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»َقريـُة ثقِليعـْث قريـُة الِعلـم الَمنسّيـُة« 

سَتــرى النُّـــوَر قريًبــــا
قال الكاتب فؤاد بوجلدة، لـ »أخبار الوطن«، إن »قرية 
ثقليعث قريُة الِعلم امَلنسّيُة« هو عنوان روايِته األولى 
التي سترى الّنوَر قريبا،  تتضمن حكايات عن قريته 

»ثقليعت« مبدينة الهضاب العليا سطيف، ملا حتوزه من 
تراث قدمي جدا يعود ملئات السنني، وكذا التعريف بكل 

اجلوانب التاريخية ومبوروثها لتبقى راسخة يف فكر 
األجيال القادمة.

03

 السنة 01 - العدد 229 -الثالثاء 16 ذو القعدة 1441  هـ  - 07  جويلية  2020م 16 صفحة         20دج

َهل لدينا حًقا نَخٌب في الَجزاِئر؟
خالل مرحلة احلركة الوطنية، 

متكنت األحزاب واجلمعيات 
اإلصالحية من تكوين نخب جزائرية 

وطنية ذات مستوى عال من الوعي 
واملعرفة، فاستطاعت هذه النخبة 

بعد نضال سياسي دام أقل من 
نصف قرن أن جتمع وتوّحد صوت 

اجلزائريني كلهم على كلمة واحدة  
ومبدأ واحد،  وهو االلتفاف حول 

الثورة التحريرية الكبرى التي أبهرت 
العالم بوحدة قيادتها والتفاف 

الّشعب حولها،  والتي استطاعت أن 
تقهر أكبر قوة استعمارية متوحشة 

يف القرن العشرين!

أقــــالم15

خيل 09 02أتلَفت العديَد من أشجاِر النَّ
اِمَل، بن بوزيد: استبعَد   فرَض احلجَر الِصحيِّ الشَّ

اسِتخداُم األُوكِسجين بالُمستشفياِت َمحلُّ َتحقيٍق
أرجع وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أسباب ارتفاع اإلصابات املؤكدة 

بفيروس كورونا يف اجلزائر إلى عدم االلتزام بارتداء األقنعة الواقية 
العمومية. الشوارع واألماكن  »الكمامات«، خصوصا  يف 

05
عنابة

َعملياُت إسكان َجديـدٌة 
ُمرتقَبــــة عشّيـــَة  
الّدخـوِل االجتَماعــيِّ

08
إليزي

توزيــُع 493 وحـدًة 
َسكنّيَة  ُمختِلفَة الِصّيـِغ

د. عز الّدين معــــزة  	

صعـوُد الميـاه الَمالحـة ُيهّدد 
واحـات »بـودة« فـي أدرار

06
بومرداس

 َمشاريــٌع َحيوّيــــة 
 للّنهــوِض بالتَّنميــِة 
فـي َمناطـِق الّظــل

الكاِتُب ُفؤاد بوجلَدة لـ »أخبار الوطن«:

تسببت ظاهرة صعود املياه املاحلة 
بوالية أدرار يف تلف العديد من 

أشجار النخيل بالبساتني واألراضي 
الفالحية ببلدية بودة غربي 

الوالية. وعن هذا املشكل العويص، 

قال السكان إن ظاهرة صعود املياه 
املاحلة قضت بشكل كبير على ثروة 

نخيل الواحات التقليدية التي 
أصبحت شبه خالية بسبب غرقها 

يف املياه املاحلة.

بني امتصاص الكتلة املالية املوجودة يف السوق السوداء و مراجعة قيمة العملة 

أوراٌق َنقدّيٌة َجديدٌة..الَحقيقُة غير ُمكتِملة!
وداِء. وِق السَّ قديُة اجَلديدُة سَتمتصُّ العملَة من السُّ النَّ الُكتلة   بن َخلف اهلل: 

الّنقوِد  سـّراي: ِطباعة   
هدفـــُه  اجَلديــدِة 
األزَمــِة  مواَجهـُة 

الّطبع  كمية  محمد:  ِسي 
إصــدار  سـرَّ  ستكِشــُف 

اجَلديـدة الّنقـود 
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أخبار السياسة
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استبعد فرض حجر صحّي ّشامل، بن بوزيد:

َفتـــُح تحقيــٍق فــي استخـَداِم 
األُوكِسجيــن  بالُمستشفيــاِت

صفية نسناس

يف  بوزيد،  بن  البروفسور  وقال 
أمس  يوم  صبيحة  عقدها  صحفية  ندوة 
االثنني، إّنه وقف خالل زيارته امليدانية 
سطيف  والية  إلى  قادته  التي  األخيرة 
من  باملائة   80 من  أزيد  التزام  على 
بالشوارع،  الكمامات  بارتداء  السكان 
إلى  مشيرا  استحسنه،  الذي  األمر  وهو 
 100 يرتدي  أن  الضروري  من  ليس  أنه 
باملائة من املواطنني القناع الواقي، فنسبة 
كاشفا  تكفي،  باملائة   80 إلى   70 من 
أنه ال نية للجوء إلى احلجر الكلي نظرا 
واالقتصاد  املواطنني  حياة  على  لتأثيراته 

معا.
جهاز  على  األول  املسؤول  وأشار 
عن  التخلي  مت  قد  أنه  إلى  الصحة 
الكشف  يف  السكانير  أجهزة  استعمال 
 »19 »كوفيد  بـ  املصابني  على  األولى 
باملائة،   100 مؤكدة  غير  نتائجه  كون 
اجلهاز  تشوه  صور  يكشف  فالسكانير 
أن  ميكن  التشوه  هذا  لكن  التنفسي، 
يحدث ألي شخص يعاني من االلتهاب 

الرئوي وليس بالضرورة فيروس كورونا.
وقد فصل الوزير حول إشكالية ارتفاع 
كورونا  بفيروس  املؤكدة  إصابات  عدد 
األخيرة،  األيام  باجلزائر خالل  املستجد 

سجل  احملسوس  االرتفاع  هذا  إن  بالقول 
أكدته  ما  وهو  العالم  دول  مختلف  عبر 
لها،  بيان  يف  العاملية  الصحة  منظمة 
كورونا  إصابات  ارتفاع  عن  فيه  كشفت 
عبر العالم، مضيفا أنه ميكن اعتبار هذا 
االرتفاع يف اإلصابات بالفيروس مؤخرا، 
فقط،  ارتفاعا  أو  للفيروس  ثانية  موجة 

فاملهم هو التكفل بكل املصابني.
أن  الوزير  أكد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الوطن  عبر  التحليل  مخابر  عدد  ارتفاع 
اإلصابات  حصيلة  الرتفاع  كذلك  أدى 
مجهوال  الفيروس  ليبقى هذا  مؤخرا، 
حلد الساعة، ولم يتم بعد التعرف على 

خصائصه وكيفية انتشاره.
»كوفيد  مبرضى  التكفل  وبخصوص 
19«، استنكر الوزير بن بوزيد ما يقوم به 
التواصل  وسائل  عبر  األشخاص  بعض 
االجتماعي، من تشويه لصورة الوضعية 
الوبائية يف البالد، مشيرا إلى أنه يجب 
إلى اجلوانب اإليجابية، حيث إن  النظر 
الصورة التي نراها يف أقسام االستعجاالت 
مبستشفيات كبار دول العالم نراها عندنا 
 : قائال  املصابني،  عدد  ازدياد  حال  يف 
لسنا  نحن  احلقيقة  عاملي،  الوباء  »هذا 

أملانيا، ولكن احلمد هلل«.
وفرة  عن  الوزير  حتدث  كما 
على  مؤكدا  باملستشفيات،  األوكسجني 

عقالنية،  بطريقة  استعماله  يجب  أنه 
الصعبة،  احلاالت  يف  إليه  واللجوء 
مستغربا حجم نقصه على مستوى جل 
حتقيقا  سيفتح  بأنه  واعدا  املستشفيات، 

يف املوضوع.

الوطني  املجلس  رئيس  قال 
رضا  واالجتماعي،  االقتصادي 
ضيفا  نزوله  عند  اإلثنني،  أمس  تير، 
االقتصاد  إن  األولى،  اإلذاعة  على 
ويحتاج  صعوبات  يواجه  اجلزائري 
عن  بعيد  لكنه  هيكلي  إصالح  إلى 
املجلس  أن  املتحدث  وأضاف  االنهيار. 
بناء  مهمته  واالجتماعي  االقتصادي 
أربع  على  مبني  متني  وطني  اقتصاد 
مؤسسات  خلق  هي:  أساسية،  دعائم 
وحتقيق  اجتماعي  خدماتي  بعد  ذات 
بعض  موقع  وإعادة  الوظيفي  االستقرار 

الصناعات اإلستراتيجية.
وأوضح تير أن املجلس يولي اهتماما 
اجلزائر  أن  اعتبار  على  املنافسة  مبجلس 
إلى  االقتصادية  رؤيتها  ضمن  تسعى 
معايير  وفق  التصنيع  مسار  إلى  العودة 
بوضع  سيسمح  ذلك  ألن  دولية، 
تقليل  على  ويساعد  لالحتكار  حد 

وحتسني  األسعار  وخفض  التكاليف 
النوعية وتنافسية املنتوج. وأشار إلى أن 
اإلصالحات  لتنفيذ  يجري  عمل  هناك 
الهيكلية يف االقتصاد الوطني خالل فترة 
حتسني  شروط  منها  الفيروس،  تفشي 
احلكومة  مع  بالتنسيق  االستثمار  مناخ 
دراسة  إعداد  مت  وأنه  الصناعة،  ووزارة 
حول ترقية النظام اإلحصائي إلى جانب 
سلوك  حيث  من  الطاقوي  االنتقال 
املواطن وكذا مصير القطاع العمومي غير 

املنتج.
اجلزائر  أن  ذاته  الرئيس  أوضح  كما 
يف  سنة  عشرين  ملدة  تأخرا  سجلت 
أن  إلى  مشيرا  اإلدارة،  رقمنة  مجال 
بالكامل  إدارته  رقمنة  بصدد  املجلس 
ليكون  القادمة،  أشهر  ثالثة  غضون  يف 
صورة  ولتحسني  اإلدارات  لبقية  قاطرة 
واعدة.  استثمارية  كوجهة  اجلزائر 
يف  مطالبة  اجلزائر  »إن  قائال:  وواصل 

مواردها  كافة  باستغالل  القادمة  الفترة 
 ،« الدولية  االتفاقيات  تتيحها  التي 
لكنه حذر من األخطار التي تنجم عن 
قانون  جتاهل  حال  يف  االتفاقيات  تلك 
تتخذه  الذي  اإليكولوجي،  التدخل 
شؤون  يف  للتدخل  أداة  الكبرى  الدول 
يف  املشكل  أن  إلى  النظر  ملفتا  الدول، 
بقدر  والوسائل  باملوارد  يتعلق  ال  اجلزائر 
وحوكمة  التسيير  مبيكانزمات  يتصل  ما 
اإلدارة  وإخضاع  األداء  تسيير  وكيفية 

للرقمنة.
ويف هذا الشأن، أعرب عن اعتقاده 
بأن اجلزائر مازالت متلك هامشا للمناورة 
اخلارجية،  لالستدانة  اللجوء  دون 
عبر  االقتصادي  اإلقالع  وحتقيق 
الدولة  ميزانية  مستوى  على  اإلصالح 

واستكمال مسار الرقمنة.
محمد رضوان

الجزائر متأخرة في مجال الرقمنة بـ 20 سنة 
ِرضا تير: االقتصاُد الَجزائريُّ بعيٌد عن االنِهيار

خرجة حضرت فيها األرقام وغابت عنها التصريحات 
وزيُر الِصناعة يتفّقُد مرّكَب الحّجاِر 

في أّول زيارٍة له لعنابة
إلى  زيارة  اإلثنني،  أمس  علي«،  آيت  »فرحات  الصناعة  وزير   نظم 
وتفقد مركب  مبعاينة  له  املرافق  والوفد  الوزير  أستهلها  والتي  والية عنابة 
اإلحصائيات  فيها  التي حضرت  الزيارة  وهي  والصلب،  للحديد  احلجار 
احلديد  مصنع  بوضعية  واملتعلقة  اجلديدة  القدمية  الرسمية  واألرقام 
والصلب، يف حني غابت عنها تصريحات الوزير لوسائل اإلعالم وألول 
مرة يف مثل هذه الزيارات ألفراد الطاقم احلكومي ميتنع الوزراء عن التصريح 
الدعوة لتغطية احلدث، رغم أن  الذين وجهت لهم  لعشرات الصحفيني 
اجلميع كان ينتظر معرفة إستراتيجية احلكومة يف النهوض بعمالق احلديد 

والصلب يف شمال إفريقيا.
من  تلقى  الزيارة،  من  األولى  محطته  فرحات، يف  علي  آيت  الوزير 
قبل املدير العام ملجمع سيدار »رضا بلحاج« بحضور والي الوالية ونواب 
بها  قام  التي  االستثمارات  أهم  يتضمن  وثائقي  لشريط  عرضا  البرملان 
املركب املوجود بوالية عنابة يف إطار إعادة تأهيله ورفع مردودية. وحسب 
الشروح املقدمة للوزير، يوظف املصنع قرابة 6.100 عامل يشغلون مختلف 
التخصصات زيادة عن عرض مخطط تنمية وإعادة التأهيل التكنولوجي 
لتجهيزات اإلنتاج. ومن أهم املشاريع املبرمة يف أفاق 2020، إعادة تأهيل 
وحدة الدرفلة على الساخن ووحدة الدرفلة على البارد ومحطة األوكسجني 
وإعادة تأهيل جتهيزات تصنيع ألواح احلديد لرفع اإلنتاج إلى 700.000 
طن من ألواح احلديد و600.000 طن من األسالك احلديدية، وتزويد 
املركب  وتزويد  واط،  كيلو   400 قدرها  إضافية  كهربائية  بطاقة  املركب 

بكميات إضافية من املياه ملعاجلة سيرورة اإلنتاج. 
 كما قام وزير الصناعة مبعاينة الفرن العالي 2، الذي شهد توقف عن 
العمل بسبب سرقة الكوابل الكهربائية قبل أن يستأنف النشاط يف وقت 
التبليد لتحضير  الوزير وحدة  الحق بعد إجراء الصيانة الالزمة. وخص 
املواد األولية أيضا بوقفة معاينة تلقى خاللها عدة شروح حول نشاطها، 
ليعقد بعدها الوزير اجتماع مغلق مع مسؤولي سيدار هذا يف انتظار زيارته 
اليوم إلى مؤسسة فورفيال للوقوف على مشروع إجناز مقطورة شاحنة محليه 

الصنع 100 باملائة.
ف سليم

قالت إنه يخّص 164 أستاذا وطالَب دكتوراه
ُد ِمنحَة  عليِم الَعالي َتمدِّ وزارُة التَّ

لبِة  اإلقامِة لألَساِتذة والطَّ
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن متديد املنح اخلاصة 
صالحية  انتهت  والذين  باخلارج،  العالقني  واألساتذة  الدكتوراه  بطلبة 

املنحة اخلاصة بهم خالل فترة اجلائحة.
فوري،  وبأثر  استثنائي  بشكل  املنح  كل  متديد  الوزارة  قررت  حيث 
بفترة  املتعلقة  حلاجياتهم  ظرفيا  باالستجابة  لهم  السماح  قصد  وذلك 
إقامتهم، وهذا اإلجراء يخص 164 أستاذا وطالبا يف الدكتوراه، ويهدف 

إلى مرافقة فترة إقامة املستفيدين وتسهيلها يف البلدان املضيفة.
من  املستفيدين  لصالح  اتخاذه  مت  اإلجراء  هذا  أن  إلى  أشارت  كما 
فترة  انتهاء  بعد  الوطن  أرض  إلى  العودة  من  يتمكنوا  لم  والذين  املنح، 
تكوينهم بسبب تفشي جائحة كورونا وغلق عدة دول حدوَدها على غرار 
بلجيكا،  البرتغال،  بريطانيا،  ماليزيا،  تركيا،  رومانيا،  فرنسا، إسبانيا، 
إيطاليا، اإلمارات العربية املتحدة، هولندا، كندا، مصر، تونس وسلطنة 

عمان.
محمد رضوان

تيارت 
وَن للُمطالبِة  ِخريُجو الجاِمعات يحتجُّ

بَمناصِب عمٍل 
  أقدم، أمس اإلثنني، عدد من خريجي اجلامعات ببلدية مهدية على 
قطع الطريق الوطني رقم 40 للمطالبة مبنحهم مناصب شغل. وقال شهود 
املرور  املركبات من  ومنعوا  الطريق  إن احملتجني اصطفوا على كامل  عيان 

وهم يرددون شعارات مطالبة بخلق مناصب عمل لهم.
 ويعتبر هذا االحتجاج الثاني من نوعه، حيث سبق لهؤالء اخلريجني 
أن نظموا احتجاجا مماثال أمام وكالة التشغيل وسط مهدية للغرض نفسه، 
هؤالء  احتجاج  طريقة  على  استياءهم  املواطنني  من  عدد  أبدى  فيما 

واعتبروا أن غلق الطريق وتعطيل مصالح املواطنني سلوكا غير مقبول. 
م. ح

أرجع وزير الصحة، عبد الرحمان بن  بوزيد، أسباب ارتفاع اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر إلى عدم 
االلتزام بارتداء األقنعة الواقية »الكمامة«، خصوصا بالشوارع واألماكن العمومية.

كان قائد الناحية العسكرية الرابعة 
الّلواُء ْعاليِمّية ُيوارى الثَّرى بَمقبرِة الَعالّية 

ُشّيَع، صباح أمس، جثمان الفقيد الّلواء حسان عالميية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، إلى مثواه األخير، بعد أن 
قدمت له التشريفات العسكرية باملستشفى املركزي للجيش »محمد الصغير نقاش« بعني النعجة، بحضور القيادة العليا 

للجيش الوطني الشعبي وكذا عائلة املرحوم. 
وأوضح بيان صدر أمس عن وزارة الدفاع الوطني أن مراسم التشييع عرفت قراءة فاحتة الكتاب على روح املرحوم الطاهرة، 
تالها استماع احلاضرين كلمة تأبينية تناولت مساره املهني احلافل بالبطوالت يف الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره.

هذا، وقد وري جثمان املرحوم الثرى مبقبرة العالية باجلزائر العاصمة.
ق.و



عّمــــــار قـــردود

اجتماعه  خالل  تبون،  وقال 
نذهب  »لن  اإلعالم:  مع  الشهري 
لصندوق  ال  نذهب  لن  للمديونية، 
ي  الدول،  للبنك  وال  الدولي  النقد 
الوطنية  بالسيادة  متس  املديونية  ألن 
وهي جتربة عشناها بداية التسعينيات، 
كبير  بشكل  اجلزائر  اقترضت  حينما 

من صندوق النقد«.
ذلك  على  تبون  الرئيس  وأكد   
السبت املاضي يف حوار أجرته معه قناة 
»فرانس 24«، حني قال إن اجلزائر لن 
العتبارات  اخلارجية  لالستدانة  تلجأ 
وزير  لُيجدد  واجتماعية،  سياسية 
املالية اجلديد، أمين بن عبد الرحمان، 
حني  االستدانة؛  عدم  قرار  تأكيد 
االستدانة  إلى  نلجأ  ولن  »لم   : قال 
مستقلة،  املالية  وقراراتنا  اخلارجية، 
وعدم  ذلك  ضمان  على  وسنعمل 
رئيس  لتعليمات  تنفيذا  به  املساس 
مؤكدا  تبون«،  املجيد  عبد  اجلمهورية 

أن هذا اخليار »غير مطروح إطالقا«.
الدوائر  »كل  املالية  وزير  وقال 
امليزانيات  بدراسة  تقوم  الوزارية 
مع  بالتنسيق  بها  اخلاصة  القطاعية 
االستثمارات  وعجلة  املالية،  وزارة 
وسوف  تتوقف  لن  االقتصادية 
الوسائل  كل  توفير  أجل  من  نعمل 
كلها  واحلكومة  االستثمارات  لتسيير 
جل  بخصوص  االجتاه  هذا  يف  تتجه 
االقتصادي  القطاع  يف  االستثمارات 

والصناعي والتجاري«.+
وملواجهة األزمة، قال تبون »أفّضل 
اجلزائريني  املواطنني  من  االقتراض 
النقد  صندوق  من  االقتراض  على 
الدولي أو بنوك أجنبية«.وكشف تبون 
قروض  منح  عرضت  دواًل صديقة  أن 
أمر  وهو   - يسّميها  أن  دون   - للجزائر 
قوبل بالرفض يف الوقت احلالي، يقول 

الرئيس اجلمهورية.
الرئيس  استبعد  ذاته  الوقت  يف 
تبون االعتماد على زيادة طباعة العملة 

املركزي،  البنك  قبل  من  الوطنية 
يف  يتسبب  قد  ذلك  أن  إلى  مشيًرا 
ارتفاع نسب التضّخم، وهو احلل الذي 
جلأ إليه الوزير األول األسبق املسجون 
حكم  سقوط  قبل  أويحيى،  أحمد 

الرئيس األسبق عبد العزيز بوتفليقة.
عن  اجلزائر  بنك  إعالن  لكن 
مبناسبة  جديدة  نقدية  أوراق  إصدار 
أثار جملة  الــ58 لالستقالل  الذكرى 
طرف  من  خاصة  االستفهامات،  من 
تساءلوا  الذين  واملال  االقتصاد  خبراء 
»غير  حكومي  توّجه  األمر  كان  إذا 
النقود  طباعة  انتهاج  نحو  ُمعلن« 
احلالية،حيث  األزمة  ملجابهة  مجدًدا 
الورقة  أن  إلى  اجلزائر  بنك  أشار 
حتمل  دينار   2000 فئة  من  النقدية 
التي  التاريخية  الستة  مجموعة  صورة 
فجرت الثورة التحريرية، دون أن يذكر 
إن كانت الورقة النقدية اجلديدة تلغي 
نظيرتها القدمية من فئة 2000 دينار أم 

سيتم تداولهما مًعا.
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العزيز  عبد  األول،  الوزير  ترأس 
مت  اجتماعًا  املاضي،  جراد،السبت 
من خالله عرض مناذج عمالت ورقية 
إشراف  حتت  وذلك  جديدة،  ونقدية 
املدير العام لدار النقود حمود عمارة. 

بنك  منح  تقرر  أنه  جراد  وأكد 
اجلزائر كل الوسائل من أجل عصرنة 
أرض  قطعة  منها  النقدية،  العملة 
يكون  النقود،  بطبع  خاص  ومركز 
ومقرا  جديدة  مطبعة  ويضم  عصريا 
لفرز  الوطني  واملركز  العام  للصندوق 
األوراق النقدية.  وكشف وزير املالية، 
باملناسبة، عن إصدار ورقة نقدية من 
فئة 2000 دج حتمل صور قادة الثورة 

التحريرية الستة ورموز املقاومة. 
وأشار الوزير األول إلى أن مراسم 

هذا اليوم هي امتداد السترجاع بعض 
جماجم الشهداء األبرار، حيث حتمل 
دينار   200 فئة  من  النقدية  القطعة 
زبانة،  أحمد  الشهيد  صورة  جزائري 
الذي كان أول شهيد يف ثورة التحرير 
اجلزائرية ينفذ فيه االستعمار الفرنسي 
حكم اإلعدام بواسطة املقصلة )فصل 
الرأس عن اجلسد بواسطة آلة قاطعة(، 
وذلك يف 19 جوان 1956. أما الورقة 
النقدية من فئة 2000 دينار جزائري، 
من  الستة.  املجموعة  صورة  فتحمل 
جانب آخر، أشار جراد إلى أن العملة 
الوطنية،  السيادة  رموز  أحد  الوطنية 
وأكد على ضرورة إعطاء هذا الرمز كل 

االهتمام.

إصداُر أوراٍق َنقدّيٍة َجديدِة في 
الَفاتِح ُنوفمبر الُمقِبل

وزير  املنقضي،  السبت  أعلن،    
أن  عن  الرحمن  عبد  بن  أمين  املالية 
نقدية  أوراًقا  سُيصدر  اجلزائر  بنك 
نوفمبر  شهر  من  الفاحت  يف  جديدة 
املقبل املصادف لعيد الثورة التحريرية. 
املالية قد أعلن عن إصدار  وكان وزير 
ورقة نقدية جديدة من صنف 2000 
مجموعة  صورة  حتمل  جزائري  دينار 
الثورة  فجرت  التي  التاريخية  الستة 
التحريرية، باإلضافة إلى قطعة نقدية 
جديدة من صنف 200 دينار جزائري 

حتمل صورة الشهيد أحمد زبانة.
عّمــــــار قـــردود

بين امتصاص الكتلة المالية الموجودة في السوق السوداء وبين مراجعة قيمة العملة 

أوراٌق َنقدّيٌة َجِديدٌة..الَحقيقُة 
غيـــر ُمكتِملــــة!

 نحو استحَداِث مرّكٍب ِصناعيٍّ َعصريٍّ به مطبعٌة للّنُقود
بنُك الَجزائر ُيصِدر أوراًقا َنقدّيًة َجِديدة

الخبير االقتصادي الدولي عبد المالك سراي: 
 ِطباعُة النُّقوِد الَجديدِة هدفُه

 مواَجهُة األزَمِة 
 أوضح اخلبير االقتصادي الدولي عبد املالك سراي، يف تصريح أدلى 
به لــ«أخبار الوطن«، أن كشف وزارة املالية، السبت الفارط، عن طرح كتلة 
نقدية جديدة يف السوق الوطنية مبصاحبة األوراق النقدية املتداولة حالًيا، 
وذلك مبناسبة الذكرى الـ 58 لالستقالل، دون اإلعالن عن سحب بعض 
وبادي  واضح  حكومي  توجه  هو  تدريجي  بشكل  النقدية  والقطع  األوراق 
للعيان نحو االعتماد على طباعة النقود ملواجهة األزمة االقتصادية الراهنة 

جراء تهاوي أسعار احملروقات يف السوق الدولية وتداعيات جائحة كورونا.
النقدية  الكتلة  حتديث  عملية  إطار  يف  يدخل  األمر  أن  سراي  ونفى 
املتداولة من أوراق وقطع، حيث إن البعض منها يتم تداوله منذ أزيد من 
ثالث عقود؛ ألنه لو كان األمر كذلك لتم اإلعالن عن السحب التدريجي 
األوراق  مع  حدث  مثلما  التداول  من  القدمية  النقدية  والقطع  لألوراق 
النقدية القدمية التي مت وضعها يف السوق يف سنوات 1980، وتقرر سحبها 
من التداول يف 31 ديسمبر 2014.وأشار املتحدث إلى أن هذه الدفعة من 
األوراق النقدية وغيرها من الدفعات التي يعتزم بنك اجلزائر طرحها الحًقا 

ستزيد يف تدمير االقتصاد الوطني.
وحّذر سراي من أن »السوق احمللية ستخسر ما تبقى من قيمة الدينار، 
يعيشه  الذي  واملعيشي  االجتماعي  العذاب  حدة  من  سيرفع  الذي  األمر 
مقابل،  وال  لها  سند  ال  جديدة،  نقود  طباعة  بدء  مع  وذلك  اجلزائريون، 

وطرحها فعاًل يف السوق احمللية«.
ع.ق

الخبير المالي كمال سي محمد:
 َكميُة الّطبِع ستكِشُف سرَّ إصداِر

 الّنقوِد الَجِديدة 
 أما اخلبير املالي كمال سي محمد، فقد قال يف تصريح أدلى به لــ«أخبار 
أوراقا وقطعا نقدية جديدة هو  الوطني املركزي  البنك  الوطن«، إن »إصدار 
إطار  يأتي يف  كما  البالد،  النقدي يف  الدفع  عملية  لتسهيل  تهدف  خطوة 

عملية حتديث الكتلة النقدية املتداولة من أوراق وقطع.
وأضاف سي محمد أن إصدار األوراق والقطع النقدية اجلديدة يتطلب 
عادة ما بني 6 أشهر حتى سنة إلصدار وطرح أوراق نقدية جديدة، ما يعني 
 .2021 مطلع  أو   2020 نهاية  بحلول  طرحها  سيتم  اجلديدة  األوراق  أن 
وفيما يتعلق بحجم اإلصدار، فسيحدد بناء على الطلب احملتمل وهنا األمر 
غير  التمويل  أي  النقود  احلكومة على طباعة  ورمبا ستعتمد  مبهًما  سيكون 
التقليدي بطريقة ذكية ودون اإلعالن عن ذلك، بشكل رسمي خاصة وأن 
رئيس اجلمهورية حسم يف قرار عدم االستدانة اخلارجية لكنه لم يشر إلى 

احللول املتوفرة أو املعتمدة«.
و أشار سي محمد إلى أن ذلك سيكون له آثار مباشرة على االقتصاد 
القدرة  على  سلًبا  التأثير  شأنه  من  ما  التضخم،  معدل  وسيرتفع  الوطني 
الشرائية للمواطنني، حيث سترتفع أسعار السلع واخلدمات ألننا نطبع النقود 
بدون مقابل حقيقي. ففي االقتصاد عندما نقوم باستحداث نقود جديدة أو 
طبعها فال بد أن يكون ما يقابلها من إنتاج حقيقي من السلع واخلدمات، 
لكن يف اجلزائر - ولألسف ومنذ 2017 - تعمد احلكومة إلى طبع النقود 

بدون مقابل حقيقي وهو ما يعني استمرار عملية التمويل غير التقليدي.«
ع.ق

الخبير المالي عبد الرحمان بن خلف اهلل:
الُكتلة النَّقديُة الَجديدُة سَتمتصُّ العملَة 

وِق الّسوداء  من السُّ
 أوضح اخلبير املالي وأستاذ االقتصاد عبد الرحمان بن خلف اهلل، يف 
كتلة  على طرح  اجلزائر  بنك  إقدام  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  تصريح 
نقدية جديدة جاء من أجل امتصاص الكمية الكبيرة من العملة اجلزائرية 
املوجودة يف السوق السوداء، وهذا ما سيمكن الدولة من حتويلها إلى البنوك 

وإدخالها يف إطار املسار الرسمي.
و كشف بن خلف اهلل أن السوق السوداء يف اجلزائر يوجد بها أكثر من 
40 مليار دوالر،و بالتالي فإن مسعى احلكومة يصب يف اجتاه »رسمنة« هذه 

األموال املعتبرة.
تؤثر  النقدية اجلديدة لن  وأكد بن خلف اهلل أن عملية إصدار األوراق 
على معروض النقود يف اجلزائر، منوًها بأن هذا اإلصدار يتوافق مع أهداف 

املركزي اجلزائري يف كبح التضخم.
ع.ق

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ماي الماضي، أن الجزائر لن تستدين من الخارج، 
قائاًل إن الجزائر »لن تطلب قروًضا من صندوق النقد الدولي رغم األزمة المالية الناجمة عن انهيار 
أسعار النفط العالمية، وعن تدابير اإلغالق الرامية لمكافحة فيروس كورونا الجديد«.واعتبر الرئيس 

االستدانة »رهًنا للقرار السياسي واالقتصادي للبالد«.

بأزيد  البنكية  السيولة  تقلصت 
ماي  شهر  نهاية  دج  مليار   180 من 
 2019 سنة  بنهاية  مقارنة   2020
لتنتقل حتت عتبة 1.000 مليار دج، 
لبنك  بيان  سابقا  أوضحه  حسبما 

اجلزائر. 
ويف بيان حول الوضع االقتصادي 
خالل الثالثي األول من سنة 2020 

وآفاق التطور، أكد البنك املركزي أن 
واصلت  للبنوك  اإلجمالية  »السيولة 
انخفاضها سنة 2020 حيث انتقلت 
من 1.557 مليار دج يف نهاية 2018 
إلى 1.100 مليار دج يف نهاية 2019 
لتبلغ 916 مليار دج يف نهاية 2020، 
بــ  البنكية  سيولة  يف  تقليص  أي 
184 مليار دج مقارنة مبستواها الذي 

سجلته يف نهاية 2019«.
مسار  فإن  التضخم،  وبخصوص 
القضاء على التضخم الذي مت الشروع 
خالل  تواصل   ،2018 سبتمبر  فيه 
سنة  من  األولى  األربعة  األشهر 
2020، حسبما أوضحه بنك اجلزائر 

يف بيانه.
ع.ق

بنك الجزائر:
يولة الَبنكّيُة َتقّلصت إلى أقل من 1000 ملياِر دج  السُّ
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ق.و

فإن  قضائية،  مصادر  وحسب 
املنتجة  فيها  املتابعة  القضية  حيثيات 
املؤقت  احلبس  رهن  املوجودة  السينمائية 
قاضي  من  بأمر  املنصرم،  أفريل   30 منذ 
رايس،  مراد  بئر  محكمة  لدى  التحقيق 
تعود إلى استفادة املتهمة سنة 2015 من 
مبلغ مالي قدره 40 مليار سنتيم، كدعم 
 ” فيلم  إلجناز  “فداتيك”  صندوق  من 

أحمد باي«.
حتقيقات  أن  ذاته  املصدر  وأضاف 
للدرك  التابعة  والتحري  البحث  فرقة 
املتهمة،  مع  جديد  بباب  الوطني 
لتمويل  رصدت  التي  األموال  بخصوص 
وجود  إلى  أفضت  باي”،  “أحمد  فيلم 
ثغرة مالية قدرها 22.5 مليار سنتيم من 

إجمالي املبلغ املخصص للفيلم.
كما حتدثت املصادر ذاته عن امتالك 

املتهمة حاج جيالني 6 شركات، واحدة 
يف  تستغلها  كانت  إفالس  حالة  يف  منها 
اخلارج  إلى  اجلزائر  من  األموال  حتويل 

بطريقة غير شرعية.
وكانت حاج جيالني قد أوضحت، 
يف عدة مناسبات، أن النسخة األولية من 
الفيلم قد مت تقدميها إلى جلنة القراءة التي 

يرأسها السينمائي أحمد بجاوي من أجل 
الفصل النهائي قبل إمتام التركيب. 

جدال  أثار  قد  الفيلم  وكان  هذا، 
واسعا، سيما بعد استقدام املمثل العاملي 
على  حصل  الذي  ديبارديو«،  »جيرارد 
لم  دور  أداء  مقابل  ماليير سنتيم   5 نحو 

يتجاوز 6 دقائق، حسب متابعني.

سكيكدة 
الجيش يتدخل إلخالء الشواطئ غربي الوالية 
يف  وخاصة  سكيكدة  لوالية  احمللية  السلطات  أمس،  يوم  أجبرت، 
البلديات الغربية على االستنجاد بفرقة اجليش الوطني الشعبي والدرك من 
أجل إخالء شواطئ بلديات أخناق مايون ووادي الزهور باحلدود مع والية 
جيجل. وبحسب مصادرنا، فإن فرق اجليش تدخلت قصد إخالء الشواطئ 
والسباحة،  التخييم  الواليات قصد  الذين قدموا من عديد  املصطافني  من 
غير  املعزولة،  الشواطئ  تلك  إلى  معه  عائلته  باصطحاب  قام  من  ومنهم 
أجبر  الشاطئ  السباحة يف  منع  قرار  تنفيذ  احمللية على  السلطات  إصرار  أن 
مغادرة  للوالية على  الغربية  اجلهات  إلى  بقوة  قدموا  الذين  املصطافني  كل 
تلك املناطق فورا.  يف املقابل، أقامت فرق اجليش الوطني الشعبي حواجز 
ثابتة بإقليم بني فرقان على احلدود الغربية بني واليتي سكيكدة وججيل 
قرب بلدية وادي الزهور، ملنع تدفق العشرات من املصطافني وإجبارهم على 
املغادرة، فيما انتشرت فرق الدرك الوطني يف كل من شواطئ وادي الزهور 
وأخناق مايون وإلى غاية متنارت لطرد كل املصطافني والشباب من الشواطئ 

جتنبا النتشار وباء » كوفيد 19«.                                 جمال بوالديس

اجتهاده أصبح محّل دراسة في قسم الحقوق 
وفاة الكاتب والمحامي اسماوي عمر بن عيسى

واحملامي  والكاتب  األديب  العاصمة،  باجلزائر  اإلثنني،  أمس  غادرنا، 
والذي  البقاء،  دار  إلى  بكير - رحمه اهلل -  اسماوي عمر بن عيسى بن 

خلف من ورائه عديد املقاالت واملخطوطات واألبحاث املنشورة.
غرداية،  بوالية  املاضي  القرن  أربعينيات  خالل  بالعطفاء  الفقيد  ولد 
احلياة  معهد  إلى  انتقل  ثم  األولى  التعليم  مراحل  يف  وتدرج  تربى  وفيها 
العامر لينهل من معني أساتذته وشيوخه. التحق مطلع السبعينيات بجامعة 

اجلزائر قسم احلقوق بعد جهاد كبير إذ كان والده يرجوه للتجارة بجواره.
العسكرية  الناحية  بورقلة  العسكرية  احملكمة  رئيس   1984 سنة   عني 
الرابعة، فكان مثااًل يف اجلدية والصرامة مع املجندين حتى وإن كانوا من 
قمار  أحداث  بعد  واشتهر  األستاذ  وبرز  الرفيعة،  العسكرية  الرتب  ذوي 
األليمة أول عملية إرهابية تطال ثكنة عسكرية يف وادي سوف سنة 1991 
عمر  األستاذ  طاولة  على  امللف  وضع  حيث  أبرياء،  جنود  ضحيتها  راح 
نفذوا  الذين  املجرمون  أمامه  وعرض  العسكرية،  احملكمة  رئيس  اسماوي 
الهجوم اإلرهابي، وهي أول سابقة قضائية من نوعها تعرض عليه، يعتدي 
فيها مدنيون على عسكريني ويساق املعتدون إلى محكمة عسكرية، فيأتي 
باستحداث  اسماوي  عمر  األستاذ  به  بادر  الذي  القضائي  االجتهاد  هنا 
طرف مدني يدافع عن أولئك املعتدين داخل احملكمة العسكرية، حتى ال 
يظن أولياؤهم أن ليس لهم حق الدفاع عن أبنائهم، وقد تداولت الصحف 
الصادرة - أنذاك - مجريات احملاكمة وتداعياتها. وقد أصبح هذا االجتهاد 
القضائي الذي بادر به األستاذ عمر اسماوي محل دراسة يف قسم احلقوق 

والدراسات القانونية بجامعة اجلزائر وجامعات الوطن.
قبل  من  اغتيال  حملاولتي  مسعد  يف  والده  تعرض   ،1994 عام   ويف 
الدمويني وأرسلوا للمحامي برقيات تهديد شخصية لم يكن يأبه لها، إاّل 
أنه أشفق على والده التاجر يف مسعد، والذي نشأ فيها وال يريد مغادرتها، 
من  االنسحاب  مضطرًا  فقبل  العسكري،  العمل  يعتزل  أن  ترجاه  والذي 
مكتبًا  ليفتح  املدني  القضاء  إلى  العسكرية  احملكمة  من  واالنتقال  منصبه 

للمحاماة بغرداية. 
أحمد بوكليوة

فيم دمر قنبلة تقليدية بتيزي وزو 
الجيش يضبط نحو 5 قناطير من الكيف ببني ونيف 
 دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، قنبلة تقليدية الصنع 
بتيزي وزو بالناحية العسكرية األولى. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، 
احلدود  املنظمة ضبط حرس  واجلرمية  التهريب  محاربة  إطار  يف  أنه  أمس، 
بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني كمية كبيرة من الكيف املعالج ُتقدر بـ 
4 قناطير و97 كيلوغراما، وذلك خالل دورية بحث وتفتيش نفذت قرب 
بني ونيف بوالية بشار بالناحية العسكرية الثالثة. من جهة ثانية، أوقف 
عناصر الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية 3 جتار مخدرات 
مشتركة  مفارز  أوقفت  كما  املعالج.  الكيف  من  كيلوغراما   48 بحوزتهم 
4897 قرصا مهلوسا،  3 جتار مخدرات وحجزت  الوطني الشعبي  للجيش 
مفارز  أوقفت  كما  اخلامسة.  العسكرية  بالناحية  وخنشلة  باتنة  من  بكل 
للجيش الوطني الشعبي، خالل عمليات متفرقة نفذتها بكل من تندوف 
بالناحية العسكرية الثالثة وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 
يف  تستعمل  ضغط  مطرقة  و11  كهربائية  مولدات   9 وحجزت  شخصا   13
السواحل  حرس  أحبط  فيما  الذهب،  عن  املشروع  غير  التنقيب  عمليات 
محاولة هجرة غير شرعية هّم بها 17 شخصا كانوا على منت قارب تقليدي 
الصنع بعني متوشنت بالناحية العسكرية الثانية. كما مت توقيف 26 مهاجرا 
غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتلمسان.
رحمة عمار

نظم مكتتبو عدل 2، أمس اإلثنني، 
أمام  احتجاجية  وقفة  عنابة،  بوالية 
للمطالبة  عاشور  بسيدي  اجلهوية  الوكالة 
بتجسيد أرضية املطالب املرفوعة للجهات 

املعنية. 
املكتتبني  ممثلي  تصريحات  وحسب 
تلك  أبرز  من  فإن  الوطن«،  أخبار  لـ« 
املطالب إكمال إجراءات الدراسة واختيار 
مستعجل  بشكل  املنجزة  الشركات 
لالنطالق يف املشاريع املخصصة ألصحاب 
 800 مشروع  واملتمثلة يف  األول،  الشطر 
مسكن ذراع الريش ومشروع 900 مسكن 
القنطرة ومشروع 670 مسكنا الكاليتوسة 
املواقع  اختيار  الفئة  لهذه  يتسنى  حتى 
ودفع الشطر الثاني ورفع وتيرة اإلجناز على 
مسكن   2000 القنطرة  مشروع  مستوى 
1000 مسكن، من  الكاليتوسة  ومشروع 
الذي   CEDY الصينية  الشركة  إجناز 
يشهد تأخرا كبيرا مع حتديد تاريخ التسليم 
مواقع  اخلارجية يف  التهيئة  أشغال  وبعث 
القنطرة والكاليتوسة، وتكليف الشركات 

الذي  التأخير  لتفادي  بذلك  املنجزة 
حصل يف املشاريع السابقة، باإلضافة إلى 
 2200 بقسميه  مسكن   5000 مشروع 
و2800 مسكن من إجناز الشركة التركية 
أشغال  وتيرة  بتسريع  املطالبة   KUZU
التهيئة الداخلية واخلارجية وعملية الربط 
VRD وتكليف الشركة املنجزة بذلك، 
عملية  يف  كامال  املشروع  إدراج  قصد 
التخصيص املقبلة، مبا أن نسبة األشغال 
ملحوظا  تقدما  تشهد  املشروع  بهذا 
الريش من  ذراع  2000 مسكن  ومشروع 
املطالبة   OZKA التركية  الشركة  إجناز 
بهذا  املتعلقة  التقنية  املشاكل  كل  بحل 
أشغال  وإمتام  اآلجال،  أقرب  يف  املشروع 
املتبقي  اجلزء  إدراج  VRD قصد  الربط 
وتسليم  املقبلة  التخصيص  عملية  يف 

املشروع ككل يف أقرب اآلجال.
التأكيد على  كما ركزوا على ضرورة 
الريش  ذراع  مسكنا   837 مشروع  تسليم 
ZIACيف  الصينية  الشركة  إجناز  من 
من  سابقا  أعلن  كما  احملددة،  اآلجال 

لوكالة  التابعة  املشاريع  مديرية  طرف 
عدل، وتقدمي تواريخ محددة لذلك وإعادة 
املتبقي  اجلزء  مستعجلة  وبصفة  بعث 
املقدرة  الريش  ذراع   2500 مشروع  من 
إدراجه،  قصد  سكنية  وحدة   1026 بـ 
كونه هو أيضا مدرج يف عملية التخصيص 
القادمة. هذا، باإلضافة إلى حتديد مصير 
جمعة  مشروع  من  املتبقية  السكنات 
شهادات  ومنح  ستوجه،  وملن  حسني 
وذلك  عنابة  والية  ملكتتبي  التخصيص 
بإدراج كل مشاريع عدل املوجودة يف ذراع 
 2000 من  املتبقي  اجلزء  وهي  الريش 
 5000 ومشروع   OZKA مسكن 
مسكنا   1026 وكذلك  كامل  مسكن 
مطالبني  املشروع،  هذا  انطالق  حال  يف 
بخصوص  القوائم  بكشف  بالشفافية 
 ( عملية  بكل  املعنيني  املكتتبني  أرقام 
غرار  على   ) مواقع  اختيار  تخصيص، 
ترك  وعدم  الواليات،  باقي  يجري يف  ما 

املكتتبني يف حيرة وتخبط ككل مرة.
ف. سليم

والعمران  السكن  وزعتوزارة 
واملدينة، أمس اإلثنني، 1694 وحدة 
من  عدد  عبر  الصيغ  مختلفة  سكنية 
الـ  الذكرى  مبناسبة  الوطن،  واليات 

58 لعيدي االستقالل والشباب.
وحدة   860 مفاتيح  تسليم  ومت 
سكنية مختلفة الصيغ بوالية جيجل، 
كما  عدل  بصيغة  وحدة   400 منها 
إعانات  من  استفادة  مقرر   90 منح  مت 
الريفي ملستحقيها على مستوى  البناء 
تتمثل  إذ  الوالية،  بلديات  من  عدد 
400 وحدة ضمن  السكنات يف  هذه 
الوطنية  للوكالة  باإليجار  البيع  صيغة 

وتطويره عدل مبنطقة  السكن  لتحسني 
و240  الطاهير،  ببلدية  صالح  أوالد 
املدعم  الترقوي  صيغة  من  وحدة 
أخرى  وحدة  و130  ذاتها،  باملنطقة 
تيميزار  مبنطقة  ذاتها  الصيغة  من 
من  وحدة   90 وكذا  العوانة،  ببلدية 
منط االجتماعي التساهمي وزعت عبر 

بلديات الوالية.
وحدة سكنية   434 توزيع  مت  كما 
يف  مناطق  عدة  عبر  الصيغ  مختلفة 
هذه  وتتمثل  بوعريريج.  برج  والية 
مبقر  أشرف  التي  السكنية،  احلصة 
مقررات  منح  حفل  على  الوالية 

بن  محمد  الوالي  منها  االستفادة 
من  سكنية  وحدة   100 يف  مالك، 
وزعت  اإليجاري  العمومي  صيغة 
ترقوية  وحدة  و134  تسرة  ببلدية عني 
برج  بلدية  من  بكل  وزعت  مدعمة 
بوعريريج وبلدية العناصر، إلى جانب 

200 إعانة مالية للبناء الريفي. 
أما مبيلة، فتم تسليم مفاتيح حصة 
للوكالة  باإليجار  البيع  بصيغة  سكنية 
وتطويره  السكن  لتحسني  الوطنية 
منجزة  400 وحدة  تتضمن  »عدل2« 
على مستوى بلدية التالغمة اجلنوبية. 
أحمد بوكليوة

بمناسبة عيدي االستقالل والشباب
توزيع 1694 وحدة سكنية في عدد من واليات الوطن

انتفضوا أمام وكالة عدل بعنابة
مكتتبو »عدل 2« يطالبون بتجسيد أرضية مطالبهم

بئر مراد رايس 

المحكمة ستنظر في قضية المنتجة 
حاج جيالني قريبا

من المنتظر أن تفتح، قريبا، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة جلسة محاكمة المنتجة السينمائية سميرة حاج جيالني المتهمة 
في قضايا فساد تتعلق بسوء استغالل النفوذ والوظيفة، تبييض األموال، تبديد أموال عمومية وتحويل رؤوس أموال إلى 

الخارج بطرق غير شرعية.



عادل أمني 

التنفيذي  اجلهاز  على  األول  املسؤول 
مبناسبة  له  مداخلة  وخالل  عنابة  لوالية 
للمجلس  األولى  العادية  الدورة  إنعقاد 
مشروع  على  للمصادقة  الوالئي  الشعبي 
أعلن   ،2020 لسنة  للوالية  اإلضافية  املالية 
مع  بالوالية  اإلسكان  عمليات  مواصلة  عن 
يتعلق  ما  منها  القادم  اإلجتماعي  الدخول 
بذراع  اجلديدة  باملدينة  عنابة  بلدية  مبواطني 
الريش. معلنا يف هذا الصدد عن وضع 5999 
العمومي  السكن  الطابع  ذات  سكنية  وحدة 
على  الدوائر  جلان  تصرف  حتت  اإليجاري 
مستوى 10 بلديات واألخيرة التي شرعت يف 
قصد  امليدانية  التحقيقات  من خالل  العمل 
ضبط قوائم املستفيدين واإلفراج عنها سيكون 

يف أقرب األجال بحسب والي بالوالية. 
تسجيل  عن  أعلن  الظل  مناطق  وعن 
101 منطقة ظل موزعة عبر 11 بلدية خصص 
يفوق  مالي  بغالف  ثنموية  عملية   357 لها 
324مليار سنتيم واألرصدة املالية احمللية تقدر 

ب95مليار وذاك لتمويل 192 مشروع ثنموي 
تتعلق بالتهيئة والربط مبختلف الشبكات يف 
متويل  طلب  املركزية  للسطات  رفع  مت  حني 
مليار   223 قدره  مالي  143 مشروع بغالف 

سنتيم
قام  التي  الزيارات  أهمية  على  مشددا 
مناطق  للكثير من  الفارطة  بها يف األسابيع 
لإلضطالع  البلديات  مختلف  يف  الظل 
ويف  قرب.  عن  املواطنني  مشاكل  على 
سياق متصل كشف« برميي » عن إزالة كل 

حلماية  بوحديد  سد  مشروع  أمام  العقبات 
مدنية عنابة من الفيضانات من خالل تهدمي 
البيوت الفوضوية التي كانت يف وسط أرضية 
املشروع، وبخصوص الدخول املدرسي املقبل 
2020/2021 أعلن« برميي جمال الدين« عن 
تربوية  أوعية عقارية إلجناز هياكل  تخصيص 
جدبدة تزامنا مع إستالم ثانوية و5 متوسطات 
السنة  بداية  مع  مدرسية  مجمعات  و9 
تدخالت  على  رده  ويف  اجلديدة.   الدراسية 
اعضاء املجلس الشعبي الوالئي أجاب الوالي 

املطروحة منها ما  التساؤالت  الكثير من  عن 
قدرة  وعدم  للبلديات  اجلبائي  بالوصع  تعلق 
تعود  أنها  رغم  اجلباية  حتصيل  على  األخيرة 
اين  األولى  بالدرجة  املواطن  على  بالفائده 
اعطى تعليمات بعقد اجتماع عاجل ما بني 
ناجعة  املعنية إليجاد خلول  األطراف  جميع 
بعملية حتصبل البلديات اجلباية الضريبية من 
وغير  عاجزة  بلديات  هناك  بان  ليؤكد  الغير 
ومصابيح  القمامة  إقتناء حاويات  على  قادرة 

اإلنارة العمومية.

أنهى والي خنشلة السيد علي بوزيدي 
اإلستشفائية  املؤسسة  مدير  مهام  قرار 
خنشلة  مبدينة  بوسحابة  علي  العمومية 
وذلك ألسباب تتعلق بالتسيير وبناءا على 
اقتراح من مدير الصحة حسب مصادرنا. 
مدير  بتوقيف  الوالية  والي  قرار 

عالج  يضمن  الذي  بوسحابة  مستشفى 
استحسان  لقي  كورونا  بجائحة  املصابني 
البعض ورفض البعض اآلخر،  بحجة أن 
القرار له جوانب أخرى ال تتعلق بالتسيير 
مدير  بني  حسابات  بتصفية  يتعلق  وإمنا 

الصحة ومدير املستشفى. 

مستشفى  مدير  فإن  املصدر  وحسب 
عشية  التوقيف  بقرار  أبلغ  بوسحابة 
وهو  كورونا  بفيروس  بإصابته  االشتباه 
والطواقم  العمال  أثار حفيظة  الذي  القرار 

الطبية وحتى املجتمع املدني. 
ع.  ب

أخبــــار  جيـــجل

توزيع 860 مسكنا و90 مقّرَر بناء ريفي 
قام والي الوالية عبد القادر كلكال بإعطاء إشارة انطالق مشروع اجناز 

شبكة التطهير مبنطقة الثالثاء الغربية ومنطقة بوعشير ببلدية الطاهير.
مليون   26 من  أزيد  قدره  مالي  له غالف  الذي خصص  املشروع  هذا 
قناة صرف   33 القنوات  متر طولي من   1260 تطلب وضع  دينار جزائري 
بشبكة  الثالثاء  بقرية  200 مسكن  بربط  ما سيسمح  املسلح  باالسمنت 

الصرف الصحي لبلدية الطاهير.
املواطنني  النشغاالت  باالستماع  باملناسبة  الوالية  والي  قام  وقد  هذا 

سيما الشباب قصد إيجاد حلول لها من طرف املصالح املعنية
الطاهير تسليم مفاتيح  بلدية  أيضا على مستوى  املناسبة   وقد عرفت 
860 سكن من مختلف الصيغ و90 مقرر االستفادة من السكن الريفياضافة 
إلى توزيع مقررات االستفادة من السكن الريفي لبعض بلديات الوالية على 
أوالد  وبوسيف  ياجيس،  جيملة  بني  بني حبيبي،   بلدية اجلمعة  غرار 

عسكر. 

وفاة صيدالني غرقا والبحث جاٍر عن آخر 
تعرض شخص من بلدية جيجل إلى الغرق بشاطئ الشاالت ببلدية 
العوانة،الضحية )ك.ط(صاحب 53سنة تعرض للغرق عند محاولته انقاذ 
ابنته من الغرق حيث لفظ انفاسه بعد جناحه يف انقاذ حياة ابنته. الضحية 
العيادة متعددة اخلدمات  إلى  والذي يشتغل صيدلي بحي مصطفى نقل 
بالعوانة أين مت حتويله ملستشفى محمد الصديق بن يحي.من جهة اخرى 
تعرض شاب من والية املسيلة إلى حادث سقوط بالبحر من على الواجهة 
البحرية بومارشي ببلدية جيجل عند محاولته إلتقاط صورة سيلفي حيث 
سارع اجلميع النقاده حيث تعرض شاب من جيجل إلى كدمات وكسر 
عند محاولته انقاضه الضحية والذي لم يصب بأي أدى. من جهة اخرى 
تواصل فرق احلماية املدنية عملية البحث عن غريق مجهول بشاطئ بني 

بلعيد وهذا بعد طفو مالبسه على مستوى البحر
غلق الطريق المؤدي إلى منبع المشاكي

البلدي  الطريق  بغلق  زيادة  لبلدية سلمى بن  البلدية  السلطات  قامت 
من  للزوار  كبير  توافد  يعرف  والذي  السياحي  املشاكي  منبع  إلى  املؤدي 
اإلصابات  عدد  الرتفاع  نظرا  وهذا  الوالية  وبلديات  الواليات  مختلف 
بالوالية ويف ظل التوافد الكبير للمصطافني والزوار على الوالية من مختلف 
الواليات جلأت السلطات البلدية لغلق الطريق تفاديا لالحتكاك بني الزوار 

وجتنبا لتزايد اإلصابات. 
سهام.ع
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 60 ألف وحدة وضعت تحت تصرف لجان الدوائر

عمليات إسكان »مرتقبة« بعنابة 
عشية الدخول االجتماعي 

خنشلة
إنهاء مهام مدير مستشفى علي بوسحابة

كشف والي عنابة بريمي جمال الدين أن عمليات اإلسكان مازالت متواصلة بفضل تسريع وتيرة األشغال الجارية 
على مستوى ورشات اإلنجاز، في كل من ذراع الريش والقنطرة بسيدي عمار وغيرهما. وبمناسبة إحياء ذكرى عيدي 
االستقالل والشباب،  أشار الوالي إلى الحصة المعتبرة التي تم توزيعها على مستحقيها بمرزوق عمار، والتي تجاوزت 

1200 وحدة سكنية لفائدة المستفيدين من السكن االجتماعي بكل من بلديتي سيدي عمار والحجار.

»الزاوية«  حي  سكان  يشتكي 
األمن  غياب  من  تبسة  الوالية  بعاصمة 
خاصة بعد حتويل هذه املنطقة إلى مكان 
لترويج املخدرات واملمنوعات يقصده كل 
مجرمي املدينة مما حول حياة السكان إلى 
جحيم حقيقي، مطالبني اجلهات الوصية 

بالتدخل العاجل.

أن شهد  بعد  الشكوى  هذه  وجاءت 
عنيفة  شوارع  حرب  أمس،  أول  احلي 
بني بعض الشباب اخلارجني عن القانون 
منطقة  من  وآخرين  »بوحبة«  حي  من 
سكان  أن  من  وبالرغم  الطوب«  »فيالج 
حي الزاوية لم يكونوا طرفا يف هذه احلرب 
إال أن هذه املواجهة التي استعملت فيها 

احلجارة بشكل كثيف منع بعض السكان 
أمام  املركونة  وانقاذ سياراتهم  من اخلروج 
للكسر  معظمها  تعرضت  والتي  منازلهم 
والتخريب، وأضاف السكان، أن عناصر 
األمن كانوا غائبني متاما عن هذه املواجهة 

بالرغم من استنجاد السكان بهم.
فيروز رحال

تبسة
سكان حي »الزاوية« يطالبون بتوفير األمن

قسنطينة
ناشر فيديو »صناديق الجثث« 
بمستشفى ابن باديس أمام العدالة 

مت تقدمي شخص يبلغ من العمر 32 سنة قام بنشر فيديو يبني صناديق 
عبر  بقسنطينة  باديس  ابن  اجلامعي  االستشفائي  باملركز  باجلثث  خاصة 
منصة التواصل االجتماعي، مرفقا بتعليق صاحبه، وذلك بعد فتح حتقيق 
من طرف مصالح أمن والية قسنطينة يف القضية. مت متابعة املعني يف قضية 
شأنها  من  اجلمهور  بني  مغرضة  أخبار  إلكترونية  وسيلة  عبر  وترويج  »نشر 
املساس باألمن العمومي واملصلحة الوطنية عبر منصة تواصل اجتماعي«، 
كما استدعت يف ذات السياق املمثل القانوني للمركز االستشفائي اجلامعي 

الذي تأسس يف القضية.                                       خديجة بن دالي

القبض على محتال يوهم ضحاياه بتنظيم 
رحالت عمرة 

القضائية بأمن والية  الوالئية للشرطة  الفرقة اجلنائية باملصلحة  متكنت 
قسنطينة،  من وضع حد لنشاط محتال خطير يبلغ من العمر 47 سنة يقوم 
بالنصب على ضحاياه بإيهامهم بتنظيمه لرحالت عمرة وذلك على مستوى 
التزوير واستعمال  الوطن، هذا األخير متورط يف قضية  عدة واليات شرق 
السلطة  من  رخصة  دون  سياحية  وكالة  إنشاء  واالحتيال،  النصب  املزور، 
املؤهلة قانونا وتقليد أختام من شأنها املساس بشخص معنوي.الفرقة تنفيذا 
لتعليمة نيابية فتحت حتقيقا مت من خالله الوصول الى الهوية الكاملة للفاعل 
ومكان تواجده وبتمديد إقليم االختصاص مت إيقاف املعني بإحدى الواليات 
الشرقية وحتويله إلى مقر املصلحة،  بعد حتقيق معمق مت استرجاع 26 جواز 
سفر من محله بقسنطينة باإلضافة إلى أختام مزورة وكذا وثائق هوية تعود 
لضحاياه، وكشف التحقيق عن استغالله اسم وكالة سياحية إلقناع ضحاياه 
التحقيق مت  حتى يسهل عليه عملية النصب. وبعد االنتهاء من مجريات 

تقدميه أمام النيابة احمللية بإقليم االختصاص.                خديجة بن دالي

ببلديتي  نشب  حريق  تسبب 
سطيففي  والية  شمال  قنزاتوحربيل 
املساحات  من  هكتار   200 إتالف 
الغابية، حسبما ما أكده املكلف باإلعالم 
بالوالية  واالتصال مبديرية احلماية املدنية 
أخبار  ليومية  لعمامرة  أحمد  النقيب 
يف  اندلع  احلريق  أن  أكد  والذي  الوطن، 

برج  والية  زمورة  برج  مبنطقة  األمر  بادئ 
بوعريريج لتمتد ألسنة اللهب نحو بلديتي 
على  وذلك  املجاورتني  قنزاتوحربيل 
مستوى الطريق الوطني رقم 76 الرابط بني 
واليتي سطيف وبرج بوعريريج، وساعدت 
الظروف اجلوية التي متيزت برياح جنوبية 
احلرارة  درجة  يف  محسوس  وارتفاع  حارة 

على انتشار احلريق، ولالشارة فان احلريق 
الذي اتلف 200 هكتار من أشجار البلوط 
أيضا  تسبب  احللبي  والصنوبر  األخضر 
وخيول  مواشي  من  احليوانات  نفوق  يف 
كهربائية  أسالك  سقوط  إلى  باإلضافة 

حسب ذات املتحدث.
 اسيا. ع

سطيف
الحرائق تلتهم 200 هكتار من المساحات الغابية

العاشر  احلضري  األمن  قوات  متكنت 
بعنابة من توقيف شخصني احدهما من ذوي 
قضية  يف  فيهما  مشتبه  القضائية  السوابق 
يف  بالكسر  والسرقة  أشرار  جمعية  تكوين 
والتعدد.   الليل  ظريف  إقتران  مع  تلبس  حالة 
مت  أمس  أول  األمن  مصالح  بيان  وحسب 
توقيف املشتبه فيهما يف حدود الساعة الثالثة 

صباحا متلبسني بسرقة مخل جتاري مع إحباط 
عملية السرقة. ويف عملية أمنية أخرى لذات 
املصلحة مت توقيف شخص يبلغ من العمر 47 
سنة مشتبه فيه يف قضية حيازة وتخزين وترويج 
لغرص  شرعية  غير  بطريقة  العقلية  املؤثرات 
البيع مع حجز 90 قرص مهلوس أين مت إتخاد 
املوقوفني  حق  يف  القانونيه  االجراءات  جميع 

املختصة  القضائية  اجلهات  على  وتقدميهم 
لدى محكمة عنابة كما جنحت مصالح األمن 
 6 لكل من األمن احلضري يف توقيف وتقدمي 
أشخاص تترواح أعمارهم من 21 الى 42 سنة 
من بينهم شخصني محل بحث وحمل سالح 

أبيض محظور.                       ف سليم

 عنابة
توقيف عصابة تمتهن السطو على المحالت
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تخّص شبكات المياه والكهرباء والطرقات

مناطق الّظل ببومرداس تستفيد 
من مشاريع  تنموية

سميرة مزاري

والي  أشرف  موسى،  أوالد  ببلدية 
الغاز  بومرداس على وضع حيز اخلدمة 
بحي  عائلة   1500 لفائدة  الطبيعي 
النقائص  جلملة  استمع  كما  املزارعة، 
السيما  احلي،  مستوى  على  املسجلة 
اشتكوا  لطاملا  املزارعة  حي  سكان  وأن 
احلياة  ضروريات  أدنى  غياب  من 

الكرمية.
املسؤول  وضع  شود،  بن  وببلدية 
األول عن والية بومرداس حيز اخلدمة 
مشارف  قريتي  بني  الرابط  الطريق 
وبعدها  تأهيله،  إعادة  بعد  واحلدور 
التحسني  مشروع  انطالق  إشارة  إعطاء 
احلضري لفائدة حي 43 مسكن بقرية 
مليون سنتيم،   400 بقيمة  بن عامر، 
إجناز  مشروع  مبعاينة  الوالي  قام  كما 
مكعب  متر   500 بسعة  مائي  خزان 

بذات املنطقة.
استفادت  فقد  بغلية،  ببلدية  أما 
الغاز  وضع  من  البيضاء  الدار  قرية 
اعطاء  مع  اخلدمة،  حيز  الطبيعي 
شبكة  جتديد  مشروع  انطالق  إشارة 
وأوالد  املايشية  بقريتي  الشروب  املياه 
داود،  سيدي  لبلدية  التابعتني  بلعيد 
مداخل  لتهيئة  مشروع  إطالق  وكذا 
سوانني  طالب،  أوالد  سرغني،  قرى 
والعمارنة التي عانى سكانها لعقود من 

اهتراء الطرقات.

التي  تيجالبني  لبلدية  وبالنسبة 
 80 بها  الظل  مناطق  نسبة  تتعدى 
قرية  إلى  بومرداس  والي  اجته  باملائة، 
أين  البلدية،  بأعالي  الواقعة  املرايل 
قاعة  تهيئة  إلعادة  مشروع  إطالق  مت 
مغلقة  ظلت  والتي  باملنطقة  العالج 
السوداء،  العشرية  خالل  لسنوات 
عيسى  أغيل  قرية  على  بعدها  ليعرج 
من  األخرى  هي  استفادت  التي 
العمومية  باإلنارة  لتزويدها  مشروع 
لعرض  االستماع  مع  »الالد«،  بتقنية 
مفصل حول مشروع جتديد شبكة املياه 

الشروب بذات املنطقة.
على  بومرداس  والي  وقف  باملقابل 
عدة مشاريع تنموية ذات صلة بتحسني 
الظل  مناطق  لسكان  املعيشي  اإلطار 
معاينة  منها  البحري  بودواو  ببلدية 
مشروع تعبيد طريق حوش عاصي على 
إجناز  مشروع  وكذا  متر،   300 مسافة 

كميتي  بحي  الصحي  الصرف  شبكة 
ليتفقد  متر،   900 محمد على مسافة 
بعدها الوفد الوالئي مدى تقدم مشروع 
بحوش  الصحي  الصرف  شبكة  اجناز 

بوسعدس على مسافة 800 متر.
النشغاالت  استماعه  وخالل 
املواطنني بهاته املناطق، والتي متحورت 
الغاز  الشروب،  املاء  حول  غالبيتها 
البناء  الطرقات، دعم  تهيئة  الطبيعي، 
تعليمات  الوالي  أعطى  الريفي... 
مبضاعفة  تقضي  التنفيذيني  للمدراء 
امليدانية  اخلرجات  وتكثيف  اجلهود 
من خالل التنسيق مع السلطات احمللية 
وجلان األحياء من أجل تكفل أحسن 
قبل  من  املطروحة  االنشغاالت  بكافة 
املواطنني، مشددا يف الوقت نفسه على 
ضرورة تدارك النقائص املسجلة يف هذا 

اإلطار.

 استفادت العديد من مناطق الظل بوالية بومرداي من مشاريع حيوية، في خطوة للنهوض بالتنمية المحلية في المناطق التي 
تشهد ركودا تنمويا، على غرار: بلدية بغلية، سيدي داود، تيجالبين، أوالد موسى وبودواو البحري.

تيزي وزو
سكان المدينة الجديدة يطالبون 

بالتهيئة 
 يشتكي العديد من سكان املدينة اجلديدة بتيزي وزوعى، على غرار 
واملتمثل  أحيائهم  والذي تشهده جل  املتردي  الوضع  حي كوتيتاكس من 
تلق  لم  حيث  واألرصفة  والساحات  الطرق  معظم  يف  التهيئة  غياب  يف 
شكاويهم املتكررة استجابة فعلية من طرف السلطات احمللية وقد استغرب 
هؤالء السكان من متاطل املسؤولني احملليني يف التدخل إلعادة تهيئة مختلف 
املعاناة  بالرغم من  البيئية  وتأزم حالتها  الفوضى  تعاني من  التي  أحيائهم 
احلادة التي يواجهونها يف ظل هذه الظروف القاسية وقد وقفنا خالل جولتنا 
امليدانية التي قادتنا عبر مختلف أحياء وشوارع املدينة اجلديدة على مستوى 
شارع كرمي بلقاسم والتي تزامنت مع صور حية تترجم املعاناة واملآسي التي 
يعيشها املواطنون حيث وجدنا غبار كثير ومنتشر يف كل مكان إضافة إلى 
كثرة احلفة والتي تعرقل من سير املركبات والراجلني على حد سواء نتيجة 
الطرق  تغمر  القدرة  الصرف  ا  مياه  تهيئة هذه األحياء، كما شاهدنا  عدم 
والساحات العمومية ناهيك عن انتشار األوساخ والنفايات التي وجدناها 
بيئيا  وجها  للمنطقة  أعطت  املشاهد  هذه  كل  عشوائية،  بطريقة  مرمية 
محتشما ألن معظم األحياء املعروفة يف هذه البلدية تعاني من هذه املشاكل 
املذكورة على غرار حي كوتيتاكس 240 مسكن إقامة الكاهنة. . وغيرها. 
احمد. اليان

معسكر
ربط ألف وحدة سكنية بشبكة الغاز 

الطبيعي
فرحة  إلى  والشباب  لعيدي االستقالل   58 بالذكرى  االحتفال  حتول 
كبيرة لسكان قرية اوالد دحو والزاوية بلدية بوهني وقرية سد الشرفة دائرة 
سيق بوالية معسكر وذلك بعدما استفادت القرية من مشروع إيصال الغاز 

الطبيعي لسكنات مواطنيها.
األثر  لها  كان  وقد  والوالئية  احمللية  السلطات  عليها  أشرفت  العملية 
يف  املتواصلة  معاناتهم  عن  عبروا  كما  القرية  أهالي  نفوس  يف  اإليجابي 
جيوبهم  وأفرغت  كواهلهم  أرقت  التي  البوتان  غاز  قارورات  مع  سبق  ما 
املادة  هذه  الطلب على  يزداد  أين  الشتاء،  باألخص خالل فصل  الفارغة 
اخلوض  السكان  على  يحتم  ما  بها،  التزود  يف  ندرة  يقابله  الذي  احليوية 
الشتاء  برد  تقيهم  بوتان  غاز  قارورة  عن  بحثا  إجبارية  شتوية  رحالت  يف 
القارس وتوفر لهم لقمة عيش ساخنة، قاطعني وراءهم عشرات، إن لم نقل 
مئات الكيلومترات، وباستعمال وسائلهم اخلاصة، يف الوقت الذي يضطر 
البعض اآلخر منهم ممن ال ميلكون وسائل نقل إلى االستنجاد بحموالت 
احلطب، كما يضطر بعضهم إلى التنقل للغابات القريبة باستعمال الدواب 

من أجل االحتطاب.
بلعالم بهيجة

البليدة
وضع 29 نقبا مائيا حّيز الخدمة 

دخل عدد من األنقاب املائية حيز اخلدمة لتزويد سكان بلديات والية 
البليدة باملياه الصاحلة للشرب، من أجل إنهاء أزمة العطش والتذبذب يف 
توزيع املياه يف الكثير من البلديات يف الفترة األخيرة وهو الوضع الذي أفرز 

معاناة كبيرة واحتجاجات يف بعض البلديات
التي  العمل  زيارة  أول مس يف  أكد  نويصر  البليدة كمال  ووالية  والي 
والشبلي  بوعينان،  و،  والشفة  الرمانة،  وعني  موزاية،  بلديات  إلى  قادته 
لتدشني مشاريع حيوية يف قطاعي الطاقة واملوارد املائية مبناطق الظل تزامنا 
 29 دخول  والشباب،  االستقالل  عيدي  لذرى  املخلدة  االحتفاالت  مع 
بعدة  املياه  توزيع  يف  احلاصل  التذبذب  وارجع  اخلدمة،  حيز  مائي  نقب 
بلديات من الوالية يف األيام األخيرة إلى املشكل التي كانت تعاني منه 
جزء  عن  التنازل  مت  حيث  باملياه،  التزود  حيث  من  املعزولة  تيبازة  والية 
من احلصة املوجهة لوالية البليدة انطالقا من محطة الضخ رقم 03 بوالية 
اجلزائر العاصمة لفائدة سكان والية تيبازة، واملشكل حسب الوالي مت حله، 
ومن املنتظر استرجاع والية البليدة حلصتها، وإعادة توزيع املياه بصفة عادية 
على سكان بلديات والية البليدة، كما دشن والي البليدة أثناء الزيارة عدة 
حيز  موزاية  لبلدية  الشرقية  باملنطقة  مائي  نقب  دخول  غرار  على  مشاريع 
اخلدمة ومع تقدمي وعد مبشروع ممثل لسكان اجلهة الغربية من موازية، ونقب 
آخر بحي بطاللة ببلدية عني الرمانة، وببلدية عني الشفة مت ربط عدة أحياء 
بشبكة الكهرباء على غرار حي 24 مسكن وحي املجني، ومشاريع أخرى 

مماثلة ببلديتي الشبلي وبوعينان.
أيوب بن تامون

لوالية  الشعبي  املجلس  صادق 
مالي  غالف  تخصيص  بجاية،على 
املتوسطات  ماليير،لفائدة   09 ب  يقدر 
الوالية  تراب  عبر  املوزعة  والثانويات 
إلى ترميم وإصالح هياكلها  والتي حتتاج 
للدخول  حتسبا  التربوية،وهذا  ومرافقها 

املدرسي اجلديد 2020 2021-.
القرارات  تسلم  أن  املنتظر  ومن 
قريبا  املعنية  املؤسسات  إلى  الصلة  ذات 

العطلة  خالل  األشغال  يف  للشروع 
شهري  بني  احملددة  الرسمية  الصيفية 
مّت  أنه  املصدر  ذات  جويليةوأوت،وأوضح 
منح مليار سنتيم ملتوسطة واد غير بصورة 
يف  وذلك  املاضية  املدة  خالل  مستعجلة 
خانة  يف  املندرجة  املشاكل  معاجلة  إطار 
بغية  للمؤسسة،  الكبرى  اإلصالحات 
متدرس  لتحسني  املناسبة  الشروط  توفير 
اخرى،خّصصت  جهة  التالميذ.ومن 

مبلغا  فرعون،  لبلدية  احمللية  السلطات 
قّدر ب4 ماليير سنتيم من  معتبرا  ماليا 
أجل ترميم املؤّسسات التعليمية املتواجدة 
عبر تراب البلدية، حيث تشمل العملية 
من  وغيرها  املدرسية  املطاعم  أيضا 
التي تسمح  التربوية املختلفة  التجهيزات 
يعاني  التي  باملشاكل  األحسن  بالتكفل 

منها قطاع التربية بهذه البلدية.
بـــلقاسم.ج

بجاية 
رصد 09 ماليير لترميم المؤسسات التربوية

بوالية  احمللية  السلطات  باشرت 
مستغامن يف عمليات ربط واسعة بشبكات 
ظروف  لتحسني  الطبيعي  والغاز  الكهرباء 
العائالت خاصة  من  الكثير  لدى  العيش 
العملية  الظل،  مناطق  تقطن  التي  تلك 
مست بلدية عشعاشة باجلهة الشرقية أين 
مت ربط 2498 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي 
بتكلفة جتاوزت الــ 21 مليار سنتيم ويضع 
احلصول  يف  العائالت  مئات  ملعاناة  حدا 
برمجة  انتظار  البوتان. يف  قارورة غاز  على 
مشاريع جديدة لربط مناطق أخرى باجلهة 
الشرقية على غرار بلدية أوالد بوغالم. بعد 
بلدية،   32 مجموع  من  ببلدية   29 ربط 

بنسبة تغطية تفوق 91%. 

و باجلهة الغربية مت تزويد 700 مسكن 
ببلدية  الدرادب  بدوار  الطبيعي  بالغاز 

إستيديا. 
كما تراهن ذات اجلهات على القضاء 
للتيار  املتكررة  االنقطاعات  مشكل  على 
الكهربائي وتوصيل هذه املادة احليوية لباقي 
سكان الوالية بعد التوسع العمراني الذي 
والتجمعات  الظل  مبناطق  خاصة  تغرفه 
السكنية احملرومة كون الوالية حتصي قرابة 
500دوارا، تسعى جاهدة الستالم مشروع 
خالل  بسونكتار  الكهرباء  توليد  محطة 

سنة 2020.
احملطة التي يعول عليها إنتاج أزيد من 
الكهربائية  الطاقة  من  ميغاواط   1.450

والتي تعد األولى وطنيا.
بالكهرباء  الساكنة  تزويد  ولضمان 
بأقصى  الواقعة  احلسيان  بلدية  استفادت 
محول  إجناز  مشروع  من  الوالية  جنوب 
الذي  فولط  كيلو   60/30 بسعة  كهربائي 
سيوفر الكهرباء لــ 24139 عائلة املتمركزة 
نويصي،  عني  بدوائر  بلديات   06 عبر 

بوقيرات وكذا ماسرة. 
العائالت  عشرات  وتبقى  هذا   
األخرى بجهات مختلفة من مناطق الظل 
تنتظر ربطها بالكهرباء الريفية خاصة التي 
إطار  يف  جديدة  سكنات  من  استفادت 

السكن الريفي. 
بن سعدية. ن

مستغانم
3200 عائلة تستفيد من الكهرباء والغاز
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أخبار السر ايا

تشهد مدينة آفلو، هذه األيام، أحداثا تطرح 
الكثير من عالمات االستفهام، منها إقدام 

مجهولين على تخريب مقر مؤسسة سونلغاز، 
ومحاولة آخرين السطو على مقر مكتب البريد 
بحي زاوي سعيد، ووقوع مناوشات باألسلحة 

البيضاء والحجارة بحي محمد بوضياف 
وبالقرب من حي النهضة ليلة الجمعة إلى 

السبت؛ أضف إلى كل هذا بحث مصالح األمن 
المشتركة عن مجرم خطير قِدم للوالية من برج 
بوعريريج، أحدث هلعا بأحياء القطب الجامعي.

هذه األحداث جعلتنا نتساءل: »من يقف 
وراؤها، ومن المستفيد منها؟«. 

أبدع بعض المواطنين في طريقة احتجاجهم على السلطات العمومية التي تقاعست في 
إصالح حفرة مضى 3 سنوات على وجودها، حيث اهتدوا إلى طريقة جد ذكية ومعبرة 
توصل صوتهم وغضبهم دون صخب االحتجاجات الذي بدا أنه صار نادرا ما يؤتي أكله 

خاصة إذا تعلق األمر بالجماعات المحلية.
تداول ناشطون بمواقع التواصل االجتماعي فيديو يوثق إقدام مواطنين على االحتفال 
بعيد ميالد »حفرة« موجودة على مستوى الطريق، بعد مرور 3 سنوات عن وجودها 

دون أن يتم إصالحها رغم أنها تهدد المارة الراجلين وأصحاب السيارات، كونها 
تتوسط الطريق باإلضافة إلى أن حجمها يشكل خطرا حقيقيا.

وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع أكثر من أي فيديو احتجاجي آخر، ليكون إيصال 
صوتهم هو مبلغ احتجاجهم المبتدع.

أعلن الخبير في التكنولوجيا يوسف بوشريم، عن 
عزمه إطالق سلسلة من المنشورات الفايسبوكية تعمل 
على استفزاز العقل الجمعي الجزائري، وأوضح في 

منشوره: »سأشرع في طرح بعض اإلشكاليات و بعض 
الطابوهات و بعض المسائل المسكوت عنها ..كي 

أستفز العقل الجمعي الجزائري«.
واختار بوشريم كعنوان للسلسلة »فّكر إن كنت 

موجود«، هذا وعمدت عدة وجوه ناشطة وفاعلة على 
التوجه مباشرة لقرائها مستغلة في ذلك فترة الحجر إلى 

جانب االستثمار في الفضاء االفتراضي.

َزوبعٌة في آفُلو!

..وَشِهد شاهٌد من أهِلهم!

ِعيُد ميالٍد لُحفَرة.. احتَجاٌج راٍق فّكر إن كنت موجودا

اعتبر المؤرخ »بنيامين ستورا« إعادة رفات 24 شهيدا من شهداء الثورات 
الشعبية، الذين قتلوا في القرن التاسع عشر خالل الغزو الدامي للجزائر، فرصة 

لفرنسا إلعادة اكتشاف فصل قاتم من تاريخها.
ويعترف عدد من المؤرخين الفرنسيين بالفصول الدامية من تاريخ فرنسا اإلجرامي 

خالل الحقبة االستعمارية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في تاريخ فرنسا 
االستعماري.

تواصل شبكة »أخبار الوطن« شقَّ مكانتها لدى قرائها 
األوفياء، ولدى النخبة المثقفة في المجتمع؛ إذ أثنى 
األستاذ عبد العزيز غرمول على النهج الذي اختارته 

شبكة »أخبار الوطن« معلقا بـقوله: »لقد أعدتم للصحافة 
رونقها«، وهي الشهادة التي تفخر بها »أخبار الوطن«، 

وتؤكد من خالل جهد طاقهما عماال ومسيرين على 
مواصلة مسيرة استرجاع مكانة الصحافة من خالل الرهان 

على أقالمها.

»أخباُر الَوطن« 
َتحصُد اإلشادَة 

واالعِتراف

َحل.. َوطِنّيٌة رغَم التَّهِميش!  َحل.. َوطِنّيٌة رغَم التَّهِميش! الَبدو الرُّ الَبدو الرُّ
دعا األستاذ الجامعي مبروك كاهي السلطات المعنية لالهتمام بملف البدو 

الّرحل، وتوفير مساكن جاهزة لهم، بحيث يمكن نقلها ويسهل عليهم تفكيكها 
تركيبها ونقلها معهم حين ترحالهم وتقيهم شّر الحر والبرد. وفي خضم هذه 

المبادرة، أشاد األستاذ بوطنية البدو الّرحل، وأثنى عليهم رفعهم الراية الوطنية 
فوق بيوتهم البسيطة، حيث أبانوا عن مدى وطنيتهم رغم حجم المعاناة. وأكد 
األستاذ أن هؤالء البسطاء لم يسطو على البنوك العمومية ولم ينهبوا الماليير، 

رافضا أي سبب للتنمر عليهم سواء كان سياسيا أو غيره.
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س.ابراهيم

املؤسسات  غالبية  وتعيش  هذا 
األسبوع على  قرابة  منذ  االستشفائية 
بسبب  اليومية  االحتجاجات  وقع 
الصراعات،  وكثرة  األوضاع  تردي 
االحتجاجية  الوقفات  أكدتها  والتي 
جميع  إلى  انتقلت  التي  املتكررة 
ومنددين  مطالبني  الوالية  بلديات 
باألوضاع التي آل إليها القطاع بسبب 
حالة التسيب وعدم التحكم يف الوضع 
على  األول  املسؤول  مع  احلوار  وغياب 
األمر  وصل  بعدما  بالوالية،  القطاع 
واألطباء  األعوان  على  التعدي  إلى 

العاملني باملستشفى.
يحدث هذا يف ظل السكوت غير 
حترك  وعدم  الوالئية  للسلطات  املبرر 
للتطورات  ونظرا  املعنية،  اجلهات 
لم  املواطن عالقة  وبقاء صحة  اخلطيرة 
يتردد ممثلو املجتمع املدني من جمعيات 
ومنظمات بدق ناقوس اخلطر بداية من 
بها  قاموا  التي  االحتجاجية  الوقفات 
أمام مدخل مستشفى اإلخوة شنافة، 
بذات  الصحة  موظفو  خروج  وايضا 
لتعبير  احتجاجية  وقفات  يف  املؤسسة 
السائدة  األوضاع  اجتاه  سخطهم  عن 
أصبح  الذي  املستشفى  يعرفها  التي 
اخلاص  يعرفها  خفية  لصراعات  بؤرة 

اخلطير  الظرف  هذا  يف  خاصة  والعام 
احملتجون  وأكد  البالد،  به  متر  الذي 
بقاء  ظل  العمل يف  استمرار  استحالة 
القرارات  غياب  بسبب  الظروف  هذه 
املريض،  بصحة  والتكفل  الصائبة 
باإلضافة  الالزمة  اإلمكانيات  وغياب 
بسبب  كله  وهذا  األمن،  انعدام  إلى 
عدم قدرة مسيرة املؤسسة االستشفائية 
مستشفى  رأس  على  تعيينها  منذ 
والسيطرة  التحكم  من  شنافة  اإلخوة 
على الوضع املتأزم، وهو ما ذهبت إليه 
االحتجاجية  وقفاتها  يف  اجلمعيات 
للمدير  الفوري  بالرحيل  طالبت  أين 

الوالئي ومديرة املستشفى.

أدرار 
ارتفاع درجات الحرارة يعمق 

معاناة السكان
يف  اعتيادي  وغير  مسبوق  غير  ارتفاع  األيام  هذه  أدرار  والية   تشهد 
التي  الساخنة  املوجة  هذه  تبني  الفجر  مع  بزوغ  مع  احلرارة حيث  درجات 
تشهدها عاصمة توات مؤشراتها من خالل تيارات هوائية ساخنة إلى أن 
الساكنة  حياة  على  سلبا  ماأثر  وهذا  النهار  يف  األولى  الساعات  يف  تشتد 
وطرقاتها  املدينة  شوارع  تخلو  تكاد  حيث  التجوال  حظر  فرض  من خالل 
منهم  يخرج  وأصبح من  العاشرة صباحا.  الساعة  بداية من  املواطنني  من 
إالللضرورة القصوى. وعلق مواطنون على هذه تداعيات هذه الظاهرة بأنها 
بسبب  اتخذ  الذي  احلجر  إلى  يضاف  املواطنني  على  قسريا  فرضت حجر 
ظروف جائحة كورونا ومعلوم أن والية أدرار من بني الواليات التي مازالت يف 
قائمة الواليات املعنية باحلجر من الساعة الثامنة مساًءإلى السابعة صباحًا.
اليومية عندما  الظروف يقضي حاجياته  املواطن كان يف مثل هذه  أن  كما 
تنخفض درجة احلرارة يف املساء حتى إلى الليل واآلن مع إجراءات احلجر 
صار هذا غير ممكن هذامادفع بعض املواطنني إلى طلب تخفيف احلجر من 

السلطات احمللية حتى يتمكنوا من قضاء بعض حاجياتهم. 
كما كان أيضا لهذا االرتفاع تأثيرا على ساكنة القصور والقرى وخصوصا 
التي  وبساتينهم  واحاتهم  يف  نشاطاتهم  يزوالون  الذين  الفالحني  منهم 
أصبحوا يفرون منها باكرا على خالف املعتاد. هذا وقد كانت مصالح نفطال 
من عدم  احلرارة  مرتفعة  واليات  مستوى  على  منها  فروع  عدة  قد حذرت 
درجة  ارتفاع  اثناء  سيرغاز  خزان  مبلئ  اخلاصة  األمن  لتعليمات  االمتثال 
احلرارة، وقالت إنه ومع إرتفاع درجة احلرارة الشديد ترجو نفطال من زبائنها 
الكرام وجميع مستعملي سير غاز ملئ خزان سيرغاز٪80 فقط وذلك وفق 
ما حتدده لوحة التعليمة املوجدة باخلزان، خوفا على سالمتهم، وعدم ملئ 
مما  املكان داخل اخلزان  يتحلل واليجد متسع من  الغاز  اخلزان ٪100 ألن 

يتسسب يف إنفالت صمام األمان.
يف املقابل تشهد بعض املناطق يف أدرار يف هذه األجواء امللتهبة ضعف 
التيار الكهربائي وانقطاعات متكررة له وخصوصا وقت الذروة هذا مانغص 
عليهم حياتهم وجعلهم يشتكون ويطالبون من املسؤولني ومصالح سونلغاز 
بضرورة الرأفة بهم وتزويد مناطقهم مبحسنات للتيار كحل استعجالي ريثما 

يتم القضاء على املشكل نهائيا
عبداهلل مجبري

محطة النقل ما بين البلديات 
تستأنف  نشاطها

استأنفت احملطة البرية مابني البلديات يف والية أدرار عملها بعد ثالثة 
أشهر من التوقف بسبب اإلجراءات التي اتخذت ملنع انتشار جائحة كورونا. 
وقد كشف مسير احملطة السيد دليل محمد عن عدة إجراءات اتخذت قبل 
االنطالق يف خدمة املسافرين من وضع محاليل التعقيم أمام بواباتها وحتديد 
األماكن على األرضية أمام شبابيك التذاكر ومنع الدخول إليها بدون وضع 
قناع واقي. من جهتهم الناقلون أبدوا استياء بسبب الشروط التي فرضتها 
املديرية الوصية عليهم كتحديد عدد الركاب إضافة إلى تعقيم املركبة ومنع 
املسافرين الذين اليرتدون القناع الواقي بالصعود إليها ووضع محاليل املثبتة 
حتت تصرف الزبائن فضال عن الزيادات يف الوقود التي أثقلت كاهلهم وهذا 
مااعتبره الكثير منهم شروط تعجيزية ستركنهم مرة أخرى إلى التوقف عن 

العمل. 
البلديات  نحو  للمسافرين  كبير  تذبذب  املذكورة  احملطة  وتشهد  هذا 
التي  واحلظر  الوباء  هذا  من  العدوى  انتشار  من  خوفهم  بسبب  واألحياء 

تفرضه احلرارة املرتفعة هذا األيام يف املنطقة.
عبداهلل مجبري

األغواط
 90 عائلة تستفيد من الّربط

 بشبكة الغاز  
الشباب  لعيدي  املزدوجة  للذكرى  املخلدة  اإلحتفاالت  اطار  يف 
واالستقالل مت وضع حيز اخلدمة مشروع لربط 90 عائلة بالتجزئات الريفية 
االغواط، ووضع حيز اخلدمة مسلك  مرة شمال  واد  ببلدية  بتجمع اجلدر 

مسافته اربعة كلم لفك العزلة عن 120عائلة تقطن باملناطق املبعثرة
نورين عبدالقادر

إليزي
توزيع 493 وحدة سكنية من الّصيغ مختلفة

بلدية  الوالية  عاصمة  شهدت 
اليزي عملية تسليم مفاتيح املستفدين 
عمومي  مسكن   407 حصة  من 
الفئات  إلى  أساسا  املوجهة  إيجاري 
الدخل  ذوي  من  الهشة  االجتماعية 
احملدود وتتوزع احلصص التي مت توزيعها 
على  االيجارية  السكنية  الصيغ  من 
كل من مقاطعة جانت والتي حتصلت 
وكذا   138 والدبداب  وحدة   65 على 
والعملية  سكنية  وحدة   204 اليزي 
بإقامة  احمللية  السلطات  عليها  أشرفت 
الطاسيلي يف حفل مبناسبة الذكرى 58 
وسط  والشباب.  االستقالل  لعيدي 

مفاتيح  من  للمستفيدين  عارمة  فرحة 
لسنوات  انتظروها  التي  السكنات 

عدة. 
توزيع  العملية  شهدت  وكما 
يف  الريفي  السكن  إعانات  مقررات 
على  حتصلت  والتي  جانت  من  كل 
احلواس  برج  ببلدية  و28  إعانة   36
و7 إعانات لبلدية اليزي وإعانة واحد 
ملقاطعة الدبداب وهذا فضال عن توزيع 
ضمن  أراضي  قطع  صيغ  استفادات 
وصل  والذي  االجتماعية  التجزئات 
استفادة حسب  مقرر   14 الى  عددهم 
بوحاد  السكن  مدير  عنه  كشف  ما 

احمد. وكما مت باملناسبة تكرمي اجليش 
الشبه  والسلك  االطباء  من  األبيض 
الطبي من العاملني يف مصلحة كوفيد 
تارقيوانتميضي  مبستشفى  بالوالية   19
مواجهة  يف  اجلبارة  مجهوداتهم  نظير 
املخاطر  رغم  كورونا  فيروس  تفشي 
على  الثقيل  والعبئ  تواجههم  التي 
تواجدهم  نتيجة  صحتهم  حساب 
املواطن  سالمة  اجل  من  الواجهة  يف 
يف  املشاركة  اجلمعيات  تكرمي  مت  وكما 
الفاعلة  والتعقيم  التحسيس  عمليات 

يف امليدان. 
براهيم مالك

أدرار
جمع 15 ألف عقرب في مسابقة والئية

متكنتبعض اجلمعيات الناشطة بوالية أدرار من جمعمايزيد عن 15 ألف 
عقرب يف مناطق ذ متفرقة بالوالية، وذلك يف إطار مسابقة دعت إليها مديرية 

البيئة لوالية أدرار استهدفت القصور والقرى واملباني الطينية والواحات. 
اخلير  جزائر  الوطنية  للجمعية  البلدي  املكتب  األولى  املرتبة  أحتل  و 

ببلدية زاوية كنتة الذي جمع ما مجموعه 4568 عقرب متفوقا على النادي الرياضي للهواة بقصر تينورت بلدية سالي 
الذي بدوره جمع 3147 عقرب، يف حني عادت املرتبة الثالثة جلمعية سواعد األمل الثقافية بزاوية كنتة بعد أن متّكن 

أعضاؤها من جمع 2615 عقرب.

خّلف تسجيل فيديو وّثق حالة التسيب والالمباالة التي يعيشها المريض بمصلحة اإلنعاش المخصصة لمرضى فيروس 
كورنا بمستشفى »اإلخوة شنافة »بالمشرية والية النعامة سخط المواطنين ورواد مواقع التواصل االجتماعي، بعدما 

فضح انعدام التكفل بمريضة وهي تلفظ أنفاسها األخيرة. هذا، وطالب الساخطون برحيل مدير القطاع ومسّيرة مستشفى 
»اإلخوة شنافة« فورا.

عقب تداول تسجيل فيديو يوّثُق معاناة مرضى كورنا بالمشرية 

احتجاجات واسعة بالنعامة ومطالب 
بتدّخل وزير الّصحة
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اخبار الجنوب

عبد اهلل مجبري

 وأرجع هؤالء املتضررين تفاقم هذه 
الظاهرة إلى انسداد املجرى الذي كانت 
اختلطت  التي  املياه  هذه  فيه  تسيل 
الذي  األمر  الصحي  الصرف  باملياه 
انتشار  بسبب  مناطق جتمعها  على  أثر 
كالبعوض  احلشرات  ألنواع  واسع 
املواطنني  من  الكثير  حرم  مما  والذباب 
االستفادة من هذه امللح الطبيعية التي 
األغراض  شتى  يف  يستعملونها  كانوا 

احملالت  ألصحاب  بيعها  عن  فضال 
واملواطنني. 

منتخبة  وقالت مصادر محلية  هذا 
املذكور  البلدي  الشعبي  املجلس  يف 
القضية  بهذه  وعلم  إطالع  على  إنهم 
بعمليات  القيام  يف  يتمثل  دورهم  وأن 
من  التقليل  يف  ستساهم  التي  النظافة 
ظاهرة تسرب هذه املياه املاحلة وأضافت 
عدة  هناك  كانت  بأنه  املصادر  هذه 
ولكن  الظاهرة  هذه  للحلول  عمليات 

مداخيل  لشح  بالنظر  اليكفي  هذا 
البلدية. 

السلطات  السكان  هؤالء  وناشد 
الفالحية  املصالح  غرار  على  املعنية 
الغابات  ومصالح  البيئة  ومديرية 
بضرورة التدخل العاجل إلضافة حلول 
نهائيا  عليها  القضاء  يتم  حتى  أخرى 
الرد على هذه االنشغاالت  انتظار  ويف 
الفالحني  تنغص  الوضعية  هذه  تبقى 

والسكان بهذه املنطقة باستمرار.

أتلَفت العديَد من أشجاِر النَّخيل 

د واحاِت  صعوُد المياِه الَمالحِة ُيهدِّ
»ُبودة« في أدَرار

تسببت ظاهرة صعود المياه المالحة بوالية أدرار في تلف العديد من أشجار النخيل بالبساتين 
واألراضي الفالحية ببلدية بودة غربي الوالية. وعن هذا المشكل العويص، قال السكان إن 

ظاهرة صعود المياه المالحة قضت بشكل كبير على ثروة نخيل الواحات التقليدية التي أصبحت 
شبه خالية بسبب غرقها في المياه المالحة.

بريد  مكتب  اخلدمة  حيز  وضع  مت 
كلم  بعد300  على  الواقعة  أراك  بقرية 
عن مقروالية متنراست والتابعة إقليميا 
لبلدية عني أمقل بحضور كل من املدير 
السلكية  واملواصالت  للبريد  الوالئي 
بريد  ومدير  والرقمنة  والالسلكية 
املجلس  ورئيس  بتمنراست  اجلزائر 
أمقل  عني  لبلدية  البلدي  الشعبي 
واعيان  باملنطقة  العسكرية  والسلطات 

املنطقة.
الوحدة  مدير  أكد  ما  وحسب 
متنراست  بوالية  اجلزائر  لبريد  الوالئية 
اخبار  جلريدة  الرحيم  عبد  بولغيت 
بأراك  املكتب  هذا  إفتتاح  أن  الوطن 
واملقاطعة  متنراست  والية  بني  الواقعة 
اإلدارية عني صالح يأتي يف إطار تغطية 
عن  والعزلة  الغنب  ورفع  الظل  مناطق 
البريدية  الشبكة  وتوسيع  املواطنني 
املكتب  على  الضغط  تقليص  وكذا 
مستوى  على  املوجود  الوحيد  البريدي 
متكني  جانب  إلى  أمقل،  عني  بلدية 
مستعملي الطريق الوطني رقم )1( من 

القيام مبختلف العمليات البريدية
مختلف  فيه  تقدم  وأضاف أنه 

الوسائل  بكافة  اخلدمات،ومجهز 
الشبكات  مبختلف  ومربوط  الضرورية، 
واملواصالت،  لالتصاالت  البريدية 
وهذا املكتب ما هو إال تتمة للمشاريع 
الكبرى التي أطلقتها مصاحله يف والية 
اخلدمات  تقريب  اجل  من  متنراست 
املقبلة  األيام  وستشهد  للمواطنني 
تني  بقرية  البريدي  املكتب  دخول 

تارابني بتاظروك حيز اخلدمة
عن  أراك  قرية  سكان  كماعّبر 
سعادتهم بهذا االجناز الذي سيغير من 
أكد  األحسن. حيث  إلى  يومياتهم 
هذا  أن  الوطن  أخبار  جلريدة  البعض 

اإلدارة  تقريب  من  سيمّكن  الصرح 
بالنسبة لهم، كون  املسافات  واختصار 
يف  سيما  ال  عديدة  كانت  الصعوبات 
النقل  وسائل  غياب  بسبب  التنقل 
عني  لبلدية  قريتهم  من  واملواصالت، 
أمقل أو والية متنراست وبفضل افتتاح 
هذا املكتب البريدي سيتّم توفير الوقت 
ساعات  يضّيعون  كانوا  أن  بعدما  لهم 
ومصاحلهم،  أعمالهم  ترك  مع  للتنقل 
سيصبح لديهم إمكانية قضاء أعمالهم 
دون  دقائق  بضع  يف  بالبريد  اخلاصة 

جهد كبير أو تضييع للوقت.
احمد كرزيكة

تمنراست 
 فتح مكتب بريد بقرية أراك بعين أمقل

إليزي
اإلهمال يطال المنشآت الرياضية ببرج الحواس

ملقاطعة  التابعة  برج احلواس  بلدية  الرياضية على مستوى  املرافق  تشهد 
جانت اهمال كبير بسبب نقص اليد العاملة املؤهلة يف تاطير هذه الهياكل 
املنطقة االمر  اليها من طرف شباب  املاسة  وعدم استغاللها يف ظل احلاجة 
الذي جعلها عرضة لإلهمال والتخريب رغم استالمها وانتهاء االشغال بها 
ملدة تفوق السنة.  ويعرف املركب الرياضي اجلواري ببلدية برج احلواس والذي 
صرفت علية املاليير حالة يرثى لها بسبب االهمال والتخريب الذي تعرض 
له وعدم استغالله رغم احلاجة الكبيرة اليه اضافة الى تكسير نوافذه وابوابه 
يعتبر  الشباب وكما  او مربني  احلراسة  ممتلكاته يف ظل غياب عون  وسرقت 
املركب الرياضي صرخا ومكسبا لشباب املنطقة الذين حرموامنه االمر الذي 
باملاليير وحرمان  اهمال مرفق مت تشيده  اثار حفيظتهم متسائلني عن سبب 
شباب املنطقة من استغالله رغم احلاجة املاسة اليه يف ظل معاناتهم مع نقص 
مرافق رياضية كانت لو استغلت يف احسن الظروف متنفسا وملجأ يحميهم 
الذي  الشارع  منهم من  الكثير  يجنيها  بات  التي  والتبعات  االنحرافات  من 
اليرحم ال الكبير وال الصغير وهذا فضال عن ضياع مواهب رياضية وأصحاب 
قدرات فكرية لم جتد ارض خصبة حتميها محملني كل املسئولية الى اجلهات 
رغم  اهمية  اعطائه  دون  العام  امللك  اجتاه  تصرفات  مثل هكذا  الوصية على 
الساكنة وحياتهم  العديد من  تساهم يف حتسني ظروف  مايقدمه من خدمة 
املمتلكات  إلنقاذ  التدخل  بضرورة  املعنية  اجلهات  طالبو  وكما  اليومية.  
اطارات  وتوظيف  البلدية  اليها  تفتقر  التي  الرياضية  املنشاة  العمومية خاصة 
التي يعج بها الشارع من ابناء برج احلواس وتدارك الوضع حفاظا على املرافق 
احسن  واستغاللها  باهضة  مالية  مبالغ  الدولة  خزينة  كلفت  التي  الرياضية 

استغالل. 
براهيم مالك

العطش يؤرق سكان قرية تيافتي ببرج 
عمر إدريس

يعاني سكان قرية تيافتي )تني فوي تبنكورت( الواقعة شرق بلدية برج 
عمر ادريس على بعد 180 كلم من انقطاع املياه يف منازلهم ملدة تزيد عن 15 
يوما يف الوقت الذي تشهد فيه املدينة ارتفاعا كبيرا يف درجات احلرارة األمر 
الذي عكر صفو يومياتهم وحول حياتهم إلى كابوس بسبب تقاعس اجلهات 
الوصية عن القيام بدورهم يف خدمة املواطن وتصليح املضخات املعطلة حسب 
تصريحهم لـ »أخبار الوطن«. وكما اعتبر رئيس احلي نور الدين اسمعني يف 
لقاء خص به أخبار الوطن أن األمر أصبح ال يطاق يف ضاحية تيافتي بسبب 
ارتفاع  مقابل  صيف  كل  يف  املتكررة  واإلعطاب  الشرب  املياه  تزود  مشكل 
درجات احلرارة يف عز الصيف وحاجة املواطن لهذه املادة احليوية يف مثل هذه 
احمللية  السلطات  اليها  تلجاء  التي  الترقيعية  احللول  ان  اعتبر  وكما  األوقات 
من توفير صهريج كل يومني أو ثالث ايام الى اسبوع لغرض إمداد املواطن 
املنطقة  باعتبار  بتاتا  مقبول  وغير  العيون  يف  الرماد  ذر  مجرد  الشروب  باملياه 
بئرين  على  حتتوي  أنها  وكما  السنني  آلالف  كايف  مياه  مخزون  على  حتوي 
وجب استغاللهما عن طريق تخصيص مضخات من النوع اجليد واستغاللهم 
لضخ املياه للخزان الكبير فاألمر ليس بالصعب لكن مقابل تقاعس املسئول 
البار  موجهة  جتدها  االشجار  لسقي  حتى  تصلح  ال  مضخات  وتخصيص 
تزويد املياه الشروب لساكنه هو التملص من املسؤلية حسبه وسياسة ترقيع 

والالمباالت التي مل منها املواطن البسيط يف تيافتي. 
ويوكد سكان قرية تيافتي أن التذبذب يف تزويد املنطقة باملياه كان منذ 
أواخر رمضان الى يومنا هذا وما زاد تعقيد الوضع أكثر يقولون االرتفاع الكبير 
يف درجات احلرارة واحلاجة املاسة للمادة احليوية التي يكثر استهالكها مطالبني 
وتخصيص  الوضع  تفاقم  قبل  عاجال  املشكل  حل  بضرورة  املعنية  اجلهات 
مضخات ذات نوعية جيدة للبئر الثاني من اجل القضاء نهائيا على ظاهرة 

االنقطاعات التي اضحت شريكا لهم يف كل صائفة. 
براهيم مالك

تيميمون
سكان حي الهاشمي يطالبون بتهيئة 

الملعب  الجواري 
طالب سكان حي 110 مسكن بالوالية املنتدبة تيميمون من السلطات 
احمللية بإعادة النظر للملعب املتواجد يف احلي الذي أصبح يف حالة يرثى لها 
ال يصلح للعب وال لشيء آخر فضال على أنه يعتبر املتنفس الوحيد لسكان 
بالنسبة  الرئيسي  الطريق  واجهة  على  يتواجد  امللعب  هذا  أن  كما  احلي. 
الغربي  التجربة األولى على مستوى اجلنوب  لها واخلارج منها وهو  للداخل 
ولكن رغم هذا لم يتم بناءه وفق املعايير اخلاصة باملالعب ومن يناشد سكان 
هذا احلي اجلهات املعنية بضرورة تسجيل مشروع ترميم لهذا امللعب يف إطار 

العمليات التنموية.                                                 عبداهلل مجبري
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زينتشينكو يعتذر 
لجمهور مانشستر سيتي

أولكسندر  سيتي،  مانشستر  العب  اعتذر 
أمام  ارتكبه  الذي  اخلطأ  عن  زينتشينكو، 
التي  املباراة  خالل  أمس،  اول  ساوثهامبتون، 
الثالثة  اجلولة  ضمن   ،0-1 فريقه  خسرها 

والثالثني من الدوري اإلجنليزي املمتاز.
ففي الدقيقة الـ16، فقد زينتشينكو الكرة يف 
أن تصل  قبل  بطريقة ساذجة،  امللعب  منتصف 
الذي  أدامز،  تشي  ساوثهامبتون  مهاجم  إلى 
إيديرسون حارس سيتي متقدما عن مرماه،  ملح 

ليسقطها من فوقه داخل الشباك.
عبر  له،  صورة  األوكراني  الدولي  ونشر 
اعتذارا  معها  وأرفق  »إنستغرام«،  على  حسابه 
مانشستر  وجمهور  الفريق  لكل  »أعتذر  بقوله: 
مقبوال«.  ليس  األخطاء  من  النوع  هذا  سيتي، 
حساب  على  أيسر،  كظهير  زينتشينكو  ولعب 
اخلطأ  تعويض  بنيامني مندي، وحاول  الفرنسي 
لكن  الهجمات،  بناء  يف  املساهمة  خالل  من 
ساوثهامبتون متاسك حتى نهاية اللقاء، ليحافظ 

على فوزه.

أالفيس يطيح بمدربه
أعلن ديبورتيفو أالفيس، إقالة مدربه، آسيير 
األخيرة يف  السلبية  الفريق  نتائج  بعد  غاريتانو، 
الهبوط للدرجة  الليغا، والتي جعلته على حافة 
عن  الباسكي  النادي  إدارة  وستبحث  الثانية. 
بديل لصاحب الـ50 عاما وللطاقم الفني بأكمله.
على  الليغا  فرق  أسوأ  أحد  أالفيس  ويعد 
مستوى النتائج منذ استئناف النشاط الكروي يف 
لم يحقق  إسبانيا بسبب جائحة كورونا، حيث 
الفريق سوى انتصار وحيد مقابل 6 هزائم )منها 
الفريق  5 مباريات(. ويحتل  خمس خالل آخر 

الباسكي املركز الـ15 برصيد 35 نقطة.
وجميع  مدربه  النادي  شكر  جانبه،  من 
أظهروه  الذي  والتفاني«  »العمل  على  مساعديه 
االحترافية  مسيرتهم  يف  »التوفيق  لهم  متمنيا 

املستقبلية«.

خاميس يأمل في مغادرة النادي الملكي
عن  إسباني،  تقرير صحفي  كشف 
آخر التطورات حول مستقبل الكولومبي 
ريال  وسط  جنم  رودريغيز،  خاميس 
مدريد، بعد استبعاده من قائمة امليرنغي 

ملباراة أتلتيك بيلباو األخيرة.
سير«  »كادينا  إذاعة  وبحسب 
من  أنه  يرى  خاميس  فإن  اإلسبانية، 
املستحيل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد، 
وهذا ما نقله وكالء الالعب للكولومبي 

بعد مفاوضات عقدوها مع عدة أندية مهمة يف أوروبا.
الريال«،  من  املطلوبة  املرتفعة  القيمة  إلى  يعود  ذلك  »السبب يف  أن  وأوضحت 
النادي  رغبة  وهي  أتلتيكو،  إلى  االنتقال  يرغب يف  يزال  ال  خاميس  أن  إلى  الفتة 

أيًضا.
احتفاظه  ومع  كاذبة،  بآمال  يتعلق  أال  خاميس  ُيفّضل  ذاته،  الوقت  يف  لكن 
برغبته يف الرحيل إلى أتلتيكو مدريد، سيحاول أيًضا االنتقال إلى أّي ناٍد يف أقرب 

وقت ممكن.
أما بالنسبة لريال مدريد، فسيتعني عليه بيع خاميس هذا الصيف بأي شكل من 
األشكال، خوًفا من رحيله مجاًنا الصيف املقبل، حيث يحتاج ريال مدريد لألموال 

من أجل حسم صفقاته اجلديدة.
ومن بني تلك الصفقات، اإلسباني فابيان رويز، العب وسط نابولي، لكن ال 
ميكن استخدام ورقة خاميس اآلن يف عقد صفقة تبادلية، نظًرا ألن نابولي يرغب يف 

احلصول على املال، ولم يعد هناك كارلو أنشيلوتي لكي يدعم ضم الكولومبي.

سكولز يلوم مانشستر يونايتد  
مانشستر  أسطورة  بول سكولز،  أكد 
التعاقد  بعدم  أخطأ  ناديه  أن  يونايتد، 
مهاجم  هاالند،  إيرلينغ  النرويجي  مع 
جانفي  يف  السابق،  سالزبورغ  بول  ريد 

املاضي.
إلى  عاًما(   19( هاالند  وانضم 
 18 مقابل  املاضي،  جانفي  يف  دورمتوند 
يف  وجنح  فقط،  إسترليني  جنيه  مليون 

تسجيل 16 هدًفا خالل 18 مباراة.
أنتوني  من  كل  تسجيل  ورغم 
هدًفا   20 راشفورد  وماركوس  مارسيال 
وتسجيل  املوسم،  هذا  يونايتد  ملانشستر 
املانيو  أداء  15 هدًفا، إال لكن سكولز يعتقد أن ضم هاالند كان سيحسن  جرينوود 
البريطانية:  نقلتها صحيفة »ديلي ميل«  أكبر. وقال سكولز، يف تصريحات  بشكل 
»مبجرد عودة كرة القدم األملانية، ومشاهدته بشكل صحيح، تساءلت )ملاذا لم يدفع 
مانشستر يونايتد ما يريده أي شخص لضمه؟(«. وأضاف »يبدو جيًدا، إنه ال يزال 
بثمن«.  يقدر  ال  وهذا  وله حضور،  حقيقية  وتيرة  ولديه  أيًضا  وسريع  وهداف  شاًبا 
وتابع: »إنه ما زال متاًحا، من يدري، لكن يونايتد سيتعني عليه دفع أموال كبيرة 

لناديه وله أيًضا، لكن ماذا يف ذلك؟ يبدو أنه الصفقة احلقيقية«.

النادي البافاري ينضم لسباق 
ضم  بيليرين

انضم بايرن ميونخ لسباق التعاقد مع ظهير آرسنال خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية، يف ظل سعيه لتدعيم 

اجلبهة اليمنى قبل انطالق املوسم املقبل.
وبحسب صحيفة »ديلي إكسبريس« البريطانية، فإن 
بايرن أحد أبرز املهتمني بضم اإلسباني هيكتور بيليرين، 
ظهير أمين املدفعجية. ويسعى النادي البافاري للتعاقد مع 

ظهير أمين جديد، ملنافسة الفرنسي بينيامني بافارد، ال سيما 
بعد حتول جوشوا كيميتش إلى وسط امللعب.

وبات الظهير اإلسباني بذلك أحد اخليارات املطروحة 
على طاولة مسؤولي بايرن، لكن يبقى األمريكي سيرجينو 

ديست، العب أياكس أمستردام، اخليار األقرب لالنضمام 
للفريق البافاري. ويرتبط بيليرين، البالغ 25 عاًما، بعقد 

مع النادي اللندني حتى صيف 2023، لكنه جذب 
أنظار بعض كبار أوروبا مؤخًرا، أمثال باريس سان جيرمان 

ويوفنتوس.

ماني: »أستون فيال فريق حظي«
أبرز النجم السنغالي ساديو ماني، صعوبة االنتصار 

الذي حققه فريقه ليفربول، على ضيفه أستون فيال بهدفني 
دون رد، ضمن اجلولة الـ33 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.

وقال ماني، يف تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس«: 
»بوضوح لم يكن األمر سهاًل بالنسبة لنا، اليوم كانت هناك 

بعض الرياح، لكننا تفاعلنا بصورة جيدة، وكانت العقلية 
مناسبة«. وأردف: »دفعنا الفريق اخلصم للخلف حتى 

اللحظة األخيرة، وخلقنا بعض الفرص، ويف النهاية سجلنا 
هدفني.. نعم لم تكن مباراة سهلة، لكننا استحققنا اخلروج 

بالنقاط الثالث«.
وأضاف صاحب الهدف األول: »علينا التحلي بالصبر، 

ليس بالضرورة أن نسجل 4 أو 5 أهداف طاملا نلعب على 
ملعبنا، هم فريق جيد رغم أن األمور معقدة بالنسبة لهم.. 
إنهم فريق منظم ويدافع بصورة جيدة، وبدورنا لعبنا بشغف 
وسجلنا الهدفني«. وعن اعتياده التسجيل يف شباك أستون 
فيال، قال السنغالي: »أعتقد أنه فريق احلظ بالنسبة لي، 

اعتدت هز شباكهم وأنا سعيد لذلك، وآمل أن أسجل املزيد 
من األهداف أمامهم، يف املوسم املقبل«.

وحول حتطيم األرقام القياسية يف البرمييرليغ، أجاب: 
»كفريق نفكر أواًل يف الفوز باملباريات، وإذا فكرنا يف األرقام 

القياسية قبل االنتصار، ستكون مشكلة بالنسبة لنا.. 
نحاول اآلن التعامل مباراة مبباراة«.

ريال مدريد يحتفل بإنجاز 
مارسيلو التاريخي

أهدى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، البرازيلي 
مارسيلو جنم الفريق، قميًصا تذكارًيا عقب الفوز على أتلتيك 

بيلباو بهدف دون رد، على ملعب سان ماميس، ضمن 
مباريات اجلولة الـ34 لليغا. ووفًقا للموقع الرسمي للريال، 

فقد حقق مارسيلو فوزه رقم 350 مع امليرينغي.
وبعد نهاية املباراة، التي حصل خاللها مارسيلو على 
ركلة جزاء، جاء منها هدف الفوز، تلقى العب السامبا 

قميًصا تذكارًيا من بيريز.
وجاء الظهور الرسمي األول له مع ريال مدريد، يف 7 

جانفي 2007 ضد ديبورتيفو الكورونا، وحقق 21 لقًبا 
بالقميص األبيض، كالتالي: دوري أبطال أوروبا )4 

مرات(، كأس العالم لألندية )4 مرات(، كأس السوبر 
األوروبي )3 مرات(، الليغا )4 مرات(، كأس امللك 

)مرتني(، كأس السوبر اإلسباني )4 مرات(.
ولعب مارسيلو 509 مباريات مع ريال مدريد، يف 

مختلف املسابقات، كما يخوض موسمه الـ14 برفقة النادي 
العاصمي.

وجاءت انتصاراته الـ350 يف ست مسابقات، هي:
الليغا )248(، دوري أبطال أوروبا )65(، كأس امللك 
)22(، كأس العالم لألندية )8(، كأس السوبر األوروبي 

)3(، كأس السوبر اإلسباني )4(.

هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ:

»ليفاندوفسكي استوفى شروط 
الفوز بالكرة الذهبية«

يعتقد هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
استوفى شروط الفوز بالكرة الذهبية. واعتمد فليك على األرقام التي قدمها ليفاندوفسكي، بعد 

تسجيله هدفين خالل التتويج بكأس ألمانيا، ضد باير ليفركوزن 2-4، في المباراة النهاية.

القسم الرياضي

وقال فليك يف تصريحاته نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: 
يف  هدًفا  و11  األملاني،  الدوري  يف  هدًفا   34 ليفاندوفسكي  سجل  »لقد 
دوري أبطال أوروبا، و51 هدًفا إجمااًل هذا املوسم، هذه أرقام كبيرة جًدا«. 
وأضاف: »رمبا ميكننا منح هذه اجلائزة إلى العب يف البوندسليغا، لم ال؟ 
يستويف روبرت جميع الشروط، وقد لعب بشكل جيد للغاية، وأمتنى أن 
جاء  بينما  األخيرة،  نسختها  يف  باجلائزة  ميسي  ليونيل  وتوج  بها«.  يفوز 

فيرجيل فان دايك يف املركز الثاني، وكريستيانو رونالدو ثالثا.
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من جانب آخر،  أبدى خالدي تفهمه 
لرغبة مخلويف يف العودة للجزائر بعد أن بقي 
عالقا يف جنوب إفريقيا منذ حوالي 4 أشهر 
بسبب توقف الرحالت اجلوية جراء انتشار 
الوزير أن صاحب  جائحة كورونا، وأضاف 
الثالث ميداليات أوملبية يتواجد يف ظروف 
يف  وأنه  عنه،  تتخلى  لم  والوزارة  جيدة، 
توفيق  األوملبي  البطل  مع  دائم  اتصال 

مخلويف العالق يف جنوب إفريقيا.
الشباب  سلط  وزير  أخر،  جانب  من 
على  تدخله  خالل  الضوء  والرياضة، 
أكد  حيث  املباريات،  يف  التالعب  قضية 
التدخل  وزارته  على  الواجب  من  كان  أنه 
قضية  يف  نتدخل  أن  يجب  »كان  قائال 
التالعب باملباريات، وكنا نريد أن نثبت أن 
الدولة ستحارب الفساد«، وأضاف »لست 
الشباب  وزير  أنا  بل  فقط،  القدم  كرة  وزير 
أجل  من  هنا  لست  أنني  كما  والرياضةم 
جترمي أي كان، ولدينا ثقة كبيرة يف العدالة 
سيحارب  أنه  خالدي  أكد  اجلزائرية«.كما 
يف  وليس  الرياضات  مختلف  يف  الفساد 
كرة القدم فقط قائال »بطبيعة احلال ميكننا 
مختلف  ويف  القدم  كرة  يف  الفساد  محاربة 

»ترقية  وأضاف  األخرى«،  الرياضات 
علينا  يجب  الفساد،  مبحاربة  تبدأ  الرياضة 
أن نعرف أخالقيات الرياضة قبل أي شيء 

وبعدها علينا أن نبدأ محاربة الفساد«.
يف األخير، رفض خالدي التعليق عن 
إمكانية ترشح خير الدين زطشي من عدمه 
»هذا  وقال  ثانية،  لعهدة  الفاف  لرئاسة 
بسؤال  عليكم  لي،  موجها  ليس  السؤال 

السيد زطشي حول هذا األمر«
أمس،  اول  كرم  منفصل،  سياق  ويف 
فريق  أعضاء  والرياضة،  الشباب  وزير 

جبهة التحرير الوطني لكرة القدم. وأشرف 
خالدي على مراسم تعليق صور أعضاء فريق 
جبهة التحرير الوطني لكرة القدم مبقر وزارة 
الدولة  كاتبة  بحضور  والرياضة.  الشباب 
سواكري،  سليمة  النخبة  برياضة  املكلفة 
التحرير  جبهة  فريق  أعضاء  من  وعضوين 
الوطني محمد معوش وعبد احلميد زوبة. 
من  األولى  تعتبر  التي  املبادرة  هذه  وتأتي 
الرياضية  نوعها، عرفانا وامتنانا إلجنازاتهم 
العظيمة يف حرب التحرير املباركة وتقديرا 

ملساهمتهم يف خدمة الكرة اجلزائرية.

كشف، وزير الشباب والرياضة، سيدعلي خالدي، ان استئناف المنافسة مرتبط بتقرير اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة. وقال 
خالدي أمس في تصريح لإلذاعة الوطنية »طلبنا من كل االتحاديات أن تضع أمامنا كل البروتوكوالت الصحية، ونحن بدورنا قمنا 

بإرسالها للجهات المختصة ونحن في انتظار اإلجابة«، وأضاف »الرياضة الجماعية معقدة نوعا ما بسبب البروتوكول الصحي والكلمة 
األخيرة ستعود للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة وللوزارة األولى«، وتابع  »ال يمكنني الجزم في استئناف المنافسة من عدمها، 

األمر ليس بيدنا وصحة المواطن أهم من كل شيء«.

أكد أن السلطات لم تتخل عن مخلوفي، خالدي:

»عودة النشاط الكروي مرتبط بتقرير 
اللجنة العلمية«

إدارة مجمع »اآلبار« تقلص من 
صالحيات رجراج

لنادي شباب قسنطينة، رشيد رجراج، يف  العام  املدير  بات 
السيئ مع قضية احلارس  تعامله  موقف ال يحسد عليه، بسبب 
تتيح  وثيقة  على  وقع  قد  رجراج  وكان  مزيان.  إلياس  السابق، 
فيفري  شهر  بعد  مالي  تعويض  على  احلصول  مزيان،  للحارس 
التحويالت  فترة  خالل  الفريق  مع  عقده  فسخ  نظير  املاضي، 
املالك  »اآلبار«  مجمع  إدارة  مجلس  أن  وعلم  املاضية.  الشتوية 
ويفكر جديا يف  رجراج،  من  للغاية  مستاء  القسنطيني،  للنادي 

تقليص صالحياته داخل املكتب املسير، بسبب سوء إدارته.
برجراج  سيجتمع  اإلدارة،  مجلس  أن  أكدت  املصادر  ذات 
يف الساعات القليلة املقبلة، وسيطالبه بتقدمي توضيحات، بشأن 

القضية.
م.هشام

وفاق سطيف
الالعبون يطالبون بمستحقاتهم

نتج  للغاية،  معقدة  مالية  وضعية  سطيف  وفاق  يعيش 
تسديد  يف  أعراب،  الدين  عز  بقيادة  اإلدارة  مجلس  تأخر  عنها 
املستحقات املالية العالقة لالعبني. وعبر الالعبون عن استيائهم 
الشديد، من مماطلة مجلس اإلدارة يف صرف مستحقاتهم املالية 
التي ال تزال عالقة، رغم أن الفريق يحقق موسما مميزا، وأسعد 
الالعبني  اإلدارة،  مجلس  وطالب  اإليجابية.  بالنتائج  جماهيره 
دخول  فور  القضية  بتسوية  ووعد  الصبر،  من  بالقليل  بالتحلي 
إعانات السلطات احمللية. ويواجه مجلس إدارة الوفاق، صعوبات 
فهد  العام،  املدير  سجن  بعد  األخيرة،  الفترة  يف  كبيرة  مالية 

حلفاية، بسبب فضيحة التالعب بنتائج املباريات.

بمشاركة محرز
تعثر مفاجئ للسيتي أمام ساوثهامبتون

سيتي  مانشستر  بضيفه  مفاجئة  خسارة  ساوثهامبتون  أحلق 
0-1، سهرة أول أمس، ضمن اجلولة 33 من الدوري اإلجنليزي 

املمتاز. وسجل تشي أدامز هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 16.
 اللقاء عرف مشاركة الدولي اجلزائري، رياض محرز، أساسيا 
قبل أن يستبدله غوارديوال بزميله فيل فودين، يف الدقيقة ال58.
نقطة،   66 النقطة  السيتي عند  النتيجة، جتمد رصيد  بهذه 
تقدم  فيما  ليفربول،  حديثا  املتوج  البطل  عن  نقطة   23 بفارق 

ساوثهامبتون إلى املركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.
على  غوارديوال،  بيب  سيتي  مانشستر  مدرب   واعتمد 
اإلسباني  على  االعتماد  فواصل   ،4-3-3 اللعب  طريقة 
الشاب إريك غارسيا يف عمق اخلط اخللفي إلى جانب الفرنسي 
الظهيرين جواو كانسيلو وألكسندر  إمييريك البورت، بإسناد من 
البلجيكي كيفن  النجم  إراحة  إلى  زينتشينكو. وعمد غوارديوال 
دي بروين، فأشرك الثنائي برناردو سيلفا ودافيد سيلفا أمام العب 
االرتكاز فرناندينيو، فيما وقف رياض محرز ورحيم سترلينغ على 
كمهاجم  جيسوس  غابرييل  البرازيلي  متركز  مقابل  اجلناحني، 

صريح. 
املقابلة، جلأ مدرب ساوثهامبتون رالف هازنهوتل،  يف اجلهة 
الرباعي  من  اخللفي  اخلط  فتكون   ،4-4-2 اللعب  طريقة  إلى 
بيرتراند،  ورايان  بيدناريك  ويان  بيترز وجاك ستيفنز  ووكر  كايل 
اجلناحني،  على  ريدموند  وناثان  أرمسترونغ  ستيوارت  وتواجد 
حترك  فيما  االرتكاز،  العب  دور  روميو  أوريول  اإلسباني  وأدى 

جيمس وارد براوس وراء ثنائي الهجوم داني أينغز وأدامز.

فيغولي يسقط بثالثية أمام 
طرابزون سبور   

فيغولي  اجلزائري، سفيان  الدولي  أمس،  اول  تعرض سهرة 
للطرد بالبطاقة احلمراء يف مواجهة فريقه غلطة سراي ضد الضيف 

طرابزون سبور. 
31 بعد تدخل عنيف على العب  الدقيقة  وطرد فيغولي يف 
الضيوف النجم الدولي املغربي مانويل دا كوستا. املواجهة التي 
اجلولة  حلساب  التركية  بإسطنبول  تيليكوم  تورك  مبلعب  جرت 
سبور  طرابزون  بفوز  انتهت  املمتاز  التركي  الدوري  من  ال30 

بثالثية كاملة مقابل هدف وحيد.

نبيل  اجلزائر،  مولودية  مدرب  نفى 
النادي،  إدارة  مطالبته  عن  تردد  ما  نغيز، 
باالحتفاظ بعدد كبير من الالعبني الكبار.
وقال نغيز »أؤكد أنني لم أشترط على 
اإلدارة االحتفاظ بعدد محدد من الالعبني 
»ال  وواصل  آخرين«،  تسريح  أو  الكبار، 
يعقل أن أطالب إدارة املولودية بتسريح بعض 
املوسم،  نستكمل  لم  ونحن  الالعبني، 

والزلنا جنهل مصيره«، وأضاف »طلبت من 
للموسم  املجموعة  بنواة  االحتفاظ  اإلدارة 
املقبل، للحفاظ على استقرار الفريق فنيا، 
وأوضح  للنجاح«،  األول  العامل  باعتباره 
بعض  ترقية  طلبت  ذلك  جانب  »إلى 
على  ملساعدتهم  األول  للفريق  الشبان 
تطوير قدراتهم، وصقلهم مبزيد من اخلبرة، 
يف  الكبار  لالعبني  معينا  سقفا  أحدد  ولم 

انتداب  وأكمل »سنحرص على  الفريق«، 
للفريق  اإلضافة  منح  على  قادرين  العبني 
واختتم  الثالث«،  اخلطوط  مستوى  على 
قادرة  منسجمة،  مجموعة  تكوين  »هدفنا 
دوري  يف  املولودية  ألوان  عن  الدفاع  على 
والبطولة،  العرب،  وكأس  أفريقيا،  أبطال 

وكأس اجلمهورية، املوسم املقبل«.
محمد هشام

مدرب مولودية الجزائر، نبيل نغيز:

»سنحرص على انتداب العبين قادرين على منح اإلضافة«

البحر  ألعاب  تنظيم  جلنة  تراهن 
يف  بوهران  املقررة  املتوسط  األبيض 
عشرة  زهاء  على  التوقيع  على   2022
عقود إشهارية سيكون أولها خالل األيام 
اول  استفيد  ما  حسب  املقبلة،  القليلة 

امس من هذه الهيئة.
سليم  للجنة،  العام  املدير  وصرح 
للحدث  ال19  الطبعة  جناح  بأن  إيالس، 
املالي  اجلانب  من  املتوسطي  الرياضي 
يتوقف كثيرا على التوفيق يف إبرام عقود 
إشهارية لرعاية احلدث، مؤكدا بأن اتفاقا 
مع  إليه  التوصل  مت  قد  الصدد  هذا  يف 
التوقيع  يتم  أن  على  اجلزائر«  ''اتصاالت 

على العقد بني الطرفني قريبا.
بإبرام  تفاؤله  املتحدث  نفس  وأبدى 

عمومية  اقتصادية  مؤسسات  مع  عقود 
املقبلة،  األسابيع  خالل  وخاصة 
تأجيل  بأن  ذاته  الوقت  يف  معتقدا 
يخدم  إضافية  لسنة  املتوسطي  املوعد 
بعد  املجال، خاصة  كثيرا هيئته يف هذا 
يف  مواجهتها  مت  التي  الكبيرة  الصعوبات 
هذا امليدان السنة الفارطة بفعل املشاكل 
السياسية واالقتصادية التي كانت متر بها 
املؤسسات  عديد  جعلت  والتي  البالد 
ضئيلة  ميزانية  تخصص  االقتصادية 

لإلشهار.
البطل  نوه  متصل،  سياق  ويف 
بإطالق  السباحة،  يف  األسبق  اجلزائري 
حملة ثانية للترويج لأللعاب املتوسطية يف 
غضون األسابيع القليلة القادمة بعدما مت 

االنتهاء من اإلجراءات اإلدارية املعمول 
املرئية لأللعاب وعلى  الهوية  بها لتحيني 
رأسها الشعار اخلاص بالطبعة ال19، إثر 
كانت  بعدما   2022 سنة  إلى  تأجيلها 
األزمة  خلفية  على   2021 يف  مقررة 
بضعة  منذ  العالم  تضرب  التي  الصحية 

أشهر.
الشأن  هذا  يف  إيالس  سليم  وأفاد 
التي  املنظمة،  للجنة  املالية  اخلسائر  بأن 
مليار   1.3 قيمتها  ميزانية  من  استفادت 
الناجمة  العمومية،  السلطات  من  دج 
عن تأجيل األلعاب لم تكن كبيرة حيث 
بلغت 2.3 مليون دينار، وهي القيمة التي 
استخدمت يف طبع الالفتات وامللصقات 

اخلاصة باأللعاب بتاريخها السابق.

تحسبا لأللعاب المتوسطية بوهران 2022  

لجنة التنظيم تراهن على التوقيع على زهاء عشرة عقود إشهارية
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حاوره: خلضر بن يوسف

فؤاد بوجلدة من والية سطيف وحتديدا من بلدية ذراع قبيلة، 
إبان  العلم واجلهاد  دائرة حمام قرقور يقطن يف قرية تدعى قرية 
ثقليعث،  قرية  وهي  البلدية  قرى  مثل  مثلها  التحريرية  الثورة 
الوطني  باملعهد  دراسته  يزاول  هاوي،  وشاعر  وكاتب  منشط 
عني  مبدينة  عمر  الرحمان  ستر  املهني  التكوين  يف  املتخصص 
آرنات والية سطيف تخصص تقني سامي يف اإلعالم األلى، 

كما يعمل مراسل صحفي لعدة جرائد إلكترونية.

منذ متى عشقت القلم وحب الكتابة؟
عشقي وحبي للقلم بدأ يف سن مبكرة منذ أن أكنت أدرس يف 
الطور االبتدائي، كنت أحب االطالع على القصص والروايات، 
الروايات  أعشق  فكنت  املتوسط  الطور  يف  أكثر  الكتابة  أحببت 
كثيرا وكنت أحب االطالع أكثر، خاصة على األمور التاريخية 
والدينية منها، التاريخ اجلزائري سواء القدمي منه أو املعاصر وأيضا 
الروايات اإلسالمية الدينية بحكم أن جدي بوجلدة أحمد أطال 
اهلل يف عمره كان إماما سابقا لهذا كنت أحب الروايات والقصص 

الدينية.

 ما سبب  تأخرك يف ولوج عالم الكتابة اإلبداعية؟
منها  أسباب  لعدة  يعود  اإلبداعية  الكتابة  عالم  يف  تأخري 
كون أني كنت أعيش يف منطقة معزولة عن النشاطات األدبية 
الكتابة  عالم  عن  كثيرا  أتأخر  جعلتني  التي  العوامل  من  هذه 
اإلبداعية، وأيضا نقص اهتمام السلطات احمللية باملواهب خاصة 
موهبتي يف  الفرصة إلبراز  لي  تكن  لم  لهذا  األدبي  اجلانب  يف 

هذا امليدان.

من كان وراء اكتشافك وتوجيهك إلى الكتابة؟
كان وراء اكتشايف يف عالم الكتابة اإلبداعية وإمساك القلم 
للمضي  وشجعوني  ظروف  كل  يف  معي  وقفوا  الذين  عائلتي 
قدما نحو هذا امليدان، وخاصة أخي األستاذ وطالب دكتوراه يف 
تخصص رياضيات تطبيقيه جامعة بجاية السيد صهيب بوجلدة 
واألخ الثاني وهو األستاذ سيد علي بوجلدة املتخرج من جامعة 
سطيف ماستر يف التربية البدنية والرياضية فقد شجعوني كثيرا 

رفقة األم واألب الكرميني وبقية العائلة أيضا.

ما كان شعورك وأنت ترى أّنك متلُك قدرات إبداعية 
خاصة؟

املوهبة، هو إحساس مميز حيث لي  بامتالك هذه  إحساسي 
طموحات كبيرة يف امليدان اإلعالمي واألدبي وأمتنى حتقيقها، وملا 
ال متثيل اجلزائر يف امللتقيات الدولية وحتقيق جناحات من شأنها 

حتفيز الشباب لإلبداع يف هذين امليدانني الرائعني.

ما هي مصادر ثقافتك األولى وكيف تستحضرها أو 
تنظر إليها يف هذه املرحلة من جتربتك الفنية؟

منها  خاصة  الدائمة  املطالعة  هي  األولى  ثقافتي  مصدر 

أستمدها  التي  الروايات  وحب  والدينية،  التاريخية  الكتب 
فيبقي  لغير جزائريني،  أو  منهم  اجلزائريني  الروائيني  بعض  من 
حبي للمطالعة هي اجلزء األهم من ثقافتي وأيضا حبي للميدان 
تتحدث  كتب  خالل  من  ثقافتي  استمدت  حيث  اإلعالمي 
حول الصحافة واإلعالم أو حياة بعض اإلعالميني الذين كرسوا 

حياتهم نضاال حلرية الصحافة.

كنت املمثل الوحيد لوالية سطيف يف املسابقة 
الوطنية للتقدمي التلفزيوني ببومرداس 2018، 

كما شاركت يف املسابقة الوطنية للميكرفون 
الذهبي مبدينة الورود البليدة، لو حتدثنا عن هذه 

التجارب؟
من  العديد  يف  شاركت  اإلعالمية  جتربتي  يخص  فيما 
شرف  لي  كان  التنشيط،  ميدان  يف  خاصة  الوطنية  املسابقات 
منها  الوطنية  املسابقات  من  العديد  يف  سطيف  والية  متثيل 
 2018 سنة  نظمت  التي  التلفزيوني  للتنشيط  الوطنية  املسابقة 
التي  املسابقة  تلك  يف  للوالية  ممثال  وكنت  بومرداس،  مبدينة 
مع  بالتنسيق  بومرداس  قورصو  الثقافية  املنارة  جمعية  نظمتها 
تعرفت  رائعة جدا  كانت جتربة  بومرداس  لوالية  الثقافة  مديرية 
من خاللها على أصدقاء يف ميدان التنشيط، واختارتني مديرية 
أقوى  لتمثيلها يف   2019 والرياضة لوالية سطيف سنة  الشباب 
امليكروفون  مسابقة  الوطني،  املستوى  على  التنشيط  مسابقات 
الورود  بوالية  والرياضة  الشباب  وزارة  نظمتها  والتي  الذهبي 

البليدة فكانت مسابقة يف القمة.

بعيدا عن التنشيط واإلعالم، دعنا نعود إلى 
الكتابة اإلبداعية كيف راودتك فكرة الرواية؟

العلم  قرية  »ثقليعث  بعنوان  وكتاب  رواية  تأليف  بصدد  أنا 
املنسية« هذا ملا حتتويه القرية من معالم وتراث قدمي تعاقبت عليه 
الزاوية  شيوخ  وكذلك  هذا،  يومنا  إلي  راسخة  والزلت  أجيال 
الذين مّروا على القرية فكانت القرية مكانا لطالب العلم وحفظة 
القرآن الكرمي وأمتنى أن أقوم بكاتبتها قريبا وطبعها، كما أحّضر 
أيضا لرواية رفقة املبدعة بسمة سعيد عريف بعنوان بسمة الفؤاد 
وهي عبارة عن مجموعة من قصص ستكون مجموعة يف هذه 

الرواية فأنا أطمح بأن أمتّيز وأبدع يف هذا امليدان.

من هو الروائي  املفضل لديك وتعجبك أفكاره وتقرأ 
له ؟ 

بكتاباتهم  كثيرا  أعجبت  الذين  الروائيني  من  العديد  هناك 
مستغامني  وأحالم  وأيضا  معمري  مولود  الروائي  الكاتب  مثل 
والعديد من الروائيني ومنهم يف والية سطيف كالكاتب الطاهر 
مرابعي يف كتابه »خبايا غرفة التحرير« وقد أكرمني هو شخصيا 
بوالية  الثقافة  دار  يف  للصحافة  الوطني  اليوم  يف  الكتاب  بهذا 

سطيف.

اخترت ولوج الفعل الكتابي من كتابة الرواية وبرزت 
فيها،  كيف حدث هذا االختيار دون غيره من 

األجناس األدبية األخرى، وملاذا؟

حقيقة ولوجي للكتابة والفعل الكتابي واختياري لهذا الشّق 
دون األجناس األدبية األخرى وهذا حبي لكتابة الرواية وأيضا 
حبي الكبير لبعض الروائيني هذا ما جعلني أدخل وأبدع يف هذا 

الشق دون األجناس األدبية األخرى.

»قرية ثقليعث قرية العلم املنسية« إصدارك األول 
سيرى النور قريبا، حدثنا عن هذا املولود األدبي؟

كتابي الذي يحمل عنوان »قرية ثقليعث قرية العلم املنسية« 
قريتي  عن  كتاب  هو  طبعا  قريبا،  النور  سيرى  اإلصدار  هذا 
املتواضعة التي أعيش فيها والتي تعتبر مهدا للعلم واجلهاد منذ 
القدم وخاصة أّن القرية حتوي على تراث قدمي جدا يعود ملئات 
استشهد  وقد  قرآنية  زاوية  لوجود  للعلم  مهدا  وكانت  السنني، 
فيها أكثر من 30 مجاهد يف سبيل حترير الوطن، الشيء الذي 
جعلني أخطو خطوة لألمام لكتابة هذه الرواية وهذا من أجل أن 
ال ننسى تاريخ هذه القرية العظيمة من كل اجلوانب التاريخية 

والثقافية والتعريف مبوروثها لتبقى راسخة لألجيال القادمة.

إلى أين يريد فؤاد الوصول، وما هي طموحاته 
وآفاقه املستقبلية؟

أحسن  اجلزائر  وتشريف  العاملية  إلي  للوصول  أطمح  طبعا 
تشريف يف احملافل الدولية وامللتقيات وتشريف اإلعالم اجلزائري 
التنشيط  الكتابة  الثالث  امليادين  يف  وخاصة  تشريف  أحسن 
والصحافة، فهديف كبير جدا وهو الوصول لقمة النجاح يف هذه 

امليادين.

كلمة أخيرة تريد توجيهها إلى قرائك ومتابعيك 
وجمهورك من منبر اجلريدة؟

احلوار  بهذا  أقوم  أن  ويشرفني  رحابة صدرك  على  أشكركم 
متابعّي  جميع  أشكر  املتواضعة،  جتربتي  عن  واحلديث  الشيق 
دائما  يشجعونني  والذين  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
للمضي قدما نحو اإلبداع والتمييز وأعدهم باجلديد، كما أشكر 
كل من ساهم وأراد جناحي سواء من بعيد أو قريب وأمتّنى لهم 
الصحة والعافية وأشكر عائلتي الكرمية التي كانت سندي، دون 

أن أنسى أبناء قريتي قرية ثقليعث.
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الكاتب فؤاد بوجلدة لـ »أخبار الوطن«:

»قرية ثقليعث قرية العلم المنسية«روايتي 
األولى سترى النور قريبا

قال الكاتب فؤاد بوجلدة، لـ »أخبار الوطن«، إن »قرية ثقليعث قرية العلم المنسية«روايته 
األولى التي سترى النور قريبا تتضمن حكايات عن قريته »ثقليعت« بمدينة الهضاب العليا 

سطيف، لما تحوزه من تراث قديم جدا يعود لمئات السنين، وكذا التعريف بكل الجوانب التاريخية 
وبموروثها لتبقى راسخة في فكر األجيال القادمة.
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األسرة  شؤون  قضايا  يف  فصلها  حال  احملكمة  حكمت، 
يف  الدعوى،  قبول  الشكل  يف  حضوريا،  ابتدائيا،  علنيا، 

املوضوع:
اخلبيرة  طرف  من  املنجزة  الطبية  اخلبرة  على  املصادقة 
ضبط  أمانة  واملودعة   ،08/01/2020 بتاريخ  مرمي  قدماني 
احملكمة بتاريخ 29/01/2020، حتت رقم 20/102، ومن ثمة 
القضاء بتوقيع احلجر على املرجع ضده بوكليوة صابر ابن محمد 
بوكليوة  املرجع  والده  وتعيني   ،01/02/1998 بتاريخ  املولود 
محمد مقدما عليه، مع األمر بنشر احلكم لإلعالم يف إحدى 
بافتتاح  والتأشير  املرجع  املدعي  من  بسعي  الوطنية  اجلرائد 
لإلشهار  عليه  احملجور  ميالد  عقد  هامش  على  واحلجر  التقدمي 
بأمر النيابة وحتميل املرجع املصاريف القضائية املقدرة بأربع مائة 
به  وأفصح  لذا صدر احلكم  دينار جزائري )450(،  وخمسون 
جهرا وعلنيا يف اليوم والشهر والسنة واملذكورين أعاله ولصحته 

أمضينا أصله نحن الرئيس وأمني الضبط.  

اعـــــالن

 Akhbar El waten 07/07/2020

بقلم: عبد الـمالك حداد

 )2020 جويلية   03( اجلمعة  يوم  مساء  الـموت،  غّيب 
عن  بوشالغم،  عالوة  األستاذ  اإلعالمي  قسنطينة،  يف 
الصحفي  العمل  من  كبيرًا  إرثًا  خلفه  تاركًا  عامًا،   62 عمر 
للحق  وانحازت  ناصعة  مواقف  مدّونا  والتلفزيوني،  اإلذاعي 
عبر صفحته يف  برهان،  الدكتور  ابنه،  وأعلن  والـمصداقية. 
»فيسبوك«، نبأ وفاته بعد أيام من دخوله الـمستشفى بشبهة 
إصابته بفيروس كورونا، وقد أظهرت التحاليل أن األمر يتعلق 

بتليف رئوي حاد.
لقد خشعت النفوس واختلج اخلاطر حزنا على إثر انتقال 
منه،  ومغفرة  اهلل  من  رضوان  إلــى  ثراه  اهلل  طيب  الـمرحوم 
ليسري يف  وإنها لسنة اهلل يف األولني ومشيئته يف اآلخرين، 
اخلالئق حكم القضاء بـحلوه وبـمره، وليجزي من عباده من 

كان صبورا.
منوذجا حقيقيا  بوشالغم  األستاذ عالوة  كان  لي  بالنسبة 

لإلعالمي الذي يعتز ويحترم نفسه.

من حسن حظي أن الظروف أتاحت لي أن أقترب منه 
وأعرفه

التقيت الـمرحوم ألول مرة يف 05 جويلية 2005 بقسنطينة 
ابن  العالمة  جلائزة  األولى  بالـمرتبة  تتويجي  هامش  على 
باديس من طرف الـمجلس الشعبي الوالئي لوالية قسنطينة 

تزامنا مع عيد االستقالل والشباب..
مقتبل  يف  أزل  لم  بعد  وكنت  قبل  من  أعرفه  أكن  لم 
الشباب وهو يومها كان مديرا إلذاعة قسنطينة وعضو منتخب 
اللقاء  ذلك  يف  استمتعت  وقد  الوالئي،  الشعبي  بالـمجلس 
بحديثه الـمسترسل الذي تركز يف معظمه على دعم ومساندة 
الشباب الرياديني وإظهار طاقاتهم وإبداعاتهم، إذ ثمن عملنا 
ابن  بالعالمة  خاص  إلكتروني  موقع  يف  الـمتمثل  الـمتوج 
على  إشرافه  على  احلديث  بنا  وطوف  بالفوز،  وهنئنا  باديس 
إذاعة قسنطينة لنختم اللقاء بأمنية حتققت بعد أسابيع يف أن 
لنا  فتح  معه حيث  اللقاء  ليتجدد  عنابة،  مديرا إلذاعة  عني 
األبواب للعمل حتت إشرافه والنهل من جتربته وخبرته ألزيد 

من أربع سنوات.
ويف  لقاءه،  الواجب  من  أرى  قسنطينة  أزور  كلما  كنت 
واإلنسانية،  التواضع  شديد  شخص  أنه  اكتشف  لقاء  كل 
رفيع الثقافة، لديه شبكة واسعة جدا من العالقات.. تعجز 

احلروف أن تكتب ما يحمل قلبي من تقدير واحترام له..
ولن أستطيع وصف ما اختلج مبلء فؤادي من ثناء.. فما 

أجمل أن يكون اإلنسان شمعة ُتنير دروب احلائرين
 1958 فبراير   27 مواليد  من  بوشالغم  عالوة  األستاذ 
شهادة  حاز  أن  إلى  تعليمه  وتلقى  نشأ  وبها  بقسنطينة، 
الباكالوريا ثم انتقل إلى جامعة اجلزائر وحصل على شهادة يف 

العلوم السياسة واإلعالم سنة 1982.
بدأ مشواره الـمهني صحفيا يف مجلة الوحدة، ثم التحق 
بالـمحطة اجلهوية للتلفزيون اجلزائري أواخر الثمانينات، فكان 
قصد  عندما  األولى  اخلليج  حرب  تغطية  خالل  الواجهة  يف 
العراق  على  احلرب  أجواء  لنقل  )بتركيا(  بكر  ديار  منطقة 
وأيضا خالل مشاركته لزمالئه الصحفيني يف حصة »يف لقاء 

الصحافة«.

فترة التسعينات كانت صعبة بسبب استهداف اإلرهاب 
للصحفيني وهو لم يكن يف منأى من التهديد فأضطر لـمغادرة 
األول  الصف  ليكون يف  موالية  العودة يف سنوات  ثم  البالد 
التي حمل  انشغاالت  من خالل حصة  قسنطينة،  إلذاعة 

من خاللها هموم الـمواطن قبل أن يعني مديرا لها.
بعدها انتقل للعمل كمدير إلذاعة عنابة، ثم عني منسقا 
إلذاعات الشرق قبل أن يخرج للتقاعد ويساهم يف نقل جتربته 
وخربته لطبلة جامعة قسنطينةكأستاذ مشارك فيها، يف قسم 

علوم اإلعالم واالتصال.
كعضو  مرتني  وانتخب  السياسة،  عالم  الرجل  دخل 
يف  آخرها  قسنطينة،  لوالية  الوالئي  الشعبي  بالـمجلس 
االنتخابات الـمحلية 2017 شغل فيها منصب نائب رئيس 

الـمجلس.
أبناء،  خلمسة  أب  بوشالغم  عالوة  األستاذ  الـراحل 
ووريجثمانه يوم السبت مبقبرة زواغي سليمان بقسنطينة. وال 
يسعني إال أن أسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد 
بواسع الرحمة والـمغـفـرة وأن يفـرغ على ذويه وعلى كل كم 

عرفه من خزائن رحمته صبرا جميال.

اإلعـالمي األستــاذ عـالوة 
بـــوشالغم  يتـــرجل

تعـــــــــــزية
ببالغ احلزن 

واألسى تلقينا نبأ وفاة 
قائد الناحية العسكرية 

الرابعة بورقلة اللواء 
حسان عالميية وعلى 

إثر هذا املصاب اجللل 
نتقدم نحن رئيس 
املجلس الشعبي 

الوطني سليمان شنني 
بخالص التعازي إلى 

عائلة الفقيد وإلى قيادة 
وكافة أفراد اجليش 

الوطني الشعبي راجيا 
من اهلل أن يتغمده 

برحمته الواسعة ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان .
وإنا هلل وإنا إليه راجعون٠
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الوطنية  احلركة  مرحلة  خالل           
اإلصالحية  واجلمعيات  األحزاب  متكنت 
ذات  وطنية  جزائرية  نخب  تكوين  من 
مستوى عال من الوعي واملعرفة، فاستطاعت 
هاته النخبة بعد نضال سياسي دام أقل من 
نصف قرن أن جتمع وتوحد صوت اجلزائريني 
كلهم على كلمة ومبدأ واحد وهو االلتفاف 
أبهرت  التي  الكبرى  التحريرية  الثورة  حول 
الشعب  والتفاف  قيادتها  بوحدة  العالم 
قوة  أكبر  تقهر  أن  استطاعت  والتي  حولها 

استعمارية متوحشة يف القرن العشرين.
الوطنية  السيادة  وباسترجاع           
سميت  سياسية  أنظمة  عندنا  ظهرت 
شعبوية  شعارات  وأطلقت  بالوطنية، 
والعدالة  واحلرية  والكرامة  بالثورة  مرتبطة 
مارست  أن  لبثت  ما  لكنها  االجتماعية، 
املالي  الفساد  وكذلك  والترهيب  القمع 
ومبا  واالجتماعي،  واالقتصادي  والسياسي 
أن ثقافتها عسكرية فإنها كرست االستبداد 
حتوالت  حدثت  صحيح  والدكتاتورية، 
ثقافية واقتصادية واجتماعية ومع ذلك بقي 
والتفاوت  والفقر  التخلف  يعاني  مجتمعنا 
بني الطبقات االجتماعية مع وجود جهوية 

مقيتة وطغيان الدولة التسلطية.
سبب  تتحمل  من  هي  النخبة           
إلقاء  يعد  ولم  الوطنية،  الدولة  إخفاقات 
اللوم على اآلخرين وأسطوانة قصة املؤامرات 
وقتنا  يف  رواجا  تلقى  اخلارجية  واأليادي 

احلالي يف األوساط الشعبية.
السياسي  اإلصالح  يف  أوال  البدء   
هو  والتربوي  واالجتماعي  واالقتصادي 
نبني  أن  من  ميكننا  الذي  الوحيد  املخرج 
مجرد  سيبقى  ذلك  وغير  جديدة  جزائر 
بالتفاهات  الشعب  وإلهاء  دمياغوجية 
واخلزعبالت، فاألمناط السياسية الراهنة لم 

تعد تتسق والراهن.
املوضوعي  النقد  بني  كبير  فارق  هناك   
ناقد  أي  حاول  فكلما  الذات،  جلد  وبني 
الدينية  أو  اللوم للسلطة السياسية  أن يوجه 
إال ويخون ويف أحسن األحوال يتهم بجلد 
الذات، فال ميكن بذلك اخلروج من التخلف 
والفوضى والتسيب ونهب املال العام والفساد 

اإلداري الذي بلغ حدا ال يطاق.
الفساد  املفكرين أن           يتفق معظم 

انهيار  أسباب  أحد  من  كان  اإلداري 
إنقاذ  ميكننا  وال  الكبرى،  اإلمبراطوريات 
والتسيب  الفساد  ذلك  كل  من  وطننا 
نقدية  مبراجعة  بالقيام  إال  والفوضى 
بالواقعية  مرتهنني  العامة  ألوضاعنا  جادة 
السياسية وبفكر تنويري وتوفر إرادة سياسية 
تتبنى بكل جدية وصدق عملية اإلصالح.
الكذب  على  فورا  نتوقف  أن  يجب   
بشعارات  الفارغ  واالمتالء  ذواتنا  على 
والتقيؤ  للسخرية  مثارا  أصبحت  سياسية 
أفواههم  من  تخرج  الذين  أولئك  من  حتى 
تلك اخلزعبالت واألكاذيب. وأوجه ندائي 
إلى كل النخب الوطنية السياسية والثقافية 
كل  من  وتتجرد  تتوحد  ألن  استثناء  بال 
إلى  وطننا  إلخراج  شخصي  ذاتي  هو  ما 
عوالم الرقي واالزدهار واالحترام وبناء دولة 
الذات  على  فالكذب  والقانون،  املؤسسات 
ال يبني أوطانا وال يخرج املجتمع من الفقر 
واجلهل والفوضى، فالتاريخ تصنعه النخب 
وحدها، أما العامة فهي تقاد وال تقود، وقد 
مقدمته  يف  خلدون«  »ابن  ذلك  إلى  نبه 

وسبقه يف ذلك الفالسفة واملفكرون.
ما هو دور النخب الوطنية 

»اجلزائرية« يف ما وصلنا إليه 
من أزمات منذ استرجاع السيادة 
الوطنية وإلى اللحظة الراهنة؟

هل لنخبنا الوطنية من دور 
مفترض يف انتشالنا من مشاكلنا 

وأزماتنا احلالية؟
 ما هي مسؤوليات وأدوار النخب يف 

الواقع الراهن؟
         وجب القول يف البداية أن اجلزائر 
األولى  النخب،  من  نوعني  على  تتوفر 
من  والريعية  واملرتشية  املدجنة  تلك  وهي 
فكل  امللك  مات   ... امللك  عاش  فصيلة 
من يعتلي كرسي السلطة فهم تبعه وعبيده 
بل ويتفننون ويفتخرون فيما بينهم يف درجة 
الوالء والطاعة العمياء لسيدهم، وهاته الفئة 
النخبوية إن جاز لنا وصفها بذلك، ال تهمها 
غير مصاحلها الشخصية الضيقة  وامتيازاتها 
والتنصل  والصمت  التزكية  مقابل  األميرية 
وهي  واألدبية  األخالقية  مسؤوليتها  من 
التي صنعت املشهد احلالي وتؤطره بنفاقها 

يف  الفئة  هاته  أكثر  وما  أخالقها  ودناءة 
وسائل اإلعالم املرئية والسمعية واملكتوبة، 
وعلى منابر اجلامعات واملساجد. أما الثانية 
فهي تلك التي توجد خارج منظومة احلكم 
الذي  لصوتها  يسمع  ال  التي  وهي  الريعي 
عبرت عنه مرارا وتكرارا من خالل مختلف 
ما  مبقارباتها  األخذ  مت  لو  والتي  املساهمات 
اآلن  عليه  هي  ما  إلى  تصل  اجلزائر  كانت 
واقتصادي  واجتماعي  سياسي  فساد  من 

وثقايف.
الكل يعرف أن ال أحد يف العالم يعرف 
اجلزائرية،  النخبة  من  أكثر  اجلزائر  مشاكل 
فال صندوق النقد الدولي وال البنك العاملي 
يعرف  العالم  يف  االقتصاد  خبراء  أكبر  وال 
الرئيس  ولكن  أهله  من  أكثر  اجلزائر  بيت 
الدوالرات  مليارات  انفق  املخلوع  السابق 
النتائج  أعطت  للجزائر  خبرات  اجناز  على 

التي نراها اآلن.
الرئيس  أن  الكل،  هذا  يعرف  كما 
السابق ، كان يفضل اللجوء املكثف للخارج 
يف ميدان اخلبرات واملرافقة مثلما حدث مع 
اإلصالحات التي باشرها منذ توليه السلطة 
سنة 1999 والتي التهمت املليارات الثقيلة 
تلك  من  أكثر  مشاكل  خلق  إلى  وانتهت 

التي أوجدت حللها.
اقتصادية  أزمة  هناك  أن  لصحيح  إنه 
ناجمة عن سوء التسيير والتخطيط والدراسة 
التسييس  يف  واإلفراط  االستشرافية 
والوالء  الثقة  أهل  تغليب  وعن  والشعبوية 
وبتعبيرنا اجلزائري »شياتني« على  والتملق 
بناء  الصادقة يف  والنية  واملعرفة  اخلبرة  أهل 
تلك  الشمس،  مكان حتت  لها  قوية  جزائر 
اجلزائر التي حلم بها شهداءنا األبرار ونادت 
بها العامة يف مسيرتها السلمية يف حراك 22 
فيفري 2019، أما األزمة التي نعيشها اآلن 
أهل  من  اخلبراء  برأي  بامتياز  نقدية  فهي 
السابق  الرئيس  يكن  لم   ، االختصاص 
ميلك  بالتالي  وال  سماعهم  يف  يرغب   ،
الشجاعة املعنوية والسياسية للقيام بإصالح 
لألمة  العليا  واملصلحة  الضرورة  متليه  نقدي 
ولتذهب املافيات املستفيدة من استمرار هذا 
الوضع إلى اجلنة التي تختارها حتى ال نقول 

إلى اجلحيم.

فهل سيستمع الرئيس احلالي 
» عبد املجيد تبون« إلى تلك 

األصوات التي بّحت من التحذير 
من الوصول إلى الوضع احلالي منذ 

سنوات؟
على  األخيرة  السنوات  يف  تعودنا  لقد 
عقد مؤمترات حول كل شيء وال شيء يف 
نفس الوقت وبال غد، ماعدا تلك الندوات 
التي كان يجب أن تعقد ولم تعقد. املؤكد 
السابق، ال يحب سوى سماع  الرئيس  أن 
أراد  لو  وحتى  األثير  على  يتردد  اسمه 
على  يرضيه  الذي  فللصوت  االستماع 
سبيل املجاملة. فكان يرفض صوت النخبة 
من  النخب  بأشباه  نفسه  وأحاط  الوطنية، 
وال  أخالق  ال  الذين  جامعيني  أساتذة 
السلطان،  كحرمي  منهم  وجعل  لهم  ضمير 

أهان العلم وأهله.
للغش  السابق،  الرئيس  تعرض  لقد 
من محيطه واستمع لنصائح يف غير محلها 
ميكن  فهل  األخيرين،  العقدين  مدار  على 
أن ننسب للنخبة التي كانت حتيط به صنع 
كان  إذا  ؟  اليوم  نحياه  الذي  املشهد  هذا 
األمر كذلك فلم نكن بصدد أزمة بل بصدد 

نكبة.
الرقيب  هو  اآلن  نحتاجه  ما           
الذاتي من النخب قبل أن يكون من األفراد 
يف جمع الكلمة وبث الروح اإليجابية التي 
جتمع وال تفرق، التي تبني وال تهدم، التي 
تنشر األمل وليس اليأس، فواقعنا اجلزائري 
فال  ويأس،  وفساد  بطالة  من  يف  ما  يكفيه 
واالحتقان  التأزمي  من  املزيد  إلى  يحتاج 

واألخطاء.
على  القادرة  وحدها  النخب           
للسلطة  املتملقون  أما  التاريخ،  صناعة 
واألقالم املأجورة فهي التي أدت إلى انهيار 
فهل  التاريخ،  عبر  والدولة  اإلمبراطوريات 
التاريخ ونستفيد من إيجابياته  سنتعلم من 
ونبتعد عن سلبياته، أم أن دار لقمان تبقى 
على حالها وحليمة ال تترك عاداتها القدمية؟
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      إنَّ االرِتفاَع امُلتزاِيَد 
ي َتشَهُدُه اجَلزاِئُر،   الذِّ

ُمؤخًرا، يف َحاالِت 
اإلَصابِة بالَفيروِس 

عنِي، امُلسّبِب لوباِء  اللَّ
» كوِفيد 19«، َيجعُلنا 

راَخ مّرًة ُأخرى  ُنِعيُد الصُّ
أكيِد على َمسُؤوليِة  للتَّ
ي امَلرِض  امُلواطِن يف َتفشِّ
ا  حُكم ِفيه ِنسبّيً رغَم التَّ

يف األشُهِر األوَلى من 
ُظهورِه.

      واحَلقيقُة أّن َجولًة 
وارِع  َبِسيطًة يف الشَّ

احاِت واألسواِق  والسَّ
َتعُلَك ُتدِرُك مَدى 

اسِتخَفاِف الّناِس بامَلرِض، 
ا  كَما يّتِضُح ذلَك َجِلّيً
من ِخالِل االسِتهَتاِر 

بإجَراءاِت الِوقايِة؛ َفال 
َمسافَة األماِن ُمحَترمٌة، 

وال الَغاِلبّيَة َترتِدي 
الَكّماماِت.

 لَقْد َوقفُت مّراٍت َعِديَدة 
على َحاالِت ِشجاٍر شبَّ 
بنَي ُمواِطننَي )زبائن( 

وأصَحاِب امَلاّلِت الّذيَن 
َرفُضوا إدَخاَل كلِّ من لم 

َيلَتِزم بإجراءاِت الِوقايِة! 
َهذا يف الَعاِصمة، أّما يف 

اخلّيِة،  بعِض امَلناطِق الدَّ
فاحَلديُث عن الَكّمامِة 
كأّنه َعيٌب وعاٌر؛ َبل إّن 
ارِتداءَك الَكّمامَة قد 

َيضُعَك موِضَع ُسخريٍة 
وازِدراٍء!

  إنَّ اسِتهتاَر امُلواِطِن 
وال ُمباالِته بُخطورِة 

امَلرِض وُسرعِة انِتشاِره 
وِم؛ َفمنُذ  ليَس وِليَد اليَّ

اعاِت األوَلى عن  السَّ
إعالِن ُوصوِل الَفيروِس 

إلى اجَلزائِر، َبدأْت بعُض 
ُك يف  األْطراِف ُتشكِّ

األمِر، فالَغمُز والّلمُز كاَنا 
َحاِضَريِن يف َتعاُمل الّناِس 
مع ُكوروَنا إلى َدرجٍة أَخذ 
مُز أبعاًدا  ِفيها الَغمُز واللَّ

ِسياسّيٍة.
حِة،        َيقوُل َوزيُر الصِّ

ي بَدا َصاِدقا يف  الذِّ
َتعاُمِله مع ِملفِّ ُكورونا، 

إّنُه َيستِحيُل الَعودُة 
إلى َفرِض احَلجِر الُكليِّ 
جوَء إليِه  ا، وإّن اللُّ َوطِنّيً

ا؛ أْي  سُيفَرُض َمحلّيً
حسَب َعدِد اإلَصاباِت 

وَدرجِة وانتشار الوباء يف 
 . ُكّل واليٍة وَبلدّيٍة وَحيٍّ
ا  َقد َيبدو األمُر َمنِطقّيً

ا، لكنَّ َناحُه  وواِقعّيً
ًقا  ما زاَل داِئًما ُمتعلِّ
باإلنسان؛ اإلنَساُن 

ي َقد ُينِقُذ  الَواِعي الذِّ
حياَته وحياَة اآلَخِرين 

بُسلوٍك َبسيٍط، واإلنساُن 
ي َيهِلُك أّمًة  امُلسَتهِتُر الذِّ

بُسلوٍك َبسيٍط أيًضا! 

ُمقابَل تسجيِل 392 حالَة شفاٍء يوَم أمٍس

الَجزاِئــر ُتحصـي  463 إصابـًة 
َجديــــدة بُكورونـــا 

اجلزائر  يف  كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  يستمر 
والسكان  الصحة  وزارة  عنه  كشفت  حسبما  االرتفاع،  يف 

وإصالح املستشفيات، يوم  أمس.
العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  صّرح   حيث 
بأن  فورار،   فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال  ملتابعة تفشي 
إجمالي عدد  ليرتفع  إصابة جديدة،   463 اجلزائر  سّجلت 
املصابني إلى 16404 مريضا. وحسب املتحّدث ذاته، فقد 

ُسجل خالل آخر 24 ساعة  7 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 959 حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 392 حالة شفاء جديدة، 
بالوباء  املصابني  بني  للشفاء  املتماثلني  عدد  إجمالي  ليرتفع 

إلى 11884 حالة.
خالد دحماني

املقاربة سُتعرض على مجلس الوزراء للمصادقة 

الّرئيـُس تّبـون يتـرأُس الّيـوَم جلســَة 
عمٍل حــول اإلنعــاِش االقتصــاديِّ

اليوم  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  يترأس 
عبد  األول  الوزير  من  كال  تضم  عمل  جلسة  الثالثاء، 
العزيز جراد وبعض أعضاء احلكومة، من بينهم وزراء الم
الية،الصناعة،الداخلية،العمل،الفالحة والطاقة إلعداد 

اخلطة الوطنية لإلنعاش االقتصادي.

املقاربة  االجتماع،  هذا  خالل  وستناقش، 
جوانبها  جميع  من  اجلديدة  واالجتماعية  االقتصادية 
يف  عليها  للمصادقة  الوزراء  مجلس  على  لعرضها  متهيًدا 

اجتماعه القادم.
عّمــــار قـــردود

أونيسي،  خليفة  الوطني،  لألمن  العام  املدير   طالب 
حلول  يف  بالتفكير  العمومي  األمن  إطارات  اإلثنني،  أمس 
ناجعة وتقدمي مخطط وقائي للحد من ظاهرة إرهاب الطرقات، 

بغية توزيعه على مختلف األجهزة األمنية عبر الوطن.
على  إشرافه  خالل  الوطني،  لألمن  العام  املدير  وأكد 
حتت  املرورية  السالمة  حول  حتسيسية  وطنية  حملة  انطالق 
األمن  أمن  مبقر  الكثير«،  يكلف  اخلطير  »الوقوف  شعار 
العمومي  األمن  مصالح  أن  البحري،  بالصنوبر  العمومي 
مطالبة اليوم بالتفكير يف حلول ميدانية ودراسة أسباب ظاهرة 
إرهاب الطرقات واستمرار ارتفاع عدد احلوادث وما ينجر عنه 
من ضحايا بشرية وخسائر، ودعاهم إلى تقدمي »مخطط وقائي 

ناجع يوزع على مستوى الوطن.
املتاحة«  اإلمكانات  »رغم  إنه  يقول:  املسؤول  وأضاف 

التي سخرتها الدولة لقطاع األمن الوطني واملوارد البشرية »إال 
أن املردود يبقى ناقصا« والنتائج املرجوة »لم تكتمل بعد«، يف 
إشارة منه إلى بقاء »منحنى حوادث املرور يف ارتفاع مستمر 

بعد 20 عاما من العمل«.
إلى  واستنادا  إنه  ذاته،  املنحى  يف  يقول  وأردف 
دوريا،  العمومي  األمن  مصالح  توردها  التي  االحصائيات 
البشري هي  والعامل  البضائع  نقل  أن شاحنات  فقد الحظ 
مصالح  إن  قائال  املرور«،  حوادث  وقوع  أسباب  مقدمة  »يف 
األمن »مطالبة بإجراء حتليل وتفكير يف هذه األسباب ومراقبة 
مؤسسات نقل البضائع ومدى احترامها دفتر الشروط الضامن 

لسالمة السائق واملارة، يف آن واحد«.
)و.أ.ج(

بلسان: رياض هويلي

املالك  عبد  السابق  األول  الوزير  أّكد 
سالل أّنه كان شاهًدا يف قضية رجل األعمال 
محي الدين طحكوت، قبل أن يصبح متهًما.
محاكمة  خالل  أمس،  سالل،  وقال 
املتابع  طحكوت  الدين  محي  األعمال  رجل 
بعدة تهم ذات الصلة بالفساد، منها احلصول 
عمومية  وصفقات  ومزايا  امتيازات  على 
الوطنية  “الوكالة  للتشريع:  مخالفة  بطريقة 
لالستثمار لم نرها بتاتا، مضيفا »بشأن قضية 
كشاهد  استدعيت  بقوة،  أجيب  طحكوت، 
وحتولت ملتهم«.  وواصل الوزير السابق يقول: 
“وبشان قضية دفتر الشروط، فملف طحكوت 
الدراسة  بعد  عادًيا  وكان  املراحل  عبر كل  مّر 
وقعوا  وزيًرا  والـ12  الشروط،  كل  واستوفى 
رئيس  رأسهم  وعلى  املوافقة  على  وأجمعوا 
لنا  جلب  الذي  لالستثمار  األعلى  املجلس 
يقول:  السياق  هذا  يف  سالل  وتابع  امللف«. 
“دفتر الشروط ُسمي بالورقة البيضاء ألّنه ليس 
هو   )2000/74( ومرسوم  قانوني،  سند  لهم 

السند الوحيد للمتعاملني”.
أحمد  األسبق  األول  الوزير  ونفى 
مركب  مبلف  عالقته  جهته،  من  أويحيى، 
رجل األعمال محي الدين طحكوت، اخلاص 
بتركيب السيارات، حيث قال: “ال دخل لي 
اجلزائرية  الدولة  أمرت  وقد  طحكوت،  مبلف 

مبنح متديد جلميع املتعاملني”.
املجلس  من  التقنية  األمانة  حتويل  وبشأن 

قال  األولى،  الوزارة  إلى  لالستثمار  الوطني 
أويحيى: “هذا غير صحيح وقد سمعت روايات 
من  بتعيني  وزراء  يضم  كان  فاملجلس  كثيرة، 
غّير   2014 عام  اجلمهورية  رئيس  الرئيس.. 
الصناعة  وزارة  واستحدث  احلكومة  تركيبة 
غرار  على  الوزراء  بدأت شكاوى  وهنا  واملناجم، 
حتويل  قررنا  لذا  وغيرهم،  والصحة  الفالحة 

األمانة للوزارة األولى”.

هيئة الّدفاع تطلب نقل 
محاكمة طحكوت لمحكمة 

الدار البيضاء
 هيئة الدفاع عن رجل األعمال، محي 
بنقل  طالبت  جهتها،  من  طحكوت،  الدين 
إلى  امحمد  سيدي  محكمة  من  احملاكمة 

محكمة الدار البيضاء.
الطلب  هذا  سبب  الهيئة  وربطت 
باالكتظاظ التي تشهده قاعة احملاكمة وتخوفها 
احلضور،  بني  كورونا  فيروس  تفشي  من 
البيضاء  الدار  محكمة  قاعات  أّن  موضحة 
 57 إلى  يصل  املتهمني  عدد  أّن  علًما  أوسع. 
شخصا بني موقوف وغير موقوف باإلضافة إلى 

الشهود، احملامني والصحفيني.
فساد  بقضايا  األعمال  رجل  ويتابع 
متعلقة باستحواذه على مجال النقل اجلماعي 

واجلامعي. 

طحكوت مبرّكب  عالقته  ينفي  أويحيى 

ســاّلل: الَوكالـُة الوطنّيـُة لالستثَمـار لـم َنرهـا بتاًتـا

الُمواِطــن 
المسِتهتُر..

املدير العام لألمن الوطني:

الِقطــاُع مطالــٌب بتقديــم ُمخّطـــط 
رقـات  وقائـــّي مــن إرهـــاب الطُّ

!

تعزيـــــــة
بكثير من األسى واحلزن، تلقت أسرة 

 شبكة "أخبار الوطن" نبأ وفاة 
أب الّزميل "سفيان سي يوسف" رئيس 

حترير  قسم "امللتيميديا".
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم شبكة 
"أخبار الوطن"،  أصالة عن  مسّيريها  

األستاذ املدير العام عبد العزيز 
تويقر واألستاذ املدير التنفيذي  

مسؤول النشر  رّياض هويلي  وأصالة 
عن عّمالها، بالتعازي القلبية للزميل 

سفيان خاصة وأفراد عائلته كافة؛ 
سائلني  املولى أن ميَنّ على الفقيد 

"أحمد سي يوسف" بالرحمة 
والرضوان، ولكم من بعده الصبر 

والسلوان، إنا هلل وإنا إليه راجعون.

خالد دحماني


