* تطبيقا لمقت�سيات المادة: 4/412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نحن الأ�ستاذ/ بوقبرين ريا�س، مح�سر ق�سائي بمحكمة الخروب، دائرة اإخت�سا�س 

مجل�س ق�ساء ق�سنطينة.
نكلف بالوفاء عن طريق الن�سر في جريدة يومية ال�سيد: طر�سي فريد بن حن�سالي

ال�ساكن ب: و جILOT 01 20 مدخل 02 رقم 213 علي منجلي الخروب - ولية 
ق�سنطينة

بما ت�س��منه ال�سند التنفيذي الم�س��ار اليه اأعاله واإعلمناه باأنه ملزم بت�سديد المبلغ 
الإجمال��ي المق��در ب���: 60.046.380.00دج )�س��تة ماليين و�س��تة واأربعون األف 
وثالثمائ��ة وثمانون دينار جزائري( خالل اأجل خم�س��ة ع�س��ر )15( يوما ابتداء من 

تاريخ التبليغ واإل نفذ عليه جبرا.
واإثباتا لكل ما تقدم، حررنا المح�س��ر الحالي وبلغناه للمطلوب عن طريق الن�س��ر 
بجريدة يومية وطنية طبقا لمقت�س��يات المادة 412 م��ن قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية الكل وفقا للقانون.
المح�سر الق�سائي
بوقبرين ريا�س

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة بوربيع ح�سيبة حم�سرة ق�سائية  لدى حمكمة
عني مليلة دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اأم البواقي 

الكائن مكتبنا باحلي البلدي رقم 102 عني مليلة 

اإعالن عن بيع عق�ر ب�ملزاد العلني
املادتني 749 ـ 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الموقعة اأدناه الأ�س��تاذة بوربيع ح�سيبة مح�س��رة ق�سائية بمحكمة عين مليلة مجل�س ق�ساء اأم البواقي الكائن مقر 
مكتبنا بالعنوان المذكور اأعاله. 

بناء على المادة 749 � 750 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
لفائدة ال�سيد: خرواع عماد الدين،  ال�ساكن بنهج عبان رم�سان رقم 14 ق�سنطينة.

�سد/ كل من: خرواع جميلة - خرواع منال - خرواع نورة - خرواع عمر
ال�ساكنين بنهج عبان رم�سان رقم 14 ق�سنطينة.

و�سد/ قايد ق�سبة ميمة في حق اأبنائها: خرواع نورين - خرواع اكليل مح�سن
ال�ساكنين: ب�سارع بغري�س م�سطفى عمارة النجمة الطابق 01 رقم 10 ق�سنطينة.

بمقت�س��ى ال�س��ند التنفيذي المتمثل في الحكم الممهور بال�س��يغة التنفيذية ال�س��ادر عن محكمة عين مليلة بتاريخ: 
2019/10/17 الق�سم العقاري رقم الجدول: 19/01506، رقم الفهر�س: 2019/02045 القا�سي في المو�سوع ب�: باإفراغ 
الحكم العقاري ال�سادر قبل الف�سل في المو�سوع عن محكمة الحال بتاريخ 28-03-2019 تحت فهر�س رقم 00776-

19 واعتماد الخبرة المنجزة من قبل الخبير بوبيدي �س��ياد المودعة لدى اأمانة �س��بط المحكمة بتاريخ 2019-06-02 
تحت رقم 404-19 والق�س��اء  بعدم قابلية ق�س��مة القطعة الأر�س��ية الكائنة بتراب بلدية عين مليلة تح�سي�س ال�سمال 
البالغ م�س��احتها 260 متر مربع تحمل رقم 241 في المخطط الخ�سو�س��ي للتجزئة، وبالنتيجة الق�س��اء ببيعها بالمزاد 
العلني على اأن يحدد ال�سعر الفتتاحي لها بمبلغ خم�سة ع�سر مليونا و�ستمائة األف دينار جزائري )15.600.000.00دج( 
مع تحميل طرفي الدعوى الم�س��اريف الق�سائية منا�س��فة بما فيها ر�سمي ت�سجيل الدعوى الأ�سلية واعادة ال�سير في 

الدعوى المقدر مجموعهما بثالثة اآلف دينار جزائري )3.000دج(.
بناء على الحكم ال�س��ادر عن محكمة عين مليلة بتاريخ 2019/10/17 الق�س��م العق��اري رقم الجدول: 19/01506رقم 
الفهر���س: 2019/02045 والموؤ�س��ر عليه "بحكم: 2020/09/24 فهر�س 20/01563 ق�س��ى بت�س��حيح الخطاأ المادي 
الوارد في ديباجة الحكم العقاري ال�س��ادر عن محكمة الحال بتاريخ: 2019/10/17 فهر�س 2019/02045 المتمثل في 
ا�سم المدعى عليها والقول اأن ال�سحيح هو قايد ق�سبة ميمة في حق ابنائها الق�سر خرواع نورين وخرواع اكليل مح�سن 

بدل من قايد ق�سبة ميمية في حق اأبنائها الق�سر خرواع نورين وخرواع اكليل مح�سن".
بن��اءا على الحكم ال�س��ادر عن محكمة عي��ن مليلة بتاريخ 2020/09/24، الق�س��م العقاري رقم الج��دول: 20/00931 

رقم الفهر�س: 20/01563.
بناءا على محا�س��ر التكلي��ف بالوفاء وتبليغ التكليف بالوفاء وتبليغ ال�س��ند التنفيذي المحرري��ن والمبلغين من طرفنا 

بتاريخ 2021/10/17 لل�سيدة قايد ق�سبة ميمة في حق اأبنائها: خرواع نورين - خرواع اكليل مح�سن.
بن��اءا على محا�س��ر التكليف بالوف��اء وتبليغ التكليف بالوفاء وتبليغ ال�س��ند التنفيذي المحرري��ن والمبلغين من طرف 
الأ�س��تاذة بن زايد لمياء مح�س��رة ق�سائية لدى محكمة ومجل�س ق�ساء ق�س��نطينة بتاريخ 2021/10/31 لكل من ورثة 

خرواع ح�سين وهم زوجته خرواع جميلة اأولده وهم: خرواع نورة، خرواع عمر، خرواع منال.
بناءا على الر�سائل الم�سمنة الو�سول المر�سلة من طرف الأ�ستاذة بن زايد لمياء مح�سرة ق�سائية لدى محكمة ومجل�س 

ق�ساء ق�سنطينة بتاريخ 2021/11/03 لكل من ورثة خرواع ح�سين وهم زوجته خرواع جميلة اأولده وهم: خرواع نورة، 
خرواع عمر، خرواع منال.

بناءا على محا�سر تبليغ ال�سند التنفيذي عن طريق التعليق بمقر البلدية وتبليغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بمقر 
البلدية من طرف  الأ�ستاذة بن زايد لمياء مح�سرة ق�سائية لدى محكمة ومجل�س ق�ساء ق�سنطينة بتاريخ 2021/11/07 

�سد كل من ورثة خرواع ح�سين وهم زوجته خرواع جميلة اأولده وهم: خرواع نورة، خرواع عمر، خرواع منال.
بن��اءا على محا�س��ر تبليغ ال�س��ند التنفي��ذي عن طري��ق التعليق بمق��ر المحكمة وتبلي��غ التكليف بالوف��اء عن طريق 
التعليق بمقر المحكمة من طرف الأ�س��تاذة بن زايد لمياء مح�س��رة ق�س��ائية لدى محكمة ومجل�س ق�س��اء ق�س��نطينة 
بتاريخ  2021/11/08 �س��د كل من ورثة خرواع ح�س��ين وه��م زوجته خرواع جميلة اأولده وهم: خ��رواع نورة، خرواع 

عمر، خرواع منال. 
بن��اء على قائمة �س��روط البيع المودعة  ل��دى محكمة عين مليلة بتاريخ 2021/12/06 رق��م 2021/18 نعلن عن البيع 

بالمزاد العلني: 
العقار مو�سوع البيع: 

القطع��ة الأر�س��ية الكائنة بت��راب بلدية عين مليل��ة ولية اأم البواقي تح�س��ي�س ال�س��مال البالغ م�س��احتها 260 متر 
مرب��ع مقتطع��ة من قطعة اأر�س اأكبر منها تبلغ م�س��احتها 17 هكتار، 11 اآر و 45 �س��اآر تحم��ل رقم 241 في المخطط 

الخ�سو�سي للتجزئة محددة من:
ال�سمال: ممر، من الجنوب: قطعة رقم 242، من ال�سرق: طريق، من الغرب: قطعة رقم 250.

والثابت ملكيته للمدعين والمدعى عليهم عن طريق �سهادة توثيقية بتاريخ: 2021/06/29 اأمام الأ�ستاذة نجاة بو�سطيلة 
موثقة بعين مليلة، والم�سهر بالمحافظة العقارية بعين مليلة بتاريخ 2021/08/02 حجم 478 رقم 118.

* عل��ى اأن يك��ون البيع بالمزاد العلني ب�س��عر افتتاحي والمقدر ب�: خم�س��ة ع�س��ر مليونا و�س��تمائة األ��ف دينار جزائري 
)15.600.000.00دج( والمح��دد الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوبيدي �س��ياد المودعة لدى اأمانة �س��بط المحكمة 

بتاريخ  02. 06. 2019 تحت رقم 19-404.
الثمن الأ�سا�سي: يكون البيع بالمزاد العلني ب�سعر افتتاحي و المقدر ب�: خم�سة ع�سر مليونا و�ستمائة األف دينار جزائري 

)15.600.000.00دج(
* جل�سة البيع: حدد تاريخها ليوم 2022/01/20 على ال�ساعة 10.00.

مكان البيع: يكون البيع علنا بق�سم البيوع العقارية بمحكمة عين مليلة. 
* و لكل المعلومات و لالطالع على قائمة ال�س��روط يرجى الت�س��ال بمكتب المح�س��رة الق�س��ائية اأو باأمانة �س��بط 

محكمة عين مليلة.
و اإثباتا لما تقدم حررنا هذا المح�سر للن�سر و التعليق الكل طبقا للقانون. 

المح�سرة الق�سائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية اأم البواقي

دائرة عني كر�سة

بلدية عني كر�سة

فتح حتقيق املالئمة اأو عدم املالئمة
طبقا لأحكام قرار ال�س��يد رئي�س دائرة عين كر�س��ة رقم 07 
الموؤرخ في 2021/12/21 المت�س��من فتح تحقيق المالئمة 
اأو ع��دم المالئمة المتعلق بم�س��روع فتح وا�س��تغالل مر�س 
لفائدة ال�سيدة/ لوذاذنة �سليحة الكائن بتجزئة ال�سالم بلدية 
عين كر�س��ة، ينهي رئي���س المجل�س ال�س��عبي البلدي عين 
كر�س��ة الى علم المواطنين كافة عن ال�س��روع في التحقيق 
العلن��ي لمدة 15 يوما ابتداء م��ن 03 جانفي 2022 الى غاية 

17 جانفي 2022.
كل المالحظات والعترا�س��ات تدون بال�س��جل المو�سوع 
خ�سي�سا لهذا الغر�س والموجود بمقر البلدية تحت اإ�سراف 
المحاف��ظ المحقق ال�س��يد/ بركاني ح�س��ان رئي�س الق�س��م 
الفرعي لالأ�س��غال العمومية طيلة اأيام الأ�س��بوع ماعدا اأيام 
العط��ل الأ�س��بوعية ابت��داء م��ن ال�س��اعة 08.00 اإلى غاية 

.16.30
رئي�س المجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ طالب في�سل

حم�سر ق�سائي
لدى حمكمة ق�سنطينة
بوعتورة مرمي  نهج   06

ق�سنطينة
الهاتف: 031.87.36.98

اإعالن عن بيع عق�ر ب�ملزاد العلني ب�ل�سعر احلر 
)749 و 750 ، 754 من قانون الجراءات املدنية والدارية(

لفائدة: ورثة المرحوم حميتو بلعيد ابن مو�س��ى وهم:  1 -  حميتو جوهرة بنت العيد العنوان: حي 900 م�س��كن 
عم��ارة 37 رقم 08  الخروب. 2 - حميتو فروجة )اأخته( بنت مو�س��ى العن��وان: ولية برج بوعريريج. 3 - ورثة 
المرحومة حميتو �س��عدية )اأخته( بنت مو�س��ى وهم: تواتي ر�س��يد بن ارزقي -  تواتي عبد الرحيم بن ارزقي - 
تواتي الزهرة بنت ارزقي - تواتي زهير بن ارزقي - تواتي  �س��مير بن ارزقي العنوان: 04 �س��ارع مو�س��و علي 
وهران. 4 - تواتي عائ�س��ة بنت ارزقي العنوان: حي 88 م�س��كن رقم 81 عين تمو�سنت. 5 - تواتي ف�سيلة بنت 
ارزقي - تواتي ليلى بنت ارزقي العنوان: نهج بخو�س عبد ال�س��الم رقم 03 ق�س��نطينة. 6 - تواتي فريدة بنت 
ارزقي العنوان: باب الوادي الجزائر العا�سمة. 7 - تواتي فوزية بنت ارزقي العنوان: 06 �سارع مو�سو وهران.

-بناء على الحكم ال�س��ادر عن محكمة ق�س��نطينة بتاريخ 19/05/06 الق�سم العقاري رقم الجدول 19/01685 
رقم الفهر�س 19/02935 الممهور بال�س��يغة التنفيذية �س��د خلفالوي م�سعودة العنوان: حي منتوري عمارة اأ 

05 رقم 06 �سيدي مبروك ق�سنطينة.
- بناء على ايداع قائمة �س��روط بيع عقار بالمزاد العلني بموجب مح�س��ر ايداع موؤ�س��ر عليه من طرف رئي�س 
محكمة ق�س��نطينة بتاريخ 07 مار�س 2021 والم�س��جلة باأمانة رئا�سة المحكمة بتاريخ 09 مار�س2021 تحت 

رقم 2021/09 
- بناء على جل�سة البيوع المنعقدة بمحكمة ق�سنطينة فرع م�سعود بوجريو بتاريخ 20 دي�سمبر 2021.

نحن الأ�ستاذ طالب في�سل مح�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س مجل�س ق�ساء ق�سنطينة الموقع اأ�سفله.
نعلن للجمهور اأنه �سي�س��رع يوم يوم 24 جانفي 2022 على ال�س��اعة: الثانية م�س��اء 14.00 �س��ا  بق�سم البيوع 
 العقاري��ة بمحكم��ة ق�س��نطينة )الزيادية( بي��ع بالمزاد العلني بال�س��عر الح��ر للعقار المتمثل في �س��قة  كائنة 
بحي منتوري �سيدي مبروك بلدية ق�سنطينة تقع بالطابق الثاني العمارة )T5( رقم 06  تتاألف من غرفتين )02( 
مطبخ، دورة مياه، رواق، مرحا�س، غرفة مهمالت، و�س��رفة م�س��احتها 47.73م2 و 1000/17.68 من الأجزاء 

الم�ستركة حاملة لرقم ق�سم: 219 مجموعة ملكية رقم 87 ق�سم رقم 10.
�س��روط البيع: �س��من ال�س��روط المذكورة  في قائمة �س��روط بيع العقار المذكور اأعاله على  الرا�س��ي عليه 
الم��زاد دف��ع  خم�س 5/1 الثمن و الم�س��اريف و الر�س��وم و دفع المبل��غ المتبقي في اأجل اأق�س��اه ثمانية )08( 

اأيام باأمانة �سبط المحكمة. 
لمن يهمه الأمر يمكنه الطالع على قائمة �س��روط البيع  بمكتب المح�سر الق�سائي اأو باأمانة �سبط محكمة 

ق�سنطينة )الزيادية(.
الأ�ستاذ المح�سر الق�سائي 

مكتب الأ�ستاذ/ حميدي زايدي
حم�سر ق�سائي لدى حمكمة ق�سنطينة

ق�سنطينة بوعتورة  مرمي  نهج  مكرر،   02

اإعالن وتكليف ب�لوف�ء عن طريق الن�سر
 )املواد 04/412، 612 من ق.اإ.م.اإ(

نحن الأ�ستاذ/ حميدي زايدي، مح�سر ق�سائي لدى محكمة ق�سنطينة والموقع اأدناه.
بناء على طلب ال�سيد / لعمور حمزة

ال�ساكن ب�/ حي الأمير عبد القادر نهج c رقم: 07، ق�سنطينة
القائم في حقه الأ�ستاذ: عمير�س نذير. 

� بمقت�س��ى القرار،  الممهور بال�س��يغة التنفيذية، ال�س��ادر عن مجل�س ق�س��اء ق�سنطينة، 
الغرفة المدنية، الموؤرخ في: 2021/11/08، تحت رقم فهر�س: 21/02199.

و بمقت�سى اأمر �سادر عن رئي�س محكمة الخروب بتاريخ 2021/05/04 تحت رقم فهر�س: 
21/01964 يت�سمن الإذن بن�سر م�سمون التكليف بالوفاء في جريدة يومية وطنية.

ومراعاة لمقت�سيات المادة 612  من قانون الجراءات المدنية والدارية.
قمنا بتبليغ واإعالن ال�سند التنفيذي المنوه به اأعاله:

ال�سيد/ بورواق ميلود بن �سالح، مرقي عقاري
ال�س��اكن ب���/ في��ال عدل رقم ���س 76 مفترق الط��رق الأربع��ة المدينة الجدي��دة الخروب، 

ق�سنطينة
 كلفناه و األزمناه بالوفاء " بين اأيدينا " بالمبالغ الآتية:

-مبلغ: 2.200.000.00 دج )مليونان ومائتي األف دينار جزائري( قيمة المنفعة غير المبررة.
� مبلغ: 100.000.00دج )مائة األف دينار جزائري( تعوي�س عن ال�سرر الالحق به. 

تكلف��ة  6.480.00دج  التنا�س��بي،  الح��ق  دج   111.000.00( 120.480.00دج  مبل��غ:   -
المحا�سر، 1000.00دج عن ال�سفحات، 2.000.00دج عن النقل( م�ساريف تنفيذية.

اأي ما مجموعه: 2.420.480.00دج )مليونان واأربعمائة وع�سرون األف واأربعمائة وثمانون 
دينار جزائري(.

واأمهلناه لأجل ذلك )15( خم�س��ة ع�س��ر يوما اعتبارا من تاريخ الن�س��ر  الحالي  و اإل اأجبر  
على ذلك بكل الطرق القانونية.

اإثباتا لكل ما تقدم، حررنا المح�س��ر الحالي في اليوم وال�س��هر وال�س��نة المذكورين اأعاله 
كما يقت�سيه القانون.

المح�سر

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
جمل�س ق�ساء جيجل 

حمكمة الطاهري 
الق�سم �سوؤون الأ�سرة 

رقم اجلدول 21/02160
رقم الفهر�س 21/02531
تاريخ احلكم 21/12/16

بني 
مو�ساوي بوجمعة 

و بني 
مو�ساوي وليد 

وكيل ا جلمهورية لدى حمكمة الطاهري 

حكم ب�حلجر  
حكمت المحكمة حال ف�سلها في ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا، ابتدائيا، ح�سوريا.

في ال�سكل: قبول الدعوى
في المو�س��وع: اإفراغا لالأمر ال�س��ادر عن محكمة الحال ق�س��م �سوؤون الأ�سرة بتاريخ 
2021/11/23 و الم�س��ادقة عل��ى تقرير الخبير ينون محم��د المخت�س في الأمرا�س 
العقلي��ة و النف�س��ية الكائ��ن مقره حي الفر�س��ان �س��ارع ال�س��هداء لوني���س عمارة ج 
ال�س��قة 2 بجيجل المودع باأمانة �س��بط  المحكمة  بتاري��خ 2021/11/28 تحت رقم 
21/533 و بالنتيجة الحكم بالحجر على المدعى عليه مو�ساوي وليد المولود بتاريخ 
16/09/2002 بالطاهير ابن بوجمعة و بن حلولو فاطيمة و تعيين المدعي مو�س��اوي 
بوجمعة مقدما عن المحجور عليه لرعايته والقيام ب�سوؤونه و ت�سيير م�سالحه الإدارية 
والمالية والقيام مقامه وفقا للقانون مع التاأ�س��ير بذلك على هام�س عقد ميالد المدعي 
عليه باأمر من النيابة العامة و الأمر بن�سر منطوق هذا الحكم في �سحيفة يومية وطنية 
مكتوبة باللغة العربية ب�سعي من المدعي وفقا للقانون و تحميل المدعي الم�ساريف 

الق�سائية بما فيها م�ساريف الخبرة والر�سوم الق�سائية. 
لذا اأ�س��در هذا الحكم في اليوم وا ل�س��هر و ال�سنة المذكورين اأعاله و اأم�سى الرئي�س 

اأ�سل الحكم واأمين ال�سبط. 
الرئي�س)ة(    اأمين ال�سبط
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م�ساركة يعي�س اأمام الأربعاء غري م�ؤكدة

حجار: على ال�سنافـــر التجّند 
خلــــــــــف الفريــــــــق 

مل تتاأك��د بع��د م�ش��اركة مهاج��م 
الق�ش��نطيني،  الريا�ش��ي  الن��ادي 
اإليا���ش يعي���ش يف مب��اراة اجلول��ة 
املقبلة اأمام اأمل الأربعاء من عدمها، 
حي��ث ينتظر املدرب ال�رشيف حجار 
تقري��ر الطاق��م الطبي، قب��ل اتخاذ 
القرار النهائي، خا�ش��ة واأن مدرب 
ال�ش��نافر يرف�ش املجازفة به، خوفا 

من تفاقم الإ�شابة.
وكان��ت اللجن��ة التابع��ة للرابط��ة 
املحرتفة، ق��د اعتمدت اأم�ش، ملعب 
لحت�ش��ان  خمل��وف  اإ�ش��ماعيل 
مباري��ات اأمل الأربعاء، و�ش��تكون 
مب��اراة ال�ش��نافر الأوىل له��م ب��ه، 
ورغ��م ذلك يحر���ش املدرب حجار 
واأ�شباله على العودة بثاين انت�شار 
م��ن خارج الديار، بع��د ذلك املحقق 

اأمام وداد تلم�شان.
م��ن جه��ة اأخ��رى، وج��ه امل��درب 
ال�رشيف حجار ر�ش��الة للأن�ش��ار، 
بع��د نهاية مب��اراة الن�رشية، عندما 
حلماي��ة  التجن��د  "عليك��م  ق��ال: 
الفري��ق، والوق��وف اإىل جانب��ه يف 
الف��رتة احلالية، خا�ش��ة واأن الأمور 
ت�ش��ر بطريقة جي��دة بع��د العودة 
اإىل �شكة النت�ش��ارات، ول يوجد 
مدرب مع�ش��وم من اخلطاأ، واأتقبل 
النتق��ادات عندم��ا تك��ون بن��اءة، 
ولك��ن لي�ش من ح��ق جمموعة من 
الأن�ش��ار �ش��تم املدرب واللعبني، 
يف الوق��ت ال��ذي كان��وا يف اأم���ش 

احلاجة لدعمهم".
واأ�ش��اف: "ل�ش��ت من نوع املدربني 
الذين يحبذون التم�ش��ك باملن�شب، 
وعندما اأرى باأن النتائج ل تتما�شى 
والفري��ق،  الأن�ش��ار  وطموح��ات 

�ش��اأغادر دون اإثارة اأدنى م�ش��كلة، 
األتحق بالنادي الريا�ش��ي  لأنني مل 
الق�ش��نطيني من اأجل الأموال، ولن 
اأطل��ب اأي تعوي�ش��ات مثلما يفعل 
املدرب��ني الأجانب، الذي��ن يعاملون 
بطريقة جيدة، ول�شت �شد اأي اإطار 
فني، لك��ن تعلق��ي بالفريق وحبي 
له دفعني لل��كلم، اإ�ش��افة اإىل اأن 
�ش��باب ق�ش��نطينة فري��ق عري��ق، 
ومن بني الأندي��ة التي متتلك قاعدة 
جماهرية كبرة، لي�ش يف ق�شنطينة 
فقط، بل يف كامل الرتاب الوطني، 
والي��وم النتائج جي��دة وعليه يجب 

البتعاد عن اإثارة امل�شاكل".
كم��ا حر�ش حج��ار على تو�ش��يح 
ق�ش��ية كوكب��و، عندم��ا ق��ال: "ل 
وب��ني  بين��ي  م�ش��كلة  اأي  يوج��د 
كوكبو، كل ما يف الأمر اأن اللعب 
تراجع م�ش��تواه، وحتدث��ت معه يف 
بذل��ك،  اع��رتف  املو�ش��وع، وه��و 
واحلم��د لل��ه بع��د اأن ت��ذوق مرارة 
مقعد الب��دلء، عاد بق��وة وجنح يف 

ت�شجيل هدفني جميلني".
م��ن جهة اأخ��رى، برجم��ت الرابطة 
املحرتفة اللقاء املتاأخر بني ال�ش��نافر 
ونادي بارادو ي��وم 2 فيفري مبلعب 

الدار البي�شاء.                 حمزة.�س 

 مع اإجبارية ال�سراء
 مقابل 8 ماليني اأورو

 مار�سيليا تقرتح 
ا�ستعارة ماندي

يتواج��د مدافع املنتخب 
الوطني عي�شى ماندي، 
حمل اهتمام م�ش��وؤويل 
ن��ادي مار�ش��يليا، حيث 
ا�ش��تعارته  اقرتح��وا 
خلل ف��رتة النتقالت 
ال�ش��توية املقبل��ة، م��ع 
العق��د،  بن��د يف  اإدراج 
التعاقد  بحتمية  يق�شي 
املقبل،  معه �شهر جوان 

مقابل 8 مليني اأورو.
وك�شف موقع »لوام دو 
مات�ش« الفرن�ش��ي، اإن اإدارة نادي مر�شيليا، قد ا�شتف�رشت 
نظرته��ا م��ن فياري��ال الإ�ش��باين، بخ�ش��و�ش اإمكانية 
ال�ش��تفادة م��ن خدم��ات مان��دي، خا�ش��ة واأن الأخر ل 

يحظى بالثقة من طرف املدرب اأوناي اإميري.
وتابع ذات امل�شدر، اأن مدرب »لوام« الأرجنتيني خورخي 
�ش��امباويل، ورغم ع��دم حاجت��ه ملدافعني ج��دد يف فرتة 
املركات��و املقبل، مقارنة باملهاجم��ني، اإل اأنه رحب بفكرة 
�ش��م ماندي، �شيما واأن الأخر ميتلك من اخلربة، ما ي�شمح 
له بتقدمي الإ�شافة للخط اخللفي لنادي اجلنوب الفرن�شي، 
الباحث عن اإنهاء املو�ش��م يف املراتب الأوىل ومل ل، التاأهل 

مل�شابقة رابطة الأبطال التي تعد الهدف الأبرز للفريق. 
وي�شتعد م�ش��وؤولو مار�شيليا ح�ش��ب ذات املوقع، لتقدمي 
عر�ش��هم لنظرائهم م��ن نادي فياريال، الذين ا�ش��تقدموا 
ماندي ال�ش��يف املا�شي يف �شفقة جمانية، حيث اقرتحوا 
عليه��م ا�ش��تعارة اللعب، م��ع اإجبارية ال���رشاء مقابل 8 

مليني اأورو.
اإىل ذلك، ك�ش��ف املوقع الفرن�ش��ي اأن مان��دي حتدث مع 
م�ش��وؤويل فياريال، بخ�ش��و�ش منحه فرتة لعب اأكرب اأو 
ال�ش��ماح له بالرحي��ل خلو�ش جتربة جديدة، خا�ش��ة واأنه 
يخ�ش��ى على مكانت��ه مع اخل�رش، قبيل اأق��ل من عام من 

نهائيات كاأ�ش العامل بقطر.
علما اأن ماندي عانى كثرا هذا املو�ش��م، حيث �ش��ارك يف 
13 مباراة )10 اأ�شا�شي(، وظل قابعا يف كر�شي الحتياط 

خلل 14 مباراة كاملة.
�سمير. ك

رئي�س وفاق �سطيف ي�ستجدي ال�سلطات

الكوكي يطلب راأ�سي حربة 
والأزمة تهدد املريكاتو

اأك��د رئي���ش جمل���ش اإدارة وفاق 
�ش��طيف عب��د احلكيم ���رشار، اأن 
فريق��ه يعي���ش يف اأزم��ة مالي��ة 
خانقة، ت�شتدعي تدخل عاجل من 

قبل ال�شلطات العمومية.
كب��رة  دي��ون  اإن  ���رشار،  وق��ال 
تراكمت على عات��ق الوفاق على 
م�ش��توى جلنة املنازعات، وتخ�ش 
للعب��ني  القدمي��ة  امل�ش��تحقات 
الإدارة  اأن  م�ش��يفا  ال�ش��ابقني، 
مطالب��ة بتوف��ر �ش��يولة مالي��ة 
م�ش��تحقات  لت�ش��ديد  �ش��خمة، 
�شفريات مباريات مناف�شة رابطة 
اأزم��ات  تتوق��ف  ول  الأبط��ال. 
الوفاق عند هذا احلد ح�ش��ب تعبر 
امل�ش��وؤول الأول، ب��ل تتعدى ذلك 
اإىل رف���ش ال��كاف اعتماد ملعب 
الثامن ماي، لحت�ش��ان مباريات 
الفريق يف امل�ش��ابقة القارية، وهو 
م��ا ي�ش��تدعي م��ن الآن البح��ث 
عن ملع��ب اآخر، والذي �ش��يكون 

م�شطفى ت�شاكر بالبليدة.
���رشار، اأكد اأن فريق��ه كان يتمنى 
اللع��ب يف الثامن م��اي اأو ملعب 
اآخر مع�شو�ش��ب ا�ش��طناعيا، لأن 
اللعب��ني غ��ر متعودي��ن عل��ى 
اللع��ب يف ميادي��ن مع�شو�ش��بة 
طبيعي��ا. ويف �ش��ياق اآخ��ر، ب��رر 
ب��ارادو   الكوك��ي هزمية  امل��درب 
ت�ش��ييع  يف  املهاجم��ني  بتف��ن 
الفر���ش، حي��ث اأك��د اأن فريق��ه 

�ش��يطر بالطول والعر���ش، لكن 
م��ن دون ترجمة الفر���ش املتاحة 
اإىل اأهداف، م�ش��را اأن��ه وبالرغم 
من تدعي��م ال�ش��فوف مبهاجمني، 
غر اأنهم مل ينجحوا لغاية اللحظة 
يف تعوي���ش املغادرين، ويق�ش��د 
بذلك غ�ش��ة وعمورة. كما ك�شف 
التقني التون�شي عن حاجة التعداد 
لراأ�شي حربة، من اأجل �شد النق�ش 
الفري��ق  واأن  خا�ش��ة  امل�ش��جل، 
تنتظ��ره قريبا حتديات امل�ش��اركة 
يف دور املجموعات من امل�ش��ابقة 
القاري��ة. وب��دوره، فق��د اأو�ش��ح 
املدي��ر العام للنادي فه��د حلفاية، 
اأن الإدارة �شتحقق رغبات الطاقم 
الفني يف التعاقد مع لعبني جدد، 
حيث قال اإن الإدارة �ش��تجل�ش مع 
املدرب الكوك��ي ملعرفة حاجيات 

الت�شكيلة.
وبالرغ��م م��ن تطمين��ات حلفاية 
حول ق��درة الن��ادي عل��ى دخول 
املركات��و، غ��ر اأن م�ش��در م��ن 
داخل الإدارة، اأكد �ش��عوبة الأمر 
ب�ش��بب دي��ون جلن��ة املنازع��ات، 
والت��ي تفوق حاليا اأكرث من اأربعة 

ملير �شنتيم.
ويف �ش��ياق منف�ش��ل، ت�شتدعي 
الأ�ش��بوع  ه��ذا  الن��ادي  اإدارة 
املهاجم لوموتي، من اأجل ت�ش��وية 
م�ش��تحقاته العالق��ة، ث��م ف�ش��خ 
التعاقد معه.                   اأحمد خليل

يعقد الي�م ندوة �سحفية 

بلما�سي يغلق التدريبات وبراهيمي 
وجمـــــــــــادل يلتحقـــــــــــان 

ين�سط الناخب ال�طني جمال بلما�سي، ندوة �سحفية الي�م بقاعة الم�ؤتمرات بفندق »المر�سى مالذ كيمبن�سكي الل�ؤل�ؤة« 
مقر اإقامة الخ�سر بترب�س الدوحة، اأين �سيتحدث عن ال�ستحقاق الهام الذي ينتظر المنتخب ال�طني، بعد اأيام من 

خالل الم�ساركة في الطبعة 33 من نهائيات كاأ�س الأمم الإفريقية، كما �سي�ستغل مهند�س النجمة الثانية الفر�سة، من 
اأجل التعبير عن ا�ستيائه ال�سديد من بيان التحاد الدولي الأخير، والذي حرمه من خدمات عديد الالعبين خالل 

الأيام الأولى من الترب�س، ما ت�سبب في اختالط برنامج التح�سيرات، على اعتبار اأنه وجد نف�سه مجبرا على العمل مع 
تعداد منق��س، كما �سيك�ن ملزما على خ��س ال�دية الأولى اأمام غامبيا، في غياب عديد الركائز، في �س�رة مب�لحي 

ومحرز وبن رحمة وماندي.

وقدم بلما�ش��ي تعليمات �شارمة 
مل�شوؤويل الحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم )الفيفا(، باإبعاد اللعبني عن 
الغرب��اء واملعجبني، حيث قام بغلق 
التدريبات والفندق اأمام ال�شحافة 
واجلماهر، كما قرر خو�ش وديتي 
غامبي��ا وغان��ا مبدرجات �ش��اغرة، 
كونه يخ�شى من فرو�ش كورونا 
موؤخرا،  ب�ش��كل كب��ر  املتف�ش��ي 
ولو اأن ذلك �ش��يكون مفيدا اأي�شا 
للنخبة الوطنية، لتفادي و�ش��ول 
الت�ش��كيلة  ع��ن  معلوم��ات  اأي 
للمناف�ش��ني، واإن كان��ت الأوراق 
مك�ش��وفة هذه املرة، بعد امل�شتوى 

الذي و�شل اإليه اخل�رش.
على �ش��عيد اآخر، توا�ش��ل توافد 
اللعب��ني اإىل مق��ر اإقامة اخل�رش، 
فبعد التحاق الرباعي بن �شبعيني 

وزرقان وبن نا�رش وعطال �شهرة 
ليل��ة  املوع��د  كان  الأول،  اأم���ش 
اأم�ش م��ع ق��دوم احلار���ش الرابع 
ولع��ب  الرحم��ن جم��ادل  عب��د 

الري��ان القطري يا�ش��ني براهيمي 
ال��ذي اأنه��ى التزاماته م��ع ناديه، 
اأم�ش،  عقب خو�ش لقاء ال�ش��مال 
ليكون قد تفادى الوقوع يف حرج 

باق��ي زملئه  »الفيف��ا«، عك���ش 
النا�ش��طني يف ال��دوري القطري، 
كونه غر معني باأي لقاء ر�ش��مي 

قبل تاريخ 3 جانفي.
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  وتقدمت 
القدم، مبعية الناخب الوطني جمال 
بلما�ش��ي، بطلب للفرق القطرية 
لل�ش��تفادة م��ن خدم��ات لعبي 
اخل���رش م��ع انط��لق الرتب���ش، 
حي��ث مل يتلق��وا اأي رد، ول��و اأن 
بع�ش امل�ش��ادر اأ�شارت لإمكانية 
م��ن  وبلعم��ري  تاه��رات  اإعف��اء 
اجلول��ة 12 املربجم��ة ي��وم الثالث 
م��ن �ش��هر جانف��ي، مبعن��ى اأنهم 
�شيلعبون مباريات اليوم، على اأن 
يلتحقوا بعدها مبا�رشة باملع�ش��كر 

الإعدادي.
�سمير. ك

بوجناح متاح اأمام غامبيا
ت�ش��ارعت الأح��داث داخ��ل بي��ت املنتخ��ب 
الوطني، بعد تلقي اأم�ش مدرب اخل�رش جمال 
بلما�شي اأخبارا �ش��ارة، جلبها تاأكيد الحتادية 
القطري��ة تاأجي��ل مباراة ن��ادي ال�ش��د ونادي 
الوكرة، التي كان��ت مربجمة اليوم اإىل موعد 
لحق، ب�شبب تف�ش��ي فرو�ش كورونا و�شط 
ت�ش��كيلة الوكرة، وهو ما �ش��ب يف م�شلحة 
املهاجم بغداد بوجناح، الذي �ش��يكون حا�رشا 
يف اللق��اء الودي الأول للخ���رش اأمام منتخب 
غامبيا، وهو ما يريح مهند�ش التتويج بالنجمة 

الإفريقية الثانية.
وكان التح��اق بوجناح مربجما غ��دا، ما يعني 
ع��دم قدرته على امل�ش��اركة يف ودية غامبيا، 

قب��ل اأن تط��راأ التغرات اجلديدة، خا�ش��ة واأن بوجناح بات حرا م��ن اأي التزام، على 
اعتبار اأن اللقاء الر�شمي املقبل، لنادي ال�شد يلعب يوم 3 جانفي الداخل.

ويف ال�ش��ياق ذات��ه، ف��اإن تواجد بوجن��اح بداية من اللق��اء الودي الأول، ي�ش��ب يف 
م�شلحة املنتخب الوطني، خا�ش��ة واأن بلما�شي يريد �شمان اأح�شن حت�شر للكان 
املقبل��ة، وكان ميني النف�ش بح�ش��ور جميع العنا�رش يف ترب���ش الدوحة، لكن قرار 

الفيفا اأف�شد كل املخططات.                                                                  حمزة.�س

بازل يقدم عر�سا ر�سميا لباليلي
مهاج��م  تلق��ى 
الوطن��ي  املنتخ��ب 
بليل��ي  يو�ش��ف 
عر�ش��ا ر�شميا من 
اإدارة ن��ادي  ط��رف 
ال�ش��وي�رشي،  بازل 
الأف�ش��ل  ويعت��رب 
ببقي��ة  مقارن��ة 
العرو�ش الأوروبية 
الت��ي و�ش��لته من 
قب��ل، مثلم��ا اأكدته 
م�ش��ادر مقربة من 
اللع��ب،  حمي��ط 
عن  حتدث��ت  الت��ي 

عر�ش بقيمة 1.5 ملي��ون اأورو، وهو 
الرقم الذي ل يعترب ببعيد عن مطالب 
وال��د يو�ش��ف، الذي خف���ش املطالب 
اأن  اأورو، بع��د  2 ملي��ون  املالي��ة اإىل 
ا�شرتط يف وقت �شابق 5 مليون اأورو 

على الأندية الفرن�شية.

ول يعترب نادي بازل، 
الأوروب��ي  الفري��ق 
الوحي��د ال��ذي دخل 
للظفر  اخل��ط  عل��ى 
بليل��ي،  بخدم��ات 
حي��ث اأك��دت ع��دة 
�ش��حفية  تقاري��ر 
ن��ادي  ب��اأن  تركي��ة 
يزاح��م  بيك�ش��تا�ش 
اإىل  غالت���رشاي، 
جانب نادي اأندرخلت 
واألفي�ش  البلجيكي 
اأن  غ��ر  وخيت��ايف، 
القطري��ة  الوجه��ة 
تبق��ى واردة، يف ظ��ل العر�ش اجلدي 

الذي تقدمت به اإدارة نادي الدحيل.
جدير بالذكر، اأن بليلي املتواجد حاليا 
يف احلجر ال�ش��حي، يريد الف�شل يف 

م�شتقبله قبل التنقل اإىل الكان.
حمزة.�س
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 مهرجان م�سرح الطفل بق�سنطينة

 عـر�ض توعوي �صامت حـول 
خماطر ا�صتعمـال التكنولوجيـا

احت�سن الم�سرح الجهوي بق�سنطينة اأم�س، م�سرحية الأطفال »ب�سمات« للمخرج عبد 
الوهاب تمها�ست، و هي من اإنتاج التعاونية الثقافية اأفكار وفنون العلمة.

�أع��رب  للن���ر،  حديث��ه  ويف 
�ملخ��رج ع��ن �س��عادته بتو�جده 
�لق�س��نطيني �لذي  مع �جلمهور 
تفاع��ل م��ع �مل�رحية، خا�س��ة 
توعويا  و�أنها حتم��ل م�س��مونا 
للأطفال، فتعتمد على �لر�س��الة 
�ل�سامتة مع قوة �للغة �جل�سدية 

و �ملو�سيقى.
�لأ�سا�س��ية  �لفك��رة  وت��دور 
للعر���ض �ل��ذي كان يف قال��ب 
كوميدي، حول خماطر ��ستعمال 
و�س��ائل �لتكنولوجي��ا �حلديث��ة 
عل��ى �لأطف��ال خا�س��ة �أنها ل 
تعو�ض قي��م �لق��ر�ءة و �مل�رح 
و �ملكتب��ات، فتوؤث��ر عل��ى ذكاء 

ومهارة �لطفل.
و�أكد مدير �مل�رح �جلهوي، جناح 
ه��ذه �لفعاليات من��ذ بد�يتها مع 
مطال��ب با�س��تمر�رها من طرف 

تعترب  و�أنه��ا  خا�س��ة  �لأطف��ال 
متنف�سا للعائلت خلل �لعطل، 
فر���ض  عل��ى  �لعم��ل  مت  فيم��ا 
�لإج��ر�ء�ت �لوقائي��ة �للزم��ة، 

خ�سو�سا مع �س��عوبة �لتعامل 
مع �لطفل �لذي مييل �إىل �حلركة 

و �لحتكاك بالآخرين.
رونق بو�صارب
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تدعو الن�سر اأ�سحاب الأك�ساك 
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تب�سة

 هالك �صخ�صني و اإ�صابة
 8 اآخرين يف حادث مرور

تــويف، �سبيحة اأم�س الأربعــاء، �سخ�سان و اأ�سيب 
و ذلــك اإثــر ا�سطــدام �سيــارة اأجــرة  اآخــرون   8
تعمل علــى خط عنابة، مبركبة اأخرى، كما اأدى 

احلادث اإىل اإ�سابة 8 اأ�سخا�س اآخرين.
و ح�ســب مــا ا�ستفيد مــن بيــان احلمايــة املدنية 
بتب�ســة، فاإن احلــادث املروري وقــع على م�ستوى 
الطريــق الوطنــي رقــم 16 يف �سقــه الرابط بني 
دائــرة مر�ســط و بلديــة بوحلــاف الديــر بــدوار 
اخلماي�سيــة، ما اأ�سفر عن وفاة �سابة 18 من العمر 
و كهــل يف ال�ستينيات، حولــت جثتيهما من طرف 
عنا�ســر احلمايــة املدنيــة اإىل م�ست�سفى مر�سط، 
كمــا اأ�سيب 8 اأ�سخا�س تــراوح اأعمارهم بني 7 و 
62 �سنــة بجروح متفاوتــة، ا�ستدعت نقلهم اإىل 
امل�ست�سفــى ذاته و باملوازاة مع ذلك، فتحت فرقة 
الدرك الوطنــي حتقيقا يف عني املــكان، لتحديد 

مالب�سات هذا احلادث.
الجموعي �صاكر

جيجل

وفاة طفل يف حادث مرور
تــويف، اأول اأم�ــس، طفــل �سدمتــه �سيــارة اأجرة 

بامليلية، �سرق جيجل.
بــاأن  املدنيــة،  احلمايــة  م�سالــح  اأو�سحــت  و 
اإ�سعافــات الوحــدة الثانويــة للحمايــة املدنيــة 
بامليلية، تدخلت علــى م�ستوى الطريق الوطني 
مرور  حــادث  وقــوع  بعــد  امليليــة،  ببلديــة   27
ج�سمــاين، متثــل يف �ســدم �سيارة اأجــرة لطفل 
عمــره 7 �سنوات، ما ت�سبب يف وفاته بعني املكان، 
متاأثــرا باإ�سابــة بليغة يف الراأ�ــس و قد مت نقله 

اإىل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى امليلية.
ك.طويل

ب�سكرة

حب�ض �صخ�ض بتهمة ن�صر 
من�صورات مت�ض بالأمن

األقــت فرقــة مكافحــة اجلرائــم املعلوماتية 
بامل�سلحة الولئية لل�سرطة الق�سائية باأمن 
ولية ب�سكــرة، القب�س علــى �سخ�س بتهمة 
ن�سر معلومات مت�س باأمن و ا�ستقرار الدولة.         
و اأفاد بيان لذات امل�سالح، باأن العملية جاءت 
بعد اأن ر�سدت خالل تتبعها ملواقع التوا�سل 
الفاي�سبوكيــة،  املن�ســورات  و  الجتماعــي 
ح�ســاب فاي�سبوك ين�ســر �ساحبه من�سورات 
مت�س باأمــن و ا�ستقــرار البــالد و بالتحري و 
البحــث، حــددت هويــة امل�ستبه فيــه البالغ 
مــن العمــر 26 �سنة و يتعلــق الأمر مبر�س�س 
�سحــي و بالتن�سيق مع النيابــة، مت توقيفه 
و التعمــق يف التحقيــق، حيــث ات�ســح، وفقا 
للم�سدر، اأن املوقوف لــه اإ�سادات بال�سفحات 
التــي  و  الوطنــي  الــراب  خــارج  النا�سطــة 
امل�سا�ــس  البــالد و  ا�ستقــرار  تهــدف ل�ســرب 
بامل�سلحة الوطنية، من خــالل توا�سله معها 
و كذا الرويج لهــا و بتقدميه للعدالة اأودع 

رهن احلب�س. 
ع/ب

حالة الطقس

أوقات الصالة

الـوادي

�صبط 600 كب�صولــة 
مهلو�صـات بحوزة �صخ�صني

اأوقف اأفــراد من الفرقــة الإقليمية للــدرك الوطني بقمار يف 
وليــة الــوادي، موؤخــرا، �سخ�سني كانــا على منت حافلــة لنقل 
امل�سافريــن، �سبطت بحوزتهما 600 كب�سولــة مهلو�سات من نوع 

. " ملغ   300 "بريغابالني 
التابعــة  العامــة  العالقــات  و  الت�ســال  خلليــة  بيــان  اأفــاد  و 
للمجوعــة الإقليمية للــدرك الوطني، حت�سلــت »الن�سر« على 
ن�سخــة منــه، بــاأن م�ساحلها و علــى اإثر ن�سب نقطــة تفتي�س و 
مراقبة علــى م�ستوى الطريــق الوطني رقــم 48 باإقليم دائرة 
قمــار بالــوادي، قامــت باعرا�ــس حافلــة لنقــل امل�سافرين و 
اأثنــاء عمليــة التفتي�س و مراقبــة امل�سافرين، عثـــرت بحوزة 
م�سافريــن اثنــني، علــى 600 كب�سولــة حبــوب ذات تاأثري على 
العقل مــن نوع  “بريغابالني 300 ملــغ “. ليتم اقتياد املوقوفني 
اإىل مقــر الفرقة الإقليمية بقمار و مبا�ســرة التحقيق معهما و 

اإعداد ملف ق�سائي لعر�سهما على املحكمة حمل الخت�سا�س.
من�صر الب�صير 

الأخطــــــــــــــــــــاء    7

1 -  و�سع �حلذ�ء
2 -  علمة �ل�سيارة

3 -  �إنارة �ل�ساحنة
4 -  مفتاح �لباب

5 -  �سندوق �ل�ساحنة
6 -  و�سع �ملر�آة

7 -  نافذة �ل�سيارة 

حجـز 35 كلغ من الكيف وتوقيف �صخ�ض
متّكن��ت ق��و�ت �ل�رط��ة لفرقة 
�لتابع��ة لأمن  و�لتدخل  �لبح��ث 
ولي��ة ق�س��نطينة، م��ن توقيف 
مركب��ة  م��ن  عل��ى  �س��خ�ض 
�سياحية وحجزت 35 كيلوغر�ما 

من �لكيف �ملعالج.
�لإع��لم  خلي��ة  وبح�س��ب 
و�لت�سال باأمن ولية ق�سنطينة، 
ف��اإن �لعملي��ة ج��اءت عل��ى �إثر 
قي��ام  ع��ن  موؤك��دة  معلوم��ات 

�ملخ��در�ت  بنق��ل  ب��ه  �مل�س��تبه 
من ولي��ة �رقية باجت��اه �إحدى 
�لوليات مرور� بق�سنطينة، ليتم 
و�س��ع خطة مكنت من توقيفه، 
يف نقط��ة مر�قبة على م�س��توى 
�أحد خمارج �لطريق �ل�سيار �رق 

غرب.
مت  ُم��درب  كل��ب  وبا�س��تعمال 
�لعث��ور عل��ى م��كان �ملخدر�ت 
�ملخب��اأة د�خل �ملركبة يف �س��كل 

350 �س��فيحة، و حجزه��ا م��ع 
�ل�س��يارة فيم��ا مت �تخ��اذ كام��ل 
�لإج��ر�ء�ت �لقانوني��ة. وح�س��ب 
تق��دمي  مت  فق��د  �مل�س��در،  ذ�ت 
�مل�س��تبه ب��ه �أمام �لنياب��ة �ملحلية 
ع��ن تهمة ���ر�ء وحي��ازة ونقل 
ب�س��ائع غري م�روع��ة لغر�ض 

�لبيع با�ستعمال مركبة.
اأيمن قرطوم

اأم البواقـــي

�صبط 10 كلغ من البارود و 150 خرطو�صة �صيد مب�صكيانة
حجزت، �أم�ض، �رطة م�سكيانة، 
كمية من �لب��ارود و �خلر�طي�ض 

�ملوجهة للمتاجرة.
و �أو�س��ح بيان خللية �لت�س��ال 
باأم��ن  �لعام��ة  �لعلق��ات  و 
ولي��ة �أم �لبو�قي، باأن �لق�س��ية 
�ملتنقلة  �لفرقة  عاجلتها عنا���ر 
لل�رطة �لق�س��ائية مب�س��كيانة، 
�أي��ن متكنو� من توقيف م�س��تبه 
م��ن  بحوزته 10 كل��غ  في��ه 
بال�س��يد  �لب��ارود خا�ض  م��ادة 
يف ق�س��ية  و150 خرطو�س��ة، 
جاءت بعد ��س��تغلل ملعلومات 
تفي��د بقيام �س��خ�ض بنقل مادة 
موجه��ة  و�لذخ��رية  �لب��ارود 
لل�س��يد، ليت��م مبا���رة �إع��د�د 
حاجز  ميد�ني��ة وو�س��ع  خط��ة 
للمر�قة و�لتفتي���ض، �لأمر �لذي 
مكن عنا�ر �لفرقة من توقيف 
�مل�س��تبه فيه على م��ن در�جته 
�لنارية، بحوزته قفة بل�ستيكية 
بها عدد من �لأكيا�ض مملوءة مبادة 
�لبارود ي��ر�وح وزنها 10 كلغ، 
م��ن  �أخ��رى  �أكيا���ض  وثلث��ة 
بال�س��يد  �لب��ارود خا�ض  م��ادة 

�لألو�ن ب��وزن 300  خمتل��ف 
غ��ر�م، بالإ�س��افة �إىل 6 عل��ب 
ل�س��لح  بها 150 خرطو�س��ة 
ناري عيار 16 ملم ومبلغ مايل 
م��ن عائ��د�ت �ملتاج��رة، وتوبع 

�ملوق��وف ع��ن جرم �ملتاجرة يف 
�لذخرية م��ن �ل�س��نف �خلام�ض 
�ل�س��لطات  م��ن  دون رخ�س��ة 

�ملخولة قانونا.
اأحمد ذيب

مناف�صة الرابطة املحرتفة 
لن تتوقف خالل فرتة الكان

ب�سفــة  القــدم  لكــرة  املحرفــة  الرابطــة  اأّكــدت 
�سمنيــة، اأن مناف�ســة الــدوري املحــرف �ستتوا�سل 
بانتظــام، ودون توقــف اإىل غايــة نهايــة مرحلــة 
الذهاب، رغم تزامن هــذه الفرة مع دورة نهائيات 
كاأ�س اأمم اإفريقيــا بالكامريون. و�سبطت الرابطة، 
برنامــج �سهر جانفــي الداخل، انطالقــا من اجلولة 
فيمــا  منــه،  الثــاين  يف  املقــررة  ع�ســرة،  احلاديــة 
�ستجــري اجلولــة الثانية ع�سر يومــي 7 و 8 جانفي، 
كمــا برجمــت اجلولــة الثالثة ع�ســر يومــي 14 و 15 
جانفــي، على اأن تقام اجلولــة الرابعة ع�سر يوم 21 
جانفي، تليها اجلولة اخلام�سة ع�سر يوم 25 جانفي، 
ثــم اجلولة ال�ساد�سة ع�سر يــوم 29 من نف�س ال�سهر، 
و�ستختتم مرحلة الذهاب، باإجراء اجلولة ال�سابعة 
ع�ســر يومي 5 و6 فيفري املقبل. علما، واأن املريكاتو 
املحرفــة،  الربطــة  لأنديــة  بالن�سبــة  ال�ستــوي 
 �سيفتتــح يــوم 26 جانفــي القــادم، وميتد ملــدة �سهر
 كامل.                                                                                     م ـ مداني

مبنا�سبة ال�سنة امليالدية اجلديدة

ال�صبت املقبل عطلة مدفوعة الأجر 
�سيكــون، يــوم ال�سبت املقبــل امل�سادف حللول ال�سنــة امليالدية 
اجلديــدة عطلة مدفوعة الأجر لكافــة م�ستخدمي املوؤ�س�سات 
والإدارات العموميــة، ح�ســب مــا اأفاد بــه اأم�س الأربعــاء بيان 

للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإ�سالح الإداري.
واأو�سح  البيان اأنه »مبنا�سبة حلول ال�سنة امليالدية اجلديدة، 
وطبقــا لأحــكام القانــون رقــم 63-278 املــوؤرخ يف 26 جويلية 
1963، املت�سمن قائمة الأعياد القانونية، املعدل واملتمم، فاإن 
يــوم ال�سبــت 01 جانفي 2022 يعتــرب عطلة مدفوعــة الأجر 
لكافــة م�ستخدمــي املوؤ�س�ســات والإدارات العموميــة والهيئــات 
والدواوين العمومية واخلا�سة وكذا لكل م�ستخدمي املوؤ�س�سات 
العموميــة واخلا�ســة يف جميع القطاعــات، مهمــا كان قانونها 

الأ�سا�سي، مبا يف ذلك امل�ستخدمني باليوم اأو بال�ساعة«.
 ويف هــذا الإطــار، »يتعني على املوؤ�س�ســات والإدارات العمومية 
اتخــاذ  اأعــاله،  املذكــورة  واملوؤ�س�ســات  والدواويــن  والهيئــات 
 التدابــري الالزمــة ل�سمــان ا�ستمراريــة اخلدمــة يف امل�سالــح
 التي تعمل بنظام التناوب«.                                                                            واأج  

ت�صجيل 382 اإ�صابة جديدة 
و9 وفيات بفريو�ض كورونا

�ُسجلــت 382 اإ�سابــة جديدة بفريو�س كورونــا )كوفيد- 
19( و 9 وفيات خالل الـ24 �ساعة الأخرية  ، فيما متاثل 
اأفادت به وزارة ال�سحة،  204 مر�سى  لل�سفاء، ح�سب ما 
اأم�ــس الأربعــاء يف اآخــر ح�سيلة لها. وبذلــك، بلغ العدد 
الإجمــايل لالإ�سابات 217.647 حالــة، بينما بلغ جمموع 
والعــدد  حالــة    149.617 لل�سفــاء  املتماثلــني  امل�سابــني 
الإجمــايل للوفيــات 6.263 حالــة. كمــا مت اإح�ســاء 28 
مري�ســا بالعناية املركــزة، وفقا للم�سدر ذاتــه. واأ�ساف 
البيان اأن 19 ولية مل ت�سجل بها اأي حالة خالل الفرة 
املذكــورة، فيما اأح�ست 17 وليــة من حالة واحدة اإىل 9 

حالت و 12 ولية �سجلت 10 حالت فما فوق.


