
   السنة  -    01   العدد -  294   اخلميس   07   صفر    1441   هـ   24  -   سبتمبر2020   م 16 صفحة         20دج
السعيــد بوطاجيـــن 	

0202
 محكمة سيدي امحمد بالعاصمة 

16 سنة ِسجًنا لِرضــا ُكونينـاف 
وُمصـــادرة كـــّل ُممتلكاتــــه 

 أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، رضا كونيناف بـ 16 سنة سجنا نافذا و 
8 ماليني دج غرامة مالية، وقضت بـ 15 سنة سجنا نافذا و 8 ماليني دج غرامة مالية 

يف حق طارق كونيناف، مع مصادرة كل املمتلكات.

التضخــــــــُم،ضعـــــــُف 
السيولة النقدية،  تآكُل 
احتياطِي الصرف وركود 
االقتصاديــة  الّديناُر..ينَهـــار!الّديناُر..ينَهـــار!الـــــّدورة 

ئيُس تّبون: فلسطيُن  الرَّ
هـــي أّم القضاَيــــا

الَعادّية  بالّدورِة  ألَقها  ِخالَل كلمٍة 
امُلّتحدة لألَم  الَعامِة  للَجمِعّية 

اعتبر رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون، 

أمس األربعاء،   خالل 
خطابه أمام اجلمعية 

العامة لألم 
املتحدة، القضية 
الفلسطينية أمَّ 

القضايا وُمقّدسة، 
وأن مسار حلِّ 

قضية الصحراء 
الغربية يعرف 

عراقيل .

040909
 واِلي َتنّراست ُيِقرُّ بوجوِد عزَلٍة خانقٍة

»إْيالمــان«و«َترهناْنــت«.. 
نِفيــذ! ُقـرى مــع َوقــف التَّ

تعد منطقتي »إيالمان«و«ترهنانت« الواقعتني على بعد 80 كم شمالي والية تنراست 
من بني أكبر مناطق الظل بالوالية.  املنطقتان اللتان حرم سكانها من مشاريع التنمية 
احمللية رغم الوعود املتكررة التي أطلقها املسؤولون املتعاقبون. »أخبار الوطن« تنقلت 

إلى املنطقتني لنقل انشغاالت السكان. 

بَتراجــــــع  َتوقعـــــــاٌت 
الّصــــرف   احتَياطـــّي 
44.2 ملياَر ُدوالٍر  إلى 

!2020 نهايــــــــــــة 

ُمحّمد :  ســي  كَمــال 
اجَلزائـــريُّ  الّدينـــاُر 
 % 9 تراجـَع بنسبــة 
ـُّة  الّشرائيـ والقـــدرة 
بــــــ  14 %  انَخفَضـت 

  عبد املاِلك سّراي: 
أعَمــــــــــاِل  »ِرجـــــاُل 
اسَتنـزُفوا  ُبوتفليَقة« 
الُعمومّيـَة! اخَلزيـنَة 

َحـاُل التَّرجمـة..!
     تعّد الترجمة شكال من أشكال تقليص 

املسافات بجعل العوالم الفكرية والفلسفية 
يف عالقة تثاقف. لقد قّدم األسالف يف القرن 
التاسع امليالدي ما لم تقدمه العصور الالحقة. 

وكان هذا القرن، مع اخلليفة املأمون، العصر 
الذهبي الذي أنشأ بيت احلكمة ألنه أدرك 

قيمتها يف حتصني العقل.
    وكان لنقل الفلسفة واملنظورات البالغية 

اليونانية والعلوم الهندية واآلداب الفارسية 
بوساطة السريانيني، من أهم العوامل التي 

أدت إلى ظهور تيارات فلسفية ستؤثر يف املنجز 
الغربي، ولوال هذا اجلهد ملا عرفنا املنطق 

والصوفية واملعتزلة، وملا ظهر اجلاحظ وابن 
املقفع والكندي والفارابي وابن رشد وابن سينا. 

أقــــالم15

بهلولـــــي: عّمــــــــــار 
الَعجـــــــــــز نسبــــــــُة    

يولــة النقدّيـــة  السُّ فـي 
أواخــــَر  بلغــــت 65 % 
املاضــــــــي! جويلَيـــــة 

08
 األغواط

 اسِتنــزاُف 200 مليــاِر 
سنِتيـم فــي َمشاريـــَع 
َمغشوشــة بالَمـدارس! 

05
 سكيكدة

نفـوُق أسَمـاك بَشاِطئ 
»قربـــــــــــاز« 
ابـة بسكيكـَدة! فـي عزَّ

06
 سيدي بلعباس

َتالعباٌت َترهـُن َمصيَر 
َمشـروِع 136 َمسكنـا 
»بسيــدي دّحــــو«

03
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أمينة شابوني

من  بريئ  انه  جميعي  أكد   ، محاكمته  وأثناء     
هاتفية  رسالة  ان  يتوقع  لم  وامن   ، اليه  املوجهة  التهمة 

ميكن ان جتره للسجن واحملكمة .
جميعي: أنا مسجون بسبب تهمة السب والشتم 
واملشاركة يف إتالف وثائق، وبشأن التهمة فاني اتهمت 

.”SMS“ علی أساس أنني أرسلت رسالة نصية
القاضي: الـ “SMS” لم يكن فيه اسمك؟

زوجتي  باسم  كانت  الهاتف  شريحة  جميعي:   
ألنني  الشخصي،  السائق  باسم  غيرتها  وبعدها 

أستعملها كثيرا.
لم حتتو ال  الرسالة  أن  للشرطة  جميعي: وضحت 

علی كالم نابي وال سب وشتم.
القاضي: ملاذا تنازلت زوجتك عن الشريحة لسائقك 

الشخصي وليس لك شخصيا؟
وهي  لسنوات  أستعملها  الشريحة  تلك  جميعي: 
شريحة ثانوية أستعملها لإلّطالع علی شبكات التواصل 
إلی  ستجّرني  أنها  ببالي  يخطر  لم  لكن  االجتماعي، 

احملاكم.
حتی  للضحية  فعلت  ماذا  أتساءل  أنا  جميعي: 
مقال  أخر  خاصة  أسرتي  وميس  مقاالته  يف  يهاجمني 

الذي اضطرني ألن أرسل الرسالة النصية.
القاضي: الضحية قدم شكوی تتضمن العديد من 

الرسائل.؟
جميعي: جهات استعملت وسيلة صحفية لإلطاحة 

بي.
القاضي: أنت برملاني ملاذا لم تقدم شكوی مباشرة 

وأرسلت رسالة.
فراغ  وقت  لدي  وليس  شكوی  قدمت  جميعي:   
أولويات، وليس من صاحلي أن أدخل يف جدال  ولدي 

مع صحفي ينقلب ويصبح وسيلة للتشهير بي.
محمد  األستاذ  أنا  قلت  رسالتك  يف  القاضي: 
الرسالة؟  أرسلت  من  أنك  تعترف  يعني  جميعي 

جميعي: سامحه اهلل لقد أذاني كثيرا.
شكوی  قدم  من  أنك  تقول  مادمت  القاضي:   
زوجتك  إنقاذ  لسبب  طواعية  احلصانة  عن  وتنازلت 

وسائقك الشخصي أم لسبب أخر.؟
علی  تنازلت   ، الرئيسة  سيدتي  أبدا  جميعي:   
احلصانة ألني أثق يف العدالة اجلزائرية وأن ما اتهمت به 

تهم باطلة والعدالة ستنصفني.
جميعي: أؤكد أنه ليس لدي ال مشكلة وال خالف 
مع سعد بوعقبة حتی -يرمي عليا البالء- رمبا مت حتريضه 

من جهة أطراف لتشويه سمعتي.
أتلق أي استدعاء من أي  2016 لم  جميعي :منذ 

جهة كانت.
علی  تسهر  لم  ملاذا  مثقف  إنسان  أنت  القاضي: 

متابعة مجريات قضيتك.
جميعي: كنت قادر ان ال اذهب الی  الشرطة لكني 

فعلت عكس ذلك.
القاضي: الضحية صرح أنه لم يتابع الشكوی علی 
أساس أنها شكوی لوزير العدل لوح وقتها، الذي أكد له 
أن عهدتك ستنتهي بعد شهرين، من ذلك التاريخ لذا 

ميكن للضحية متابعته قضائيا.؟
جميعي: لم تتصل بي أي جهة قضائية لذا لم أتابع 

القضية.
القاضي: هل تعلم أن زوجتك قدمت شكوی لدی 

وكيل اجلمهورية؟
جميعي: نعم.

القاضي: أين كانت تعمل زوجتك؟
جميعي: مبحكمة احلراش.

احلراش  محكمة  إلی  تذهب  لم  ملاذا  القاضي: 
وذهبت الی سيدي محمد؟

احملاكم  اختصاص  إقليم  أعرف  ال  أنا  جميعي: 
بالعاصمة.

أنت  كالمك  حسب  جميعي  يا  لكنك  القاضي: 
تعرف االختصاص وزوجتك كانت قاضي.

فيه عليك  كم من مقال تهجم  وكيل اجلمهورية : 
بوعقبة؟

والوسيلة  ذاته  الصحفي   من  مقال   32 جميعي:   
اإلعالمية ذاتها.

 وكيل اجلمهورية:  هل سبق ومارست حق الرد؟
ومنه    نشر  من  منها  الرد  حقوق  أرسلت   : جميعي 

لم ينشر.

التماس 3 سنوات حبسا في حقه  

  جميعي: لم يخطر ببالي أّن رسالة 
sms تجّرني إلى المحكمة

 التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق محمد جميعي األمين 
العام األسبق لحزب جبهة التحرير الوطني بتهمة إهانة صحفي اثناء تأدية مهامه وسوء استغالل الوظيفةويتعلق 

االمر بالصحفي سعد بوعقبة .

صدور األحكام في حق اإلخوة كونيناف
 أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، رضا كونيناف بـ 16 
سنة سجنا نافذا و 8 ماليني دج غرامة مالية، وقضت بـ 15 سنة سجنا نافذا 

و 8 ماليني دج غرامة مالية يف حق طارق كونيناف.
كما مت احلكم بـ 12 سنة سجنا نافذا يف حق كرمي كونيناف، و 20 سنة 

سجنا نافذا و 8 دج غرامة مالية يف حق سعاد كونيناف.
وأدانت ذات احملكمة، بـ 3 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة يف حق 
حسيبة مقراوي، و قضت بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة يف حق عبد 
العزيز قراح.   وأدانت الشركات املعنوية بغرامة مالية قدرت بـ 32 مليون دج. 
مكاحلية  نافذة يف حق  أشهر   6 منها  حبسا  شهرا   18 بـ  أيضا  وقضت 
عادل وبناي ليلی و 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة 8 ماليني يف حق قدور بن 
طاهر ومت مصادرة جميع أمالك وممتلكات اإلخوة كونيناف، ومصادرة ممتلكات 

وعقارات مسجلة باسم الشركات املعنوية.
 ا.ش

عن تهمة إحداث الندرة في مادة السميد  
 الرقابة القضائية إلطارات مطحنة الحروش
ساعات  يف  بسكيكدة،  احلروش  محكمة  لدی  التحقيق  قاضي  أمر 
باملطحنة  إطارات  أربعة  بوضع  األربعاء،  إلی  الثالثاء  ليلة  من  متأخرة 
وسوء  بالتالعب  تتعلق  تهم  القضائية عن  الرقابة  احلروش حتت  العمومية 
استغالل الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير قصد االستفادة من مزايا 

غير مستحقة وإحدث الندرة املفتعلة وترويع املواطن.
االبتدائية  احلروش  محكمة  لدی  التحقيق،  قاضي  واصل  حيث 
جنوبي الوالية سكيكدة، طيلة ليلة كاملة، جلسات استماع واستجواب 
مع كل من مدير مؤسسة مطاحن احلروش العمومية، ومدير التسويق بذات 
املؤسسة، باإلضافة لعدد من املوظفني وجتار مواد غذائية باجلملة ومسؤول 

األمن مبؤسسة مطاحن احلروش.
لفترة  تعود   ، الوطن  أخبار  مصادر  بحسب  الفضيحة،  هذه  تفاصيل   
انتشار وباء كورونا، شهري مارس وأفريل، وتزايد الطلب علی مادة السميد 

والفرينة.
 بحيث استغل عدد من جتار اجلملة، املرحلة وراحوا يبزنسون بحصص 
جتارية  سجالت  وتأجير  والتالعب  للتدليس  اللجوء  خالل  من  السميد، 
الوالية للحصول علی حصص أكبر بينما كانت اآلالف  حتی من خارج 

من العائالت تعاني من أجل احلصول علی شكارة سميد.
 توبع املتهمون من طرف نيابة محكمة احلروش االبتدائية، بتهم تتعلق 
الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير. قصد  بالتالعب وسوء استغالل 

االستفادة من مزايا غير مستحقة وإحدث الندرة املفتعلة وترويع املواطن.
التسويق وعدد من  العام ملؤسسة مطاحن احلروش ومدير  املدير   وكان 
اجلملة  جتار  من  عدد  رفقة  الفضيحة  هذه  تورطوا يف  قد  واملوظفني  العمال 
خالل مرحلة انتشار وباء كورونا، دون املباالة بوضعية الكثير من العائالت 
من  الرغم  وعلی  سميد،  شكارة  حتصيل  أجل  من  تعاني  كانت  التي 
اإلجراءات التي فرضتها السلطات علی عملية توزيع السميد خالل تلك 
التي أقرتها الوصاية إال أن املعنيني لم يترددوا يف  املرحلة واملراقبة الكبيرة 

التالعب مبشاعر اآلالف من العائالت.
 وخلصت جلسات التحقيق التي أنتهت يف ساعات متأخرة من  عشية 
التسويق ومسؤول  املطحنة ومسؤول  إلی وضع كل من مدير  الثالثاء،  يوم 

األمن والوسيط حتت الرقابة القضائية.
 نسيبة شالبي

عائالت جزائرية تطلب استرجاع أبنائها العالقين  بتونس
 ناشدت عائالت   »حراقة« بسكيكدة السلطات العليا، وعلی رأسهم رئيس اجلمهورية ووزير اخلارجية  من أجل 
التدخل العاجل إلعادة أبنائهم احملتجزين يف مركز تابع لدولة تونس - حسبهم-  .  وأكد ممثلو العائالت أن أبنائهم انطلقوا 
يف رحلة الهجرة السرية علی قوارب  ،من شاطئ وادي الصابون التابع لبلدية فلفلة -والية سكيكدة - نحو السواحل 
االيطالية .  أين انتهی بهم األمر داخل احلدود البحرية التونسية  ،حيث تضاربت األقوال  عن غرقهم وفقدانهم ،وقالت 
زوجة أحد احلراقة يف تصريح جلريدة اخبار الوطن  : » أنا لم أكن أعلم أن زوجي ضمن هؤالء احلراقة ، كنت أضن أنه 

يزاول عمله يف املقهی » .و أضافت يف حيرة  »ال أعرف مصيره حلد الساعة ،ان كان بحالة جيدة أو ال« .
و أكد أخ أحد »احلراقة« بعدما اسقبل رسالة صوتية ،عبر وسائل التواصل االجتماعي  ، طمأنه فيها ذويهم  أنهم 
بحالة جيدة   وأنهم محتجزين يف مركز تابع للسلطات التونسية . عائالت احلراقة وبعد سماعهم اخلبر وتأكدهم بأن 
ابنائهم محتجزين يف تونس، توجهوا بنداء للسلطات اجلزائرية ،بالنظر يف وضعية أبنائهم إليجاد حل وإرجاعهم الی 

أرض الوطن .
هاجر زيتوني

اتصاالت الجزائر تطلق منتدى 
الجزائر لالتصاالت

اإلعالم  تكنولوجيات  مجال  يف  الرائدة  اجلزائر«  »اتصاالت  أطلقت،   
واالتصال، أمس األربعاء، »منتدی اجلزائر لالتصاالت«.

وأشرف ممثل وزير البريد واملواصالت السلكية والالسلكية، علی انطالق 
أول ورشة ضمن املنتدی الذي سيعالج يف كل مرة قضية من قضايا االتصاالت 

والتكنولوجيات احلديثة.
واعتبر املنتدی يف عدده األول والذي حمل شعار »يف قلب تكنولوجيات 
اجلزائر  اتصاالت  ممثلو  يلتقي  للصحفيني، حيث  تكوينية  كورشة  االتصال« 
املهتمني  بانشغاالت  صلة  ذات  مواضيع  ملناقشة  التكنولوجيات  وخبراء 

بالتكنولوجيات احلديثة.
وخصص العدد األول من املنتدی لدراسة موضوعي: الطبقات املختلفة 

لشبكات  االتصاالت، وكذا الدفع االلكتروني.
هذا ومت خالل املنتدی، احلديث عن تطور تقنيات االتصال والتكنولوجيا 

واخلدمات املقدمة من قبل »اتصاالت اجلزائر«.
رياض. ه
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التضخُم،  ضعُف السيولِة النقديِة،  تآكُل احتياطِي الصرِف وركود الّدورِة االقتصادية 

ــي، الّدينـاُر.. ينَهار! ــل املاض ــهر أفري ــادر ش ــره الص ويف تقري
توقــع البنــك الدولــي »نفــاد« احتياطــي الصــرف 
يف اجلزائــر مــع نهايــة 2020، واعتبــر أن »مــا 
5 أشــهر فقــط مــن  ســيتبقى منــه ســيغطي 
واردات  فيــه  قاربــت  وقــت  يف  االســتيراد«، 
اجلزائــر مــع نهايــة العام املاضــي 45 مليــار دوالر.
االقتصاديــن  اخلبــراء  مــن  عــدد  وقــال 
ــن  ــة إن ضم ــات صحفي ــن، يف تصريح اجلزائري
أســباب تراجــع الدينــار اجلزائــري :«طبــع مزيــد 
مــن األوراق املاليــة، ومــا يترتــب عليــه مــن 
ــل  ــواق مقاب ــة يف األس ــة النقدي ــض يف الكتل فائ
إنتــاج غيــر موجــود، وتراجــع احتياطــات الصــرف 
اســتقرار  عــدم  مــن  ســتزيد  التــي  اجلزائريــة 
يف  واألورو  الــدوالر  وارتفــاع  الوطنيــة  العملــة 
ــر  ــى اعتمــاد اجلزائ ــة إل ــة، إضاف األســواق العاملي
املاليــة  بشــكل شــبه كلــي علــى اإليــرادات 

التــي تفــوق %97، وضعــف  للمحروقــات 
التنــوع االقتصــادي«.

النقــد  لصنــدوق  األخيــر  التقريــر  وكان 
الدولــي حــذر اجلزائــر مــن اللجــوء إلــى التمويــل 
غيــر التقليــدي، مــن خــال إعــادة طباعــة النقــود 
ــاه  ــًا إي ــة العامــة، واصف ــل العجــز يف املوازن لتموي
ــري،  ــاد اجلزائ ــى االقتص ــدي« عل ــر اجل بـ«اخلط
ــن  ــدي م ــر التقلي ــل غي ــل التموي ــًا أن ميث ومتوقع
ــة  ــع نهاي ــي اخلــام نســبة 23 % م ــاجت احملل الن

ــة. الســنة احلالي
ورأى التقريــر كذلــك أن خيــارات احلكومــة 
اجلزائريــة االقتصاديــة األخيــرة »قــد تــؤدي إلــى 
تعقيــدات يف إدارة االقتصــاد الكلــي، وإعاقــة 
النمــو وتفاقــم املخاطــر علــى االســتقرار املالــي يف 

اآلجــال املتوســطة«.
عّمــــار قــــردود

توقــع بـــ »نفـاد« احتياطـي 
الصرف في الجزائر نهاية 2020

واالقتصــادي  املالــي  اخلبيــر   أوضــح 
تصريــح  يف  ســراي،  املالــك  الدولي،عبــد 
ــة  ــيولة النقدي ــة الس ــن«، إن أزم ــار الوط لــ«أخب
تقــف وراءهــا بقايــا العصابــة بســبب ارتفــاع 
القــروض املتعثــرة التــي اســتفاد منهــا رجــال 
ــابق،  ــام الس ــن النظ ــن م ــال املقرب ــال واألعم امل
ــرة عــن أمــوال  والتــي كشــفت احملاكمــات األخي
خياليــة مت اقتراضهــا مــن البنــوك تقــدر بنحــو 
500 ألــف مليــار ســنتيم، وهــو األمــر الــذي 
تســبب يف الوضــع املالــي الصعــب الــذي تشــهده 

البــاد«.
ــى  ــة إل ــول: »باإلضاف ــراي يق ــاف س وأض
ــذي  ــري ال ــار اجلزائ ــار تاريخــي لقيمــة الدين انهي
ــات  ــة،  وب ــام العمــات األجنبي ــه أم ــد بريق فق
أضعــف عملــة عربًيــا وإفريقًيا، الشــيء الــذي زاد 
يف تفاقــم أزمــة الســيولة لــدى القطــاع البنكــي«.
وتابــع ســراي يقــول »كذلــك مــن أســباب أزمــة 
الســيولة النقديــة منــع رئيــس اجلمهوريــة طباعــة 

النقــود واللجــوء لاســتدانة اخلارجيــة كل ذلــك 
جعــل البــاد تشــهد ضغوطــا ماليــة متزايــدة 
ــات بســبب  ــدات احملروق ــن تراجــع عائ فضــًا ع
تهــاوي أســعار النفــط يف األســواق الدوليــة وتآكل 

ــي«. ــرف األجنب ــي الص إحتياط
ــري  ــار اجلزائ ــى أن »الدين ــراي إل ــار س وأش
ســجل أكبــر تراجــع خــال الســنتن األخيرتــن 
منــذ االســتقال، حيــث إن الدينــار يواصــل 
ــي واألورو  ــدوالر األمريك ــام ال ــاد أم ــوط احل الهب
ــة األخــرى، وأدى  ــة والعربي والعمــات األجنبي
للمواطنن،مــا  الشــرائية  القــدرة  انهيــار  إلــى 
مــن  يوجه كيــًا  اجلمهوريــة  رئيــس  جعــل 
ــة  ــع أزم ــا م ــة تعامله ــوك وطريق ــادات للبن االنتق
ــى  ــة إل ــة. وجلــأت احلكوم ــة الوطني ــار العمل انهي
ــار،  ــذا االنهي ــادي ه ــدة لتف ــط جدي ــراح خط اقت
جملــة  إصــدار  إلــى  مؤخــرًا  حيث اجتهــت 
ــى  ــي مــن شــأنها أن تعمــل عل ــر الت مــن التدابي
ــر،  ــكل أكب ــة بش ــة الوطني ــار العمل ــادي انهي تف

ــة  ــة وطباع ــة الوطني ــل العمل ــأت إلى تبدي إذ جل
ــات  ــة التحدي ــى مجابه ــادرة عل ــدة ق ــة جدي عمل
االقتصاديــة« .احلكومــة رصــدت يف 2020 نحــو 

15 مليــار دوالر للدعــم االجتماعــي 
رصــدت  »احلكومــة  بــأن  ســراي  وأفــاد 
أو  االجتماعــي  للدعــم  دوالر  مليــار   15 نحــو 
التحويــات االجتماعيــة عنــد إقــرار قانــون ماليــة 
2020 يف نوفمبــر املاضــي، لكنهــا اضطــرت 
إلــى إعــادة النظــر يف هــذه املخصصــات بعــد 
جائحــة كورونــا، حيــث كشــف وزيــر املاليــة 
ــدى مناقشــة  ــة، ل ــد الرحمــان راوي الســابق، عب
ــع جــوان املاضــي،  ــي مطل ــة التكميل ــون املالي قان
ــة نحــو رفــع الدعــم عــن املــواد  عــن توجــه الدول
قريبا«،معتبــًرا أن  األســعار  وحتريــر  األساســية 
»حمايــة القــدرة الشــرائية للمواطنــن لــن تكــون 
باألمــر الســهل، بالنظــر إلــى الوضــع االقتصــادي 

ــاد«. ــه الب ــر ب ــذي مت ال
عّمــــار قــــردود

اخلبير املالي واالقتصادي الدولي عبد املالك سراي:

رجــال أعمــال بوتفليقــــة اقترضــــوا 
نحــو 500 ألف مليـار سنتيم من البنوك 

الحكومُة رصدْت نحَو 15 ملياَر دوالٍر للدعِم االجتماعِي وحماية القدرِة الشرائيِة في 2020

الدينــار الجزائــري سجـَل أكبـر تراجـٍع خالل السنتيِن األخيرتيِن منُذ االستقـالِل 
 جائحَة كورونا منعْت مالينَي املهاجريَن اجلزائرينَي مْن قضاِء اإلجازِة الصيفيِة 

يف وطنهم حرمْت اخلزينُة العموميُة  3 ملياراِت دوالر

تراجع احتياطي الصرف إلى 44.2 
مليــار دوالر نهايـــــة 2020

كشــف وزيــر االتصــال والناطــق الرســمي للحكومــة عمــار بلحيمــر أن احتياطيــات الصــرف األجنبــي 
للبــاد ســتنزل،  وفًقــا لتقديــرات قانــون املاليــة التكميلــي لعــام 2020،  إلــى 44.2 مليــار دوالر بنهايــة 

العــام اجلــاري بعدمــا كان مقــدًرا بــــ 51.6 مليــار دوالر.
ــق  ــف الناط ــتيراد، يضي ــن االس ــة م ــنة كامل ــرف س ــات الص ــن احتياطي ــتوى م ــذا املس ــادل ه ويع
الرســمي للحكومــة. وفيما يخــص قطــاع احملروقــات، فإنــه مــن املتوقــع أن يتســبب انحســار ســوق النفــط 

ــة،  حســب الســيد بلحيمــر. ــام اجلــاري بنســبة 7.5 باملائ ــر للع ــة يف تقليــص صــادرات اجلزائ العاملي
وعلــى هــذا األســاس،  فــإن احلكومــة تتوقــع يف قانــون املاليــة التكميلــي ل2020، انخفــاض 

مداخيــل قطــاع احملروقــات إلــى 20.6 مليــار دوالر مقابــل 37.4 مليــار دوالر كانــت متوقعــة
عّمــــار قــــردود

السيولة النقدية المتداولة في السوق البنكية 
تهـوي إلـى مـا دون عتبـة 8 مليـر دوالر 

تهــاوى حجــم الســيولة املاليــة املتداولــة يف الســوق البنكيــة إلــى مــا حتــت عتبــة 8 مليــارات دوالر، 
ألول مــرة منــذ أزيــد مــن عقديــن ؛ األمــر الــذي تســبب يف أزمــة ســيولة نقديــة حــادة أغضبــت املواطنــن 
الذيــن خرجــوا للشــارع لاحتجــاج، وجعلــت رئيــس اجلمهوريــة ُيطالــب بفتــح حتقيــق فــوري ومحاســبة 
املتســببن يف افتعــال هــذه األزمــة التــي ال تــزال مســتمرة حتــى اآلن، يف الوقــت الــذي البــاد يف أمــّس 
احلاجــة إلــى مــوارد ماليــة لدعــم االقتصــاد الوطنــي وإنعاشــه بســبب تراجــع عائــدات احملروقــات، ومخلفات 

جائحــة »كوفيــد19-« التــي أضــرت باالقتصــاد وزادت مــن أعبــاء الدولــة االجتماعيــة.
عّمــــار قــــردود

 تحذيـرات مـــن انهيار 
قدرة المواطنيَن الشرائية 
توقعـــات بــ »نفــاِد« 
احتياطِي الصرف األجنبي  

نهايـــــِة 2020
 عّمــــار قــــردود

فاقــم تفشــي وبــاء »كورونــا« حجــم الضغــوط 
علــى احلكومــة ملعاجلــة الشــلل االقتصــادي الناجــم 
عــن انهيــار أســعار البتــرول يف األســواق الدوليــة، 
فضــا عــن انتشــار الفســاد والبيروقراطيــة رغــم 
التدابيــر العاجلــة املتخــذة لتخفيــف التداعيــات 

ــة. االقتصادي
ــة  ــات العمومي ــض النفق ــر خف ــّررت اجلزائ وق
ــتها  ــة سياس ــد19-« ومراجع ــة »كوفي ــراء جائح ج
االقتصاديــة ملواجهــة تدهــور أســعار البتــرول، املــورد 
ــرى  ــل أخ ــن بدائ ــث ع ــاد، والبح ــي للب األساس
بإصاحات نقديــة  والقيــام  االقتصــاد  إلنعــاش 
وبنكيــة خاصــة أن السياســة املاليــة الســابقة أثبتــت 
ــث  ــة، حي ــنوات املاضي ــة الس ــع طيل ــلها الذري فش
أدت إلــى انهيــار غيــر مســبوق لقيمــة الدينــار، 
الشــرائية  للقــدرة  ملحــوظ  تراجــع  عنــه  ترتــب 
للجزائريــن، مــع ارتفــاع يف معــدالت التضخــم 

والبطالــة ونقــص الســيولة املاليــة وتــأكل احتياطــي 
ــري  ــار دوالر يف فيف ــى 62 ملي ــرف األجنبي إل الص
املاضــي،  والــذي خســر 10 مليــارات دوالر يف أقــل 
ــة  ــع نهاي مــن ســنة، حيــث اســتقر االحتياطــي م
أفريــل 2019، عنــد 6. 72 مليــار دوالر مقابــل 
88. 79 مليــار نهايــة 2018 و33. 97 مليــار دوالر 

نهايــة 2017.
ــة 2020،  ــون مالي ــة يف قان ــت احلكوم وتوقع
تراجــع احتياطــي الصــرف إلــى 6. 51 مليــار دوالر 
مــع نهايــة العــام اجلــاري وهــو مســتوى خطيــر 
ومرجــح ألن يتعــدى اخلطــوط احلمــراء مســتقبا.
واجتهــت احلكومــة، مؤخــرا، عــن طريــق 
حيــث  الدينــار،  تعــومي  إلــى  املركــزي  البنــك 
وصفــت هــذا األمــر بالقــادر علــى »امتصــاص 
ضربــت  التــي  النفطيــة  الصدمــة  ارتــدادات 
الباد«. وأوضحــت احلكومــة أن البــاد عانــت 
بالطريقــة  ليــس  ولكــن  قبــل،  مــن  اقتصاديــًا 
التــي حتــدث اآلن، إذ إن اقتصــاد البــاد ميــر يف 
تاريــخ  يف  أزمــة  بـ«أســوأ   2020 احلالــي  العــام 
البــاد« .واعتبــرت أن تراجــع الدينــار يعتبــر أحــد 
مؤشــرات ذلــك التراجــع االقتصــادي، وذلــك بعــد 
ــة  ــا احلكوم ــي اتخذته ــة الت اإلجــراءات اإلصاحي
ــة  ــة يف ميزاني ــومي العمل ــق بتع ــي تتعل ــرًا والت مؤخ

. 2020 العــام احلالــي 
ســعر  كان  أن  وبعــد   ،2014 العــام  ومنــذ 
ــاوي  ــري يس ــار اجلزائ ــام الدين ــد أم ــدوالر الواح ال
80 دينــار، أصبــح اآلن يســاوي 125، وقــد يكــون 

ــام . ــادم األي ــادة يف ق ــًا للزي قاب

وســيكون أمــام محافــظ بنــك اجلزائــر اجلديد، 
ــب  ــي صع ــادي ومال ــع اقتص ــتم، وض ــي رس فاضل
للغايــة  زاده صعوبــة ارتفــاع قيمــة التحويــات 
ــر  ــة وتدابي ــات اجلائح ــبب تداعي ــة بس االجتماعي
ــة  احلجــر الصحــي، حيــث أعلــن رئيــس اجلمهوري
األحــد املاضــي أن مخلفــات »كورونــا« كّبــدت 

ــار. ــار دين ــة 197 ملي ــة الدول خزين
ــة  ــول فوري ــن حل ــث ع ــي البح ــى فاضل وعل
ــذي  ــة، ال ــة ملشــكل نقــص الســيولة النقدي وجذري
مت تســجيله يف مراكــز البريــد منــذ أشــهر، وهــو ُملــزم 
بوضــع حــد ألزمــة الســيولة مع حلــول أكتوبــر املقبل 
مثلمــا وعــد وزيــر املاليــة أميــن بــن عبــد الرحمــان، 
جديــدة  متويــل  مصــادر  إيجــاد  علــى  والعمــل 
احتياطــي  نزيــف  وتوقيــف  الوطنــي  لاقتصــاد 
ــوال  ــتقطاب أم ــال اس ــن خ ــي م ــرف األجنب الص
الســوق الســوداء التــي ُتقــدر بنحــو 50 مليــار دوالر 
إلــى البنــوك وهــذا األمــر كفيــل بالقضــاء كلًيــا على 
أزمــة الســيولة املاليــة، فضــًا عــن ملفــات أخــرى 
ــي  ــار الت ــة الدين ــث قيم ــادة بع ــة،  كإع ــد مهم ج

ــة. ــو 50 باملائ ــت بنح تراجع
وانعكــس هــذا التراجــع يف قيمــة الدينــار 
ــم  ــن املعيشــية وقدراته ــى أوضــاع املواطن ســلبًا عل
الشــرائية، حيــث شــهدت أســعار العديــد مــن 
املــواد االســتهاكية، وخاصــة الغذائيــة منهــا، 
مســتوى  علــى  مباشــرة  أثــر  كبيــًرا،  ارتفاًعــا 
اســتهاك املواطنــن وإنفاقهــم الســيما الفقــراء 

الضعيــف. الدخــل  وذوي 

ــوك  ــة البن ــو يف جمعي ــي وعض ــر املال ــح اخلبي أوض
اجلزائريــة عمــار بهلولــي،  يف تصريــح لــ«أخبــار الوطــن«، 
أن نســبة العجــز يف الســيولة املاليــة بلغــت أواخــر جويليــة 
املاضــي 65 باملائــة، وتزامــن ذلــك بحلــول عيــد األضحى 
املبــارك،ب ينمــا كانــت تبلــغ يف مــارس املاضــي 50 
باملائــة ويف مــاي املنصــرم بلغــت 55 باملائــة،و هــو ارتفــاع 
ــر مســبوق، حيــث كانــت يف حــدود الــــ20  ــر وغي خطي

ــل 2019«. ــة فقــط يف أوائ باملائ
وأضــاف بهلولــي أن »ســيولة البنــوك فقــدت 1000 
مليــار دينــار، يف أوت املاضــي،و 916 مليــار دينــار يف 
مــاي املنصــرم و180 مليــار دينــار يف مــارس الفــارط،و 
هــو اســتنزاف خطيــر للســيولة املاليــة وغيــر مســبوق 
ــز  ــذا العج ــباب ه ــا أس ــن«. مرجًع ــن املاضي يف العقدي
القياســي يف الســيولة إلــى »ارتفــاع حجــم القــروض 
اخلمســة  الســنوات  خــال  مســتمر  بشــكل  املتعثــرة 

ــد  ــة يف 2015، لتزي ــت 10 يف املائ ــث بلغ ــرة، حي األخي
إلــى 13 يف املائــة يف 2016، و17 يف املائــة يف 2017، ثــم 
20 يف املائــة يف 2018، قبــل أن تقفــز إلــى 25.2 يف املائة 
ــن ســنتيم  ــغ 10 ماي ــا مبل ــد نشــاهد قريًب يف 2019«.ق
ــة  ــواد الغذائي ــن امل ــي ملشــتريات أســبوع واحــد م ال تكف
»باإلضافــة  يقــول:  بهلولــي  األساســية...! وتابع 
ــل  ــا جع ــار اجلزائري،م ــة الدين ــر لقيم ــقوط احل ــى الس إل
املواطنــن يســحبون أمــوال كثيــرة لتغطيــة حاجياتهــم 
اليوميــة واحلياتيــة وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى املتعاملــن 
االقتصادين،كمــا أن إجــراءات احلجــر الصحــي بســبب 

ــوال«. ــحب األم ــرة س ــن وتي ــة زادت م اجلائح
ــن  ــدرة الشــرائية للمواطن ــي أن »الق وأضــاف بهلول
ــًدا  ــًدا روي ــرب روي ــر وتقت تتناقــص بشــكل مذهــل وخطي
ــرن  ــعينيات الق ــة يف تس ــة التركي ــار.و التجرب ــن االنهي م
املاضــي مرشــحة للتكــرار يف اجلزائــر، حيــث قــد نشــاهد 

ــبوع  ــتريات أس ــي ملش ــنتيم ال تكف ــن س ــا 10 ماي قريًب
ــور  ــح األج ــية وتصب ــة األساس ــواد الغذائي ــن امل ــد م واح
ــري  ــاق األس ــم اإلنف ــي حج ــي أو تغط ــهرية ال تكف الش
ــة  ــى احلكوم ــذا عل ــردي وله ــى الف ــا حت ــي أو رمب أو العائل
إيجــاد حلــول فوريــة ومناســبة قبــل وقــوع الفــأس يف 

ــرأس«. ال
ــة  ــا مطالب ــى أن »الســلطات العلي ــي إل وأشــار بهلول
ــل  ــذا اخلل ــدارك ه ــة لت ــراءات صارم ــر وإج ــاذ تدابي باتخ
يف اقتصــاد البــاد وميزانيتهــا، بعــد جتــاوز محنــة كورونــا 
مــن خــال متكــن القطاعــات التجاريــة واالقتصاديــة مــن 
ــه يف حــال اخلــروج  ــة التنميــة، ألن النهــوض ودفــع عجل
مــن هــذه األزمــة وعــدم اتخــاذ التدابيــر الازمــة إلنعــاش 

ــة«. االقتصــاد الوطنــي ســتكون الكارث
عّمــــار قــــردود

اخلبير املالي وعضو يف جمعية البنوك اجلزائرية عمار بهلولي :

 البنـوك فقـدت ألف مليار دينـار أوت الماضي 
ونسبة عجـز السيولـة النقدية بلغـت 65 %

أمــا اخلبيــر املالــي واالقتصــادي كمــال ســي محمــد،  
فقــد قــال يف تصريــح لـ"أخبــار الوطــن" إن "االقتصــاد الوطنــي 
وصــل إلــى طريــق مســدود، ولهــذا شــرع رئيــس اجلمهوريــة، 
ــوات  ــن ســلفه، يف اتخــاذه خط ــة ع ــة ثقيل ــذي ورث ترك ال
ــة  ــاليب البالي ــع األس ــة م ــداث القطيع ــرة إلح ــاح كبي إص

واملمارســات القدميــة التــي كبلــت البــاد لعــدة عقــود.
وأضــاف ســي محمــد، يقــول: "فقــام بتخفيــض 
ــار دوالر  ــى 31 ملي ــار دوالر إل ــن 41 ملي ــورة االســتيراد م فات
ومت تقليــص نفقــات ميزانيــة التســيير بنحــو 30 يف املائــة دون 
املســاس بأعبــاء رواتــب املوظفــن يف القطاعــن العمومــي 
الدراســات  عقــود  إبــرام  عــن  بالتوقــف  واخلاص،و أمــر 
واخلدمــات مــع املكاتــب األجنبيــة، ممــا ســيوفر للجزائــر 

حوالــي 7مليــارات دوالر.
ــض  ــوناطراك بالتخفي ــركة س ــف ش ــرر تكلي ــا تق كم
ــى  ــن 14 إل ــتثمار م ــات االس ــتغال ونفق ــاء االس ــن أعب م
7 مليــارات دوالر قصــد احلفــاظ علــى احتياطــي العملــة 

الصعبــة يف البنــك املركــزي.
وأدى التراجــع يف مداخيــل احملروقــات إلــى هبــوط 
احتياطــي الصــرف األجنبــي إلــى 62 مليــار دوالر يف مــارس 
املنصــرم مــن 72.6 مليــار دوالر يف أفريــل 2019 نــزواًل مــن 
79.9 مليــار دوالر يف نهايــة 2018.وتوقــع قانــون ماليــة 
2020 تقلــص ذلــك االحتياطــي إلــى 51.6 مليــار دوالر مــع 
نهايــة العــام اجلــاري، وهــو مــا يزيــد الضغــوط علــى احلكومــة 
مــن أجــل اإلســراع يف إيجــاد حلــول بديلــة ومســتدامة 
رغــم أنهــا أعلنــت عــن خطــة لتنويــع االقتصــاد. وملواجهــة 
ــون  ــرار قان ــة، مت إق ــة االقتصادي ــرة لألزم ــات اخلطي التداعي
ــات  ــى التوازن ــة عل ــنة 2020 للمحافظ ــي لس ــة تكميل مالي

ــاد. ــة للب املالي
ومت خفــض اإلنفــاق بنســبة 9.2 يف املائــة خــال هــذا 
ــة  ــواد الغذائي ــة للم ــات مهم ــى إعان ــاء عل ــام، ومت اإلبق الع

األساســية والوقــود واإلســكان واألدويــة دون تغييــر لتجنــب 
تفجــر اضطرابــات اجتماعيــة".

املشــاكل املســتعصية املوروثــة عــن النظــام الســابق 
أربكــت احلكومــة 

ــراءات  ــذه اإلج ــى أن "كل ه ــد إل ــي محم ــار س وأش
ــة  ــة واملالي ــة االقتصادي ــح يف معاجلــة األزم ــم تفل احلكومية ل
املســتفحلة رغــم مكابــرة املســؤولن بــأن األوضــاع حتــت 
ــد  ــه العدي ــر ذلك،حيث تواج ــة غي ــا احلقيق ــيطرة بينم الس
مــن القطاعــات الكثيــر مــن التحديات، ولذلــك تتزايــد 
الشــكوك يف فــرص جنــاح محــاوالت الســلطة لتحفيــز النمــو 
ظــل  احملروقــات، يف  مداخيــل  عــن  بعيــًدا  االقتصــادي 
ــة واملســتعصية". ــا يف حــل املشــاكل املزمن اســتمرار ارتباكه
وأرجــع ســي محمــد أزمــة الســيولة املاليــة إلــى جملــة 
مــن األســباب منهــا "تراجــع مداخيــل احملروقــات باعتبارهــا 
ــي  ــاع قياس ــة، ارتف ــة الصعب ــر للعمل ــدر األول واألخي املص
ســحب  املتعثــرة،  البنكيــة  القــروض  لنســبة  وتاريخــي 
ــبة  ــار ونس ــة الدين ــر يف قيم ــع الكبي ــوال والتراج ــر لألم كبي
ــا التــي فاقمــت   ــاء كورون التضخم،فضــًا عــن تداعيــات وب
أزمــة الســيولة بعــد جلــوء املتعاملــن االقتصاديــن إلــى 
ــع واملؤسســات  ــل املصان ــوال لتموي ــر مــن األم ســحب الكثي

ــول". ــن املجه ــوف م واخل
ــة  ــول ألزم ــدة حل ــاك ع ــد أن "هن ــي محم ــرى س وي
الســيولة منهــا اســتقطاب أمــوال الســوق املوازيــة والتــي 
حتتكــم علــى ســيولة ماليــة ضخمــة تزيــد عــن 6 آالف مليــار 
دينار اســتناًدا لتقديرات رئيــس اجلمهوريــة، عبــد املجيــد 
تبــون،و مــا بــن 40 و50 مليــار دوالر بحســب خبــراء املــال 
ــوق نســب التضخــم مــن  ــدة ف ــح نســب فائ واالقتصــاد ومن

ــيولة ". ــذب الس ــة جل ــوك كمحاول ــرف البن ط
 عّمــــار قــــردود

اخلبير املالي واالقتصادي كمال سي محمد : 
الدينــار الجزائــري تراجــع بـ 9 % 
والقدرة الشرائية انخفضت بـ  14 %

عبد الرحمان كبابي-عضو بالمركزية النقابية :"قرارات 
الحكومة لحماية القدرة الشرائية آنية وليست كافية"

يقــول النقابــي عبــد الرحمــان كبابي،عضــو باالحتــاد العــام للعمــال اجلزائريــن وإطــار بنكي ســابق،يف تصريــح لــ"أخبار 
الوطــن" أن "اجلزائــر تواجــه أزمــة ماليــة خانقــة بســبب تهــاوي مداخيــل احملروقــات، مــا أدى إلــى نزيــف كبيــر يف االحتياطــي 
مــن الصــرف األجنبــي والــذي بلــغ 60 مليــار دوالر، مطلــع مــارس املاضي".وأضــاف كبابــي "وبهــذا الرقــم يســجل احتياطــي 
الصــرف تراجعــًا بأكثــر مــن 12 مليــار دوالر يف أقــل مــن ســنة، حيــث اســتقر االحتياطــي مــع نهايــة إفريــل2019، عنــد 
6. 72 مليــار دوالر مقابــل 88. 79 مليــارا نهايــة 2018 و33. 97 مليــار دوالر نهايــة 2017. وتوقعــت احلكومــة يف قانــون 
املاليــة لســنة 2020، تراجــع احتياطــي الصــرف مــن 6. 51 مليــار دوالر مــع نهايــة العــام اجلــاري 2020، إلــى مــا دون 40 
مليــار دوالر العــام املقبــل 2021"،مؤكــًدا علــى ضــرورة إيجــاد بدائــل جديــدة خالقــة للثــروة،ألن القــدرة الشــرائية يف انهيــار 
ــة  ــل إجــراءات حكومي ــار يف مقاب متواصــل وســريع بســبب غاء األســعار وارتفــاع نســبة التضخــم وانخفــاض قيمــة الدين

عّمــــار قــــردودبطيئــة وترقيعيــة". وان قــرارات الســلطة حلمايــة القــدرة الشــرائية للمواطنــن آنيــة وليســت كافيــة.
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تماس كهربائي كاد يحدث »محرقة بشرية«

 نجــــاة 42 رضيعـــــا 
من الموت حرقا بمستشفى 
األطفـــال بالــــوادي
حريق وقع بعد سنة بالضبط من وفاة 08 ُخدج حرقا

رشيد شويخ
جنا 42 رضيعا وأمهاتهم من املوت احملقق اثر حريق مهول ، شب أمس 
يف املؤسسة االستشفائية املتخصصة األم و الطفل  البشير بن ناصر مبدينة 
الوادي بسبب متاس كهربائي ، وهو ما أدى لوقوع  خسائر مادية فادحة ،كما 

خلف احلريق  حالة من الفزع و الذعر بني املرضى و اإلطار الصحي .
النصف  صباحا، عندما  اشتعلت  و  العاشر  إلى  الساعة تشير  كانت 
تسخينه،كما  و  الطعام  لطهي  أماتهم  تستعمله  مطبخ  يف  اللهب  ألسنة 
األم  االستشفائية  املؤسسة  من  األول  الطابق  يف  اللهب  ألسنة  تصاعدت 
،ليهرع  الرضع  األطفال  إلستشفاء  املخصص  و  الوادي  مبدينة  الطفل  و 
اجلناح  خارج  املرضى  األطفال  إلخراج    ، األمهات  و  واألطباء  املمرضون 
املتضرر ،وذلك خوفا عليهم من ان متتد ألسنة اللهب إلى غرفهم ،وخشية 
اختناقهم   بالدخان االسود الذي إنتشر يف كل مكان ،ما دفع باملمرضني إلى 
حتطيم زجاج النوافذ،وذلك لتسهيل خروج الدخان الذي أخذ يف التكاثف 
أكثر ،وكاد حجم الكارثة أن يكون أكثر ،لوال تدخل إحدى املمرضات التي 
قطعت التيار الكهربائي ،و شبكة األوكسجني عن اجلناح بأكمله ،هذا  سارع 
اللهب،كما  ألسنة  على  سيطروا  ،أين  املكان  لعني  املدنية  احلماية  عناصر 
وسط  ،وذلك  السرطان  مكافحة  مركز  إلى  وأمهاتهم  الرضع  بإجالء  قاموا 
صراخ وتدافع األمهات الذي ظل كابوس احلريق املهول الذي شب قبل سنة 
بالضبط يف دار الوالدة التابعة لذات املرفق الصحي املذكور،وأودى بحياة 08 
ُخدج حرقا بعد متاس كهربائي ،فيما لم يخلف احلادث أي خسائر بشرية 
سوى صدمة وهلع  بني األمهات و املمرضات واألطباء .هذا وتنقلت الشرطة 
الذي شغل  احلادث  التحقيق حول  يف  الشروع  املكان ألجل  لعني  العلمية 

الرأي العام احمللي .
،لكن   2018 حريقا يف صيف  قد شهد  كان  اجلناح   ذات   أن  يذكر 
حلسن احلظ لم يخلف أي خسائر بشرية ،لكن املؤسسة االستشفائية لألم 
وكانت   1958 العام  منذ  منجزة  أن  اذ  لقدمها  نظرا  اإلهتراء  تعاني  والطفل 
يومني  قبل  أكدت  والتي  للبناءات  التقنية  الرقابة  محل حتفظات من طرف 
ملصالح  تقارير  أن  ،كما  وضعيته  بسبب  نزالءه  من  إخالءه  ضرورة  فقط 
احلماية املدنية بالوادي ،قد حذرت من خطورة التوصيالت الكهربائية فيه 

،خاصة وأنها كانت السبب يف حدوثي حريقي 2018و حريق يوم أمس .

توعد بمعاقبة ومتابعة المتهاونين قضائيا

والـي الـوادي يأمر بفتـح 
تحقـيق حـول حادث حريق 

مستشفــى األطفـــال
أمر والي الوادي عبد القادر راقع بفتح حتقيق استعجاليا حول أسباب احلريق 
البشير بن ناصر  الذي  شب أمس يف املؤسسة االستشفائية العمومية املتخصصة 

بالوادي ،كما توعد مبعاقبة املتسببني فيه ومتابعتهم قضائية .
وخالل تنقله ملوقع احلريق ،كشف الوالي على أن التحقيق سيكشف أسباب 
،متوعد  اهلل  ستر  لوال  أمهاتهم   و  أطفال  بأرواح  تذهب  أن  كادت  ،التي  الواقعة 
كل من أثبتت التحقيقات تقصيره واهمله بعقوبات ومتابعة قضائية ،كما أوضح 
الوالي أن كل نزالء جناح طب األطفال باملستشفى القدمي سيتم حتويله بشكل نهائيا 
اجلديد  الصحي  املرفق  استالم  يتم  ،ريثما  السرطان  ومعاجلة  مكافحة  مركز  نحو 
لألم والطفل أين سيتم اجالءهم نحوه مباشرة ، اذا ستخلى املؤسسة االستشفائية 
املستشفى  اجناز  بالتعجيل يف  أنه سيأمر  الوادي   والي  قال  املرضى ،و  القدمية من 
اجلديد الذي يقع يف حي 08 ماي 1945 يف الضاحية الشمالية الشرقية من مدينة 
أن  على  الشأن  ذات  بنفسه ،كشفا يف  األشغال   مبراقبة سير  وعد  كما   ، الوادي 
السنة  من  األول  الثالثي  نهاية  قبل  يكون  سوف  اخلدمة  حيز  ،ودخوله  استالمه 

املقبلة 2021.
رشيد شويخ

 رحمة .ع
العقائدية  األسس   « اجلمهورية    رئيس  وأبرز   
للسياسة اخلارجية اجلزائرية ودعمها للقضايا العادلة يف 
عن  فضال  الغربية،  والصحراء  بفلسطني  بدءا  العالم، 
األهمية،  ذات  والدولية  اجلهوية  القضايا  إزاء  مواقفها 
خاصة األزمة الليبية واألزمة املالية، اللتني تبذل اجلزائر 

جهودا كبيرة حللهما بالطرق السلمية«.
الثابت  اجلزائر  اجلمهورية عن دعم  رئيس  وعبر    
غير  وحقه  العادلة  قضيته  و  الفلسطيني  للشعب 
السيادة  املستقلة ذات  دولته  إقامة  للمساومة يف  القابل 
تعتبر  تسويتها  بأن  اجلزائر  من  القدس،إميانا  وعاصمتها 

مفتاح االستقرار يف الشرق األوسط.

 وتطرق الى امللف الليبي أين أكد رفضه التدخل 
األجنبي يف امللف ، وأوضح املقاربة اجلزائرية يف احلل 

،بإعطاء الليبيني أدوات  احلل السلمي.
الدولية،  بالتزاماتها  اجلزائر  »متسك  جدد  كما    
سواء يف مجال مكافحة اإلرهاب وحتقيق أهداف التنمية 
للحد من  العمل  أو يف مجال  البيئة  املستدامة وحماية 
التسلح وعدم انتشار األسلحة النووية، إلى جانب تعزيز 

االندماج على الصعيدين املغاربي واإلفريقي«.
و يف معرض حديثه عن السياسة الداخلية، أشار 
اجلزائر«دخلت  أن  إلى  خاصة  بصفة  اجلمهورية  رئيس 
الذي  املبارك  السلمي  احلراك  غداة  جديدا  عهدا 
نوفمبر  من  الفاحت  يف  استفتاء  تنظيم  عبر  سيتجسد 

»الدستور  أن  الدستور«، موضحا  مراجعة  2020 حول 
نظام  ركائز  سيرسي  الشعب-  عليه  صوت  ما  ـإذا 
دميقراطي حقيقي و يضع أسس دولة القانون مبا يضمن 
التوازن بني السلطات وحماية احلقوق واحلريات و أخلقة 

احلياة العامة«.
تقييمه  خالل  الفرصة،  تبون  الرئيس  اغتنم  وقد 
الراهنة،  التحوالت  املتحدة يف ظل  األمم  ألداء منظومة 
األمم  هياكل  بإصالح  التعجيل  »ضرورة  على  للتأكيد 
املتحدة، السيما مجلس األمن، و تقوية العمل متعدد 
على  التحديات،  مختلف  مواجهة  أجل  من  األطراف 
والتغير  بالبشر  واالجتار  واألمراض  والتنمية  الفقر  غرار 

املناخي ومكافحة اإلرهاب«.

خالل كلمة له  بالدورة العادية للجمعية العامة لألمم المتحدة

 الرئيس: فلسطين هي أم القضايا

الفريق السعيد شنقريحة:

الجزائــــر تغلبــت علــى اإلرهــاب 
دون الحاجــة إلـى أي دعـم أجنبـي

رحمة .عمار
أجل  من  الشعبي  الوطني  اجليش  تضحيات  إلى 
وبدون  مرير  كفاح  »بعد  األمان،  بر  إلى  باجلزائر  الدفع 
الذي كان علينا مواجهته منذ  هوادة من دحر اإلرهاب 
سنوات التسعينات، إجناز كان ثمنه تضحيات جسيمة 

بشرية ومادية«.

اجلزائر  يف  اإلرهابي  التهديد  أن  املتحدث  ويرى   
تقلص خالل السنوات األخيرة، مؤكدا يف نفس السياق 
عزم اجليش الوطني الشعبي الضرب بيد من حديد هذه 

اجلماعات.
اجليش  أركان  رئيس  أوضح  آخر،  سياق  ويف 
الشراكة  تعزيز  على  العمل  سيتم  بأنه  الوطني  الشعبي 
بني اجلزائر وأمريكا من خالل امليكانيزمات القائمة على 

الشفافية والصراحة واملصالح املشتركة.
طاون  ستيفن  األول  الفريق  أن   االشارة  وجتدر    
القوات األمريكية إلفريقيا )أفريكوم(، قد  قائد  ساند، 
صرح  أمس باجلزائر العاصمة، أن اجلزائر تعتبر »شريكا 
موثوقا و قوي جدا« و ميكن لها »أن تضطلع بدور جد هام 

لضمان األمن والسلم يف كل أرجاء املنطقة«.
طرف  من  استقباله  عقب  األول  الفريق  أوضح  و 
رئيس اجلمهورية، السيد املجيد تبون، أن »اجلزائر تعتبر 
شريكا موثوقا و قوي جدا و تواجدي هنا نابع عن قناعتنا 
أن اجلزائر ميكن أن تضطلع بدور جد هام لضمان األمن 

والسلم يف كل أرجاء املنطقة«.

أفريكوم و  القائمة بني  العالقات  و بعد أن وصف 
األول ستيفن طاون  الفريق  أعرب  »اجليدة«،  بـ  اجلزائر 

ساند عن أمله »يف توسيعها إلى مجاالت أخرى«.
الفريق  استقبل  قدا  اجلمهورية  رئيس  كان  و 
األول ستيفن طاون ساند الذي كان مرفوقا بأعضاء 

من السفارة األمريكية باجلزائر.

صرح الفريق السعيد شنقريحة ،رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، ، أن الجزائر تغلبت على اإلرهاب لوحدها دون الحاجة إلى أي دعم 
أجنبي.ووقال أمس الفريق شنقريحة في كلمة ألقاها خالل استقباله قائد القوات األمريكية إلفريقيا والوفد المرافق له.

  خالل زيارته لوالية الجلفة 
مديـــر عـــام سونلــغاز يؤكــد علـى التسريـع 
فـــي وتيــرة أشغــال الكهربــاء الفالحـــية 

حل أمس املدير العام ملؤسسة سونلغاز “شاهر بوخلراص”  بوالية اجللفة يف زيارة ميدانية ملعاينة ومتابعة العديد  من املشاريع املنشآت التابعة له ,  يف كل من عني 
وسارة، حاسي بحبح، اجللفة وعني اإلبل.

أين عاين  وحدة تصنيع ووضع احلجر األساس ملشروع الكهربائي باملنطقة الصناعية عني وسارة، باإلضافة لزيارة أشغال التهيئة  مبنطقة املصران يف بلدية حاسي بحبح 
وايضا  مشروع التجهيز بحي بحرارة باجللفة ,املدير العام صرح يف هامش زيارته بأن مؤسسة سونلغاز قد اعتمدت خطة جديدة لتفادي  التأخر يف الكهرباء الفالحية متاشيا 

مع اإلقتصاد اجلديد  واختتم السيد شاهر بوخلراص زيارته بتفقد محطة الطاقة الشمسية ببلدية عني اإلبل. 
ط.دحمان

اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس،   خالل خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، أن القضية 
الفلسطينية هي أم القضايا ومقدسة ، وأن مسار حل قضية الصحراء الغربية يعرف عراقيل .



خديجة بن دالي

وحسب ما صرح به ممثل احملتجني 
طالب  فقد  الوطن »  »أخبار  جلريدة 
إجراء  تاريخ  حتديد  بضرورة  احملتجون 
بـ  املتعلقة  و  اخلاصة  القرعة  عملية 
2000 وحدة سكنية والتي مت توزيعها 
تاريخ  حتديد  مع  املاضي،  جانفي  يف 
حتديد  أيضا  و  املنتظرة  القائمة  توزيع 
تاريخ اجراء عملية القرعة اخلاصة بها 
ويف اقرب وقت ممكن وطالب احملتجون 
بتحديد التواريخ كما هو معمول به يف 

جميع الواليات.
وندد احملتجون بالتماطل يف معاجلة 
ملف السكن بالوالية الذي يتطور من 
البرامج  شح  ظل  يف  لألسوأ  االسيء 
الطلب  يف  تزايد  ويقابلها  السكنية 
 32 إلى  وصل  والذي  السكن  على 
ألف طلب من مختلف الصيغ، حيث 
سكنات   توزيع  يتم  لم   2013 منذ 
طلب بسبب نقص البرامج السكنية، 
وزارة  لدى  الطعون  إيداع  مت  وقد  هذا 
مصادر  أكدته  ما  حسب  الداخلية 
من  الطعون  قبول  ومت  الوطن  ألخبار 

طرف الوزارة للبث فيها، ومت تقدمي وعود 
بإعادة القائمة عن طريق فتح حتقيق يف 
غير  السكن،  وزارة  طرف  من  القضية 

أن هاته الوعود ظلت حبرا على ورق.
أن  إلى  األخير  يف  اإلشارة  جتدر 
انتحار  مبحاولة  قاموا  احملتجني  بعض 
بالقرب  تقع  بناية  أعلى  من  جماعية 
تدخل  أن  غير  قاملة،  والية  مقر  من 
عن  يعدلون  جعلهم  األمن  مصالح 

قرارهم.

مع  بالتنسيق  عنابة  بلدية  شرعت 
تنظيف  عمليات  يف  األمن  مصالح 
مخلفات  من  وتطهيرها  الطرقات 
باألسواق  العشوائي  البيع  عمليات 
غرار  على  والفواكه  للخضر  الفوضوية 
واد  من  كل  عبر  املتواجدة  باألسواق 

الذهب والصفصاف وواد الفرشة .
ومتت أمس إزالة عشرات العربات 
والطاوالت الفوضوية وتنظيف الطرقات 
بإستعمال صهاريج املياه ، حيث قامت 
عمال بلدية عنابة بالتنسيق مع مصالح 
عربات  إلزالة  عملية  بتنفيذ  األمن، 
الفوضويني  للباعة  الفواكه  و  اخلضر 
للقطاع  الترابي  احليز  مستوى  على 

السياق  ذات  ويف   ، الثاني  احلضري 
والطاوالت ومختلف  العربات  مت حجز 
كانت  التي  والفواكه  اخلضروات  أنواع 
العربات  أصحاب  رفض  بعد  موجودة 
 ، اإلخالء  لقرار  طواعية  اإلمتتثال 
مستوى  على  احملجوزات  كل  وحتويل 
احملشر البلدي ، مع حترير محاضر ضد 
املخالفني.  من  العربات  أصحاب 
املتجولني  الباعة  جهتهم عبر عدد من 
من  تذمرهم  »عن  الوطن  لـ«اخبار  ب 
طردهم وحجز طاوالتهم لكون األخيرة 
 ، الوحيد  وقوتهم  رزقهم  مكسب  هي 
داعيني مصالح بلدية عنابة إلى العمل 
لهم  نظامية  أسواق  تخصيص  على 

بشكل  نشاطهم  مبمارسة  لهم  تسمح 
قانوني. وجتدر االشارة الى أن األسواق 
الفوضوية للخضر والفواكه عادت بقوة 
يف اآلشهر األخيرة بوالية عنابة وباتت 
تهدد بتفشي جائحة فيروس« كورونا« 
لعدم إمتتثال الباعة املتجولني للتدابير 
وباء  ملجابهة  املتخدة  اإلحترازية 
يف  خاصة  املستجد   « »كورونا  فيروس 
بالوالية  الوباء  املستقر  غير  الوضع  ظل 
عدد  يف  األولى  املراتب  حتتل  التي 
بتخطيها  بالفيروس  اليومية  اإلصابات 
الوباء  ظهور  مند  حالة  ال1400  عتبة 

بالوالية.
ف سليم

تبسة
قافلة طبية تجوب منطقة الكويف

املنظمة من طرف جمعية  الطبية   القافلة  أول أمس   انطلقت 
وبالضبط  الكويف  بلدية  نحو  تبسة   بوالية  اإلنسانية  جندة 
باالبتدائية املركزية املوجودة وسط مدينة الكويف ، وهذا مواصلة 
للعمل االنساني  التي تقوم به اجلمعية  حيث  جتوب هذه القوافل 

الطبية املناطق النائية يف جل أنحاء الوالية .
مختلف  من  األطباء  من  عددا  تضمنت   الطبية   القافلة  هذه 
االختصاصات ، اطباء عامون ، أطباء اسنان ، صيادلة ، ممرضون 
املادية  الوسائل  عن  ناهيك  وأرطفونيون،  نفسانيون  مختصون   ،
املتوفرة والتي اقتنتها اجلمعية مؤخرا من أجل تقدمي خدمات الئقة 
، حيث استقبلت هذه القافلة عدد كبير من املواطنني ألجل تقدمي 

املساعدات و الفحوصات الالزمة كل حسب احتياجاته.
فإن   ، اجلمعية  رئيس  ميرادي«  »سليم  به  صّرح  ما  وحسب 
أكثر من  للمواطنني خدمات صحية متثلت يف  الطبي قدم  الطاقم 
باقي  و  العظام   55 يف طب  و  150  طب عام  منها  381  فحص 
استفاد  و األسنان ، كما  واألطفال  النساء  الفحوصات بني طب 
38 مريض من فحص ايكوغرايف يف عني املكان و استفاد آخرون 
من تخطيط القلب ، فيما استفاد 60 مريض من أدوية مجانية  ، 
تتطلب  التي  باحلاالت  التكفل  سيتم  أنه  املصدر  ذات  أضاف  و 

املتابعة الصحية املستمرة .
مبادرة متّيزت  بأجواء أخوية ثّمنها مواطنو بلدية الكويف  وكذا 
الرأي العام احمللي عبر مواقع التواصل اإلجتماعي مطالبني بتقدمي 
أضاف  حيث  اخلرجات،  هذه  مثل  لتكثيف  الالزمة  املساعدات 
ذات املصدر  ،  أن هذه القوافل الطبية  متواصلة دائما و تدريجيا 
بلديات  و  وقرى  مشاتي  من  النائية  النقاط  أبعد  إلى  للوصول 
حدودية ، باعتبار أن هذه احلمالت تندرج يف إطار املهام اإلنسانية 

التي تنتهجها اجلمعية.
جتدر االشارة الى أن هذه القافلة هي األولى التي تستعمل فيها 
األجهزة والوسائل املقتناة يف اطار مشروع »شفاء« والتي سمحت 

بتقدمي خدمة نوعية للمرضى واحملتاجني.
فيروز رحال

جيجل
القبض على سارق المنازل بالسطارة

القبض على شخص يبلغ  ألقت مصالح األمن بدائرة سطارة 
بعد  الداخلية   الواليات  إحدى  من  وينحدر  30سنة  العمر  من 

سرقته أحد املنازل.
تفاصيل القضية تعود لتقدم  أحد املواطنني بشكوى يؤكد فيها 
تلفاز  وجهاز  سنتيم  50مليون  على  والسطو  للسرقة  منزله  تعرض 
وطابعتان ومجوعة من احللي الذهبية ليتم وبعد حتريات بالتعرف 
والذي  باملنطقة  معارفه  ألحد  زيارة  يف  كان  والذي  الفاعل  على 
استغل غياب صاحب املنزل لتطبيق فعلته ،حيث وبعد تفتيش 
ليتم  واسترجاعها  املسروقات  أغلب  على  العثور  مت  معارفه  منزل 
بعدها احلكم عليه ريهام سجن نافد وغرامة مالية قيمتها 50 الف 

سنتيم  مع إخالء سبيله
سهام.ع

سكيكدة
نفوق اسماك بشاطئ«قرباز«

 في عزابة
بسكيكدة،  عزابة  يف   3 قرباز  بشاطيء  املواطنني  من  عدد   تفاجأ 
أطراف  و  السطح  إلى  طفت  التي  األسماك  من  كبيرة  كمية  بنفوق 

الشاطيء بعدما قذفتها األمواج .
حيث سارع العشرات من الصيادين و املهتمني إلى إخطار مصالح 
اللجنة  من  مسؤول  وافاد  الالزمة،  التدابير  كل  اتخدت  التي  البلدية 
البيئية اخلاصة التي مت ايفادها الى املوقع إنه مت جمع كل تلك الكميات 
يخشى  فيما  وباء،  أي  من  خوفا  الشاطيء  تطهير  و  السمك  من 
قد  الدين  املواطنني  بعض  بيد  األسماك  تلك  من  كميات  تقع  أن 
يواجهونهالإلستهالك،و مت احتاد كل التدابير الالزمة لتحقيق يف أسباب 

نفوق تلك األسماك .
جمال بوالديس
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تنديدا بالتوزيع غير العادل للسكنات

مقصون من السكن يواصلون احتجاجهم بقالمة
يواصل مقصيون و مستفيدون من السكن االجتماعي بقالمة احتجاجهم أمام مقر والية قالمة مطالبين بتدخل والي 

الوالية للنظر في مشكل السكن بالوالية.

عنابة
الشروع في إخالء األسواق الفوضوية من الباعة المتجولين

سعيد  أوالد  قرية  سكان  ناشد 
والية  شرق  أقصى   الدهاهنة  ببلدية 
املسيلة، السلطات احمللية وعلى رأسها 
النظر يف مطلبهم  الوالية بضرورة  والي 
واملتعلق  سنوات  منذ  رفعوه  الذي 
الطبيعي  الغاز  بشبكة  املنطقة  بربط 
العالج  قاعة  فتح  الى  ،بالضاافة 
التي  من شانها ان تنهي معاناتهم يف 

التنقل نحو املناكق االخرى.
لقرية  السالم  رئيس جمعية  واكد 
وعودا  أن  نبيل  »رباحي  أسعيد  أوالد 
السنوات  خالل  مرة  من  أكثر  تلقوها 
املنطقة  ببرمجة  املاضية  األخيرة 

بتوصيلهم  املعنية  املناطق  ضمن 
لم  الوعود  هذه  أن  إال  املدينة  بغاز 
تأخر  بسبب  الواقع  أرض  يف  تترجم 
جعلهم  يومنا  إلى  املشروع  هذا  جتسيد 
يقطعون حبال الثقة مبسئولي البلدية يف 
يستعملون  منهم  البعض  الزال  وقت  
طريق  عن  التدفئة  يف  بدائية  وسائل 
املنطقة.رئيس  غابات  من  االحتطاب 
االلتفات   بضرورة  طالب  اجلمعية 
انتهاء  رغم  املغلقة  العالج  قاعة  إلى 
عملية اجنازها منذ 16سنة  حيث يظل 
جعله  ما  روح  دون  من  هيكال  املرفق 
وأجبرت   والتخريب  لإلهمال  عرضة 

طويلة  مسافات  قطع  على  املواطنون 
اجل  من  البلدية  عيادة  إلى  وصوال 
أوحقنة  طبية  على عالجات  احلصول 
ملرضاهم. رئيس بلدية الدهاهنة أوضح 
السكان بكون  انشغاالت  رده على  يف 
املدينة  غاز  مشروع  االنطالق يف  تأخر 
املنطقة بسبب عدم  يعني جميع قرى 
الطاقة  مشاريع  على  التجميد  رفع 
قاعة  مشكل  ان  حني  يف  بالوالية  
العالج املغلقة فهو راجع الى عدم قدرة 

مصالح الصحة بالوالية .
جمال أبو أشرف

المسيلة
توفير الغاز وفتح قاعة العالج حلم سكان أوالد سعيد



سيدي بلعباس
تالعبات ترهن مصير 
مشروع 136 مسكن 

»بسيدي دحو«

رغم مضي أكثر من عقدين من الزمن على 
عملية التسليم ال يزال سكان حي 136 مسكن 
ريفي يعيشون بني طيات الغموض اإلداري الذي 
صار سمة احلي بعد غياب الوثائق اإلدارية كل 
إلى  الذي دفع سكان احلي  السنوات األمر  هذه 
ملجأ  تعد  وأنها  خاصة  الوثائق  مبنحهم  املطالبة 
طبع  الذي  الصمت  لكن  الوحيد  عائالتهم 

املسؤولني جتاه هذه القضية.
لـ«أخبار  تصريح  يف  السكان  ممثلو  قال   و 
الوطن« إن التماطل يف تسوية حالة احلي ادخل 
الشك و الريبة يف أوساط السكان خصوصا بعد 
بنفس  املجاور  السكني  احلي  وضعية  تسوية 
بأن  السكان  لتفاجئ  حداثته   رغم  الصيغة 
يعود  للوثائق  تسليمهم  دون  الذي حال  املشكل 
وعملية  فالحية  مستثمرة  األرض  كون  إلى 
حسب  شرعية  غير  بطريقة  متت  احلي  التشييد 
مديرية مسح االراضي ما عقد من مصير سكان 

املنطقة وادخلهم يف مصير مجهول.
يف  االراضي  مسح  مديرية  جهتها  من 
تصريح لـ«أخبار الوطن«  أكدت أن املشكلة تعود 
شهادة  على  يحوز  ال  السكني  احلي  كون  إلى 
الوضعية  تسوية  على  تعمل  لكنها  تخصيص 
أجل  من  الدولة   وأمالك  العقاري  احملافظ  مع 
النسيج  داخل  وتسجيلها  األرض  استرجاع 

العقاري للبلدية .
يجب  ال  السكان  أنه  قال  اخرى  جهة  من 
عليهم حتمل أخطاء املسؤولني وعليه يجب إيجاد 
حل ملشكلتهم و محاسبة املتسببني يف هذا اللغط 
و اخلطأ اجلسيم الذي يرهن حياة 136عائلة مهددة 
على  الوقت  ذات  يف  وملحني  العراء  يف  باملبيت 
الذي  التالعب  هذا  مباشرة حتقيق حول  ضرورة 
طال املشروع  خصوصا وأنهم آثروا البقاء سنوات 
اجلمر يف منطقتهم و الدفاع عنها  ليكافئوا بهذا 

املصير املجهول حول سكناتهم
حواش.أ
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يعملون بالتخفي بعد منعهم من انقل الجامعي بسبب كورونا

تسعيرات خارج القانون لسيارات األجرة 
بين الواليات بالبيض

نورالدين رحماني

الذين  املسافرين  بعض  قال  و 
يضطرون التنقل إلى خارج الوالية 
لقائهم  خالل  العالج  أو  للعمل 
أصحاب  أن  الوطن«  باخبار 
السيارات الصفراء ضاعفوا من سعر 
وصل  حيث  الضعف  الى  النقل 
من  والية  البيض  التنقل  سعر 
الى  طلبا  االكثر  اخلط  وهران  الى 
2000 دينار بعدما كان ألف دينار 
سعر  بلغ  فيما  كورونا،  أزمة  قبل 
سعيدة  الى  البيض  من  التنقل 
يكن  لم  حني  يف  دينار  ألف  ألى 

يتجاز500 دينار.
كبيرا  استياء  املواطنون   ابدى 
أغلب  كون   ، األسعار  مضاعفة 

من يستغل سيارات األجرة التي 
شرعية  غير  بطريقة  حاليا  تنشط 
املتوسطة  الطبقة  هم من فئة من 
و محدودي الدخل و الذين أبدوا 
اعتراضهم على رفع األسعار دون 

مبرر مقنع - حسبهم-.
فاطمة  رحالي  املواطنة  قالت 
محطة  أمام  التقيناها  التي 
البيض  ملدينة  املسافرين  نقل 
والية  الى  للعالج  املتوجهة  و 

الوطن«  »أخبار  لشبكة  تلمسان 
للتنقل  وسيلة  من  جتد  لم  أنها 
احلافالت  نشاط  توقف  ظل  يف 
سوى   السيارات  الصفراءالتي 
دينار   2000 سعر  عليها  فرضت 
للمقعد بضعف السعر املتعودة عليه 

و هي مضطرة للذهاب معهم برغم 
برغم  و  فيه  مبالغ  السعر  كون  من 

محدودية دخلها .
رئيس  رحماني  طالبي  وصرح 
بوالية  املستهلك  حماية  جمعية 
البيض أنهم لم يتلقوا أي احتجاج 
هذا  يف  املواطنني  من  شكوى  أو 

بالتدخل  ستقوم  اجلمعية  الشأن و 
هاته  يف  للنظر  النقل  مديرية  لدى 
النشاط  أن  الى  ،مشيرا  الوضعية 
احلالي لسيارات االجرة غير منظم 
و الزال حتت إجراءات رفع احلجر 
جائحة  بعد  عليه  فرض  الذي 

كورونا .

مليكش  ايث  بلدية  استفادت 
جواري  ملعب  من  بجاية  بوالية 
الذي  الرياضي  املرفق  هذا  جديد، 
ماليير   3 الدولة  خزينة  كّلف 
سنتيم، ومن املنتظر أن يوضع حتت 
الفاعلة  الرياضية  الفرق  تصرف 
األيام  يف  احمللية   الساحة  على 

القليلة القادمة.
من  تدشينه  املشروع   مّت 
برفقة  والرياضة  الشباب  قبل  وزير 
السلطات  ومبعية  بجاية  والي 

الزيارة  أثناء  أمس  أول  العمومية 
عاصمة  إلى  قادته  التي  امليدانية 

احلماديني ببجاية .

 ..و فتح فتح بيت للشباب 
ببلدية »أقبو »

استفاد قطاع الشباب والرياضة 
بجاية  مبرفق  والية  أقبو  ببلدية 
بيت  يف  ويتمثل  للشباب  جديد 
سريرا   50 استيعابه  طاقة  للشباب 
وزير  تدشينه  على  أشرف  وقد   ،

عني  ويف   ، والرياضة  الشباب 
دعم  بتقدمي  الوزير  وعد  املكان 
متعددة  قاعة  إلجناز  إضايف  مالي 
سعيا  وذلك  بالبلدية  الرياضات 
من الدولة لتشجيع الفرق الرياضية 
تطوير  يف  واملساهمة  جهة  من 
 ، واجلماعية  الفردية  الرياضات 
ببجاية  الصومام  منطقة  أن  باعتبار 
مختلف  يف  عديدة  مواهب  متتلك 
كرة  يف  وبالتحديد  االختصاصات 
اليد وكرة الطائرة .        ت . كرمي

من  ببومرداس  األربعطاش  شرطة   متكنت 
الوطنية  بالعملتني  معتبرة  مالية  مبالغ  استرجاع 
مخدرات  تاجري  بحوزة  ضبطت  والصعبة 

ينحدران من بلدية بودواو.
جاءت،  املتورطني  على  القبض  عملية 
مركبة  توقيف  إثر  بومرداس،  ألمن  بيان  حسب 
سياحية على متنها شخصني، تتراوح أعمارهما 

بلدية  من  ينحدران  سنة،   40 و   30 مابني 
ضبط   التفتيش  خالل  من  مت  حيث  بودواو، 
نوع  املخدرات  من  صفيحة   و  مهلوسة  أقراص 
إلى  باإلضافة  بيضاء.  أسلحة  و  الهندي  القنب 
مبلغني ماليني  أحدهما بالعملة الوطنية يقدر بـ 
237 مليون سنتيم جزائري ومبلغ بالعملة الصعبة 
يقدر بـ690 أورو، وبعد حتويلهما للمصلحة لفتح 

اإلجراءات  جميع  اتخذت  القضية  يف  حتقيق 
اجلهات  أمام  تقدميهما  مع  حقهما،  يف  القانونية 
مخدرات  حيازة  بتهمة  املختصة،  القضائية 
أجل  من  شرعية  غير  بطريقة  عقلية  ومؤثرات 
البيع ومخالفة التشريع والتنظيم اخلاص بالصرف 

وحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج.
سميرة مزاري

واصالح  والسكان  الصحة  وزارة  وافقت 
املستشفيات، مؤخرا، على حتويل مستشفى االمراض 
العقلية اجلاري اجنازه ببلدية بودواو غربي بومرداس الى 

مستشفى عام متعدد التخصصات.
بومرداس  بوالية  اجلاري  االسبوع  بحر      حلت 
جلنة رفيعة املستوى مكونة من إطارات بوزارة الصحة 
إمكانية  يف  للنظر  املستشفيات،  وإصالح  والسكان 
مستشفى  من  ببودواو  سرير   120 مستشفى  حتويل 
متعدد  عام  مستشفى  إلى  العقلية  باالمراض  خاص 

مصالح  عنه  كشفت  ما  التخصصات.     وحسب 
على  النهائية  املوافقة  متت  فقد  لها،  بيان  يف  الوالية 
اللجنة  أعضاء  جمعت  عمل  جلسة  املشروع  بعد 
الوزارية بالوالي يحي يحياتن، ثم بعدها زيارة مشروع 
ببودواو،  حيث  العقلية  االمراض  مستشفى  إجناز 
إلى  املستشفى  حتويل  على  النهائية  املوافقة  تقررت 
املصدر  ذات  وأضاف  إستشفائية.  عمومية  مؤسسة 
عام  الى مستشفى  بتحويله  120 سرير  أن مستشفى 
االستعجاالت،  اهمها  تخصصات  بعدة  سيتدعم 

تعد  بدورها  والتي  وغيرها،  التوليد  العام،  الطب 
املؤسسات  على  الضغط  سيخفف  جديدا  مكسبا 
ان  االشارة  الوالية.   وجتدر  بغرب  خاصة  االخرى 
استشفائية  ملؤسسة  تفتقر  لبومرداس  الغربية  اجلهة 
عامة، حيث يضطر مرضى املنطقة الغربية للوالية مثل 
حمادي، خميس اخلشنة، بودواو، اوالد هداج....
غياب  بسبب  للعالج،  العاصمة  الى  التنقل  الى 

مستشفى عام يتكفل باشغاالت هؤالء املرضى.
  سميرة مزاري

بومرداس
استرجاع مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة

بودواو ببومرداس
  الموافقة على تحويل مستشفى 120 سرير إلى مستشفى متعدد التخصصات

رفع بعض أصحاب األجرة ممن يعملون بالتخفي أسعار التنقل من والية 
البيض نحو الواليات المجاورة إلى الضعف ، بعد منعهم من العمل 

الجماعي تفاديا النتشار الوباء.

بجاية

تدشين ملعب بلدي جديد بـ » أيث مليكش«
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كشفت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي أن حاملي أكثر من شهادة البكالوريا 

سيستفيدون بتخصص واحد وفقط يف 
منشور خاص بتوجيه الناجحني يف شهادة 
الباكالوريا نشرته عبر صفحتها الرسمية.
و أكدت الوزارة، ، أنه ميكن للحاصلني على 
شهادة البكالوريا قبل دورة 2020 ، والذين 

لم يقوموا بأي تسجيل جامعي منذ 
حصولهم عليه، إيداع طلب تسجيل ابتداء 

من 8 نوفمبر 2020 على مستوى إحدى 
املؤسسات اجلامعية التابعة لدوائرهم 

اجلغرافية.
وشددت  الوزارة أن ذلك سيكون طبقا 

للشروط البيداغوجية واملعدالت الدنيا 
لاللتحاق بالشعبة أو ميدان التكوين لسنة 

حصولهم على البكالوريا.

اعتصم  عمال ببلدية بعنابة أمس   أمام مقر والية عنابة للمطالبة 
بتجسيد  منحة كورونا املقدرة ب5000 أالف دج شهريا  وباقي 

املنح األخرى على غرار العائلية حسب تصريح وممثليهم ل« أخبار 
الوطن« ، داعيني   والي عنابة برميي جمال الدين بالتدخل لدى 
رئيس البلدية للضغط عليه لدفعه لإلستجابة الكاملة ملطالبهم 

.من جهتهم رئيسي الدائرة والبلدية قاما بالنزول للعمال الغاضبني 
مبوقع اإلحتجاج  من أجل الإلستماع إلى مطالب العمال وذلك 
قابله إصرار من قبل احملتجني على ضرورة مقابلة والي الوالية 

إلسماع إليه صوتهم لكونهم ملوا من التسويفات والوعود على حد 
تعبيرهم. وحسب مصادرنا فإن املسؤول األول على اجلهاز التنفيذي 

لوالية عنابة إستقبل ممثلني عن احملتجني وأستمع للمطالب 
املرفوعة حيث أمهل رئيس البلدية مرابطي الطاهر أسبوع لتسوية 

وضعية العمال احملتجني.

كشف  وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد،   اول 
امس، عن الرفع التدريجي للتجميد عن مشاريع 
قطاع الصحة. وصرح الوزير، خالل زيارته لوالية 

معسكر، أن  احلكومة شرعت مؤخرا يف الرفع 
التدريجي للتجميد عن املشاريع املخصصة لقطاع 
الصحة والتي مت جتميدها سابقا بسبب الظروف 

االقتصادية الصعبة.
وأوضح بن بوزيد، حسب ما نقلته وكالة األنباء، 

أنه قد متت البداية باملشاريع األكثر إحلاحا مثل 
املستشفى القطب للعاصمة بسعة 700 سرير، 

ومستشفى أمراض السرطان لوالية اجللفة.

جديد وزارة التعليم العالي

المعارض تحت رحمة كورونا...

 احتجاج على منحة كورونا  بن بوزيد يحدد األولويات

أعلنت الشركة اجلزائرية للمعارض و التصدير )سافيكس(   عن 
تأجيل املعرض الوطني األول للمنتجات الفالحية و املنتجات 
الزراعية-الغذائية.املعرض كان مزمع تنظيمه من 23 إلى 27 

سبتمبر بقصر املعارض بالصنوبر البحري باجلزائر العاصمة،  
وكان  سيشارك فيه نحو 180 عارض  من مختلف واليات الوطن، 

و أجل »ألسباب تنظيمية«. كما أشارت الشركة إلى أنه  سيتم 
اإلعالن عن التاريخ اجلديد لتنظيم املعرض يف وقت الحق، مع 

األخذ بعني االعتبار الوضعية الوبائية.

 أوفد مجمع شركة سوناطراك، جلنة 
رفيعة املستوى تتكون من ستة إطارات 

إلى مؤسسة نقل البترول عن طريق 
األنابيب باملنطقة الصناعية بسكيكدة، 

للتحقيق يف حادثة تسرب النفط 
مبنطقة البعاج بوالية الوادي يوم 3 
سبتمبر و التي خلفت أضرارا بيئية 

وفالحية كبيرة.
شرعت اللجنة وحسب مصادرنا املطلعة   

يف االستماع إلى إطارات ومسؤولني 
ورؤساء مصالح بهذه املؤسسة، عن كل 
ما له عالقة بهذا احلادث وركزت يف 

حتقيقاتها على أسباب أو مصدر اشتعال 
النيران وكذا املرملة املوجودة بقرب 

مكان األنبوب املتضرر من هذا احلادث، 
مع االطالع على كافة الوثائق وامللفات 

اخلاصة بهذا املشروع الهام واحليوي 
وأيضا عمليات الصيانة التي خضع لها.

سوناطراك تحقق بسكيكدة

 هل »عيشة خير من 
عياش« بالمسيلة ؟

يأمل الكثير من مواطني دائرة أوالد سيدي ابراهيم أو الديس كما يحلو لسكانها تسميتها، 
بعد تعيني السيدة آسيا مرزوق كرئيس دائرة ،وهي املرة األولى التي تعني فيها امرأة على 
رئاسة الدائرة ليس على مستوى الدائرة فقط يف تايخ الوالية منذ انشائها كوالية سنة 

1974 ،أن تكون قائدة لقطار التنمية بالدائره وبلدياتها وقراها ومداشرها، وفأل خير على 
ساكنة الديس ،حيث تساءل  الكثير من متتبعي الشأن التنموي بالوالية عامة وبأوالد 
سيدي ابراهيم خاصة بالقول، هل تكون عيشة خير من عياش يف إشارة منهم لرئيسة 
الدائرة اجلديدة وهل تنجح يف تسيير شؤون دائرة عجز عن تسييرها عياش أي رئيس 

الدائرة السابق .
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من بينها  تزويد المؤسسات التربوية بالمدافئ و الطاقة الشمسة

200 مليــــار سنتيــــم فــي 
»مشاريع مغشوشة« بمدارس االغواط

ن.ع

أن  الوطن«  أخبار   « مصادر  تفيد 
صرفها  مت  سنتيم  مليار   200 حوالي 
باملؤسسات  مختلفة  عمليات  يف 
عمليات  منها   الفارط  املوسم  التربوية 
لتزويد العشرات من املدارس مبسخنات 
أغلبها  الشمسية  الطاقة  وبصفائح 
فيها  مبا  تركيبها  فور  تعطلت  أو  معطلة 

املدارس التي أجنزت على أنها مدارس 
الشروط  على  توفرها  لعدم  منوذجية  
باملدارس  خاصة  املطلوبة  التقنية 
النائية  واملناطق  بالبلديات  الواقعة 
عمليات  أغلب  إن  مصادرنا  وأضافت 
الترميم والتهيئة والصيانة التي عرفتها 
قاعات التدريس واألفنية ودورات املياه 
التي أجنزت ببعض املدارس مغشوشة و 

غير مطابقة للمقاييس«

»إن  ذاتها   املصادر  أشارت  و 
الكثير من  املدارس تستفيد سنويا من 
ومدونة  وجتهيز  وترميم  تهيئة  عمليات 
التربية  قطاع  لهياكل  املوجهة  املشاريع 
كفيلة بالكشف عن الفضائح واجلرائم  
التي تستهدف املال العام يف هذا القطاع 
تعرفه  الذي  التالعب  عن  ناهيك   .«
والوسائل  التجهيزات  اقتناء  عملية 

البيداغوجية تضيف مصادرنا.

آفتي  مكافحة  حملة  حققت 
البوفروة وسوسة التمر التي تهدد النخيل 

نتائج »جيدة« بوالية تندوف.
املصالح  مدير  بوعزة«  »العيد  وقال 
تطلقها  التي  احلملة  ان   ، الفالحية  
اوت  الى  ماي  منشهر   املصالح  ذات 
املناطق الفالحية  من كل سنة، مست 
التسعة الواقعة بأقاليم بلديتي أم العسل 
تفوق  إجمالية  مساحة  على  تندوف  و 
435 هكتار، ، كما أوضح مدير القطاع.
القضاء  من  العملية  هذه  ومكنت 
مبعظم  الطفيلية  األمراض  تلك  على 
هذه  ساهمت  حيث  املصاب،  النخيل 
املكافحة يف حتسني نوعية و كمية منتوج 
احمللية  لألصناف  بالنسبة  سيما  التمور 
املعروفة و منها احلميرة وتناصر والفقوس  
وحرطان ولعظم و اخللط وغيرها ، مثلما 

شرح ذات املتحدث.

و سبقت هذه احلملة التي جرت يف 
املبيدات  توزيع  عملية  »جيدة«  ظروف 
على  الغرض  لهذا  املخصصة  احلشرية 
الفالحني و املتمثلة يف األدوية املدعومة 
خرجات  خالل  من  الوزارة  قبل  من 
املعنية  املصالح  بها  قامت  ميدانية 
القضاء  بهدف  الفالحية  للمحيطات 
خاصة  بالنخيل  املضرة  األمراض  على 
التي حظيت من  و  للتمور  املنتجة  منها 
لتغطية  كافية  بحصة  الوالية  خاللها 

الطلب عليها ، وفق ذات املصدر.
املصالح  مديرية  تكفلت  كما 
للفالحني  إرشادات  بتقدمي  الفالحية 
و  املبيدات  إستعمال  بكيفية  تتعلق 
املكافحة امليدانية لهذه اآلفات التي طاملا 
عرقلت تطور شعبة النخيل بهذه الوالية 
لوقاية  الوطني  املعهد  أوفد  حيث   ،
النباتات وكمرحلة أولى فريق متخصص 

مجهز بشاحنة من أجل معاجلة النخيل 
املستعصية على أصحابها ، إستنادا إلى 
مسؤول القطاع .و شملت املرحلة الثانية 
من مكافحة آفتي البوفروة و سوسة التمر 
احمليطات  مستوى  على  املنتج  النخيل 
وقائية  حملة  أن  علما   ، الفالحية 
الفالحة  مصالح  بها  قامت  قد  كانت 
املتواجدة  الفالحية  احمليطات  كافة  عبر 
بتراب الوالية ، وفق ما أشير إليه .جتدر 
يف  عرفت  النخيل  شعبة  أن  اإلشارة 
تطورا  تندوف  بوالية  األخيرة  السنوات 
''ملحوظا'' بفضل مختلف املشاريع التي 
إستفاد منها الفالحني والتي مكنت من 
من  هكتار   700 تقارب  مساحة  حتقيق 
النخيل بعدما كانت ال تتعدى املساحة 

املغروسة 12 هكتار قبل سنوات .
ق.م

كشفت مصادر مطلعة عن تخصيص ما اليقل عن  200مليار سنتيم في مشاريع موجهة لعدد من المؤسسات التربوية بوالية 
االغواط  خالل الموسم الماضي ، تمثلت في تزويدها بمدافئ وبتنصيب الواح الطاقة الشمسية، غير أن مجمل هذه المشاريع 

مغشوشة و غير مطابقة للمقاييس.

تندوف
تحقيق نتائج »جيدة« في مكافحة البوفروة وسوسة التمر

تمنراست
تنصيب رؤساء الدوائر الجدد

تنصيب  على  أمس،  أول  قريش«   »مصطفى  متنراست  والي  أشرف   
رؤساء الدوائر اجلدد الذين مت تنصيبهم على إثر احلركة الواسعة التي أجراها 
رئيس اجلمهورية، حيث مت تنصيب كل من السادة سالمي نور الدين رئيسا 
بته  ايت  القادر  وعبد  إينغر  دائرة  رئيس  محمد  ومبالركي  متنراست  دائرة 

رئيس دائرة تني زواتني ..
 وخالل كلمته بهذه املناسبة، أكد الوالي على ضرورة التحلي باملسؤولية 
الكاملة والتكفل األمثل بانشغاالت املواطنني، السيما من خالل متابعة 
شرائح  مختلف  مع  بالتنسيق  اجلواري  والعمل  التنموية،  البرامج  وجتسيد 
حتسني  إطار  يف  تدخل  التي  القضايا  لكل  احللول  وإيجاد  املدني  املجتمع 
الظروف املعيشية لكل سكان هذه الوالية احلدودية واملترامية األطراف ومت 
حفل التنصيب بحضور كل من رئيس املجلس الشعبي الوالئي،و رئيس 
أعضاء  املدراء،  وكذا  األمنية  اللجنة  وأعضاء  البلدي  الشعبي  املجلس 

مجلس الوالية .
كرزيكة أحمد

تمنراست
»التباق«  أودعامة البناية.. موروث 

ثقافي  وسند قوي للبنايات
بوالية  محليا  املتداولة  الدعامات  أسماء  التباق(...من  يعتبر)   
متنراست واملقاطعة اإلدارية عني صالح حيث ان ) التباق( يلتسق مباشرة 
باحلائط ويعتبر بالنسبة اليه سندا قويا ودعامة يساعده على مقاومة الظروف 

الطبيعية التي متيز مناخ املنطقة كالرياح الهوجاء واألمطار الغزيرة أحيانا .
وحسب ما أكد السيد »بن دياب محمد« باحث ومهتم بالتراث القدمي 
قدميا من خالل إضفاء  االنسان  إليه  الدعامة »جلأ  أو  التباق  أن  واحلديث 

الرونق اجلمالي للبناية املبنية بالطني إضافة إلى أنه سند قوي  للبناية«.
 وأضاف أن ) التباقات ( أو الدعامات املستعملة يف مختلف البنايات 
وتباقات  ليعمر طويال  الطوبي  البناء  تباقات أجنزت من اجل دعامة  ثالثة 
أجنزت مرافقة للبنايات التي إنزلقت ارضيتها وتصدعت جدرانها وتباقات 
أجنزت من أجل التزيني و احملافظة على خصوصيات الطابع العمراني احمللي. 

كرزيكة أحمد .

اليزي
تنصيب عبد القادر لبير محافظ دولة 

لدى المحكمة االدارية

مبحكمة  لبير  القادر  عبد  اجلديد  الدولة  مفوض  تنصيب  أمس  يوم  مت 
باحملكمة  املنصب  لذات  حول  الذي  فصيح  لعمار  خلفا  اإلدارية  اليزي 
اإلدارية بالوادي وهذا يف إطار احلركة اجلزئية التي اقرها رئيس اجلمهورية 

عبد املجيد تبون يف هيئة الرؤساء ومفوضي الدولة لدى احملاكم اإلدارية .
العدل  لوزير  ممثال  الدولة  رئيس غرفة مبجلس  بوصوف  واشرف موسى 
احمللية  السلطات  حضرته  الذي  التنصيب  مراسيم  على  األختام  حافظ 
رئيس  حتدث  أين  اإلعالم  وأسرة  القطاع  ومنتسبي  والعسكرية  للوالية 
الغرفة بان التغير يهدف  إلى إعطاء نفس جديد على مستوى احملاكم وكذا 
القضائية  املنظومة  يف  احلقيقية  مكانته  ليتبوءا  اإلداري  بالقضاء  النهوض 
والذي توليه الدولة اهتماما خاصا بصفته احلامي للحقوق واحلريات لألفراد 
وضمان التوازن بني تلك احلقوق واحلريات وبني الصالح العام . ويذكر أن 
مفوض الدولة اجلديد مبحكمة اليزي قدمه من احملكمة اإلدارية بوالية أم 
البواقي وكانت بداية حياته املهنية يف عام 1995 ليشغل عدة مناصب يف 
القطاع االمر الذي منحه جتربة واسعة يف خدمة العدالة اإلدارية على أمل 

االستفادة من خبرته وجتربته على مستوى القطاع بالوالية .
براهيم مالك

جنح  عناصر فرقة البحث و التدخل  
القضائية   للشرطة  الوالئية  باملصلحة 
يف  اإلطاحة ببارون مخدرات و حجز 
يصل   املخدرات  من  معتبرة  كميات 
وزنها إلى 20 كيلوغرامات من القنب 

الهندي .
إلى  تعود  العملية  تفاصيل 
،ملعلومات  الشرطة  عناصر  استغالل 
ادخال  األشخاص  أحد  بعزم  تفيد 
مبدينة  املخدرات  من  معتبرة  كميات 

عمليات  الفور  على  لتنطلق   ، الوادي 
املعلومات  وجمع  والتحري  البحث 
لتحركاته  والترصد  فيه،  املشتبه  عـن 
منت  على  توقيفه  من  متكنوا  أن  إلى 
الوادي،  والية  بإقليم  سياحية  سيارة 
الدقيق  للتفتيش  املركبة  إخضاع  بعد 
عثر بداخلها على كمية من املخدرات 
 20 بـ  وزنها  قدر  صفائح  شكل  على 
املركبة  و  الشخص  حتويل  ليتم  كلغ. 
إجراءات  الستكمال  الشرطة  ملقر 

التحقيق.
بعد إمتام كافة اإلجراءات القانونية 
الالزمة مت إعـداد ملف جزائي للمتورط 
عن  القضائية  اجلهات  أمام  وتقدميه 
جناية احليازة لغرض البيع و تصدير و 
غير  بطريقة  املخدرات  نقل  و  استيراد 
إجرامية  جماعة  طريق  عن  مشروعة 
وكيل  على  عرض  ،اين  منظمة 

اجلمهورية لدى محكمة الوادي .
رشيد شويخ

الوادي
توقيف بارون مخدرات بحوته 20 كغ من القنب الهندي
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كرزيكة أحمد

  عزلة تطوق السكان بسبب الطرقات و 
التغطية الهاتفية

السكان  اهتمامات  اولى  بني  من   لعل 
الترابية  املسالك  و  للطرقات  املتدهورة  الوضعية 
التي أصبح السير بها أمرا يكاد يكون مستحيال 
،حسب ما ادلى به  السكان يف تصريحاتهم لـ« 
الطريق يف  ممثلهم   »  قال  الوطن«  ،حيث  أخبار 
حالة مزرية هو يف االصل طريق ترابي عبر مسلك 
تسبب  تامة  عزلة  يف  القريتان  يجعل  مما  جبلي 
أيضا يف احداث العديد من االعطاب للمركبات 

ما جعل السير به أمرا يكاد مستحيال ».
مع  معاناتهم  عند  السكان  عزلة  تتوقف  لم 
وضعية الطرقات فقط بل تعدت الى عزلهم عن 
القريتيهم  ربط  عدم  بسبب  اخلارجي  محيطهم 
بأية شبكة إيصال حيث قال احد سكان قرية » 
ترهانت«  الخبار الوطن« .. يف 2020 ال منلك 
أبدا  أمر معقول، وال يجوز  تغطية هاتفية ، هذا 

نحن معزولون عن العالم اخلارجي«

 صحة مريضة و السكن الريفي حلم  
التي  املشاريع  أهم  أحد  الريفي  يعد  السكن 
تؤرق السكان ، حيث أكدوا« أنهم لم يستفيدوا 
من حصص منذ سنة 2012 رغم وجود ملفات 
مستوى  على  الصيغة  هذه  من  السكن  طالبي 
املصالح املعنية بتعداد 120 ملف لقرية ترهنانت« 

وهم يتساءلون عن مقاييس التوزيع.
الصحة  بأن  هؤالء  يؤكد  يف سياق ذي صلة 
يطالبون  وهم  وترهنانت  إيالمان  بقرية  مريضة 
القريتان  وتدعيم  وتوسيعها  العالج  قاعة  بتجهيز 
بسيارة إسعاف وهذا املطلب قد طرح عدة مرات 
إضافة  إيجاد حل  دون  السابقني  املسؤولني  على 
للإلطباءاإلختصاصني  دورات  تخصيص  إلى 
احملدد  وقتها  يف  األطفال  تلقيح  دورات  وتنظيم 

خاصة للمواليد اجلدد.

قطاع التربية يحتضر و الفالحة بحاجة إلى 
دعم

مستوى  على  نقائص  عدة  السكان  أدرج 
قطاع التربية مثل تدهور  هياكل االطعام املدرسي 
ونقص التجهيز باإلضافة إلى عدم ربط االبتدائية 
باألنترنيت   وإيالمان   ترهنانت  بقريتي  الوحيدة 
املطعم  وجبات  توقف  ملشكل  حل  وإيجاد 
أبناء  املستخلفني  األساتذة  املدرسي.ومشكل 
بني  ما  املدرسي  النقل  بتوفير  طالبوا  القرية،كما 

الوالية والقرية أثناء العطل املدرسية.
كما صرح  السكان »الخبار الوطن« أن هناك 
الدعم  نقص  مثل  الفالحة  قطاع  يف  مشاكل 
الفالحي، غياب مشاريع جدران حماية األراضي 
غيرها  الريفية  و  واإلنارة  اإلجنراف  الفالحية من 

من املشاكل.

  الوالي يعد بتدارك النقائص و يوضح
متنراست«  والية  والي  قال  جهته،     من 
أنه يتفهم انشغاالت و غضب  مصطفى قريش« 
السكان ، كما وعد بتداركها يف أقرب االجال ، 
العمومية  األشغال  ملدير  تعليمات  أسدى  حيث 
ومباشرة   ،  140« رقم  الوالئي  الطريق  لصيانة 
اإلجراءات إلجناز 28 كلم مقسمة إلى شطرين ، 
منها 10 كلم تدخل ضمن برنامج سنة 2020، 
لسنة  املسطر  البرنامج  ضمن  تدخل  كلم   18 و 
بني  الرابط  املسلك  صيانة  ضرورة  مع   ،2021

قرتييإيلمان و ترهنانت على مسافة 05 كلم.
 ، فيما يخص قطاع التربية مت التكفل و بقرار 
من املسؤول األول بالوالية بإجناز قسمني دراسيني 
إضافيني للطور االبتدائي، بابتدائية احلاج أحمد 
لنقل  بحافلة  القرية  وتدعيم  بترهنانت  البكري 
 05 لترهنانت على مسافة  أيالمان  التالميذ من 

كلم. وتدعيمها باألنترنيت .
استمرار  ضرورة  الصحة  لقطاع  بالنسبة   اما 
يخص  فيما  الصحة  ملديرية  الدوري  البرنامج  يف 
دوريا  مع  الفحوصات  إلجراء  الطبية  القافلة 
لتسهيل  الصنع  مسبقة  غرفة  ووضع  إقتناء 
بالقرية  للساكنة  الدوري  الطبي  الفحص  عملية 
كماأسدى تعليمات صارمة ملدير الصحة إلتخاذ 
فحوصات  إجراء  أجل  من  الفورية  اإلحراءات 
طبية كل 10 أيام من طرف الفرقة الطبية املتنقلة 

مع متابعة مستمرة ودورية للعملية
مصطفى  أعطى  الريفي  السكن  قطاع   أما 
عملية  للشروع يف  تعليمات  الوالية  والي  قريش 
دراسة امللفات املودعة على مستوى مصالح بلدية 
تامنغست ، و هذا للشروع يف توزيع 400 إعانة 
فيها  مبا  القرى  مستوى جميع  على  ريفي  سكن 

قريتي إيلمان و ترهنانت.
بالنسبة لقطاع البريد أكد الوالي يف تعليماته 
و  السلكية  املواصالت  و  البريد  ملدير  املوجهة 
الالسلكية لربط الفرع البلدي يف جزئه املخصص 
البريدي  الفرع  لفتح  الالزمة  التجهيزات  إلقتناء 
سيتم  كما   ، ترهنانت  قرية  مستوى  على 
اجلزائر  بريد  ملصالح  متنقلة  فرقة  تخصيص 
)تامنغست( من أجل القيام بتسديد مستحقات 
املواطنينني املتقاعدين على مستوى القرية ، إلى 
البريدي  بالفرع  اخلاصة  التجهيزات  توفر  غاية 
على مستوى الفرع البلدي .اما بخصوص الربط 
املوضوع  بهذا  التكفل  مت   ، اإلتصاالت  بشبكة 
من خالل برنامج اخلدمة الشمولية )4G(اجليل 
الرابعفي إنتظارإستالم التجهيزات و اإلنطالق يف 

أشغال التركيب،

كلمته  يف  الوالي  تطرق  اخرى  جهة  من 
باإلنارة  اخلاص  إنشغالهم  السكان  حول  مع 
الشعبي  املجلس  لرئيس  تعليمات  مسديا   ،
الالزمة  اإلجراءات  إلتخاذ  لتامنغست  البلدي 
من  العمومية  اإلنارة  مصابيح  بتركيب  للتكفل 
فيما  سونالغازو  مصالح  مع  »ليد« بالتنسيق  نوع 
إيلمان شدد أيضا  يخص الدعم الفالحي بقرية 
مجال  يف  للولوج  الراغب  الشباب  مساعدة  على 
مستوى  على  ملفاتهم  إيداع  أجل  من  الفالحة 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب« »و الوكالة 
الصندوق  املصغر  و  القرض  لتسيير  الوالئية 

الوطني للتأمني عن البطالة.

والي تمنراست اكتشف حجم العزلة

 »إيالمان«و«ترهنانت« ...قرى مع وقف التنفيذ ؟
تعد منطقتي »إيالمان«و«ترهنانت« 80 كم شمال والية تمنراست من بين أكبر مناطق الظل بوالية تمنرست، المنطقتان 
اللتان حرم سكانها من مشاريع التنمية المحلية رغم الوعود المتكررة من المسؤولين المتعاقبين ،  »اخبار الوطن« تنقلت 

إلى المنطقتين  لنقل انشغاالت السكان .
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القسم الرياضي
وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« اإلسباني، فإن راموس )34 
يريد  لذلك  مدريد،  ريال  بقميص  إنهاء مسيرته  يرغب يف  عاًما( 
توقيع عقد جديد مع امليرنغي، وهو األمر الذي رحب به مسؤولو 

النادي، وسيتم حسم هذه املسألة يف غضون شهرين.
ومن املتوقع أن تصل مدة العقد اجلديد إلى موسمني إضافيني، 
رغم قرار النادي يف وقٍت سابق، بتمديد عقود الالعبني الذين تزيد 

أعمارهم عن 30 عاًما، بشكل موسمي.
وجاء قرار ريال مدريد بتجديد عقد راموس ملدة موسمني، يف 
ظل حفاظه على مستواه يف السنوات األخيرة. ومن املقرر أال يتم 

تقليل الراتب السنوي لراموس يف عقده اجلديد.

فينالدوم يدير 
ظهره  لليفربول

قدم ليفربول عرًضا جديًدا لالعب 
وسطه الهولندي، جورجينيو فينالدوم، 
الصيف  ينتهي  الذي  عقده  لتجديد 
»ميرور«  لصحيفة  وفًقا  املقبل.لكن 
البريطانية، فإن فينالدوم رفض العرض 
نهاية  عقب  مجاًنا،  للرحيل  ويخطط 
املوسم احلالي. وأوضحت الصحيفة أن 
الالعب الهولندي، بات يرى مستقبله 
يف ليفربول موضع شك، ال سيما بعد 
وصول تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ، 
مطلوبا  فينالدوم  وكان  الصيف.  هذا 
مواطنه  قبل  من  برشلونة،  يف  بقوة 
الذي  كومان،  رونالد  الفني،  املدير 
عمل معه يف منتخب الطواحني. لكن 
الالعب قرر عدم الرحيل، خالل فترة 
عقب  اجلارية،  الصيفية  االنتقاالت 
مدرب  كلوب،  بيورغن  اجتماعه 

الريدز.

يورغن كلوب يصر 
على إستقدام السنغالي 

إسماعيال سار  
أكد تقرير صحفي بريطاني، امس 
من  ليفربول  نادي  اقتراب  األربعاء، 
امليركاتو  خالل  جديدة  صفقة  حسم 
لصحيفة  اجلاري.ووفًقا  الصيفي 
»ميرور« البريطانية، فإن ليفربول توصل 
جنمه  ضم  بشأن  واتفورد  مع  التفاق 
السنغالي إسماعيال سار هذا الصيف.
الالعب  وكيل  أن  إلى  وأشارت 
مع  الشخصية  الشروط  حالًيا  يناقش 
رسوم  االتفاق على  مت  أن  بعد  الريدز، 
إسترليني.  مليون   32 البالغة  الصفقة 
واتفورد  مميز مع  وكان سار ظهر بشكل 
هبوط  رغم  املاضي،  املوسم  خالل 

فريقه إلى دوري الدرجة األولى.
مميزة  بعالقة  يتمتع  سار  أن  يذكر 
مع مواطنه ساديو ماني، جنم ليفربول، 
له اإلشادة  وأن األخير سبق  ال سيما 
إلى  قدومه  فور  إسماعيال  بقدرات 

البرمييرليغ.

يوفنتوس يضم 
موراتا

اإليطالي،  يوفنتوس  نادي  أعلن 
اإلسباني  املهاجم  مع  تعاقده  رسمًيا، 
أتلتيكو  من  قادًما  موراتا،  ألفارو 
على  بياًنا  يوفنتوس  وأصدر  مدريد. 
أعلن فيه ضم موراتا  الرسمي،  موقعه 
ملدة موسم على سبيل اإلعارة، مقابل 
10 ماليني أورو، مع أحقية الشراء يف 
أورو،  مليون   45 مقابل  املوسم  نهاية 
بيان  سنوات.وأوضح   3 على  ُتدفع 
له  يحق  البيانكونيري  أن  يوفنتوس، 
متديد اإلعارة ملوسم جديد، مقابل 10 
ماليني أورو أخرى.وإذا رغب يوفنتوس 
الثاني  املوسم  عقب  الالعب  ضم  يف 
بدفع  مطالًبا  سيكون   ،2021/2022
35 مليون أورو، ُتسدد على 3 سنوات. 
صفوف  يف  لعب  موراتا  أن  ُيذكر 
بني  ما  عامني  ملدة  قبل  من  يوفنتوس 

2014 و2016.

برشلونة يعلن رحيل سيميدو
امس  برشلونة،  أعلن 
األمين،  ظهيره  رحيل  األربعاء، 
بشكل  سيميدو،  نيلسون 
اإلجنليزي  الدوري  إلى  رسمي 

املمتاز.
الكتالوني، يف  النادي  وقال 
يودع  سيميدو  »نيلسون  بيان: 
وولفرهامبتون،  إلى  برشلونة 
مباراة  و122  مواسم  ثالثة  بعد 

كالعب مع البلوغرانا«.
بشأن  وولفرهامبتون  مع  التفاق  النادي  »توصل  وأضاف: 
ماليني   10 إلى  باإلضافة  أورو،  مليون   30 نظير  سيميدو، 
كمتغيرات«. وأمت: »يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لسيميدو، 

بسبب التزامه وتفانيه، ويتمنى له كل التوفيق يف املستقبل«.
على  الرسمي  حسابه  عبر  وولفرهامبتون  نشر  جانبه،  ومن 

»تويتر«، الفيديو التقدميي لصفقة سيميدو.

باريس سان جيرمان يتحرك 
الستعارة باكايوكو  

لتلبية  مساعيهم  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  مسؤولو  يواصل 
احتياجات توماس توخيل، املدير الفني للفريق. وذكرت قناة تيليفوت 
تيموي  الستعارة  حاليا  يتواصل  الباريسي  النادي  أن  الفرنسية، 
الباريسي  النادي  أن  وأضافت  اإلجنليزي.  تشيلسي  باكايوكو، العب 
إعارة  تريد  التي  تشيلسي  إلدارة  املادية  املطالب  تخفيض  يحاول 
40 مليون  5 ماليني أورو، مع بند بيعه نهائيا مقابل  باكايوكو مقابل 
مع  بتعاقد  يرتبط  السابق،  موناكو  تيموي العب  أن  وأوضحت  أورو. 
البلوز حتى صيف 2022. ولفتت إلى أن محاوالت ميالن اإليطالي 
لالحتفاظ بتيموي باكايوكو وجتديد استعارته، لم تكلل بالنجاح بسبب 
املطالب املادية لتشيلسى. وكان توخيل أكد أكثر من مرة حاجته لضم 
الالعبني  لتعويض  الصيف  هذا  دفاع  وقلب  ورأس حربة  العب وسط 

الراحلني عن الفريق بنهاية املوسم املاضي.

فولهام يقدم عرضا لالعب برشلونة
لضم  عرًضا  فولهام  تقدمي  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف   

الفرنسي جان كلير توديبو، مدافع برشلونة، هذا الصيف.
وقرر توديبو الرحيل عن كامب نو، بعدما علم أنه لن يكون خياًرا 

أساسًيا يف تشكيلة رونالد كومان، املدير الفني للبارسا.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن فولهام قدم عرًضا لضم 
توديبو بقيمة 18 مليون أورو، باإلضافة إلى 5 ماليني أورو كمتغيرات.

يف  سيكون  توديبو  مستقبل  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت   
األخرى،  اإلجنليزية  األندية  من  العديد  اهتمام  ظل  يف  البرمييرليج، 
اقتراب  نفسه،  الوقت  وليستر سيتي. يف  وإيفرتون  وولفرهامبتون  مثل 
السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي من الرحيل عن سان باولو، 
وسيبحث البارتينوبي عن قلب دفاع جديد، وسيكون اسم توديبو الذي 

لعب لبضعة أشهر يف شالكه مطروًحا على الطاولة.

فليك يستدعي مارتينيز لقائمة السوبر األوروبي
مارتينيز  خايف  اإلسباني  الوسط  العب  انضم 
لقائمة بايرن ميونخ، الذي يستعد ملواجهة إشبيلية 
األوروبي  السوبر  يف  اخلميس،  هذا  اإلسباني، 

مبلعب بوشكاش أرينا.
باقي  رفقة  عاًما  الـ32  صاحب  سفر  وتقرر   
امس  »بودابست«،  املجرية  العاصمة  إلى  زمالئه 
هذا  الالعب  رحيل  بايرن  تأكيد  رغم  األربعاء، 
إلى  عودته  باحتمالية  تفيد  تقارير  وسط  الصيف، 

أتلتيك بيلباو اإلسباني.
هانز  األملاني  املدرب  استدعى  ذلك،  ورغم   
شهدت  التي  للقائمة،  املخضرم  الالعب  فليك 
وليروي  نوبل  أليكسندر  اجلدد  الوافدين  تواجد 

ساني.
 وجاءت قائمة الفريق البافاري كالتالي:

ساني،  ليفاندوفسكي،  مارتينيز،  غنابري،  كيميتش،  بافارد،  سولي،  نوير،   
كويسانسي، زيركزي، بواتينغ، جوريتسكا، ديفيز، هيرنانديز، توليسو، مولر، أولريتش، 

أالبا، فني، نوبل، تيلمان، ريتشاردز وموسياال.

تألق هندرسون يهدد عرين دي خيا
انتزاع  نحو  سعيه  هندرسون  دين  بدأ 
مانشستر  يف  األساسي  احلارس  مركز 
بالتألق  خيا،  دي  ديفيد  من  يونايتد 
 ،3-0 ناديه  فوز  يف  خطيرة  فرص  وإنقاذ 
األندية  رابطة  كأس  يف  تاون،  لوتون  على 

اإلجنليزية احملترفة.
تغييرات   10 ضمن  هندرسون  وكان 
عقب  ليونايتد،  األساسية  التشكيلة  يف 
باالس،  كريستال  أمام   ،3-1 اخلسارة 

املمتاز.وعاد  اإلجنليزي  للدوري  اجلديد  باملوسم  للفريق  مباراة  أول  يف  املاضي،  السبت 
احلارس البالغ عمره 23 عاما، بعد فترة إعارة يف شيفيلد يونايتد، وتألق يف إنقاذ محاولة 
من توم لوكير، بعدما دخل مانشستر يونايتد آخر 10 دقائق متقدما 0-1  فقط، بفضل 

هدف خوان ماتا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط األول.
وعمره  يونايتد  كاراليل  من  قادما  يونايتد  مبانشستر  التحق  الذي  هندرسون،  وأبعد 
14 عاما، الكرة ليحافظ على تقدم ناديه وقبل ضمان االنتصار بهديف ماركوس راشفورد 
من  الذي  الدور  »هذا  يونايتد:  مدرب  سولسكاير  غونار  أولي  وقال  جرينوود.  وميسون 
املرجح أن يؤديه حراسنا، بالتصدي للكرات عند احلاجة، وفعل ديفيد )دي خيا( ذلك 
لسنوات واليوم فعله دين«. وأضاف ماتا، لشبكة سكاي التلفزيونية، بعد انتهاء املباراة: 

»هذه لقطة مهمة جدا ألن النتيجة كانت 1-0«.
ال  إحساس  هذا  حياتي،  طوال  بذلك  حلمت  »لقد  تويتر:  على  هندرسون  وكتب 
يصدق بأن أخوض مباراتي األولى مع النادي الذي أحبه!! حافظت على شباكي نظيفة 
واألهم حققنا الفوز!!«. وأكد هندرسون بذلك أنه سيكون منافسا قويا للحارس اإلسباني 
الواقع ظهر بشكل قوي يف  دي خيا الذي تعرض النتقادات حادة هذا العام، لكنه يف 

اجلولة املاضية أمام باالس يف أولد ترافورد.
أو  ألبيون  آند هوف  برايتون  مع  للكأس،  الرابع  الدور  يونايتد يف  مانشستر  وسيلعب 

بريستون نورث إند.

بعد أن تمكن من الحفاظ عل مستواه

ريال مدريد يستعد لتمديد عقد سيرجيو راموس
يستعد مسؤولو ريال مدريد، لتقديم عقد جديد لقائد 
الفريق الملكي سيرجيو راموس، حيث ينتهي عقده بنهاية 

الموسم الجاري.
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محمد هشام

العام  األمني  فيه  كان  الذي  الوقت  ويف 
ديديي  يامني  بن  الكاميروني،  لالحتاد 
بانلوك، قد كشف السبت الفارط عن تنظيم 
أن  غير  بهولندا،  اجلزائر  أمام  ودية  مباراة 
السلطات الهولندية والى حد األن، لم متنح 
بعد الضوء األخضر إلجراء هذه املقابلة على 
اللقاءات  تنظيم  صعوبة  وتفسر  اراضيها. 
الصارمة  الصحية  باإلجراءات  بأوروبا  الودية 
تفشي  للحد من  الدول  تفرضها بعض  التي 

فيروس كورونا.
الزمن  مع  سباق  يف  »الفاف«  ودخلت 
مع  املتزامن  »اخلضر«  تربص  إنطالق  قبل 
حيث  أكتوبر،   13 الى   5 من  الفيفا  تواريخ 
باشرت مفاوضاتها مع عدة احتادات أوروبية، 
بلدانها،  سلطات  موافقة  على  للحصول 
بخوض املواجهة الودية األولى ضد منتخب 
املرتقب أن يكشف االحتاد  الكاميرون. ومن 
الذي  األوروبي  البلد  اسم  عن  اجلزائري، 
سيحتضن معسكره املقبل، يف األيام القليلة 

املقبلة.
ويلح الناخب الوطني جمال بلماضي، 
الثقيل  العيار  من  منتخبني  مواجهة  على 
وديا، ملعرفة مستوى الالعبني بعد عدة أشهر 

من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
الذي  التحضيري  لتربص  وحتسبا 
لتصفيات  حتضيرا  الوطني  املنتخب  سيجريه 
املمتد  الفترة  يف   »2021 »كان  إلى  املؤهلة 
جمال  وجه  املقبل  أكتوبر   14 إلى   5 من 
بلماضي، الدعوة لكل من وسط ميدان نادي 

اجلزائر،  مولودية  ومدافع  زرقان،  آدم  بارادو، 
نبيل لعمارة، ضمن القائمة املوسعة، وأكمل 
كوادر  من  يعتبران  اللذان  ولعمارة،  زرقان 
تأشيرة  على  احلصول  اجراءات  فريقيهما، 

دخول األراضي األوروبية.
هذا  اجلزائرية،  االحتادية  وشرعت 
لالعبني  الدعوات  إرسال  يف  االسبوع، 
املعنيني بالتربص املقبل ل«اخلضر«، املتزامن 

مع تواريخ الفيفا.
الدعوة  ايضا  الوطني  الناخب  كما وجه 
الترجي  يف  الناشط  اجلزائري  للرباعي 
بدران،  القادر  عبد  وهم  التونسي  الرياضي 
وعبد  توغاي  امني  محمد  شتي،  الياس 
الرحمن مزيان، حسب ما كشف عنه نادي 

»باب السويقة« االثنني الفارط على صفحته 
إستدعى  كما  »فايسبوك«.  على  الرسمية 
السعودي،  احلزم  فريق  حارس  بلماضي 

اجلزائري مليك عسلة.   
عن  املتوقفة  الوطنية،  النخبة  وتواجه 
اللعب منذ نوفمبر 2019، منتخب زميبابوي 
نوفمبر   12 يوم  املقررة  الثالثة  ضمن اجلولتني 
نفس  من   17 يوم  والرابعة  الديار،  داخل 
املؤهلة  التصفيات  إطار  يف  بهراري،  الشهر 
 .2022 الى  املؤجلة   »2021 »كان  إلى 
افريقيا،  كبطل  لقبه  عن  الدفاع  إطار  ويف 
فوزين  بتحقيق  بداية موفقة  سجل »اخلضر« 
 1-0 وبوتسوانا  بالبليدة   ،5-0 زامبيا  أمام 

بغابورون.

بعد أن رفضت السلطات الهولندية منح موافقتها  

»الفاف« في سباق مع الزمن إليجاد 
ملعب الحتضان ودية »الخضر«

إتحاد الجزائر يواصل تحضيراته بعين البنيان
الحارس ألكسيس قندوز يوقع لموسمين

انضم حارس مرمى فريق سانت ايتيان الفرنسي، ألكسيس قندوز، الى احتاد 
اجلزائر ملوسمني، حسب ما اعلن عنه النادي العاصمي.

وبهذا يخلف قندوز صاحب 24 سنة، الذي كانا معارا الى نادي »بو« الصاعد 
عقده  فسخ  مت  الذي  منصوري،  اسماعيل  احلارس  الثانية،  الفرنسية  الرابطة  الى 
بالتراضي، يف حني مت متديد عقد احلارس األساسي محمد ملني زماموش لسنة أخرى 
اي الى غاية 2021. وبات نادي »سوسطارة« نشطا يف سوق االنتقاالت الصيفية، 
من خالل التعاقد مع عدة العبني، من بينهم هداف شباب قسنطينة، اسماعيل 
بلقاسمي واملدافعني فاحت عاشور من احتاد بلعباس وسعدي رضواني من وفاق سطيف 
إضافة  الفرنسي،  نادي شولي  من  اجلليل  عبد  اسامة  الفرانكو-جزائري  واملهاجم 
املوسم  االعارة  سبيل  على  للفريق  لعب  الذي  خليفة  بن  طاهر  امليدان  وسط  الى 
النادي شراء  قرار  بعد  لثالث سنوات  وقع  والذي  بارادو،  نادي  قادما من  املاضي 
عقده نهائيا. وعالوة على احلارس زماموش، مددت إدارة االحتاد عقود ثالثة العبني 
آخرين ويتعلق األمر بكل من املهاجم أمين محيوص ووسط امليدان حمزة كودري 
واملدافع عبد الرحيم حمرة. يذكر أن العبي اإلحتاد باشروا التحضيرات يوم االحد 
ثان  تربص  اجراء  قبل  بالعاصمة،  البنيان  بعني  واالطعام  للفندقة  العليا  باملدرسة 

مبستغامن من 11 الى 25 أكتوبر املقبل.
م.هشام

تحسبا لتصفيات المؤهلة الى بطولة امم افريقيا 2021
المنتخب الوطني لكرة السلة أكابر 

يستأنف  تدريباته
استأنف املنتخب الوطني لكرة السلة رجال أول أمس تدريباته بعد توقف دام 
سبعة اشهر بسبب فيروس كورونا، حيث دخل يف تربص ملدة عشرة ايام باجلزائر 
العاصمة حتسبا لالستحقاقات املقبلة، سيما التصفيات املؤهلة الى بطولة امم افريقيا 
2021.واستدعى الطاقم الفني الوطني بقيادة املدرب بالل فايد، 15 العبا منهم 
تربص  ال  ان هذا  علما  البترولي،  باملجمع  وأربعة  بوفاريك  بوداد  ينشطون  خمسة 

يتواصل حتى الفاحت اكتوبر املقبل باملركب االوملبي محمد بوضياف.
وجترى هذه التحضيرات حسب ما ميليه البروتوكول الصحي للوقاية من »كوفيد 

19« الذي اعده املركز الوطني لطب الرياضة.
وبرمج التربص املقبل »للخضر« من 6 الى 15 اكتوبر، دائما يف غياب الالعبني 
اخلطر  ناقوس  مؤخرا  دق  قد  فايد  بالل  األجنبية.وكان  البطوالت  يف  الناشطني 
املؤهلة  للتصفيات  حتسبا  اجلزائري  اخلماسي  حتضيرات  يف  املسجل  التأخر  بسبب 
الى البطولة االفريقية 2021، وقال »سجلنا تأخرا كبيرا يف التحضير، مع العلم ان 
الدورة التأهيلية االولى تكون نهاية نوفمبر، حيث أبقت الهيئة القارية على تاريخ 
للشروع  الالعبني  استدعاء  جدا  الضروري  من  نوفمبر.   29 الى   27 من  املنافسة 
يف التحضيرات يف اقرب وقت ممكن من اجل انتزاع تأشيرة التأهل الى النهائيات 
سنة  االفريقية  البطولة  يف  مرة  آلخر  شاركوا  -الذين  اجلزائر  ممثلو  القارية«.وتأهل 
االخضر  الرأس  على  فوزهم  عقب   2021 القارية  املسابقة  تصفيات  الى   2015-

خالل الدورة التمهيدية التي جرت يف جانفي باجلزائر.
ويخوض املنتخب اجلزائري تصفيات امم افريقيا 2021 ضمن املجموعة الرابعة 
رفقة نيجيريا، مالي ورواندا. وتقام الدورة االولى من 27 الى 29 نوفمبر بكيغالي 

برواندا والثانية من 14 الى 17 فيفري 2021 بباماكو مبالي.

قائمة  الالعبين المستدعين :
زيتون  رابح  مسعد،  علي  مراحي،  لعموري  مراحي،  رمزي  طارق حمداني، 
عبد  عقون،  أسامة  بوركايب،  مروان  تواتي،  صديق  محمد  بوفاريك(،  )وداد 
)نادي  ريغي  بن  الرؤوف  عبد  دكاكن،  هشام  البترولي(،  )املجمع  اهلل  حمديني 
سطاوالي(، عمر بليش )نصر حسني داي(، محمد عبودي )طليعة درارية(، مهدي 

برميلة )شباب الدار البيضاء(، محمد حرات.

باشر االتحاد الجزائري لكرة القدم تحركاته، إليجاد ملعبا الحتضان المباراتين الوديتين المحتملتين 
للخضر في أكتوبر المقبل في أوروبا.

بطلب من المدرب كازوني
مولودية وهران تقترب من ضم اإليفواري الندري هوسو

تقترب إدارة مولودية وهران من التعاقد 
مع العب الوسط اإليفواري الندري هوسو، 
برنار  الفرنسي  اجلديد،  املدرب  من  بطلب 
يف  الالعب  هذا  يريد  الذي  كازوني، 
املقبل،  للموسم  حتسبا  تشكيلته  صفوف 
الشاب  بإمكانيات  كثيرا  أعجب  حيث 

البالغ من العمر 19 عاما.
ألوان  حاليا  هوسو  الندري  ويحمل 
القسم  يف  الناشط  أبنغورو،  أسي  نادي 
مت  حيث  اإليفوارية،  بالبطولة  األول 
ترشيحه املوسم الفارط بني خمسة العبني 

لنيل لقب أفضل العب يف كوت ديفوار.
بوعالم  املدافع  مدد  أخر،  جانب  من 
وهران  مولودية  مع  عقده  رسميا  مصمودي 
إلى غاية جوان 2022 حسب ما أعلن عنه 

النادي الناشط يف الرابطة األولى احملترفة.
موقعه  على  الوهراني  النادي  وكشف 
الرسمي اول أمس أن اإلدارة بقيادة الرئيس 
إلى  التوصل  من  متكنت  محياوي  الطيب 
أرضية إتفاق مع مصمودي الذي لم يتردد 
بتجديد  املولودية  مع  املغامرة  مواصلة  على 

عقده ملوسمني إضافيني.  
مولودية  فريق  متكن  أخر،  جانب  من 
اجلزائر  احتاد  مدافع  ضم  من  أيضا  وهران 
عقد  على  وقع  الذي  بلقروي،  هشام 
النادي  وذكر  املولودية.  مع  عامني  ملدة 
الرسمية  صفحته  عبر  بيان  يف  الوهراني 
أن املدافع املخضرم، انضم رسميا لصفوف 
»احلمراوة«، يف صفقة انتقال حر، بعد أيام 

من إنهاء ارتباطه بالنادي العاصمي.

ومتكن الرئيس اجلديد ملولودية وهران، 
الطيب محياوي، حلد اآلن من التعاقد مع 
ثمانية العبني جدد، ويتعلق األمر بكل من 
نقاش ودرارجة من مولودية اجلزائر وخطاب 
بوفاريك وصيام من جمعية عني  وداد  من 
وبن  قسنطينة  شباب  من  وليمان  مليلة 
الفتح  من  ونعماني  املدية  أوملبي  من  علي 

السعودي وبورزوق من احتاد بسكرة.
الالعبون  املولودية  غادر  باملقابل، 
حسني  نصر  نحو  وسباح  وناجي  شويطر 
مبولودية  احلفيظ  عبد  التحق  فيما  داي، 
بن  الالعب  يحسم  لم  بينما  اجلزائر، 
»احلمراوة«  مع  عقده  فسخ  الذي  جلول، 

منذ يومني، مستقبله بعد.
م.هشام

سليماني يقترب من تدريب اتحاد بلعباس

اإلدارة تقــــلص ديــــــون النــــادي لدى لجنــة المنــازعـــات
متكنت إدارة احتاد بلعباس من تقليص ديونها لدى جلنة املنازعات التابعة لالحتاد اجلزائري لكرة القدم إلى ما قيمته 70 مليون دج، حسب ما علم من املدير العام للنادي.

وصرح عباس مرسلي، الذي يترأس أيضا النادي الهاوي لالحتاد، بأن القيمة اإلجمالية لديون فريقه لدى جلنة املنازعات بلغت يف وقت سابق 150 مليون دج، قبل أن تنجح إدارته يف تقليصها.
وأضاف نفس املسؤول، الذي عني مؤخرا يف منصب املدير العام خلفا لقدور بن عياد، بأنه سيواصل التفاوض مع الالعبني الذين اشتكوا االحتاد إلى جلنة املنازعات من أجل التوصل الى إقناعهم بجدولة ديونهم، وبالتالي 

إلغاء قرار املنع من االنتدابات املفروض على النادي من طرف اللجنة املذكورة.
وأضحى حل هذا اإلشكال أكثر من ضرورة بالنسبة لنادي البلعباسي، حتى يتمكن من تعزيز صفوفه بالعبني جدد حتسبا للموسم املقبل، وفق ذات املتحدث.

وتواجه إدارة ‘’املكرة’’ نفس اإلشكال قبل انطالق كل موسم بسبب املشاكل املالية للنادي الذي يعجز يف كل مرة عن تسوية أجور العبيه ما يدفع هؤالء إلى اللجوء إلى جلنة املنازعات للحصول على مستحقاتهم ووثائق 
تسريحهم. وأكد املدير العام لالحتاد أنه يسعى حاليا لتجنب تكرار نفس السيناريو مع العبيه احلاليني، مشيرا أنه جنح حلد اآلن يف جتديد عقود ثالثة العبني سحبوا شكواهم من جلنة املنازعات ويتعلق األمر بكل من ليث 

وحمزة وبلبنة. وأبدى ذات املسؤول تفاؤله بخصوص حتسن األوضاع يف الفترة املقبلة، سيما بعد االتفاق الذي توصلت إليه إدارته مع مؤسسة نفطال لتمويل النادي بقيمة مالية معتبرة.
ويسمح العقد اإلشهاري اجلديد بترتيب أمور االحتاد الذي يقترب من التعاقد مع املدرب سيد أحمد سليماني املنتظر يف الساعات القادمة بسيدي بلعباس للتفاوض مع مسيري االحتاد بخصوص إشرافه مجددا على العارضة 

الفنية لفريقهم للمرة الثانية بعدما كان قد ساهم يف جتنيبهم السقوط إلى الرابطة الثانية يف موسم 2018-2019.
م.هشام
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الكاتبة الّشابة »خولة رزيق«  لـ »أخبار الوطن« 

 » وشاحي األحمر« انعكاس لقضايا الواقع و المجتمع

حاورها / أ . خلضر . بن يوسف

كيف أينعت شخصّية املبدعة خولة ، ومتى بدأت تعانق 
وهج احلرف؟

 بصراحة ، بدأت الكتابة يف سّن مبّكرة ، ولكن لم ألَق الّتشجيع 
عندما  إّل  نفسي  بها  أطّور  الّتي  الّنصائح  ورّبا   ، الهتمام  أو  الكايف 
بلغت سّن الثالثَة عشرة سنة ، حيث شّجعني أستاذي على املطالعة ، 
وشاركت يف حتّدي القراءة العربّي...  إّل أنها كانت خطوة غير موّفقة 

لكّنها أسهمت يف جعلي أكتب أّول رواية لي.

هل عشقك للكتابة جاء صدفًة ، أم أّن ظروًفا أخرى 
أسهمت يف إخراج هذه الّتالوين اإلبداعّية؟

 أستطيع القول أّن عشقي للكتابة كان موروًثا عن أفراد أسرتي ، ويف 
نفس الوقت أسهمت املطالعة املكّثفة يف إخراجه.  ل نكتفي باملوهبة، 

بدورنا علينا صقلها لتخرج آنذاك ، وترى الّنور.

البيئة تؤّثر دائًما يف املبدع وهو يؤثر فيها ، ما أضافت لِك 
بيئتك احمليطة؟

أّنها أحبطتني أّول وما زالت   لم تضف لي بيئتي شيًئا ، سأقوُل 
والّصمود ، ووقفت بوجهها متحّديًة  باإلرادة  لكّنني واجهتها  تفعل ، 

آبيًة إّل أن أصل للمبتغى.

 » وشاحي األحمر« أّول إصدار لك ، لو حتدثينا أكثر عنه   ؟
 « الكتاب سأقول :  القارئ بوصف محتوى  أن أصارح  أردت  إذا   
إهمالي  مّني بسبب  الّرواية هذه ضاعت  أن  » حيث  إّنه عقاب خلولة 
للقلم ، وتوّجهي نحو الكتابة يف الهاتف ، أّما ما حتمله فأظّن أّنها هادفٌة 
اجتماعًيا، ودينيا، وعاطفيا كذلك...  لكّل كاتب رسالة وهدف ، 
هذه  وعلى  الّرواية  هذه  خالل  من  لي  رسالة  أّول  إيصال  حاولت  وأنا 
الّسيرة،  أنصح كّل كاتب  بأن يحافظ على عالقته العاطفية مع القلم 

وأن يصون العشرة بينهما.

من أين تستمّد الّشخصية الّروائّية حيوّيتها   داخل 
خطابك الّسردي؟

ضمن  الراوي  فيها  أدرج  بطريقة  رواياتي  أكتب  أن  أفّضل   
الشخصيات ، لذا ففي روايتي هاته، الّراوية هي نفسها بطلة القّصة ، 
قد يظهر للبعض أنها تستمّد قّوتها من األلم واملعاناة ، لكن يف األصل 
هي ل تأبه با يحيط بها ؛ تركّز على الهدف وحسب ، وبالّنسبة لي 

ولها: »إّن الّتركيز على الهدف هو أّول خطوات الّنجاح ».

هل هناك مشاريع أخرى يف مجال السرد   ؟
 أجل ، فأنا أميل كذلك لكتابة السيناريوهات ، لكن هذا يتطلب 
للوقت  ذلك  أترك  أن  أحاول  أكبر،   وجهدا  أكثر  خبرًة  أكثر،  دراسة 

املناسب...

 هل تتطابق شخصية خولة اإلنسانة مع الكاتبة والطالبة ؟
طبًعا ل،  دوما هناك أوجه اختالف  وهذا أمر بديهي ، فشخصيتي 
كطالبة صارمة أكثر، وشخصيتي ككاتبة أقّل اجتماعية من شخصيتي 
مع عائلتي ، لست متكبرة كما يظنني الكثيرون، أنا فقط أحب رسم 

احلدود ، ولدّي ثقة كبيرة بشخصي.

اخلوف من التوقف عن الكتابة يدفع البعض لالستمرار، 
هل لديِك هذا الهاجس؟

 كل كاتب ميّر بفترة يفتر فيها حبر قلمه ، ويشح فيها يراعه عن 
الّنفث ، لكن هذا ليس بهاجس بالّنسبة لي ، كّلما أشعر بأّنني أكاد 
أفقد عزميتي أستنتج أّنني بحاجة لغذاء ، وأسارع  ألقرأ وأتسلح للمعارك 

القادمة ، وأللج لعاملي بقّوة أكبر مّرة أخرى.

ماهي طموحاتك وآفاقك املستقبلية؟
وبالفعل   ، لغوّية  مدّققة  أصبح  ألن  أطمح   ، بالكتابة  أكتفي  ل 

حتصلت على شهادة يف ذلَك
وانضممت لكادر على مستوى عربّي ، والّدعم لم يكن من داخل 
اجلزائر بل كان من خارجها. كما أعمل على نفسي ألصبح سيناريست 

، ودكتورة يف علم البالغة.

فتحت الكاتبة الصاعدة  » خولة رزيق    قلبها ليومية » أخبار الوطن » في هذا الحوار الحصري ، كاشفة عن ميالد باكورة 
أعمالها الموسومة بـ » وشاحي األحمر » الصادرة حديثا عن دار نقطة بوك  للنشر والتوزيع ،   يضم   الكثير من الرسائل 

التي تحكي فيها  صاحبة 16  ربيعا عن معاناة وانعكاس لقضايا الواقع و المجتمع .  

نقطة إلى الجحيم  أو اإلنسان كإيديولوجيا
الّطابع  ذات  الكتابات  ميّد  أن  يرفض  األدب  تاريخ  غربال  سيظّل 
الذي تنتصر وتقترب فيه من اإلنسان  بالقدر  إّل  اإليديولوجي باخللود 
اإليديولوجيا  بوت  سيموت  اإليديولوجي  الّنص  ألّن   ، واإلنسانّية 
أو انقضاء عهد سلطوّي ما كان يفرض رؤيته ، ول  التي ينحاز لها ، 
 ، مثاًل  وسارتر  وتشيخوف  غوركي  نصوص  على  النظرة  هذه  تنسحب 
ألّن اإليديولوجيا عند هؤلء ل تعدو أن تكون مطّية إلى اإلنسان ، وإن 

كانت كتابة ترويجّية يف جوهرها .
هذا هو اإلنطباع الذي سيبقى يف نفس القارئ للمجموعة القصصّية 
»نقطة إلى اجلحيم » للسعيد بوطاجني ، فال ميكن وسمها بالواقعّية إّل 
يف مآلها الّدللي ، كما ل ميكن تصنيفها ضمن إيديولوجّية معّينة سوى 
أّنها تنحاز إلنسان عانى صنوًفا من القهر واإلذلل يف نظام فاسد من كّل 
األوجه هو النظام البوتفليقّي ،  فهل ميكن احلديث عن إيديولوجيا معّينة 
يف هذه الّنصوص ؟ وهل ميكن احلديث عن  بعٍد ماّدي  يف هذا املنجز ؟.
عالمات  من  تتكّون  ساخرة  لغة   : مرتكزين  من  الّنص  ينطلق 
منتقاة بتوّجس مبالغ فيه ، وثيمات نوّصفها بالبساطة  انكتبت قسًرا يف 
الّذاكرة اجلمعية ، وهي نتاج سطوة أنساق منْت يف ظّل الفساد الّسياسي 

الذي وسم مرحلة نظام بوتفليقة .
بجرٍد  إّل  النصوص  ما يف هذه  أيديولوجّية   ل ميكن احلديث عن 

بسيط لألنساق  املشّكلة لها وهي كاآلتي :
 النسق السياسي:  سمفونّية الفناء الوشيك /// جاللته ل يلعب 

الّنرد /// كوني بردا وسالما
النسق اإلجتماعي : أجل موافق //  اإلرث // املوت ل يحتاج 
العظيم //  يف عيونهم عمش  البطن  إليك //    سوء تقدير//  عبد 
//  قلق كّلهم مرضى // ل يولون أهّمية //  ليس لنا سواه //  وادي 

الّناموس .

النسق التاريخي: السعيد بوطاجني .
نسق الّذات :قلق وحزين يا جدي .

بقراءة بسيطة يف كّم  الثيمات املنبّث يف ثنايا الّنصوص ستتأّكد لنا 
الّنسق اإلجتماعي ،فاحملسوبّية  والعقوق والكسل واجلشع وبيع  سطوة 
الوهم والوقوع حتت سطوة الّتقاليد البالية والقابلّية للتخّلف واإلستعباد 
إحالة  إّل  ما هي  الّنسق  وتغليب هذا  للّرعّية ،  مادّي موّجه  نقد  كّلها 
خفّية من الكاتب إلى أّن جوهر األزمة يبدأ من اإلنسان البسيط ، من 
للسلطة،  تبرئة  األسرة كأّول خلّية تشرف على اإلنسان ،  ليس هذا 
له  بالّتراكم، لتصير طبيعة  املواطن  بها  يتلّبس  قيًما  تنتج  ألّنها بدورها 
بقاءها  تضمن   التي  ولكّل سلطة حيلها   ، اليومّي  من سلوكه  وجزًءا 
وسيطرتها ، ولكّن سطوة املجتمع املتعّلم أقوى من سطوة السلطة وهنا 
استشراف الكاتب للحراك الّشعبّي الذي قام يوم الثاني والعشرين من 

فبراير وأتى على نظام بوتفليقة .
إلى  الّثانية ، وهنا إحالة اخرى  املرتبة  الّسياسّي يف  الّنسق  ويأتي 
للمعارضة  ألّنه   ، الّسلطة  مع  الّصدام  يعني  ل  احلقيقّي  الّنضال  أّن 
إيديولوجّيتها واجندتها متاما كغرميتها الّسلطة ، وقد يبلغ الّطموح ببعض 
املعارضني إلى اإلستقواء باخلارج ، وتنفيذ أجنداته ، ومن ثّمة فالنضال 
غير   ، الّروحّي  وأمنه  كرامته   ، اإلنسان  وسعادة  لإلنسان  اإلنحياز  هو 
هذا بحث عن عرش  شبيه بالوهم ، أو ملء للبطن ، على اّن الكاتب  
تعّرض لبعض من أشكال الفساد السياسي يف هذه املجموعة ، فتغييب 
احلاكم من طرف احلاشية عن قضايا الّرعّية ، وعدم كفاءته ، وانخداعه 
باملظاهر ، وتفّرده بالّرأي كّلها عوامل لن تؤّدي يف الّنهاية إّل إلى اليباب 
العميم ، ومن املفارقة أْن يكون  الفاسد على علم بآلت الفساد ثّم ميعن 

يف ممارسته وهنا أيًضا استشراف ذكّي بقدوم حراك فبراير .
ل ميكن أن يخلَو أّي منجٍز سردّي للّسعيد بوطاجني من ذكر للتاريخ 

تليد ،يتجّلى هذا يف قّصة  عنونها  التذكير بجد  يروم  ، وكأّنه بذلك 
األصالة  لقيمتّي  ذكّي  اسقاط  يف   ، جّده  عن  فيها  حتّدث   ، باسمه 
واملعاصرة ؛  إّن صورة اجلّد يف هذه القّصة جاءت كما نظيراتها يف أعوذ 
باهلل ، و الّلعنة ،  مناذج تريد أن تذّكر الذات  بتاريخها وجذورها ، ألّن 
اإلرتداد نحو التاريخ والّتراث ليس نكوصا أحمًقا ، أو مظهًرا من املظاهر 
التحّجر ، بل هو تزّود من معني من شأنه أْن يرّم الذات التي عانت من 
كثير املعاول ، )احتالل ، استبداد ، ارهاب ، فساد مالي ...( ، وهنا 
ينبثق الّنسق املضاد ، ونعني به نسق اإلستغراب ، حيث اإلنسالخ 
من الّتراث والّتاريخ ، ووسمه بالّتخّلف ، ويظهر هذا يف تعّمد العجمة 
الّلسانّية ، واستيراد أنساق ل تتالءم وما يؤمن به املجتمع ، بل وتصادم 

القيم ، ويحدث هذا بدعوى احلداثة والّتنوير .
ا ، فاجلّد  ثم يأتي نسق الذات اخلالص ، ليعطي األزمة بعًدا روحّيً
يف )قلق وحزين يا جّدي ( ، كما يف أسعد أعوذ باهلل ، ميّثل الفحل 
اإلنسان  ألّن   ، الروحي  الّصفاء   على  يدّل  الذي   ، واملخّلص  واملنقذ 
عقل ووجدان ، وروح وماّدة ، ول ميكن أْن تسعد املاّدة مالم ترتبط هذه 
الّروح باحملّل األرفع الذي هبطت منه كما يقول ابن سينا ، وكما يرى 

أهل الّرياضة  والّتصّوف .
تّتخذ  وسياسة    ، الولى  بالّدرجة  إجتماعّي   إصالح   : وإذن   
عودة    ، والتراث  التاريخ  إلى  إيجابّية  وعودة   ، نبراسها  األخالق  من 
تنفض الغبار عما اندرس من املآثر واملنجزات والقيم ، وترميم الّروح  بأن 
ندّلها على سبيل الّصفاء ، تلك هي أسباب األزمة وتلك هي األدوية 
الناجعة جلسم الوطن املتهالك ،  بعيًدا عن أّي إيديولوجّية ، اإلنسان 
هو املستهدف ، ذلك هو ديدن الّسعيد بوطاجني ، وتلك قراءتي لنقطة 

إلى اجلحيم .
االستاذ الناقد شاهني دواجي 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة العـــــــــــــــدل 

مجلـــس قضــــاء البليــــدة 
محكمـــــة األربعـــــــــاء
 امانــــــة الضبــــــط 
تحت رقم: 312/20

شهـادة عـدم المعارضة و اإلستئناف 

السيد  من  بطلب  األربعاء  محكمة  لدى  الضبط  أمين  نحن 
 : في  الصادر  الحكم  على  االطالع  بعد  سعيد  مسادي   /
 : مسائل  في   20/01030 رقم:  تحت   09/07/2020

شؤون األسرة .
بين : مسادي سعيد وبين : مسادي أسامة و النيابة 

 : بتاريخ  المحررة  التبليغ  شهادة  على  االطالع  وبعد 
15/07/2020 من طرف االستاذ : رشيد الكشبور محضر 
شهادة  على  االطالع  بعد  و  البليدة  قضاء:  بمجلس  قضائي 
التبليغ المحررة بتاريخ : 15/07/202 من طرف االستاذ: 

رشيد الكشبور محضر قضائي بمجلس قضاء: البليدة 
أي  المذكور.  بالسجل  التاريخ  هذا  غاية  يقع  لم  بأنه  نشهد 
معارضة من طرف األطراف. و بناء على ذلك سلمت هذه 
قانونا.  بموجبها  للعمل  أعاله  المذكور  من  بطلب   الشهادة 

حرر باالربعاء في : 17/09/2020 
أمين الضبط

13
إشهار
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مجتمع

جيجل: سهام .ع
 

املتحدة  األمم  بجائزة  للفوز  أهله  االختراع   هذا 
ألفضل اختراع كما يعد اجلفيري أحد مدربي القادة 
مشروع  انشاء  على  حاليا  ويعمل  بالعالم  املهمني 
ميترو القادة والذي يوجهه لشباب الدول العربية من 
يف  مساعدتهم  على  والعمل  و  ومبتكرين  مخترعني 

اكتشاف ذاتهم .

هل ممكن أن حتدثنا على مشاركتكم يف 
املوسم التاسع من البرنامج جنوم العلوم 

وفوزك باملرتبة الرابعة؟
فقد  العلوم،  جنوم  برنامج  يف  ملشاركتي   بالنسبة 
املبتكرين  من  كبير  عدد  وفيها  جميلة  منصة  كان 
للمشاركة  يتنافسون  العربي  الوطن  من  واملخترعني 
بهاته  أدخل  أنني  واجتهد  أحاول  ما جعلني  ،وهذا 
املنصة وأقدم فكرتي وفعال واحلمد هلل دخلت املنافسة 
بها  أحلم  كنت  التي  األحالم  أهم  إحدى  وحققت 
يف حياتي، وصنعت الروبوت سيدو الذي يعتبر أول 
روبوت تفاعلي يعلم أطفال الصم لغة اإلشارة  واحلمد 

هلل توفقت 

- كيف جاءتك فكرة اختراع  الروبوت 
سيدو ، وهل كنت تتوقع له كل هذا 

النجاح  ؟
صراحة ماكنت أتوقع هذا النجاح ،توقعت ابتكر 
شيئ يخدم فئة الصم ولكن نتائجه كانت مبهرة يف 
العالم كله ، وانبهرت صراحة وهذا واحلمد هلل كان 
لي دافع ونظرة الوطن العربي لوجود عربي مبتكر يفوز 
بجائزة األمم املتحدة ويفوز باملرتبة األولى على مستوى 
لك  فاللهم  البشرية  يخدم  اختراع  كأفضل   العالم 

احلمد كان هذا بالنسبة لي شرف عظيم.
-اختراع اخر يضاف ملجموعتك وهو ما اسميته 
–العني احلمئة-وهو عبارة على طائرة تستخدم للرسم 
هذا  حول  أخرى  تفاصيل  من  الرمال  هل  على 

االختراع؟
احلمئة،  العني  سميته  اختراع  عندي  صحيح 
.الدرون  روم  الهيد  طيار  بدون  طائرة  عن  عبارة  هو 
عن  عبارة  وسطها  يف  قليال،  كبيرة  بها  6مراوح  
عدسة مكبرة وتفتح    املصراع وهو مثل العني فتفتح 
النصف  العدسة  على  الضوء  تسليط  ليتم  وتنكشف 
املقعرة لتركز الضوء على منطقة معينة لتقوم بحرقها 
الرمل  على  توجيهها  مت  فإذا    1700 حرارة  بدرجة 
ملادة  وحتوله  الرمل  حترق  فالشمس  الدروم   وحتركت 
للزجاج  فترسم على األرض  قريبة  او مادة  سليكون 

وهاته  املصراع  بغلق  نقوم  الرسم  توقيف  أردنا  واذا 
شعارات  وكتابة  رسم  من  رسوماتها  تتعدد  الطائرة 
توفقت  هلل   واحلمد  وغيرها  توعوية  مرورية  وإشارات 
معروفة  كورية  جامعة  مع  اتفاقية  أبرمت  حيث  فيه 
مت  هلل  واحلمد  باجلامعة  للبحث  االبتكار  وعرض 
تكرميي هناك وهذا شيء جد فخور فيه أن اختراعاتنا 

نحن كعرب تدرس باجلامعات الغربية..

 ما السر اهتمامك بفئة ذوي االحتياجات 
اخلاصة؟

حقيقة ان أي مبتكر يبحث عن مشكلة ويحاول 
يخدم  احلمئة  العني  وابتكاري  لها  احللول  إيجاد 
املنعدم فيها األمن  السائقني يف الصحاري واألماكن 
وأنا عندي مشكلة وقصة حقيقية أنني فقدت أخي 
فهد اهلل يرحمه بسبب حادث سيارة فبطبيعتي أبحث 
عن املشاكل التي تواجه البشرية واحولها لفرص وابدأ 
بالبحث عن ابتكارات لها،كذلك بالنسبة البتكاري 
أنني  وحاولت  كبيرة  مشكلة  رأيت  سيدو  الروبوت 

اصاعد فيها واحلمد هلل توفقت

-لو حتدثنا على االختراع واالبتكار يف 
العالم العربي يف أي خانة ميكن تصنيفه

العربي  الوطن  يف  واالبتكارات  االختراعات 
انبهر عندما أرى  موجودة ولكنها التوثق،أنا صراحة 
بالعالم  الشباب  كل  من  غريبة  عجيبة  فيديوهات  
الأصبح  وتسجل  وتصنع  تعمل  لو  ابتكارات  فيها 
الوطن العربي يحتل املراكز األولى يف االبتكار بالعالم 
خصوصا شباب شمال غرب إفريقيا كشباب اجلزائر 
وتونس وليبيا واملغرب هاته الدول بها ابتكارات هائلة 
و رهيبة وروعة ولكن لألسف التوثق ،هناك العديد 

من املبتكرين .اآلن كل واحد  فيما عنده ابتكارات 
أصدقائه  مع  بنشرها  ويكتفي  مبنزله  به  خاصة 
ابتكارات  أنها  يدري  احد  وال  يومي  روتني  لتصبح 
صاحبه. على  والدهب  األموال  ودرت  سجلت  لو 
فنحن تنقصنا ثقافة تسجيل االبتكاراتواالستثمار يف 
هاته التسجيالت والبراءات .نحتاج من املستثمرين 
مراكز  إنشاء  الدول  ومن  األموال  رؤوس  وأصحاب 
خالل  من  ودعمهم  فيهم  هؤالءواالستثمار  لدعم 
التسجيل  ومساعدتهم يف  اختراعاتهم  براءة  تسجيل 
وتوفير الكلمات القانونية من قبل القانونيني لكتابتها 

حتى ننجح يف نشر اختراعات عربية بالعالم

-ماهي أهم التحديات والعوائق التي 
تواجه الشباب العربي املبتكر ؟

العاطل  العربي  الشباب  ماليني  هناك  األكيد 
رأيت  جبارة  طاقة  قادة  لديهم  هؤالء  العمل  عن 
فيهم مالمح اإلنتاجية والنهضة ،ملاذا هؤالء ينتظرون 
الينشؤون  ملاذا  الذاتية  سيرهم  ويرسلون  وظائف 
بعض  تنقصهم  خدماتهم،هؤالء  ويقدمون  شركات 
املهارة  هاته  لديهم  تلتمس  القيادة ،البعض  مهارات 
أعمل  أن  قررت  ولذلك  قادة   أنهم  اليعلمون  ولكن 
وعلماء  قادة  يكونون  كيف  لنعلمهم  القادة  ميترو 
شخص  أي  يستطيع  املنهج  هذا  خالل  من  أثرياء 
ويكون  وبرنامجه اخلاص  يفتح  مشروعه اخلاص  ان 
يف  ويساعد  ووطنه  بلده  تنمية  على  ويعمل  قائد 
زيادة مردودته والدخل لبالده ويحقق اكتفاء لعائلته 
تنفيذهم  خالل  من  ملوظفني  بيوت  فتح  يف  ويساهم 
لهاته االبتكاراتواملشاريع  خصوصا الشباب اجلزائري 

املعجب به.

نعلم ان مدير مركزك ‘صناع االبداع’ هو 
املدرب اجلزائري فاحت لشهب والذي يعتبر 

صورة منودجية عن املادة اخلام للذكاء 
للشباب اجلزائري،  فهل ممكن ان نرى يوما 
مشروع ميترو القادة يحط رحاله باجلزائر 

كمشروع استثماري
وصحيح  اجلزائري  بالشباب  معجب  أنا  احلقيقة 
ان  أحد قادة مشروع ميترو القادة أخونا  اجلزائري فاحت 
عليهم  أعتمد  الذين  الشباب  أحد  يعتبر  هو  لشهب 
فريق  ويقود  املشروع  هذا  يف  لي  اليمنى  اليد  ويعتبر 
عمل رائع وإن شاء اهلل نحن نهدف لفتح فرع مليترو 
القادة باجلزائر  ونستثمر يف الشباب ونساعدهم بإذن 
اهلل ان يكونوا قادة-علماء-اثرياء يقدمون للوطن فاليد 
يف  األولوية  لهم  وتكون  السفلى  اليد  من  خير  العليا 
توظيف اآلخرين ،يف قيادتهم لتحقيق النمو والتطور 
للبالد انا مؤمن جدا باجلزائر وشمال إفريقيا فهي دول 
جبارة وأجزم ان النهضة ستأتي من هناك ،فالشباب 
والنور  املستقبل  فيهم  أرى  هائلة  جبارة  طاقة  هناك 
وبصيص األمل،وأسأل اهلل ان يوفقهم خلدمة الدين 

ويصيرون منوذج للدولة اإلسالمية والعربية 
-محمد حسن اجلفيري مؤلف ومدرب يف اعداد 
القادة وكاتب صحفي  وغيرها ،اال تعتبر التوفيق بني 

كل هذا جناح بحد ذاته ؟
النجاح احلقيقي هو ان أرى قادة أفضل مني وأن 
أرى شباب يقودون ويعملون أفضل مما أنا عملته،إذا 
اخرجنا وانتجنا أشخاص يعملون نفس الذي عملته 
أنا أو أقل فهذا دليل على عدم جناحي،فنجاحي هو 
ان يتخرج شباب على يدي أفضل من ماوصلت إليه 
إلى  اهلل  بإذن  ويطورونها  األمة  ويقودون  يعملون  أنا 

أعلى املراتب واملراكز يف العالم.

-رسالتك للشباب اجلزائري
رسالتي لشباب اجلزائري، شمروا على سواعدكم 
ياشباب .فأنتم بلد املليون قائد وبلد املليون رائد أعمال 
عمالقة   شركات  ستكون  التي  شركة  املليون  وبلد 
توظف كل الوطن العربي بإذن اهلل ،أريد أن تركزوا يف 
أعمالكم ونحن بإذن اهلل سنكون لكم داعمني ويدنا 
بيدكم وبإذن اهلل سنصل سويا إلى العاملية ونقود قطار 
إلى  اهلل  بإذن  الشباب  ونوصل  سرعة   بأسرع  القادة 
اهلل  بادن  معكم  وتكون  الهمم  واعالي  القمم  أعالي 
قمة وهمة عالية تناطح اجلبال،همة يسودوها الطموح 
والفخر والعزة لشباب املسلمني والعرب يف كل مكان 
يقود  قائد  املليون  شباب  واحي  العالم،أحييكم  يف 
االزدهار  إلى  العربي  وبالعالم  بها  وينهض  اجلزائر 

والتقدم واالبتكار بالعالم ككل..
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نجم برنامج نجوم العلوم ‘محمد حسن الجفيري’في حوار ألخبار الوطن :

الشباب الجزائري طاقة جبارة 
وهائلة والنهضة العربية ستنطلق 

من دول شمال افريقيا
االختراعات واالبتكارات في الوطن العربي موجودة ولكن ال توثق 	
 يجب على المستثمرين والحكومات دعم الشباب المبتكر    	
 نعمل على االستثمار بالجزائر وفتح فرع لمشروع ميترو القادة 	

محمد حسن الجفيري قطري الجنسية أحد المشاركين في البرنامج التلفزيوني الهادف –نجوم العلوم- 
بطبعته التاسعة والتي فاز فيها بالمرتبة الرابعة على مشروعه »الروبوت سيدو«، والذي برمج 

وخصص ألطفال الصم البكم كروبوت تفاعلي يوفر تعليمات مبتكرة لتعلم لغة اإلشارة.
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

  تعّد الترجمة  شكال من أشكال تقليص املسافات 
العوالم الفكرية والفلسفية يف عالقة تثاقف. لقد  بجعل 
تقدمه  لم  ما  امليالدي  التاسع  القرن  يف  األسالف  قّدم 
املأمون،  القرن، مع اخلليفة  الالحقة، وكان هذا  العصور 
العصر الذهبي الذي انشأ بيت احلكمة ألنه أدرك قيمتها 

يف حتصني العقل.
اليونانية  البالغية  واملنظورات  الفلسفة  لنقل  وكان   
السريانيني،  بوساطة  الفارسية  واآلداب  الهندية  والعلوم 
فلسفية  تيارات  ظهور  إلى  أدت  التي  العوامل  أهم  من 
ستؤثر يف املنجز الغربي، ولوال هذا اجلهد ملا عرفنا املنطق 
والصوفية واملعتزلة، وملا ظهر اجلاحظ وابن املقفع والكندي 

والفارابي وابن رشد وابن سينا. 
  إاّل أن الترجمة تدهورت مع سقوط بغداد عام 1252، 
االستعمار  مع  ثم  نابليون،  حملة  مع  إال  تنتعش  ولم 
للبلدان العربية، حينها برزت ترجمات لهاالت  األوربي 
أدبية، ومنها أعمال: الفونتني، كورناي، راسني، هوغو، 
بودلير، شكسبير، كيتس، شيلي، كما نشطت الترجمة 
اهتمت  التي  تلك  خاصة  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 

باملسميات التركية.
  تقول الدراسة التي قدمتها اليونسكو، إن عدد الكتب 
اليوم، أي  إلى  العباسي  العهد  العربية من  إلى  املترجمة 
تترجمه أسبانيا  الذي  العدد  قرابة 10.000 كتاب، هو 
ترجمه  ما  واحد  عام  يف  تترجم  إسبانيا  أن  أي  سنويا، 

العرب مجتمعني يف 1300 سنة.
   على البلدان العربية أن تترجم سنويا 220.000 
كتابا لتبلغ ما بلغته أسبانيا، يف حني أن الدراسة التي قام 
العرب،  املترجمني  احتاد  من  بتكليف  بحث،  فريق  بها 
ومراكز  النشر  دور  قبل  من  العربية  إلى  نقل  ما  أّن  أظهر 
الترجمة ومختلف الهيئات لم يبلغ 3000 عنوان ما بني 
احتذاء  علينا،  كان  الذي  الوقت  يف   ،2009 و   2000

بهذا البلد، ترجمة قرابة  1.980.000 عنوانا.
عشر  يف  نسمة،     9.818.000 هنغاريا،  تترجم   
سنني، 5190 كتابا لكل مليون مواطن، أي قرابة 51900 

كتابا، يف حني يترجم الوطن العربي، 389.373.000 
نسمة، 44 كتابا للعدد نفسه، يف الوقت الذي كان عليه، 
 197.500 يترجم  أن  مرجعا،  هنغاريا  أخذنا  نحن  إن 

مؤلفا. 
 أّما إن أخذنا أسبانيا منوذجا، 46.818.000 نسمة، 
فإّن على العرب ترجمة 80.000 كتاب سنويا، والواقع 
أنهم ال يترجمون سوى 333 كتابا، موزعة على 22 بلدا، 

أي مبعدل 22.1 كتاب لكل بلد.
املترجمة  الكتب  عدد  أن  إلى  اإلحصائيات  تشير 
ينشر يف  مما  باملائة   1 يعادل نسبة  خالل عشر سنوات ال 
الترجمة.  واقع  يعكس  ما  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
كما ميكننا، يف حالة اجلزائر، اإلشارة إلى أسباب ضعف 

الترجمة:   
ما  باملترجم كضمانة،  قانون خاص  يوجد  أوال: ال   
يفسر هجرة املترجمني إلى بلدان أخرى، ومنها: لبنان، 
اإلمارات العربية، الكويت. هناك، من ناحية املكافآت، 
بلدان تقدم أضعاف ما تقدمه املؤسسات اجلزائرية، مبا يف 
لم  مذّل  مبقابل  بعضهم  اشتغل  لقد  الثقافة.  وزارة  ذلك 

يحصلوا عليه يف زحمة االستخفاف والبيروقراطية.
 300 نظير  أورو   3 يعادل  ما  اخلاصة  النشر  دور  تقدم 
كلمة، وتقدم دور النشر األجنبية  30 أورو. إضافة إلى ما 
كان ذا عالقة باإلخراج واإلشهار والتوزيع.  إن ما ينشر يف 
لبنان واإلمارات يوزع يف كل العالم العربي. يف حني أّن 
ما يترجم يف العاصمة ال يصل إلى قسنطينة، وال نسمع 

عنه شيئا يف  اإلعالم.
أية  فقدان  إلى  أدى  الهيئة  هذه  غياب  ثانيا:   
استراتيجية: وضع قائمة بأسماء املترجمني، ضبط قائمة 
الكتب بناء على األهمية وحاجة اجلامعات واملؤسسات، 
ترجمته.  وجب  وما  ترجمته  متّت  ملا  بإحصائيات  القيام 
لذلك ال نستغرب ظهور ترجمتني للكتاب الواحد، دون 
تنسيق أو مراجعة من حيث إن الناشرين لم يؤسسوا لهذه 

التقاليد.
  ثالثا: عدم تخصيص ميزانية للترجمة: وزارة التعليم 

العالي، وزارة الثقافة، املجلس األعلى للغة العربية، وزارة 
املجاهدين، املؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار، وباملقابل، 
على  وكمثال  مخصوصة،  لفئات  استثنائي  دعم  يقدم 
يكفي  ما  واحد  حفل  يف  املطربني  أحد  تقاضى  ذلك: 
لترجمة 560 كتابا، كما أن عشرة العبني يحصلون على 

مكافآت سنوية كافية لترجمة 40.000 كتاب.
من  النشر  دور  نفور  إلى  التمويل  غياب  أدى  رابعا: 
الترجمة التي تتطلب أمواال معتبرة، قليلة مقارنة باألموال 
املخصصة للسفاسف، ومن هذه املستلزمات: شراء حقوق 
الترجمة، حقوق املترجم، الطبع، التوزيع، ما يرفع تكلفة 
الكتاب يف ظل محدودية إمكانات القارئ واستغنائه عن 

الكتاب.
  خامسا: تطرح مشكلة املقروئية بحدة، على عكس 
التي تسّوق  أو بعض اخلطابات  الدعاية،  إليه  ما تذهب 
القراءة تعرف انحسارا كبيرا، ما يجعل  أّن  للوهم، ذلك 
بنقل  الناشرين  بعض  يكتفي  لذا  مغامرة،  الترجمة 
الكالسيكيات األوروبية التي جتاوزت اخلمسني سنة ألنها 
ال تتطلب شراء احلقوق.  سادسا: التركيز على العربية 
أو الفرنسية، دون اللغات األخرى: االجنليزية، الروسية، 
الصينية، الفارسية، اليونانية، الهندية، األملانية، إضافة 
الفرنسية  الترجمات  إلى  العودة  الوسائط:  اعتماد  إلى 

لنقل املؤلفات التي كتبت بلغات أخرى.
من  يخلو  ال  عنيف  انتقاء  على  االعتماد  سابعا:   
واألشخاص  والسياسي  والتاريخي  األيديولوجي  الضغط 
النافذين لتمرير مشاريعهم، دون األخذ باجلودة واحلاجة 
العالقات  الترجمة خاضعة ملنطق  لقد غدت  اجلماعية. 
اجلزائرية  باملؤلفات  تعلق  ما  خاصة  الضغط،  وجماعات 

التي يراد نقلها إلى لغة ثانية.
ما  والبحث  للثقافة  إسرائيل تخصص  فإن    لإلشارة 
يقارب 6 باملائة من ميزانيتها، وهو رقم معتبر. أّما اجلزائر 
فكانت تخصص للثقافة قرابة 1.29 باملائة، لتنخفض يف 
قانون املالية 2016 بنسبة 65 باملائة، لذا يتعذر احلديث 
عن أفق الترجمة ما لم تدخل يف صلب اهتمامات الدولة.
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تقول األخبار الواردة 
يف تقارير املراسلني 

الصحفيني من والية 
الوادي إن خمسني )50( 
رضيعا جنوا بأعجوبة 

من موت محقق، 
مبستشفى »بن ناصر لألم 
والطفل«، إثر حريق شب 
يف اجلناح اخلاص بهم. 

فلوال لطف اهلل ورحمته 
بنا وبالبلد لكان احلديث 

- اآلن - جاٍر عن كارثة 
اجتماعية وإنسانية.

    طبعا، املتهم األول يف 
مثل هذه احلاالت هي 
الشرارة الكهربائية! 

حسب التفسيرات 
التي يسارع املسؤولون 
إلى تقدميها، وبالطبع 
هذا التفسير يرافقه 

اإلعالن املشهور أو 
اجلملة السحرية  التي 
ترافق تلك التفسيرات 
»البايخة« ، وهو فتح 

حتقيق يف القضية ملعرفة 
األسباب، اخللفيات 

واملقدمات..إلخ ، والتي 
كادت أن تدخل البلد يف 

حداد؟ 
فلنتساءل مبنطق 

العاقل: أيعقل أن يكون 
مستوى األمن والتأمني 

ضعيف إلى هذا املستوى 
يف جناح حساس جدا 

كهذا اجلناح؟ قد يقول 
قائل إن سرعة التدخل 

جنبتنا الكارثة ومت إنقاذ 
الرّضع وهو ما يجعل 

تساؤلنا يجانب الصواب! 
    وهنا ، جند أنفسنا 

مجبرين على التذكير 
باحلقيقة املّرة من 

خالل استنطاق ذاكرة 
القائمني على اجلناح، 
وعلى املستشفى وعلى 

شؤون الصحة بالوالية: 
ألم تشهد املصلحة ذاتها 

حريقا مماثال العام 
املاضي وبالتحديد 

بتاريخ 23 سبتمر 2019؟ 
ألم يتعهد مسؤول 
الصحة - آنذاك - 

باحليلولة دون تكرر مثل 
هذه احلوادث؟

    ال أعرف خلفيات 
احلادث، وال ميكن اتهام 
أّي كان فهذا ليس دورنا، 

لكن ميكننا أن نقول بـ 
»الفم املليان« إن ما وقع ما 
كان ليكون لوال اإلهمال 

البشري، ما كان ليكون لو 
قام كل واحد منا بعمله 
كما ينبغي أن يقوم به.

وإذ نحمد اهلل على 
سالمة الرضع وأمهاتهم، 

فإننا نؤكد أن الكثير 
من متاعب هذا البلد 
هي نتاج اإلهمال. لذا 

احلزم مطلوب والصرامة 
ضرورية يف التعامل مع 
املتسببني يف التسّيب. 

بلســــان: ريــــــاض هــــــويلي

ُمعظــــلة 
التَّســُيب ؟

186 إصابـــــــة 
بكورونـا خالل 24 
ساعة فـي الجزائــر
كشفت أمس وزارة الصحة،   تسجيل 186 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا املستجد، خالل الساعات 
الـ24 األخيرة.وذكر الناطق الرسمي للجنة 

متابعة تفشي فيروس كورونا، الدكتور جمال 
فورار،  أن العدد اإلجمالي لإلصابات بالفيروس 

التاجي بالبالد  قد ارتفع  إلى 50400 إصابة.

وزارة االتصــــال تقاضــي 
القناة الفرنسيـة »أم 6«

حجـــز » سرديــــن فاســـد« 
بالذرعـــــان بالطـــارف

والصحة  التجارة  مديريتي  مصالح  مع  بالتنسيق  أمس  بالطارف  الذرعان  دائرة  أمن  حجز 
كميات معتبرة من السمك الفاسد غير الصالح لإلستهالك البشري  .

ومت  حجز 1850 كلغ من السردين  منقولة يف وضعية غير مطابقة للشروط الصحية على منت 
شاحنتني وأستوجب إتالفه .

ف سليم
 

ســالف فواخرجـي 
تترحم على الراحل 
حمـدي بنانــــي

قدمت  النجمة السورية، سالف 
فواخرجي،  تعازيها الى عائلة   الفنان اجلزائري 

القدير، حمدي بناني، بعد وفاته  .نشرت 
سوالف فواخرجي، على صفحتها بانستغرام 
صورة جمعتها مع أيقونة املالوف ، وكتبت: 

»رحمة والسالم لروح صاحب الكمان األبيض، 
الفنان اجلزائري الكبير واجلميل حمدي بناني«.

تعزيـــــــــة
انتقل إلى رحمة اهلل  احلاج 
حسني العصماني عن  عمر 

ناهز 70 سنة، وهو صهر 
الزميل ومسؤول  القسم 

التقني بجريدة أخبار الوطن  
عادل نكاع.

 وبهذا املصاب اجللل ، تتقدم 
أسرة »أخبار الوطن« بالتعازي 

اخلالصة للزميل ،سائلني املولى  
اهلل عز وجل أن يلهم ذويه 

الصبر والسلوان  ويتغمد الفقيد 
يف واسع رحمته .

إنــا هلل وإنــا إليــه راجعـــون  

 بعد تقديها  نظرة مضللة عن احلراك يف حصة تقرير حصري:

سكـان الدمنيــة يغلقــون 
مقــر بلديــة تمالــوس

البلدية  مقر  غلق  غربي والية سكيكدة على  متالوس  الدمنية يف  قرية  أمس سكان  اقدم 
باألقفال للمطالبة بفتح حتقيق من الوالي اجلديد يف سلسلة املشاريع الهامة و األساسية املتوقفة 
البلدية و مقاوالت  واتهم  احملتجون  7000 نسمة.  القرية ذات  بصورة مشبوهة على مستوى 
األشغال بالتسبب يف تعطيشهم من خالل توقف مشروع املاء مند ثالثة سنوات ، إلى جانب 
معاناتهم من غياب الكهرباء الريفية و شبكة الصرف الصحي و حصص البناء الريفي التي. 
وسارع رئيس البلدية رفقة رئيس الدائرة اجلديد االجتماع مع ممثلني عن احملتجني ،و قدم لهم 
سيتم  املطلب  باقي  و  تعطيله  أسباب  يف  التحقيق  و  املتوقف  املاء  مشروع  بتحريك  ضمانات 

جتسيدها وفق برنامج هو اآلن قيد التجسيد .
جمال بوالديس

البراءة للصحفي بلقاسـم جيـــر
نطق، مجلس قضاء اجلزائر، أمس، بالبراءة يف 
حق الصحفي بلقاسم جير من تهم انتحال الصفة 
واالبتزاز املنسوبة إليه.وكانت احملكمة االبتدائية 

لبئر مراد رايس قد أدانت الصحفي بلقاسم جير بـ3 
سنوات حبسا نافذا، وأودع الصحفي بلقاسم جير 

سجن احلراش شهر جويلية 2019.
 حسان مرابط

 رفعت وزارة االتصال أمس دعوى ضد القناة الفرنسية   )أم 6( بتهمة تصوير حصة 
»حتقيق حصري«   »دون اعتماد«. حسبما علم لدى وزارة االتصال.

و أكد ذات املصدر لوكالة االنباء اجلزائرية  أن »وزارة االتصال رفعت أمس دعوى بسبب 
تصوير حصة يف اجلزائر دون احلصول على االعتماد املنصوص يف التشريع الساري ضد القناة 

الفرنسية »M6« التي بثت يوم االحد املاضي وثائقي حول اجلزائر«.
و كانت القناة الفرنسية قد بثت مساء االحد املاضي وثائقي يف حصتها »حتقيق حصري«    
ذات  حسب  احلراك.  عن  مضللة  نظرة  خالله  من  قدمت  الثورات«.  بلد  »اجلزائر  عنوان  حتت 
املصدر.و أوضحت  الوزارة يوم االثنني املاضي أن هذه »السابقة حتملنا على اتخاذ قرار مينع قناة 
قد  كانت   »6 »أم  الفرنسية  القناة  ادارة  أن  مذكرة  كان«.  شكل  بأي  اجلزائر  يف  بالعمل   M6
لفريق عمل حصة »حتقيق حصري«   2020 مارس  السادس من شهر  اعتماد يف  بطلب  تقدمت 
)Enquête exclusive( بغرض تصوير وثائقي حول »تثمني االزدهار االقتصادي و 
السياحي ملدينة وهران و تعدد الثقافات يف بالدنا«.وأبرزت الوزارة أن »هذا الطلب لم يحظى بقبول 
مصالح وزارتي االتصال والشؤون اخلارجية«. مشيرا إلى أنه يف نهاية األمر. »قام فريق العمل بإنتاج 
اقتراب أي  أنه مع  الوزارة  فيلم وثائقي آخر )...( يتضمن نظرة مضللة عن احلراك«.و تأسفت 
موعد انتخابي »هام« بالنسبة للجزائر ومستقبلها. »تقوم وسائل اعالم فرنسية بإجناز روبورتاجات 
ومنتوجات صحفية وبثها. هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزمية الشعب اجلزائري السيما 
فئة الشباب«.و أضافت الوزارة. يف هذا الشأن. أنه »ليس وليد الصدفة أن تتصرف وسائل اإلعالم 
هذه بالتشاور وعلى مختلف املستويات والدعائم. علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه 

صورة اجلزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب اجلزائري مبؤسساته«.
رحمة .ع 

تحديـد هويــــة 
اإلرهابـي المقضـي 
عليــه بجيجـــل

كشفت وزارة الدفاع الوطني، أمس، عن هوية 
اإلرهابي املقضي عليه يف 20 سبتمبر 2020 بوادي 
جنجن يف جيجل. ويتعلق بـ«سليمان يوسف« املدعو 

الطيب أبو قتادة، الذي التحق باجلماعات اإلرهابية سنة 
2006، والذي كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية.

وفــاة بـراح 
حسينة رئيسة 
مصلحـة طــب 
األطفال سابقا 
بـ»بارنــي«

وجه وزير الصحة والسكان واصالح 
املستشفيات، عبد الرحمان بن 
بوزيد، أمس األربعاء،   بتعازيه 

اخلالصة  مبناسبة  وفاة االستاذة 
براح حسينة.

وكانت الراحلة  تشغل منصب رئيسة 
مصلحة طب األطفال سابقا، باملركز 
االستشفائي اجلامعي نفيسة حمود، 

بارني سابقا.
وتقدم الوزير نيابة عن كافة إطارات 
ومستخدمي الوزارة بخالص التعازي، 

راجيا من املولى أن يتغمد الفقيدة 
برحمته ويسكنها فسيح جنانه.


