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ـارم للَحجـِر  مرابـط: َنتائـج التَّطبيق الصَّ
تظهـُر بعــد أسُبوعيـــــِن

أعلنت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة 
العمرانية الشروع يف فرض حجر منزلي جزئي على 

18 بلدية بوالية سطيف، وذلك من الساعة الواحدة 
زواال إلى غاية اخلامسة صباحا من اليوم املوالي، ملدة 

15 يوما ابتداء من يوم أمس الثالثاء، وهذا يف إطار 
تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، 

وبالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية بالوالية.
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اريِخ اإلعالُم وِحفُظ التَّ

ِة ياساِت اإلعالميَّ بين الَحقيقِة والسِّ
كثير من األسئلة املهمة التي تطرح عن 

أحداث وصراعات شهدتها الثورة اجلزائرية 
مازالت دون إجابات شافية، رغم عدد كبير 
من البحوث األكادميية وسيٍل من الشهادات 
التاريخية التي صدرت يف السنوات األخيرة 

عن مجاهدين وشخصيات وطنية مهمة 
عبر وسائل اإلعالم. لكّن، هل تكفي تلك 

البحوث والشهادات لكتابة تاريخية 
سليمة؟ أم أّن أدوات عمل الباحثني 

واملؤّرخني مازالت غير متوافرة مادام 
األرشيف الوطني غير متاح أمامهم؟ وأّي 

دور ميارسه اإلعالم يف حفظ التاريخ؟

أقــــالم15

يِح بامَلدينِة اجَلديدة يف البّيض09 02املالييُر َذهبْت أدراَج الرِّ
سُتعرض للُمصادقِة خالَل املجلِس الِوزارّي الَقادِم 

ُر الخّطَة الَوطِنية لإلنعاِش  الحكوَمـُة تحضِّ
االجتَماعــيِّ واالقِتصــــاديِّ

الثالثاء، جلسة عمل ضمت  ترأس رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، أمس 
الوطنية لإلنعاش  املعنيني بإعداد اخلطة  الوزير األول وأعضاء احلكومة 

واالجتماعي. االقتصادي 

05
برج بوعريرج

الحراِئـــق ُتتِلــــف 
مئــاِت الِهكتــــاراِت 
من َغابات »زمُّورة« 

08
الوادي

ُسكان َحي »19 مارس« 
َينتِفُضـون طلًبـا لألمـِن

د. َحِسينة ُبوِشيـــــخ  	

1500 َسكٍن ببريزنة.. الَمشروُع الُحلم! 

06
البليدة

ُسكان األربعاء ُيهّددوَن 
بَتصعيـد االحتجاَجـات 

بسبـــب الَعطـــش

وزارُة الّداِخلية تعِلُن تطبيَق احلجِر اجُلزئيِّ على 18 بلديًة بسِطيف

حتّول مشروع حتّول مشروع 15001500 سكن ببلدية بريزينة - أو ما يسمى باملدينة اجلديدة - إلى  سكن ببلدية بريزينة - أو ما يسمى باملدينة اجلديدة - إلى 
عالمة مميزة يف سلسلة اإلخفاقات والغش يف اإلجناز والتأخر يف جتسيد البرامج عالمة مميزة يف سلسلة اإلخفاقات والغش يف اإلجناز والتأخر يف جتسيد البرامج 
التنموية، املشكل الذي طاملا عانت منه والية البيض، وتعاني. هذا املشروع الذي التنموية، املشكل الذي طاملا عانت منه والية البيض، وتعاني. هذا املشروع الذي 

انطلق منذ عقود تعاقبت عليه جلان التحقيق عّلها تعيد احلياة إليه مجددا، غير انطلق منذ عقود تعاقبت عليه جلان التحقيق عّلها تعيد احلياة إليه مجددا، غير 
أن مصيره ومصير املاليير التي أنفقت عليه ما يزاالن مجهولني، فُحِرَم املستفيدون أن مصيره ومصير املاليير التي أنفقت عليه ما يزاالن مجهولني، فُحِرَم املستفيدون 

من احلصول على سكناتهم، وتعمقت أزمة السكن التي تخنق املواطن ببلدية من احلصول على سكناتهم، وتعمقت أزمة السكن التي تخنق املواطن ببلدية 
بريزينة يوما بعد يوم. بريزينة يوما بعد يوم. 

 ُوالة اجُلمهورّيِة ُيقّرروَن َتعِليق  ُوالة اجُلمهورّيِة ُيقّرروَن َتعِليق 
إبراِم عقوِد القــران ُمؤقًتا إبراِم عقوِد القــران ُمؤقًتا 

ُق  ُيعّلـــِ
الـّزواج

الَوبــــــاُءالَوبــــــاُء

َرفعْت عدَد  َرفعْت عدَد  األعراُس  ِمهيــــــاوي:ِمهيــــــاوي: األعراُس      
%%   2525 اإلَصاباِت بكورونا بِنسبِة اإلَصاباِت بكورونا بِنسبِة 

الّزواِج  إبراِم ُعقود  الّزواِج َتعليُق  إبراِم ُعقود  َتعليُق  بركانـــــي: بركانـــــي:      
قريًبا ِثماَره  َسنقِطُف  َحكيٌم  قريًباقراٌر  ِثماَره  َسنقِطُف  َحكيٌم  الِقــرانقراٌر  شـــروُط  الِقــران  شـــروُط   حجيمـــــي: حجيمـــــي: 

 ال َتكتِمُل دون الَعقِد امَلدني ال َتكتِمُل دون الَعقِد امَلدني

روبورتـــاجروبورتـــاج
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وزارة الّداخلية تعلن تطبيَق الحجِر الُجزئي على 18 بلدية بسطيف

ارم للَحجِر  مرابط: َنتائُج التَّطبيق الصَّ
تظهـــُر بعـــد أسُبوعيـــِن 

صفية نسناس

أصدرته  بيان  يف  الوزارة،  وأفادت 
كال  يشمل  اإلجراء  هذا  بأن  أمس،  يوم 
سطيف،  ذكرها:  اآلتي  البلديات  من 
أوريسيا،  عباسة،  عني  ارنات،  عني 
عني  قالل،  األبطال،  قصر  وملان،  عني 
العلمة،  بئر حدادة،  احلجر،  أزال، عني 
بازر سكرة، القلتة الزرقاء، بوقاعة، عني 
)مركز(  برج  بيضاء  أوسني،  بني  الروة، 
هذا  أن  البيان  وأوضح  الكبيرة.  وعني 
اإلجراء واملتمثل يف احلجر اجلزئي يتعني 
من خالله »التوقيف التام« لكل األنشطة 
مبا  واالجتماعية  واالقتصادية  التجارية 
املسافرين  نقل  حركة  توقيف  ذلك  يف 

والسيارات.
وذكر البيان أن هذا اإلجراء مت عمال 
20-( رقم  التنفيذي  املرسوم  بأحكام 
168( املؤرخ يف 7 ذي القعدة عام 1441 
املتضمن   2020 سنة  يونيو   29 املوافق 
نظام  تدابير  وتدعيم  املنزلي  احلجر  متديد 
الوقاية من انتشار فيروس كورونا، السيما 
املادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة 
الوالة - عند الضرورة - بإقرار حجر منزلي 
جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو 
أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى، وبالنظر  حيا 

لتطور الوضعية الوبائية بوالية سطيف.
اجتماع  خالل  الوالي  أوضح  كما 
اجلزئي  احلجر  فرض  بعد  أمس،  عقده 
إلغاء  قرار  أن  بالوالية،  بلدية   18 على 
أصحاب  منه  يستثنى  التنقل  رخص 
اإلسمنت،  ومصنع  واملطاحن،  املصانع 

كما أّن رخص التنقل للمقاولني ملغية.
األمنية  املصالح  الوالي  أمر  كما 
إلجراءات  الصارم  بالتطبيق  الوالية  يف 
التنقل،  وعدم  املنزلي  باحلجر  الاللتزام 

تفشي  سبب  هي  الالمباالة  أّن  مؤكًدا 
الفيروس.

صارمة  تعليمات  الوالي  أعطى  كما 
لكل من رئيس األمن وقائد الدرك بالوالية 
بتطبيق غرامة مالية على كل مواطن ميتنع 

عن ارتداء الكمامة يف الشارع.
نقابة  رئيس  الصدد، دعا  هذا  ويف 
ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، 
يف اتصال أجرته معه » أخبار الوطن« كافة 
املواطنني إلى ضرورة تطبيق احلجر بطريقة 
سليمة، وعلى السلطات االلتزام بتطبيقه 
بصرامة وهو ما سيعطي نتيجة إيجابية يف 
أقصى  أسابيع على   3 أو  أسبوعني  ظرف 
شل  يف  األمر  سيساهم  حيث  تقدير، 

انتشار الفيروس.
إجماعا  هناك  أن  املتحدث  وأضاف 
الصحة  ومهنيي  ممارسي  مختلف  بني 
بضرورة سن مثل هذه القرارات واملتمثلة 
من  عدد  على  اجلزئي  احلجر  تطبيق  يف 
 - حتولت  التي  سطيف  والية  بلديات 
ولألسف - إلى بؤرة للوباء حيث إن القرار 

بوالية سطيف  اخلاص  أمس  يوم  الصادر 
مكافحة  خبراء  جلنة  تقارير  بعد  يأتي 
الفيروس، وهو قرار سليم إذا التزم اجلميع 
من  أنه  مبرزا  املقبلة،  األيام  يف  بتطبيقه 
الضروري أن يشمل القرار واليات أخرى 
عدد  يف  متزايدا  ارتفاعا  تعرف  التي 

احلاالت املؤكدة.
إلى  حديثه،  يف  مرابط،  وتطرق 
شهر  منذ  الصحة  قطاع  ممارسو  يعانيه  ما 
اجلليلة  واخلدمات  املنقضي،  فيفري 
األسالك  مختلف  يف  يقدمونها  التي 
الذي  اخلطر  إلى  باإلضافة  والواليات، 
إصابات  تسجيل  بعد  خاصة  يداهمهم 
بوالية  أطباء   3 آخرها  ووفيات،  مؤكدة 
بسكرة. وهنا ال بد اإلشارة إلى الظروف 
التي يزاولون فيها عملهم نظرا إلى نقص 
مما  العطل  من  ومنعهم  احلماية  وسائل 
جعلهم يعانون من ضغط وإرهاق عصبي 
الصحة  قطاع  جعل  ما  وهو  ونفسي، 
وضعا  اجلارية  السنة  بداية  منذ  يعيش 

استثنائيا بامتياز.

والسكان  الصحة  وزير  عاين 
البروفسور  املستشفيات  وإصالح 
أمس  يوم  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد 
الصحية  الهياكل  بعض  الثالثاء، 
حيز  وضع  حيث  األغواط،  بوالية 
اخلدمة كال من املؤسسة االستشفائية 
بأفلو  والطفولة  األم  يف  املتخصصة 
سريرا   240 اجلامعي  واملستشفى 
ومركز السرطان باألغواط، كما عاين 
كال من مستشفى احميدة بن عجيلة 
الستشفائية  واملؤسسة  باألغواط 
عبدالقادر  بجرة  الشهيد  العمومية 
بأفلو، وهما املؤسستان اللتان حتتضنان 
للمصابني  الصحي  العزل  مصلحة 
معاينة  إلى  إضافة  كورونا،  بوباء 

الصيدلية اجلهوية.
إشارة  إعطاء  على  الوزير  وأشرف 
وباء  عن  للكشف  جهازين  تشغيل 
الوالية  منه  استفادت  الذي  كورونا، 
للمصابني  التحاليل  عملية  لتسريع 
تعود  كانت  والتي  الوباء،  بهذا 

خمسة  أو  أربعة  بعد  للوالية  نتائجها 
أو  اجلزائر  من  باستور  معهد  من  أيام 
للقطاع  مشاكل  وسببت  وهران،  من 
حيث اكتظت مصالح العزل الصحي 
إصاباتهم،  يف  وباملشتبه  باملصابني 
املتكررة  االحتجاجات  إلى  إضافة 

ألهالي املصابني واملتوفني. 
التي  الهياكل  الوزير  واعتبر 
كبيرة  مكاسب  الوالية  بها  تعززت 
قيد  الفور  على  وضعها  يجب  للقطاع 
الوالية  مرضى  منها  ليستفيد  اخلدمة 
وبخصوص  املجاورة.  والواليات 
السرطان،  مرضى  حول  انشغال 
وحدة   50 وجود  عن  الوزير  كشف 
للعالج الكيماوي على مستوى الوطن 
للكشف وتشخيص هذا  و52 مسّرعا 
الداء، لكن أولوية الوزارة - حسبه - 
الوقاية من اإلصابة  هي توفير وسائل 
بهذا الداء، واستمع الوزير النشغاالت 
السكان التي طرحها ممثلوهم ومتحورت 
لـ  يتسع  بأفلو  مستشفى  إجناز  حول 

تعد  التي  أفلو،  مبدينة  سريرا   240
عاصمة لـ 12 بلدية شمالي الوالية، 
للتكفل باملرضى وهو االنشغال الذي 
قيساري  السيناتور  كذلك  عليه  ألح 
أن  أظن  كنت   « قال  الذي  محمود، 
املشروع مسجل حيث وعدنا به الوزراء 
على  الوزير  ألح سيادة  لكن  السابقون 
ضرورة تسجيله ألنه ضروري للتكفل 
واشتكت  هذا،  اجلهة.  مبرضى 
التي  القاسية  الظروف  من  القابالت 
يعملن فيها وعدم توفير وسائل الوقاية 
 10 أصيبت  حيث  كورونا،  وباء  من 
قابالت - حلد اآلن - بالوباء القاتل، 
طالب  كما  العمل،  وسائل  ونقص 
بتطهير  بالوالية  املدني  املجتمع  ممثلو 
كانت  التي  اللوبيات  من  القطاع 
اخلدمات  وتراجع مستوى  تقهقر  وراء 
الصحية بالوالية بسبب سوء التسيير 

والصراعات. 
 نورين عبد القادر

وزير الّصحة يعاين هياكَل قطاعه بالوالية
َبن ُبوزيد َيمنُح األغواَط ِجهاَزْي َكشٍف عن ُكورونا

دعَم دسترة مقترح مشاركة الجيش خارج الحدود
ي: يجُب االسِتغناُء عن اللُّغِة  مقرِّ
الِفرنسّيِة في التَّعاُمالِت اإلَدارّيِة

أن حزبه مع  الرزاق مقري،  السلم، عبد   أكد رئيس حركة مجتمع 
التعديل الدستوري الذي يتيح مشاركة اجليش خارج احلدود بعد موافقة 
اللغة  هيمنة  على  والقضاء  اللغات  تنوع  ضرورة  على  مشددا  البرملان، 

الفرنسية على التعامالت اإلدارية.
وحّذر مقري، يف ندوة صحفية عقدها أمس مبقر حزبه، من الوضع 
املتأزم يف ليبيا، قائال:«إن هناك أطرافا تدعم أعمال حفتر يف املنطقة بهدف 

الوصول إلى احلدود اجلزائرية، من أجل زعزعة أمن واستقرار البالد«.
وبالعودة للمادة اخلاصة بخروج اجليش خارج احلدود، قال إن الظروف 
اإلقليمية تصب يف ذلك االجتاه من أجل حماية األمن القومي اجلزائري، 
محاولة  أي  لردع  احلدود،  خارج  املشاركة  صالحية  اجليش  ملنح  داعيا 

تسلل إلى التراب الوطني من قبل أعداء الوطن. 
مشروع  مسودة  بخصوص  »حمس«  مقترحات  مقري  واستعرض   
للوصول  والنضال  البرملاني  النظام  الدستور، متمسكا بدعم خيار  تعديل 
إليه. يف املقابل، شدد رئيس حمس بأن ال مشكلة لهم مع النظام شبه 
الرئاسي إذا طبق على أصوله، مشيرا إلى أن التزوير االنتخابي بالنسبة 
إلى احلزب هو أكبر أنواع الفساد وال يسقط بالتقادم وهو يف خانة اخليانة 

العظمى وأنه جرمية فادحة.
اللغات  تنوع  مع  حزبه  لدى  مشكلة  وجود  »حمس«  رئيس  ونفى 
باعتبارها عامال أساسيا يف تطوير اقتصاد اجلزائر وإبرازها يف أحسن صورة 
على  والقضاء  اللغات  تنوع  ضرورة  على  مشددا  الدولي،  الصعيد  على 
هيمنة اللغة الفرنسية على اإلدارة والتسيير واالعتماد على اللغة العربية 
يف جميع التعامالت اإلدارية، مضيفا - يف السياق ذاته - أن احلزب يركز 
يف خطابه على البرنامج االقتصادي والسياسي. أما الهوية، فإنه ينخرط 
املتحدث  إذا الحظ محاوالت طمسها. وخاطب  النقاش بخصوصها  يف 
على  اطلعنا  قائال:«لقد  الدستور،  بتعديل  املكلفة  اخلبراء  جلنة  أعضاء 
موضوع  يف  متطابقة  تقريبا  وهي  واجلمعيات  األحزاب  مقترحات  معظم 
الهوية«، راجيا بذلك أن يتم أخذ رأي األغلبية، داعيا إلى عدم االنحياز 

لألقلية التي لم تشارك يف النقاش.
أسماه  ما  بسبب  فرنسا  مع  ثقايف  مشكل  وجود  املتحدث   وكشف 
الفرنسية  اللوبيات  أن  مضيفا  مهمة،  مواقع  أخذوا  الذين  فرنسا  عمالء 
تقف ضد بناء اقتصاد يف اجلزائر، قائال: »إن هناك عدة مشاكل مع فرنسا 
يف  ارتكبوها  التي  اإلنسانية  اجلرائم  بسبب  التاريخي  املشكل  بينها  من 

اجلزائر، داعيا فرنسا لتقدمي اعتذارها«. 
اجلمعيات  جلهود  شكره  بخالص  مقري  تقدم  أخرى،  جهة  ومن 
اخليرية التي ساهمت يف مجابهة وباء كورونا، مبرزا دور كل مسؤول يف 
محاولة احتواء هذا الوباء، قائال »إن األمر ليس بالهني نظرا خلطورة الوضع 
الصحي يف اجلزائر وسائر العالم، وأي تهاون أمامه قد يؤدي إلى نهاية أمة 
بأكملها«، كما دعا كل املواطنني إلى التحلي بروح املسؤولية يف التعامل 

مع الوباء والوقاية منه. 
احمد بوكليوة

عقب توزيع مسّودة تشخيص المنظومة الّتربوية، واجعوط: 
 عقُد َجلساٍت َمحلّيٍة إلعاَدة النَّظِر 

في الَمناهِج التَّربويِة
محلية  جلسات  تنظيم  عن  واجعوط،  محمد  التربية،  وزير  كشف 
وجهوية وذلك حتضيرا للجلسات الوطنية إلعادة النظر يف املناهج التربوية.
وأضاف الوزير، يف تصريح أدلى به يوم أمس للقناة األولى، أن وزارة 
التربية الوطنية وزعت على الفاعلني والشركاء االجتماعني وكذا أصحاب 
االختصاص وثيقة من أجل تشخيص املنظومة التربوية، والوقوف على ما 

هو إيجابي وما يحتاج إلى حتسني.
مبناسبة  أقيمت  احتفالية  هامش  على  الوطنية  التربية  وزير  وصّرح 
الذكرى الـ 58 لعيد االستقالل والشباب، بأن توزيع هذه الوثيقة يشمل 
»الشركاء االجتماعني، األساتذة وأصحاب االختصاص، وكذلك ممثلي 

أولياء التالميذ«.
كما أكد واجعوط أن مسّودة تشخيص املنظومة التربوية »ستنبثق منها 
التربوية، سواء تعلق األمر  املنظمة  رؤية جديدة مجددة ملا ستكون عليه 
باملناهج أو بالبرامج، ومحتويات الكتب. وأضاف وزير التربية أن كل هذه 
التربوية  املنظمة  وجعل  »حتسني  أجل  من  تأتي  واملشاورات  اإلجراءات 
ترقى إلى ما نصبوا إليه، وستكون هنالك جلسات على مستوى احمللي، 

ثم على املستوى اجلهوي وعلى املستوى الوطني أيضا«.
اإلذاعة الوطنية 

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الشروع في فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بوالية 
سطيف، وذلك من الساعة الواحدة زواال إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما ابتداء من يوم أمس 
الثالثاء، وهذا في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وبالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية بالوالية.



عّمـــار قـــردود
 واحًدا من أكبر التحديات غير املسبوقة 
كحال  ذلك  يف  حالُه  املعاصر،  تاريخه  يف 
املجتمع الدولي ككل، إنها اجلائحة الكبرى 
التي جعلت العالم كله من أقصاه إلى أقصاه 
ميكن  ما  إلنقاذ  العام  االستنفار  حالة  يعلن 

إنقاذه من املصابني بهذا الوباء القاتل.
الوقائية  اإلجراءات  احترام  عدم  وأدى 
إذ  بالفيروس،  اإلصابات  عدد  ارتفاع  إلى 
قياسية  مستويات  األخيرة  األيام  خالل  بلغ 
الوقائية احلكومية يف  مخيفة لتذهب التدابير 

مهّب الريح!
وقد أجمع املسؤولون واملختصون وباألرقام 
واألدلة على أن سبب تزايد نسبة اإلصابات 
األعراس  إلى  يرجع  اجلزائر  يف  بالفيروس 

والتجمعات العائلية،  وهو ما جعل عدد من 
عقود  إبرام  منع  إلى  يبادرون  اجلمهورية  ُوالة 
الزواج عبر نحو 20 والية من أصل 48 موزعة 

على التراب الوطني.
مسؤولية  اجلهات  من  العديد  وحملت 
تصاعد منحى إصابات فيروس »كورونا« إلى 
توصي  التي  الوقائية  بالتدابير  االلتزام  عدم 
العائلية  التجمعات  ومنها  الصحة،  وزارة  بها 

الناجمة عن األعراس واألفراح خصوًصا.
بن  الرحمان  عبد  الصحة  وزير  وقال 
بوزيد، االثنني املاضي، يف مؤمتر صحايف، إنه 
غير متشجع إلعادة فرض احلجر الصحي ألنه 
لن يأتي بنتيجة، وأوضح أن »احلجر الصحي له 
تبعات على حياة املواطنني، وعلى االقتصاد، 
اإلجراءات  لتشديد  صالحيات  هناك  لكن 
للوباء،  واسعا  انتشارا  تعرف  التي  املناطق  يف 

ال  اإلصابة  معدالت  ارتفاع  وأن  خصوصا 
العديد من  يشمل  لكنه  اجلزائر،  على  يقتصر 

الدول كالبرازيل والواليات املتحدة ومصر.
ورغم هذا االرتفاع، إال أن السلطات لم 
تتخذ قرارا بالعودة إلى احلجر الصحي العام. 
السبت  تبون،  املجيد  عبد  الرئيس  وأكد 
احلجر  إلى  العودة  يف  ميانع  لن  أنه  املاضي، 
الصحي يف حال قررت اللجنة العلمية ذلك.

استأنفت  املاضي،  جوان   14 ويف 
إطار  يف  واقتصادية،  جتارية  أنشطة  اجلزائر 
أكثر  قبل  فرضتها  احترازية  تدابير  تخفيف 
»كورونا«،  تفشي  من  للحد  أشهر،   3 من 
األسبوع  الوزراء  مجلس  يعلن  أن  قبل 
البحرية  احلدود  إغالق  استمرار  املاضي، 

واجلوية والبرية.
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الشؤون  وموظفي  لألئمة  الوطنية  للتنسيقية  العام  األمني  أوضح 
 - الشرعيَّ العقَد  » أنَّ  الوطن،  لــ«أخبار  حجيمي،  جلول  الدينية، 
القضاء  نظِر  يف  ِخْطبٍة  ُد  مجرَّ املسجد-  يف  اإلمام  يعقده  أي الذي 
للمطالَبة  الكافيُة  القضائية  احلصانُة  للمرأة  به  يكون  فال  ؛  اجلزائريِّ
ى إلى الفراق بعد  بحقوقها فيما إذا ُتويفِّ زوُجها أو َحَدَث نزاٌع بينهما أَدَّ

 .» أن اختلى بها واختلط؛ لذلك يجب إمتاُم العقِد الشرعيِّ بالعقد املدنيِّ
ُوالة  بعض  قرار  فإن  سبق،  ما  على  »وبناًء  وأضاف حجيمي: 
تكون  أن  وننتظر  ومهم  صائب  الزواج  عقود  إبرام  بتعليق  اجلمهورية 

نتائجه على أرض امليدان إيجابية إن شاء اهلل«. 
ع.ق

واِج ُمؤقًتا  ُوالة الُجمهورّيِة ُيقّرروَن َتعِليق إبراِم عقوِد الزَّ

»ُكورونا «.. َيهلُك الحرَث 
والّنسـَل فــي الَجزائـر !

جلول حجيمي األمين العام للتنسيقية الوطنية لألئمة:

ُل دون الَعقــِد الَمدنــي شــروُط القـِران ال َتكتمــِ

عقب عدم احترام قواعد الوقاية

روَن تعليـَق  ُوالة الُجمهورّيـة ُيقرِّ
واِج  إبــراِم ُعقــوِد الــــزَّ

أصدر عدد من ُوالة اجلمهورية، خالل األيام األخيرة، قرارات صارمة تقضي بتعليق 
مستوى  على  بالبلديات  املدنية  احلالة  مصالح  مستوى  على  الزواج  عقود  إلبرام  مؤقت 
فإن  املدنية،  احلالة  ملصالح  أصدروها  التي  ووفق التعليمات  آخر.  إشعار  والياتهم حتى 
الواليات املعنية بالقرار هي كل من: خنشلة، اجلزائر العاصمة، باتنة، ميلة، بومرداس، 
البويرة،  تبسة،  تيبازة،  أدرار،  البيض،  متنراست،  سكيكدة، وهران، بسكرة،جيجل، 

غليزان، تيارت وبعض بلديات البليدة وبجاية.
ويهدف هذا اإلجراء ملنع التجمعات العائلية منها إقامة األفراح، األعراس، اخلتان، 
القرارات  هذه  اخلاصة. وجاءت  واملساكن  األماكن  العزاء على مستوى  ومراسم  الوالئم 

نتيجة عدم احترام تدابير الصحة والوقاية واإلخالل بقواعد التباعد االجتماعي.
وكان والي بسكرة، عبد اهلل أبي نوار، أول من عّلق عملية إبرام عقود الزواج مؤقًتا 
وإلى غاية إشعار آخر، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس »كورونا«.وأفاد بيان صادر 
عن الوالي وجهه للمسؤولون احملليون بأن »عملية إبرام عقود الزواج أصبحت تشكل عاماًل 
ال ُيستهان به يف توفير شروط انتشار كورونا، سواًء خالل اإلجراءات اإلدارية التي تقام 

على مستوى البلديات أو خالل إجراء احلفالت واألعراس«.
تبًعا  أنه  بالوالية  املسؤولة  اجلهات  كافة  إلى  الوالي  وجهها  التي  التعليمة  يف  وجاء 
لسلسلة التدابير واإلجراءات الوقائية الرامية حملاصرة الوباء وانتشاره، ونظًرا إلى كون إبرام 
عقود الزواج أصبحت تشكل عاماًل ال يستهان به يف توفير شروط انتشار الفيروس، سواء 
أثناء اإلجراءات الرسمية التي تتم على مستوى املصالح، أو باخلصوص التي تتم على 
إلى  وذلك  مؤقتا  الزواج  عقود  إبرام  عملية  تعليق  تقرر  فقد  واحلفالت  األعراس  مستوى 

إشعار آخر.وشدد الوالي على ضرورة تطبيق والتقيد بصرامة بهذه التعليمة.
ع.ق

مدير معهد باستور:

16 إلـى 17 % من اإلَصابـاِت 
حـــاالٌت َعاِئلّيـــــٌة 

باستور، يف  معهد  مدير  درار  فوزي  أّكد   
اجلزائرية،  األنباء  وكالة  نقلته  سابق  تصريح 
أن االرتفاع احملسوس يف عدد احلاالت املسجل 
»تسجيل  مرّده:  األخيرة،  األيام  خالل 
حاالت عائلية تتراوح بني 16 إلى 17 يف املائة 

من مجموع احلاالت املعلن عنها«.
اإلصابات  أعداد  تزايد  أن  درار  واعتبر 
وإحياء  التجّمعات  بعض  »تنظيم  عن  ناجت 
األعراس، بالرغم من جميع التحذيرات التي 
وجهتها السلطات العمومية واخلبراء حول خطر 

وباء كورونا«.
ع.ق

مهياوي عضو الّلجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء »كورونا«:

األعــراُس َرفعْت عدَد اإلَصاباِت 
بكورونا بِنسبـِة 25 % 

تعّجب البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية ملتابعة ورصد وباء »كورونا« 
يف اجلزائر من عقلية الالمباالة وحالة التراخي املسجلة لدى اجلزائريني، األمر الذي عجل 

بارتفاع عدد اإلصابات بالوباء يف األيام األخيرة.
بأن  الوطن  ربوع  كامل  اجلزائريني يف  الوطنية،  لإلذاعة  تصريح  مهياوي، يف  وحّذر 
خطر الوباء ما زال قائما،  منبها إلى أن: »طاقة هذا الفيروس تكمن يف العدوى وليس 
يف الوفيات«.وذّكر عضو جلنة متابعة الوباء أّن »التجمعات العائلية واألعراس ساهمت يف 
باإلجراءات  الكلي  االلتزام  إلى  داعًيا اجلميع  املائة«؛  25 يف  بــ  ارتفاع عدد اإلصابات 

الوقائية وترك أفكار الالمباالة.
باإلجراءات  االلتزام  من خالل  احلكومة  ملساعدة  للتجار  نداءه  املتحدث  وّجه  كما 
حدته،  من  التقليل  أجل  من  التحدي  ورفع  الوباء،  هذا  من  للخروج  الوقائية  الصحية 

خاصًة أن عودة احلياة االقتصادية مرتبطة بالقضاء على الوباء.
ع.ق 

 
رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية عين مليلة: 

إبراُم عقوِد الـّزواِج َشِهَد تراُجًعا 
ملُحوًظـا بسبِب الَجاِئحــة

 أّكد رئيس مصلحة احلالة املدنية ببلدية عني مليلة، فى حديثه لـ«أخبار الوطن«، 
أن عقود الزواج شهدت انخفاًضا ملحوًظا بسبب فيروس كورونا؛ وذلك بسبب اعتراض 

الكثير من الزوجات على عقد زيجاتهن دون حفل زفاف«.
 وتابع موضحا:« فى الغالب - اآلن - حفالت الزواج تقتصر على األهل، وتتم يف 
أماكن مفتوحة أثناء النهار، أو يف داخل بعض الفيالت التي مت تأجيرها من العروسني 

واالكتفاء مبراسم فاحتة الكتاب بحضور أحد األئمة دون العقد اإلداري.
ع.ق

لم يترك فيروس »كورونا« جانًبا من جوانب الحياة اليومية إال وأثر فيه سلًبا بشكل أو بآخر، حيث امتدت 
تأثيراته لتصل إلى أدق تفاصيل حياتنا وخصوصياتها، إذ يواجه الجزائريون حكومًة وشعًبا.

بركاني  بقاط  محمد  الدكتور   قال 
»كورونا«  فيروس  ورصد  متابعة  جلنة  عضو 
باجلزائر،  لــ«أخبار الوطن«، إن »تزايد عدد 
يف  مقلقة  بصفة  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
إجراءات  تخفيف  بعد  جاء  األخيرة  اآلونة 
العائلية،  التجمعات  وبفعل  الصحي  احلجر 
أعدادا  تستقطب  التي  األعراس  والسيما 
التدابير  مراعاة  دون  احلضور،  من  كبيرة 
تفشي  من  للحد  املتخذة  والتنظيمية  الوقائية 

الفيروس«.
ُوالة  بعض  قرار  أن  محّدثنا  وأضاف 
نافًذا خالل األيام  والذي أصبح  اجلمهورية، 
بروح  التحلي  من  ينبع  املاضية،  القليلة 
وسالمة  صحة  على  واحلرص  املسؤولية 
املواطنني،  وهو قرار حكيم ومسؤول وسنرى 

كل  على  أنه يجب  إلى  مشيًرا  قريًبا،  ثماره 
انتشار  ملنع  املسؤولية  بروح  التحلي  مواطن 
الوباء يف البالد، وإعالء مصلحة الوطن فوق 
كل اعتبار، وأن احلكومة حريصة كل احلرص 
على اتخاذ كل ما يلزم لضمان صحة الناس، 
وتأكيدها باستمرار أننا كلنا شركاء يف مواجهة 

هذا التحدي.
و اعتبر بركاني أن املرحلة تتطلب تعاون 
اجلميع واالمتثال الكامل للتعليمات مبا يعني 
على إجناح جهود احلد من انتشار وباء كورونا 
احلماية  مستويات  أعلى  وضمان  املستجد، 
أقرب  يف  التحدي  هذا  على  للقضاء  وصواًل 

فرصة ممكنة.
وكان بقاط بركاني أوضح يف تصريحات 
تعيش  مازالت  اجلزائر  أن  اجلزائري  للتلفزيون 

مرجًعا  الفيروس،  انتشار  من  األولى  املوجة 
سبب االرتفاع يف حاالت اإلصابة إلى عدم 
التزام املواطنني بتدابير الوقاية واعتقاد البعض 
العليا  السلطات  قرار  بعد  نهايته  الوباء يف  أن 

رفع حالة احلجر الصحي.
وأكد بقاط بركاني أن »تراكم اإلصابات 
إلى  وإمنا  أسبوع،  أو  ليومني  يعود  ال  اجلديدة 
ما بعد عيد الفطر«.وأضاف املتحدث يف هذا 
بزيارة  قامت  العائالت  من  »العديد  الصدد: 
بعضها، فيما أقامت عائالت أخرى حفالت 
زفاف، إضافة إلى عدم احترام إجراء التباعد 
الكبرى  واملساحات  األسواق  االجتماعي يف 

وأسواق املواشي«.
ع.ق

بقاط بركاني عضو لجنة متابعة ورصد فيروس »كورونا« بالجزائر:

َتعليُق إبراِم ُعقود الّزواِج قراٌر َحكيٌم َسنلَمُس ِثماَره قريًبا

· إبراُم عقوِد الّزواِج َشِهد انخفاًضا ملحوًظا بسبَب الَجاِئحة 
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محمد رضوان

عن  الصادر  البيان  وحسب 
االجتماع  خلص  فقد  املنظمة، 
من  االقتراحات  من  جملة  إلى 
واالجتماعي  البيداغوجي  اجلانب 
الشأن  يف  للوزارة.  ستقدمها  التي 
يف  االقتراحات  تتمثل  االجتماعي، 
على  الدراسة  مبقاعد  الطلبة  التحاق 
مع  الكبير  عددهم  إلى  نظرا  دفعتني 
مراعاة خصوصيات كل جامعة حسب 
القادم،  أوت   23 من  بداية  إمكاناتها 
إلى  واألفواج  املجموعات  بتقسيم 
االجتماعي،  للتباعد  حتقيقا  نصفني 
مع تقليص احلجم الساعي إلى ساعة 
واحدة على أن يكون الدوام طيلة أيام 
 08:00 من  اجلمعة  عدا  األسبوع 
بالنسبة  مساء   18:00 إلى  صباحا 
 06:00 ومن  الشمالية  املناطق  إلى 
بالنسبة  النهار  منتصف  إلى  صباحا 
واستحداث  اجلنوبية،  املناطق  إلى 
الكليات  مستوى  على  صحية  مراكز 
واملعاهد عالوة على جتهيزها مبا يتالءم 

الوبائية،  الوضعية  متطلبات  مع 
للتدخل  اإلسعاف  سيارات  وتسخير 
باإلضافة  املستعجلة،  احلاالت  يف 
الطبية  العلوم  طلبة  إشراك  إلى 
املراكز  يف  التخرج  بصدد  هم  الذين 
املخابر  واستغالل  اجلامعية،  الصحية 
املؤسسات  مختلف  عبر  البيولوجية 
اجلامعية يف الكشف والتحاليل وإنتاج 

مواد التعقيم، من أجل توفيرها.
املنظمة  ذاته، شددت  السياق  يف 
أزمة  خلية  استحداث  ضرورة  على 
الشركاء  ممثلي  من  تتشكل  وطنية 
وزارة  إشراف  حتت  االجتماعيني 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم 
مستوى  على  أزمة  خلية  عنها  وتتفرع 

الوضعية  مبتابعة  ُتعنى  جامعة،  كل 
اجلامعية،  املؤسسات  داخل  الصحية 
الصحية  البطاقة  استحداث  مع 

اإللكترونية للطلبة.
اجلانب  بخصوص  أما 
االجتماعي، فتمثلت االقتراحات يف 
تعديل خطة اإلطعام من خالل اللجوء 
لتفادي  وذلك  اجلاهزة  العلب  إلى 
وينوب  واالكتظاظ،  االنتظار  طوابير 
عن كل طابق من كل ساكنة طالبية 
بالتوزيع  يتكفل  الطابق  عن  مسؤول 
على  التشديد  مع  الغرف  كل  على 
اخلاصة،  الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ 
ومنح لكل طالب غرفة يقيم فيها طيلة 

املدة املقررة يف كل من الدفعتني.

سكيكدة : 
وفاة رئيس دائرة الحروش متأثًرا 

بإصابته بفيروس كورونا
بوالية سكيكدة،  دائرة احلروش  رئيس  تويف عثمانية جفافلية، فجر أمس، 
متأثًرا بإصابته بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع. وكان الضحية قد أحس بأعراض 
والدرس  احلصاد  موسم  انطالق  عن  اإلعالن  احتفالية  من  عودته  فور  الفيروس 
بوالية سكيكدة، والتي أشرف عليها األمني العام للوالية قبل أسبوع باحلروش، 
املركزة  العناية  إلى  19« وبعدها  لياًل نحو مصلحة »كوفيد  الفقيد  حيث مت حتويل 
تقلد  العليا،  املدرسة  الفقيد خريج  احلياة.  فارق  قرمش، حيث  مبستشفى سعد 
مهام ريس دائرة أوالد أعطية قبل أن يتم تعيينه يف احلركة األخيرة رئيًسا لدائرة 
احلروش وهو من مواليد الذرعان بوالية الطارف، يبلغ من العمر 46 سنة متزوج 

وأب لثالثة أطفال.
خالد دحماني

تقرت
وفاة رئيس بلدية النزلة السابق متأثرا 

بفيروس كورونا 
تويف، صباح الثالثاء، » أحمد كرامة« رئيس املجلس الشعبي البلدي السابق 
بإصابته  متأثرا  سنة،   56 يناهز  عمر  عن  تقرت  اإلدارية  باملقاطعة  النزلة  لبلدية 
العزل  موثوق من مصلحة  تصريح مصدر طبي  كورونا، حسب  الفتاك  بالفيروس 
»كوفيد 19« باملؤسسة االستشفائية العمومية سليمان أعميرات بتقرت لـ« أخبار 
الوطن »، مفاده وفاة الفقيد أحمد كرامة متأثرا بفيروس كورونا، وهذا بعد قضائه 
الفيروس  مقاومة  يستطع  لم  أنه  إال  االصطناعي  التنفس  اإلنعاش حتت  أياما يف 
التزايد الكبير يف عدد املصابني بفيروس كورونا بعاصمة  القاتل.  يأتي هذا بعد 
بخطورة  املنطقة  أهالي  مباالة  عدم  نتيجة  األخيرة،  األيام  يف  بتقرت  ريغ  وادي 
لتوعية  اجلمعيات  بعض  بها  تقوم  التي  التحسيسية  احلمالت  رغم  الفيروس، 

املواطنني مؤخرا غير أن ذلك لم يجد آذانا مصغية.             يوسف بن حيزية

بومرداس
سكان الحميز يغلقون الطريق الرابط بين 

حمادي  والعاصمة
أقدم، أمس الثالثاء، العشرات من سكان حي احلميز ببلدية حمادي غربي 
بومرداس على غلق الطريق الوالئي الذي يربط حمادي بالعاصمة، احتجاجا منهم 
على السلطات احمللية بسبب التهميش الذي تعرضت له إحدى العائالت القاطنة 
الطريق املؤدي إلى  الذين قاموا بغلق  باحلي من قبل. أعرب سكان حي احلميز 
العاصمة باحلجارة والعجالت املطاطية عن تضامنهم املطلق مع إحدى العائالت 
القاطنة باحلي، والتي خسرت مأواها الوحيد إثر نشوب حريق بالبيت القصديري 
كل  خسرت  قد  املتضررة  العائلة  أن  احملتجون  وأوضح  به.  تقطن  كانت  الذي 
احمللية  السلطات  أن  غير  العراء،  يف  فترة  منذ  تبيت  وهي  احلريق،  يف  ممتلكاتها 
لبلدية حمادي أهملت احلادثة، ولم حترك ساكنا للتكفل بهذه العائلة؛ وهو ما أثار 
إجبار مسؤوليهم  إلى االحتجاج من أجل  الساكنة، ودفعهم  سخطا واسعا لدى 
على ترحيل العائلة إلى سكن الئق يحفظ كرامتها، متوعدين - يف الوقت نفسه 
منتخبوهم  واصل  إذا  الوالي،  إلى  املوضوع  وإيصال  االحتجاج  لهجة  بتصعيد   -

سياسة الصمت واإلهمال املنتهجة يف حق العائلة - على حّد قولهم.
سميرة مزاري

البليدة
تجار موزاية يحتجون إثر تطبيق قرار 

غلق المحالت
ببلدية  واألحذية  األلبسة  بيع  محالت  أصحاب  من  التجار  عشرات    نظم 
الدائرة،  مقر  أمام  سلمية  احتجاجية  وقفة  أمس،  يوم  البليدة،  بوالية  موزارية 
انعكاسات ذلك  التجارية، بسبب  قرار غلق محالتهم  النظر يف  بإعادة  للمطالبة 

على حياتهم اليومية وعدم متكنهم من تأمني قوت عائالتهم.
بلهادف  بشارعي  واألحذية  األلبسة  بيع  محالت  أصحاب  من   احملتجون 
أنهم  عنهم  ممثل  أكد  حيث  الدائرة،  مقر  أمام  جتمعوا  موزاية  ببلدية  وبوفيسة 
على  ومفتوحة  فردية  أن محالتهم  باعتبار  عليهم،  الغلق  قرار  تطبيق  يستنكرون 
الهواء الطلق، والقرار يخص املراكز التجارية ا فقط. وأشار املتحدث إلى أنه بعد 
أكثر من 4 أشهر من الغلق وتوقف نشاطهم، فإن التجار يطالبون بإعادة النظر يف 
بعني  األخذ  مع  التجاري  نشاطهم  ملزاولة  العودة  يف  ومساعدتهم  القرار،  تطبيق 

االعتبار التدابير واإلجراءات الوقائية واالحترازية لتفادي تفشي وباء كورونا. 
 رئيس الدائرة استقبل ممثلني عن التجار احملتجني، وأوضح أن قرار الغلق صدر 
من سلطة والي الوالية، رغم ذلك فإنه تقدم مبراسلة إلى والي الوالية يطلب فيها 
بإعادة النظر وقدم اقتراحات تتضمن تدابير وإجراءات صارمة من أجل استئناف 

نشاط جتار األلبسة واألحذية.
 أيوب بن تامون

كامل  اصطياد  من  اجلزائر  متكنت 
احلية،  احلمراء  التونة  من  حصتها 
من طرف  احملددة   2020 لسنة  املقررة 
سمك  على  للحفاظ  الدولية  اللجنة 
)إيكات(  األطلسي  احمليط  يف  التونة 
حسبما  طنا،   1650 بـ  واملقدرة 
البحري  الصيد  وزارة  ديوان  به  صرّح 

واملنتجات الصيدية، يوم أمس. 
الديوان  عن  الصادر  البيان  وأفاد 
ذاته بأنه مت اصطياد هذه احلصة املقدرة 
سفينة   23 طرف  من  طنا   1650 بـ 
حاملة الراية الوطنية، وأن حملة صيد 
التونة احلمراء احلية كانت قد  سمك 
وأشار  املنقضي.  جوان   2 يف  انتهت 
الصيد  حملة  أن  إلى  ذاته  املصدر 
 26 يف  انطلقت  قد  كانت  البحري 

جويلية   1 يف  لتنتهي  املنصرم،  جوان 
2020، غير أن الظروف املناخية التي 
عرفتها منطقة الصيد والتي تنحصر يف 
املياه الدولية بني تونس وإيطاليا ومالطا 
أدت إلى متديد فترة الصيد عشرة أيام 
الدولية  اللجنة  موافقة  بعد  إضافية 
للسفن  سمح  الذي  األمر  )إيكات(، 
اجلزائرية بصيد كل حصتها قبل انتهاء 

اآلجال احملددة.
ويضيف البيان »قد شرعت السفن 
يف  الوطن  أرض  إلى  العودة  رحلة  يف 
ظروف عادية، خاصة أن حملة صيد 
يف  نظمت  السنة  هذه  احلمراء  التونة 
انتشار  يشهد  خاص  صحي  ظرف 
وباء )كوفيد19-(، مما تطلب التنسيق 
املعنيني  الوالة  وكذا  الصحة  وزارة  مع 

الالزمة  الصحية  اإلجراءات  التخاذ 
عودتها«،  وعند  السفن  مغادرة  قبل 
ملفتا التظر إلى أن وزارة الصيد البحري 
واملنتجات الصيدية نّسقت نشاطها مع 
وزارة اخلارجية من أجل ضمان الّسير 
بالتنسيق  وإجناحها،  للحملة  احلسن 

مع البلدان املعنية.
يف  أنه  املتحّدث  أبرز  كما 
إطار«البرنامج اجلديد للقطاع )-2020
2024(« ستحظى هذه الشعبة بتقييم 
يف  إجراءات  إدراج  أجل  من  دقيق 
بتحسني  تسمح  القادمة  احلملة 
باإلضافة  الصيد،  عمليات  وضبط 
املكتسبة يف هذا  إلى استغالل اخلبرة 
املجال لتطوير الصيد يف أعالي البحار.
محمد رضوان

كشف مدير املركز العربي اإلفريقي 
أمني  محمد  والتطوير  لالستثمار 
بوطالبي، يوم أمس، عند نزوله ضيفا 
احتضان  عن  األولى،  اإلذاعة  على 
اجلزائر ملتقى دوليا هاما حول »التنمية 
يف إفريقيا وجلب االستثمارات« نهاية 

شهر جويلية اجلاري.
وضح بوطابي أن هذا امللتقى الذي 
أيام  خمسة  مدار  على  فعالياته  تدور 
ورجال  ووزراء  دول  رؤساء  فيه  يشارك 
أعمال وهيئات وبنوك من مختلف دول 
العالم، وأنه سيكون فرصة للجزائر من 
لديها  االستثمار  فرص  عرض  أجل 

وجلب األموال من اخلارج.

إلى  املدير  دعا  الشأن،  هذا  يف 
تذليل العقبات أمام املستثمرين وحتفيز 
واضحة  رؤية  خالل  من  املستثمر 
لالمتيازات، قائال إنه » ال توجد اليوم 
املعالم  واضحة  إستراجتية  أو  تفاصيل 

يف هذا القطاع«.
املسؤول  طالب  هذا،  مع  باملوازاة 
اخلطوط  ودعم  السياحة  بتشجيع  ذاته 
جلب  أجل  من  اجلزائرية  اجلوية 
اجلزائر  أن  مضيفا  الصعبة،  العملة 
املجال  هذا  يف  كبيرة  قدرات  متتلك 
مشيرا  االنطالق،  موعد  فقط  وتنتظر 
أن  شأنها  من  مجاالت  أربعة  إلى 
مليار   50 اجلزائرية  اخلزينة  على  تدر 

البديلة  مجاالت:الطاقة  وهي  دوالر، 
والفالحة،  احملروقات  واملناجم، 
نحو  لوحدها  ستدر  األخيرة  »هذه 
ملياري )02( دوالر إذا أضفيت إليها 
التكنولوجيا احلديثة، علما أن العديد 
من الدول ترغب يف االستثمار الزراعي 
ببالدنا«، مشددا على ضرورة اإلسراع 
السيما  املنتجني  مع  التواصل  يف 
دعم  إلى  والتوجه  الفالحة  قطاع  يف 
مع  بالتعاون  اإلستراتيجية،  الفالحة 
جهات عاملية ذات خبرة يف هذا املجال 
للوصول إلى صناعة أمن غذائي قوي.
محمد رضوان

حدد أربعة مجاالت تدر على الخزينة 50 مليار دوالر …بوطابي:
»الجزائر تحتضن ملتقى دولي حول االستثمار نهاية جويلية«

حددتها »إيكات« بـ 1650 طنا
الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء

من أجل إنقاذ الموسم الجامعي 

اقتراح بتقسيم أفواج الطلبة إلى دفعتين
عقدت المنظمة الطالبية الجزائرية الحرة، يوم أمس، اجتماعا بتقنية التحاضر المرئي والسمعي لالجتماع عن بعد، جمع أعضاء 
المكتب التنفيذي الوطني الدوري، برئاسة فاتح سريبلي. وعقد االجتماع من أجل إعداد خارطة طريق إلنقاذ الموسم الجامعي 

على ضوء تطورات انتشار وباء كورونا.



صفاء كوثر بوعريسة

برج  مبنطقة  حريق  نشب  قد  وكان 
الغابي  الغطاء  اللهب  ألسنة  لتشمل  زمورة 
واألحراش املتواجدة باملنطقة، أين وساهم 
الى  احلرارة  درجة  يف  احملسوس  االرتفاع 
على  ساعدت  حارة  جنوبية  رياح  هبوب 
الوطني  الطريق  طول  على  احلريق  انتشار 
وبرج  واليتي سطيف  بني  الرابط   79 رقم 
بوعريريج، األمر الذي أتى على ما يقارب 
االخضر  البلوط  اشجار  من  هكتار   55
والصنوبر احللبي، 80 هكتال أدغال، 04 
هكتار قمح قائم و35 هكتار من األحراش، 
احليوانية  الثروة  تسبب يف خسائر يف  كما 
سقوط  عن  ناهيك  وخيول،  مواشي  من 

اسالك وحرق اعمدة كهربائية ريفية. 
لكل  املدنية  احلماية  مصالح  وكانت 
املتنقل  والرتل  بوعريريج  برج  واليتي  من 
البويرة والوحدة اجلوية قد تدخلت إلخماد 

املجاورة  املساكن  وانقاذ  املهول  احلريق 
سخرت  أين  الزراعية،  احملاصيل  وباقي 
لهذه العملية 02 من طائرات الهيليكوبتر 
املدنية،  للحماية  اجلوية  للوحدة  تابعة 
الرئيسية،  الوحدة  بقائد  مدعمة  آلية   20
الرتل  وقائد  بزمورة  الثانوية  الوحدة  قائد 
10 ضباط  املتحرك، باالضافة الى تنجيد 

و03 من صف ضابط وكذا 82 عون. 

مواطنني  رفقة  املصالح  ذات  ومتكنت 
والسيطرة  احلريق  اخماد  من  متطوعني 
رغم  احملاولة  من  طويلة  بعد ساعات  عليه 
املشتعلة  املواقد  وكثرة  التضاريس  صعوبة 
أربع أماكن متفرقة وهي  اندلعت يف  التي 
كل من أوالد سيدي علي، تيزي القليعة، 
الوطني  الطريق  الى  باالضافة  وكوسيدار 
رقم 79 الرابط بني واليتي البرج وسطيف. 

 47 الشريعة  بلدية  شباب  أطلق 
الوالية  عاصمة  غرب  جنوب  كلم 
التنموية  املبادرات  من  العديد  تبسة، 
تشاركية  مشاريع  اجناز  يف  تتمثل  التي 
يف  الشاغرة  املساحات  الستغالل 
مختلف  تهيئة  إعادة  وكذا  األحياء، 

الشوارع من أجل مدينة نظيفة.
بلدية  سكان  استحسنها  مبادرة 
الشريعة بتبسة بعد إقدام شباب املنطقة 

على التطوع وحتويل مكب للنفايات إلى 
فضاء جميل يستغله اجلميع للترويح عن 
الشريعة  بلدية  باعتبار  والترفيه  النفس 
حيث  الترفيهية،  املرافق  على  تنعدم 
طريق  حتصيص2  حي  سكان  شارك 
الشباب  مع  الشخصية  مبجهوداتهم  تبسة 

هذا  لتحويل  البسيطة  بإمكانياته  املتطوع 
إلى  النفايات  لرمي  املخصص  املكان 
عن  ويعبر  احلي  صورة  يعكس  فضاء 
بأحيائهم  االرتقاء  بضرورة  الشباب  وعي 

واحلفاظ على نظافتها.
الشباب،  هؤالء  تصريحات  فحسب 

الترويج  النظافة هذه مت  فإن فكرة حملة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  لها 
شباب  لدى  واسع  لقيت صدى  حيث 
جميع  باحترام  وانطلقت  املنطقة، 
فيروس  تفشي  ملنع  الوقائية  التدابير 
تزامنت  احلملة  وأن  خاصة  كورونا 
أنهم  مؤكدين  الصحية،  اجلائحة  مع 
يحتاجون إلى الدعم املعنوي واملادي من 
مثقف  بإعتباره شباب  البلدية  مسؤولي 
العديد  متحصل على شهادات عليا يف 
تستحق  أفكار  وله  التخصصات،  من 
الوجه  وتغيير  الرقي  أجل  من  التطبيق 
إعادة  حاليا  تشهد  التي  للمدينة  العام 

تهيئة يف العديد من األحياء. 
فيروز رحال

سكيكدة
تأخر مشروع 1500 سكن اجتماعي 

يغضب  المواطنين
يواصل، طالبي السكن اإلجتماعي يف حصة الضيق بسكيكدة، االحتجاج 
مند سنة مطالبني والي الوالية الترحيل الى سكنات الئقة تنهي معاناتهم التي 
تستمر مند عقدين من الزمن زادها التخلف الذي يشهده املشروع السكني بحي 
االجتماعي يف  السكن  من صيغة  وحدة سكنية   1500 يظم  والذي   2 مسيون 
سكيكدة، الذي أعلنت السلطات الوالئية تخصيصه لهده الفئة و كان املشروع 
قد انطلق مند ثالثة سنوات وخصصته الوالية للعائالت التي تعاني من الضيق 
يف السكن باملدينة القدمية وحي مرج الذيب »بيت وكوزينة«، قبل أعوام وانتهت 
به األشغال قبل ثالث سنني، حيت أشرفت شركة صينية على إجنازه وبعد إمتام 
مرحلة البناء َسلم ديوان الترقية والتسيير العقاري هذا املشروع إلحدى املؤسسات 
يف  واملمثلة  السكني  للمجمع  اخلارجية  التهيئة  واجناز  إكماله  اجل  من  اخلاصة 
الشبكات احليوية على غرار شبكة مياه الصرف الصحي والطرقات وإجناز األرصفة 
واملساحات اخلضراء، وقد انطلقت أشغال التهيئة بوتيرة ضعيفة جدا بل وتوقفت 
ترحيل  عملية  ستأخر  بدورها  والتي  كورونا،  جائحة  ظهور  منذ  نهائي  بشكل 

املواطنني إلى أجل غير مسمى.
جمال بوالديس

مطالب باإلفراج عن مشروع مصلحة 
االستعجاالت بالقل

والية  غربي  القل  يف  نطور  القادر  عبد  الصحي  القطاع  إلى  الوافدون  يعاني 
االستعجاالت  مصلحة  مستوى  على  واملختصني  العاملني  قلة  من  سكيكدة، 
وزير  تدخل  طلب  إلى  احمللية  اجلمعيات  من  بالعديد  دفعت  التي  وهي  الطبية 
التي  الطبية  االستعجاالت  مصلحة  اجناز  مشروع  عن  التجميد  لرفع  الصحة 
ملفها هو االن بني يدي الوزارة ينتظر فقط التاشير برفع التجميد يف ظل الضرورة 
الرشوط  كل  استوفائه  بعد  بالقل  الصحي  القطاع  يف  املشروع  هدا  الجناز  امللحة 
الضرورية على اعتبار ان القطاع الصحي بالقل بات يعرف مند سنوات مشكلة 
اإلكتظاظ وطوابير املرضى ومرافقيهم الدين ينتظرون لساعات أمام مصلحة أسمها 
اإلستعجاالت الطبية التي ال تنتظر التأخر، حيث يتحول يف الكثير من األحياء 
بهو املصلحة إلى حلبة للمالكمة بني أعوان األمن الداخلي واملرافقني للمريض 
وحتى األطباء أو الفريق الطبي العامل يف املصلحة الذي يسمع ما ال يشاء، نتيجة 
رفع  تفكير يف  إعادة  إلى  التي هي بحاجة اآلن  املصلحة  املتواصل على  الضغط 

»التجميد »عن مشروع الدي استوفى كل الشروط القانونية.
جمال بوالديس
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برج بوعريرج

الحرائق تتلف مئات الهكتارات من 
غابات »زمورة« 

تبسة
شباب الشريعة يجعلون من مكبِّ النفايات فضاء جميال

تسببت الحرائق التي شّبت بغابات جبال بلدية زمورة، الواقعة على بعد 30 كلم شمالي والية برج بوعريريج، في إتالف 
المئات من الهكتارات من المساحة الغابية، باإلضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية. هذا، وما تزال حرائق الغابات 

تفتك باألخضر واليابس، كل سنة، بأعالي جبال الوالية محِدثة حالة طوارئ ال تكاد تهدأ. 

القسم  البيطرية  املفتشة  قامت 
الفرعي الفالحي حلجار مبعية إطارات 
البلدية  لذات  اإلقليمية  املفتشية 
لقصبات  فجائية  تفتيش  بخرجة 
اللحوم البيضاء واحلمراء للحجار، أين 
مت حجز 451 كلغ من اللحوم واألحشاء 
الفاسدة بعد معاينتها بأنها غير صاحلة 
إتالف  محضر  حترير  مع  لإلستهالك 

أن  ويجدر  ومخالفة.  للمحجوزات 
والفالحية  التجارة  من  كل  مصالح 
قامتا بتنشيط فرق مراقبة مختلطة من 
لبعض  السلوكيات  هذه  محاربة  أجل 
األحيان  غالب  يف  تؤدي  التي  التجار 
إلى التسبب يف تسممات خطيرة يدفع 
ثمنها املواطن حيث متكنت تلك الفرق 
فصل  دخول  ومع  االخيرة  األونة  يف 

االستثنائي  الظرف  ورغم  الصيف 
عموما  واجلزائر  الوالية  به  متر  الدي 
بتفشي فيروس كورونا من حجز قناطير 
وأحشاء  والبيضاء  احلمراء  اللحوم  من 
لإلستهالك  املوجهة  الفاسدة  الدجاج 
البشري وحتويل ملفات املخالفني على 

اجلهات القضائية املختصة.
ف سليم

عنابة
حجز 451 كلغ من اللحوم الفاسدة

جيجل
عملية البحث عن الشاب الغريق متواصلة

تواصلت عملية البحث عن الشاب القاصر 17 الذي ينحدر من والية أم 
البواقي من قبل 08 غطاسني على منت قاربني نصف صلبني بشاطئ تاسوست 
يف ظروف صعبة مع تيارات بحرية قوية لتتوقف ليال على أن يستأنف البحث 
صباحا.  وكان الشاب املذكور حسب مصادرنا قد قدم صبيحة اليوم االثنني 
إلى مدينة تاسوست رفقة صديق له من نفس العمر على منت سيارة فرود اين 
انتقال إلى مسكن قاما بكراءه عن طريق الهاتف واجتها إلى البحر أين سجل 
غرق الشاب بعد دخوله للسباحة يف بحر مضطرب وتيارات قوية.  هدا وتكون 
مصالح األمن املختصة قد فتحت حتقيقا يف مالبسات تنقل القاصرين وكراء 

مسكن لهما.
سهام.ع

قالمة
بلدية هواري بومدين تستفيد من 

عمليات تهيئة حضرية
استفادت بلدية هواري بومدين من13 عملية للتحسني احلضري شملت 
األشغال،  من  متقدمة  مراحل  يف  وهي  الرئيسية،  واحملاور  األحياء  معظم 
السعيد  بحي سكفالي  احلضري  والتحسني  التهيئة  أشغال  انطلقت  حيث 
التطهير  األرصفة،  الطرقات،  اجناز  العملية  تشمل  خلضر،  عالمي  وحي 
واإلنارة العمومية، والتي تتكفل باجنازها ومتابعتها مديرية السكن بتمويل 
ببلدية  وتتواصل  احمللية.  للجماعات  والضمان  التضامن  صندوق  من 
الطرقات  لعدد من األحياء وشملت  التحسني احلضري  دباغ عملية  حمام 
الرابط  البلدي  للطريق  الشروع يف أشغال إعادة االعتبار  واألرصفة، كما مت 
بني غار جماعة وبني أحمد على طول 07 كلم ببلدية بوحمدان، والذي 
يندرج ضمن برنامج فك العزلة على املناطق النائية والتكفل مبناطق الظل 
على مستوى الوالية، ويكتسي أهمية بالغة لسكان املنطقة وسيكون له أثر 

ايجابي على حياتهم اليومية. 
خديجة بن دالي

دعا مواطنني ومجتمع مدني على 
السلطات احمللية  بلدية برحال  مستوى 
بعنابة التدخل من أجل جتسيد مشروع 
انتظاره  طال  الذي  برحال  مستشفى 

على حد تعبيرهم.
بالبرملان  النائب  جهته  من 
الوهاب  عبد  دايرة  عنابة  والية  عن 
وإصالح  الصحة  لوزير  مراسلة  ويف 
أنه  أكد  الثالثاء  أمس  املستشفّيات 
برحال  بلدية  مساحة  لشاسعة  نظرا 

عن  وبعدها  لها  املجاورة  والبلديات 
األخيرة  فإن  كلم  ب30  عنابة  مدينة 
الصحية  الهياكل  يف  نقصا  تعاني 
مشاريع  عن  التجميد  رفع  أن  حيث 
أصبح  عنابة  بوالية  الصحة  قطاع 
قطاع  أن  بحكم  وهذا  ملحة  ضرورة 
الصحة مسه مؤخرا رفع التجميد على 
التربية  كقطاع  أخرى  قطاعات  غرار 
الدي  برحال  مستشفى  مشروع  مثال 
مجموعة  يتضمن  سرير   150 بسعة 

من األقسام مثل طب األطفال، طب 
أمراض النساء والتوليد. ليضيف بأنه 
يف ظل معاناة املرضى والنساء احلوامل 
التنقل  مشقة  من  برحال  ببلدية 
والبوني  الوالية  عاصمة  ملستشفيات 
احلالي  الوقت  يف  خاصة  واحلجار 
يحن  ألم  بأنه  ليتسائل  كورونا،  لوباء 
الوقت بعد من أجل رفع التجميد عن 

مستشفى برحال. 
ف سليم

مواطنو برحال يطالبون بتجسيد مشروع المستشفى 
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بسبب بالعطش وضعف شّدة التيار الكهربائي

سكان األربعاء وقرواو ومفتاح 
يلوِّحون بالّتصعيد

عبد الناصر حمودة

التهديدات جاءت عقب وقوع تذبذب 
يف عملية توزيع املاء الصالح للشرب ونقص 
كمية التدفق، وهو ما دفع بالسكان الغاضبني 
بلدية قرواو الى قطع الطريق الوالئي رقم 29 
املازونية  حي  وعن  الوالية،  عاصمة  نحو 
الى  باخلروج  نزالئه  هدد  االربعاء  ببلدية 
ملا  حنفياتهم  جفاف  ازمة  بسبب  الشارع 
ازمة  ضحايا  اوقعهم  مما  االسبوعني  يقارب 
بسبب  كاهلهم  واثقلت  انهكتهم  عطش 
وصل  باهضة  بأثمان  املياه  صهاريج  شراء 
معاناتهم  عن  ناهيك  دينار،   1200 سعرها 
وطالبوا  احلرارة،  درجات  يف  االرتفاع  من 
وعودا  اسماعهم  بدل  االعطاب  باصالح 

كاذبة لم جتسد على ارض الواقع، والى حي 
لـاخبار  اكد سكانه  مفتاح  ببلدية  سواكرية 
التذمر  من  حالة  يعيشون  انهم  الوطن، 
وعدم  التذبذب  ظاهرتي  بسبب  والغضب 
وصول مياه الشرب الى حنفياتهم على مدار 

وراء  من  السبب  عن  متسائلني  يوما،   25
ذلك، بالرغم ان حيهم الذي يضم اكثر من 
ارتوازية،  ابار   03 به  حتيط  نسمة  الف   20
اال ان هذا لم يشفع لهم ومايزالون يتخبطون 

ويعانون من ازمة العطش منذ عقود. 

هّدد سكان بلدية قرواو وسكان حي المازونية في األربعاء والسواكرية بمفتاح في البليدة بالعودة إلى االحتجاج وقطع الطريق 
ل السلطات المسؤولة بحل مشكل تذبذب وانقطاع الماء الشروب عنهم، وضعف شدة التيار الكهربائي، في ظل  العام، ما لم تعجِّ

ارتفاع دراجات الحرارة التي فاقت الـ 40 درجة مئوية.

البليدة
تخصيص 20 مليار سنتيم إلنجاز شبكة 

التطهير باألربعاء
مليار   20 بقيمة  ماليا  غالفا  البليدة  بوالية  األربعاء  دائرة  خصصت 
سنتيم، من أجل إجناز شبكة قنوات الصرف الصحي على مستوى حيي 

مجاجي وتبرانت ببلدية األربعاء.
على  خصص  املذكور  املبلغ  أن  شاطر  إبراهيم  الدائرة  رئيس  وحسب 
مرحلتني، يف كل مرحلة 10 ماليير سنتيم،  من أجل إجناز قنوات شبكة 
أكبر األحياء  وتبرانت،وهما  الصحي على مستوى حي مجاجي  الصرف 
ببلدية األربعاء بنحو 30 ألف نسمة، كانا يفتقران لشبكة التطهير، ويعتمد 
السكان على األحواض التقليدية لصرف املياه القذرة، وهو ما كان يشكل 
خطرا كبيرا على الصحة العمومية، يف انتظار إنهاء املعاناة بانتهاء مشاريع 
إجناز شبكة التطهير، يف سياق آخر استفادت 65 عائلة مبزرعة مسعود بكير 
ببلدية األربعاء من الربط بشبكة الكهرباء و15 عائلة أخرى بشارع اإلخوة 
خالدي،  حيث دخلت شبكة الكهرباء لدى هذه العائالت، حيز اخلدمة 

تزامنا من االحتفاالت املخلدة لعيدي االستقالل والشباب.
أيوب بن تامون

مستغانم
 حمالت التحسيس بخطر فيروس 

كورونا متواصلة
قامت اخللية الوالئية للوقاية واملتابعة لفيروس كورونا كوفيد 19 بعملية 
الوالية. حيث وحسبما جاء  دوائر  رابعة على مستوى  وتوعوية  حتسيسية 
التي تقوم بها اخللية  الواسعة  العملية تدخل يف إطار احلملة  البيان أن  يف 
بالتنسيق مع مختلف املصالح واملديريات للوقاية من تفشي الوباء، خاصة 
بعد ارتفاع حاالت اإلصابة بالوالية التي سجلت 134 حالة مؤكدة. فبعد 
عمليةتعقيم وتطهير مختلف املرافق اإلدارية واملؤسسات املستقطبة للجمهور 
ألف   20 توزيع  مع  مستغامن  مبدينة  السكنية  والتجمعات  األحياء  وكذا 
كمامة على العمال،  املواطنني وأصحاب احملالت التجارية.  انطلقت أمس 
عملية مماثلة مست دائرة سيدي علي وجميع دواويرها أين مت توزيع 4000 
كمامة على املواطنني،  مقر األمن الوطني،  مقر مكتب البريد والفضاءات 
التجارية. كما قامت اخللية بتحسيس املواطنني بضرورة اتخاذ االحتياطات 
بدواوير  الظل  مناطق  ايضا  الوباء.كما مست  الوقاية من  وااللتزام بشروط 

بلدية تازقايت على غرار دوار عني تونني.
كما بادرت ذات اخللية بتوزبع 24ألف كمامة أخرى بعدة دوائر على 
غرار عني نويصي،  خير الدين وعني تادلس. لتتواصل احلملة لتشمل جل 

بلديات الوالية. حرصا منها لنشر الوعي بخطوة الوباء.
بن سعدية. ب

الشروع في التكفل بـــ 1816 نقطة 
سوداء بمناطق ظل 

عمدت السلطات احمللية بوالية مستغامن إلى إحصاء 1816 نقطة سوداء 
تعاني الكثير من النقائص الضرورية متمركزة بـ 520 منطقة ظل من أصل 
مجموع  من   54% نسبة  تشكل  والتي  الوالية  بربوع  املنتشرة  دوار   590
مالية  أغلفة  السلطات  ذات  رصدت  املناطق  بسكان  وللتكفل  السكان. 
معتبرة بلغت 574 مليار سنتيم،  حيث مت تسجيل 256 عملية تنموية من 
أصل 288مشروع مت برمجته هذه السنة،  أين مت االنتهاء من 88 مشروع 
ستنطلق  مشروع   126 إلى  باإلضافة  اإلجناز  طور  يف  آخر  مشرع   75 فيما 
السيد  الوالي  أصدرها  التي  الصارمة  التعليمات  بعد  االشغال الحقا.  به 
املشاريع  مختلف  من  االنتهاء  ضرورة  على  مشدد  سعيدون  السميع  عبد 
التنموية يف آجالها احملددة بتسخير امكانيات مادية وبشرية إضافية. جاء 
البلديات.  ببعض  املشاريع  مختلف  لتفقد  االخيرة  ذلك يف كل خرجاته 
خاصة القطاعات احليوية التي تتمحور عليها انشغاالت املواطنني. كقطاع 
للشرب  الصاحلة  باملياه  واملداشر  والقرى  الظل  لتموين سكان مناطق  الري 
وكذا الربط بشبكات الصرف الصحي،  حيث مت برمجة 98 مشروع،  مع 
املياه  توزيع  تعزيز شبكة  38مشروع آخر. من ضمنها مشروع  االنتهاء من 
الصاحلة للشرب بــ 14 دوارا بكل من بلديتي السوافلية والصفصاف باجلهة 
23 مليار سنتيم قصد إجناز خزان مائي  الـ  اجلنوبية بتكلفة مالية جتاوزت 
 10.4 بطول  الربط  وقنوات  املياه  متر مكعب ومضخة ضخ   2000 بسعة 
مائي  إجناز خزان  تتواصل عملية  الشرقية  باجلهة  ببلدية خضرة  أما  كم.  
سيضمن تزويد مواطني 06 دواوير نائية باملياه الصاحلة للشرب.  وبذات 
اجلهة مشروع مماثل مبنطقة الشرايفية التابعة لبلدية عشعاشة رصد له غالف 
مالي بقيمة 06 ماليير سنتيم. سيمون من خالله قرابة ألف نسمة باملاء 

والية  شرقي  دلس  بلدية  استفادت 
التنموية  املشاريع  عديد  من  بومرداس 
املعيشي  اإلطار  حتسني  قصد  والتهيئة 
ملواطنيها، السيما القاطنني مبناطق الظل.

أعطت السلطات احمللية لبلدية دلس، 
أول أمس، ويف إطار االحتفاالت بالذكرى 
االستقالل  لعيدي  واخلمسني  الثامنة 
املشاريع  عديد  إلجناز  اإلشارة  والشباب 
لها،  التابعة  القرى  أو  املدينة  مبركز  سواء 
مشاريع  بتدشني  باملناسبة  قامت  كما 

أخرى لفائدة املواطنني.

األول  الشطر  بتدشني  األمر  ويتعلق 
من مشروع التهيئة احلضرية بامليناء القدمي، 
مؤسسة  إلى  إجنازه  مهمة  أوكلت  الذي 
45 يوما،  بسعدي حميد يف مدة أقصاها 
السلطات  له  رصدت  الذي  املشروع  وهو 
احمللية مبلغ مليار سنتيم، فيم استفاد حي 
املجني الواقع بوسط املدنية وقرية البرارات 
للعب  مساحات  إلجناز  مشروعني  من 
معشوشبة اصطناعيا بغالف مالي يتجاوز 

900 مليون سنتيم.
بالبلدية  الشواطئ  تهيئة  وبخصوص 

التي تسجل توافدا كبيرا للمصطافني خالل 
الصائفة، استفاد شاطئ حجرة الزاوش من 
املرافق  ببعض  تزويده  مع  للتهيئة  مشروع 
رأسها  على  املصطافني،  حلماية  الضرورية 
لألمن،  وآخر  املدنية  للحماية  مركز  إجناز 
انطالق  إشارة  الدائرة  رئيس  أعطى  حيث 
املنجزة  املؤسسة  داعيا  باملشروع،  األشغال 
غضون  يف  التسليم  آجال  احترام  إلى 

شهرين.
سميرة مزاري

بومرداس
إعطاء إشارة انطالق عّدة مشاريع بدّلس

رحّب سكان قرية ايت عنان،الواقعة 
على قارعة الطريق الوطني رقم 09 بإقليم 
بجاية،بقررات  بوالية  درقينة  بلدية 
مرافق  تهيئة  بإعادة  الوالئية  السلطات 
لإلهمال،ووضع  عرضة  كانت  عمومية 
مهمال  كان  بريدي  مكتب  اخلدمة  حيز 
الزمن  من  عشرية  من  أكثر  منذ  ومغلقا 
التجمع  هذا  قاطني  إستجابةإلنشغاالت 
ليكون سكان القرية قد إفتكوا بذلك أحد 
قرية  سكان  التنموية.يتطلع  مطالبهم  أهم 
يف  التنمية  عجلة  حتريك  عنان،الى  ايت 
إلنشغاالتهم  باإلستجابة  أكثر  منطقتهم 
أحد  عن  الغنب  برفع  يسمح  مبا  األخرى 
أكبر جتمع سكني بدائرة درقينة، ويف هذا 
برامج  تخصيص  إلى  السكان  دعا  اإلطار 

العراقيل التي  تنموية تسمح بتذليل كافة 
لتهيئة  حاجتهم  عن  معبرين  تواجههم، 
وإعادة  بالقرية  موجودة  عمومية  مرافق 
على  لفائدتهم  االستغالل  حيز  وضعها 
اخلدمة  حيز  املوضوع  البريد  مكتب  غرار 
ترفيهي  مرفق  اجناز  وكذا  يومني،  قبل 
لصالح شباب القرية.وأوضح السكان أنهم 
بحاجة إلى حصص معتبرة من اإلعانات 
الريفية ترفع عنهم غنب أزمة السكن يف ظل 
السكانية،إلى  للكثافة  املتزايد  اإلرتفاع 
لتجديد شبكات  برامج  جانب تخصيص 
الصحي،  الصرف  شبكات  وإجناز  املياه 
احلفر  يستعملون  مازالوا  أنهم  موضحني 
ومياه  الفضالت  من  للتخلص  الصحية 
تهدد  بدائية  بطرق  الصحي  الصرف 

تردي  من  السكان  تطرق  و  صحتهم. 
أكثر  إلى  الدين  نور  بقرية  التنموي  الوضع 
املشاكل التي تؤرق يومياتهم ويف مقدمتها 
غياب النقل،  حيث يضطر سكان القرية 
إلى توقيف املركبات العابرة للطريق الوطني 
رقم 09من أجل التنقل إلى مدينة درقينة 
جهة  من  حوائجهم.  لقضاء  خراطة  أو 
أخرى،  اشد سكان قرية قرية ايت عنان،  
السلطات احمللية متكينهم من اإلستفادة من 
القريبة  اجلبلية  باملناطق  فالحية  أراضي 
مبا  فيها  والعمل  وإستصالحها  منهم،  
القرية  أبناء  لتشغيل  فرص  بفتح  يسمح 

وشبابها وحتريك إقتصاد املنطقة. 
بـــلقاسم.ج

بجاية
تدشين مكتب بريد بقرية »آيت عنان« بدرقينة

الوالئية بجاية، منذ  السلطات  قامت 
امتياز  عقد   15 مبنح  اجلارية  السنة  مطلع 
جتسيد  من  مستثمرا   12 متكني  أجل  من 
مشاريعهم يف قطاع تربية األسماك باجلهة 
اإلمكانيات  إلى  بالنظر  للوالية،  الغربية 
بها عاصمة احلماديني يف قطاع  متتاز  التي 

تربية املائيات.
يأتي قرار منح الوثائق اإلدارية الالزمة 
للمستثمرين الذين سبق أن أودعوا ملفاتهم 
يف  الشروع  بهدف  املعنية،  املصالح  لدى 

لهؤالء  سبق  حيث  املشاريع،  هذه  جتسيد 
املستثمرين أن اشتكوا من التأخر يف دراسة 
موافقة  على  احلصول  أجل  من  ملفاتهم، 
املشاريع،  شتى  وجتسيد  املصالح  مختلف 
اجلهاز  على  األول  املسؤول  جعل  ما  وهو 
معبد  أحمد  بجاية،  لوالية  التنفيذي 
فيه  التطرق  مت  اجتماعا  مؤخرا،  يعقد 
املستثمرين،  تواجه  التي  العراقيل  إلى 
اإلدارية. باإلجراءات  يتعلق  فيما  خاصة 
الذين  املشاريع  حاملي  من  العديد  أكد 

البيروقراطية  العراقيل  ملفاتهم،  أودعوا 
أجل  من  لسنوات  ينتظرون  جعلتهم  التي 
تطوير  يف  واملساهمة  امليدان،  يف  جتسيدها 
قرار  فإن  وحسبهم،  الوطني،  االقتصاد 
من  مستثمرا،   12 ل  االمتياز  عقود  منح 
يف  إيجابية  انعكاسات  له  تكون  أن  شأنه 
حتسني  غرار  على  املجاالت،  من  العديد 
الشغل  مناصب  توفير  السمك،  إنتاج 

وغيرها.
بـــلقاسم.ج

منح 15 عقد استثمار في تربية األسماك 
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أخبار السر ايا

رفع سكان العديد من أحياء بلدية آفلو شكوى 
لوزير الموارد المائية، يبلغونه فيها بأن تعليماته 
التي أسداها لحل مشكل العطش الذي رفعوه منذ 
أسبوعين خالل زيارته للوالية ذهبت في مهب 

الريح؛ إذ إن هؤالء ما زالوا يعانون من أزمة مياه 
حادة، وتبقى الجزائرية للمياه تبرر ذلك - كعادتها 
- بتعطل المضخات رغم عدم تسجيل انقطاع في 
الكهرباء،  بينما تبقى المشكلة - حسبهم - تتعلق 

بسوء التوزيع.
 لإلشارة، كان وزير القطاع أعطى تعليمات 
للقائمين على الجزائرية للمياه بالوالية بحل 

المشكل في ظرف 10 أيام.

أعلنت إدارة الدواء والغذاء األمريكية )FDA( أن استخدام المواد 
المطهرة المحتوية على »الميثانول« يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة 

وحتى الموت.
وأشارت )FDA( على موقعها الرسمي إلى أنه خالل الفترة األخيرة 
ازدادت حاالت التسمم بالمواد المطهرة المحتوية على »اإليثانول«. 
وقد كشفت نتائج اختبار بعض أنواع المطهرات الجلدية أنها ملوثة بـ 

»الميثانول«. وهذه مادة خطرة تسبب التسمم حتى عبر الجلد واألغشية 
المخاطية، وقد تؤدي إلى فقدان البصر وحتى الموت. وعليه، نصحت 
)FDA( المستهلك بتجنب شراء المواد المطهرة التي تحتوي على 

»اإليثانول«،  كما أوصتهم بالذهاب إلى المستشفى فورا متى ظهرت 
عليهم أعراض التسمم بهذه المادة.

طمأن الفنان والمغني عبد الرحمن جلطي محبيه بعد 
إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد لهم أنه غادر 

المستشفى.
وكشف الفنان جلطي خبر إصابته بالفيروس عبر 

حسابه الخاص على الفايسبوك، وقال ” أشكركم إخوتي 
على الرسائل التي أرسلتموها لالطمئنان على حالتي 
الصحية”، وأردف مطمئنا متتبعيه: ” مّر األسوأ، 
وغادرت المستشفى وأنا في فترة راحة بالمنزل، 

وسأصور فيديو ألطمئنكم أكثر عن حالتي الصحية”.

 َتعليماُت الوزيِر َذهبْت أدراَج الِرّياح!

ِحمايٌة بمكَياليِن 

الـ )FDA(..احَذُروا جلِطي ُيحيِّي ُمحبِّيه
المواَد الُمطهِّرة 

دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك اإلدارات لعدم التركيز على 
حماية العمال دون الزبائن، مستشهدة بعدة إدارات على غرار البريد 
والبلديات، ذلك أنها تستقبل العديد من الزوار،  خاصة خالل الفترة 

األخيرة وما تشهده من زحام، وهو ما يجعل المواطنين عرضة للعدوى، 
وذلك ما يحتاج إلعادة نظر في طريقة التنظيم خاصة في ظل االرتفاع 

المسجل في عدد اإلصابات.

ضجت مواقع التواصل االجتماعي، مؤخرا،  بخبر منع إقامة 
األعراس وعقود الزواج بعدما أصدر والة جزائريون تعليمات 

جديدة تقضي بمنع إبرام عقود الزواج على خلفية تفشي فيروس 
كورونا.

وجاءت القرارات كون حفالت الزواج أضحت واحدة من األسباب 
الرئيسة النتشار الوباء في المدن الجزائرية. في المقابل، رأى 
مواطنون أن قرار منع إقامة األعراس والحفالت يكفي للحد من 

العدوى دون الحاجة إلى منع عقود الزواج.

ال ُعقوَد 
زواٍج بعد 

اآلن!

ُموِريكوني. .َصوُت »معركِة الَجزائِر« َيرحلُموِريكوني. .َصوُت »معركِة الَجزائِر« َيرحل
أفادت وكالة األنباء اإليطالية »أنسا« بأن الموسيقار »إنيو موريكوني« توفي،  ليلة اإلثنين 
إلى الثالثاء،  عن عمر 91 عاما متأثرا بكسر في عظم الفخذ .  على مدى 7 عقود،  رافقت 

موسيقى »المايسترو« العديد من األفالم الشهيرة، يذكر منها تأليفه الموسيقى التصويرية ألفالم 
: »معركة الجزائر«، »ذات مرة في أمريكا« و«الممنوع لمسهم » و«سينما باراديزو«..  نال 
الفقيد جائزة »أوسكار« فخرية عام 2007، وجائزة »أوسكار« عام 2016 عن موسيقى فيلم 

»الثمانية المكروهون«.
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رشيد شويخ

املنطقة  خاصة  احلي  سكان  ورفع 
ترقويا،  مسكن  ب70  املعروفة 
وصل  الذي  بالوضع  منددة  شعارات 
إليه التجمع السكاني الذي يوجهونه، 
كما وجهوا نداءات استغاثة للسلطات 
األمنية و املدنية، وذلك بعد أن أقدم 
اخلمور  باعة  من  املنحرفني  من  عدد 
حتويله  إلى  واملخدرات  املهلوسات  و 
املمنوعات،  كل  لبيع  كبير  لسوق 
العديد  أن  السكان  من  عدد  وأوضح 
باتوا  املمنوعات  جتار  و  العصابات  من 
يرتعون يف شوارع احلي التي أصبحت 
الليل  محرمة عليهم ليس يف ساعات 

بل حتى  املنزلي،  احلجر  بسبب  فقط 
انتشار  بسبب  النهار  ساعات  يف 
مناوشات  ووقوع  املنحرفني  نشاط 
وصلت يف عديد املرات إلى استعمال 
أنهم  وأضافوا  والسيوف،  السكاكني 
باتوا خائفني على حياتهم وعلى حياة 
عائالتهم وتربية أبنائهم، الذين أصبح 
وقوعهم يف براثني هذه اجلماعات من 
السهولة مبا كان، بفعل محاولة بعض 
العصابات أصيادهم وجرهم إلى عالم 
مستقر  الغير  الوضع  ودفع  اإلنحراف. 
 1962 مارس  حي19  يعيشيه  الذي 
نحو  مغادرته  إلى  بالعديد من سكانه 
جتمعات سكانية أخرى مبدينة الوادي 

أو حتى خارجها. 

هذا ودعا سكان احلي والي الوالية 
وكذا األمن الوطني للتحرك العاجل، 
من خالل إقامة دوريات دائمة هناك، 
و برمجة إجناز مقر لألمن احلضري فيه 
مبختلف  اجلرمية  مستويات  وأن  خاصة 

أنواعها تعرف ارتفاعا كبيرا فيه. 
يذكر أن والية الوادي تشهد ومنذ 
واحتجاجات  مظاهرات  شهر  نحو 
باعة  من  املنحرفني  بطرد  مطالبة 
من  ومهلوسات  وخمور  مخدرات 
يف  وقع  ما  غرار  على  األحياء  داخل 
أحياء الصحن و النجار والباب الشرقي 

يف مدينة قمار.

الوادي
استحداث رتل متنقل لمكافحة حرائق الغابات 
يف  الزراعية  واحملاصيل  النخيل  غابات  حرائق  ملكافحة  املتنقل  شرع 
والية الوادي، قبل يومني يف العمل من أجل حماية ثروة النخيل يف الوالية 
من احلرائق خالل فصل الصيف احلالي. وحسب مديرية احلماية املدنية 
لوالية الوادي، فإن هذه املرة األولى التي تستحدث مصالح احلماية املدنية 
رتال خاصا بوالية الوادي، ويتكون هذا األخير من 45 عنصًرا من مختلف 
الرتب  مدعًما بعشر مركبات من بينها و06 سيارات إطفاء خفيفة وكذا 
املتوسطة  الغابات  حرائق  شاحنة  إلى  باإلضافة  احلريق،  خزان  شاحنة 
وسيارة كل األراضي وحافلة نقل لألعوان، وسيسند للرتل وكما هو معمول 
به على مستوى باقي واليات الوطن  التدخل السريع و بنجاعة أكبر عبر 
الغطاء  تهّدد  التي  احلرائق  إلطفاء  الثالثني،  الوادي  والية  بلديات  كامل 
فقريا  التي تشكل عمودا  النخيل  الزراعي خاصة أشجار  النباتي واحملصول 
املقاطعة  بلديات  يف  خاصة  الوالية  يف  العائالت  عشرات  القتصاديات 
اإلدارية املغير الثمانية، هذا وقد يتم االستنجاد بالرتل املتنقل لوالية الوادي 

يف اخماد احلرائق التي قد تندلع يف واليات مجاورة كتبسة وخنشلة. 
و  الوادي  لوالية  املدنية  احلماية  مصالح  أطلقت  ذاته،  الشأن  ويف 
مختلف  جتوب  حتسيسية  قافلة  والغابات،  الفالحية  املصالح  مع  بالتنسيق 
املناطق الفالحية، و توعية الفالحني بضرورة احترام قواعد السالمة والوقاية 
من حرائق الغابات والتدابير الواجب اتخاذها لتفادي نشوب احلرائق. يذكر 
اذ  النخيل،  من  ثروتها  فادحة يف  سنويا خسائر  تشهد  الوادي  واليات  أن 
تؤدي النيران إلى اتالف ما معدله 1000 نخلة سنويا من أجود أنواع نخيل 
دقلة نور أغلبها يشب يف منطقة وادي ريغ بحكم طبيعة زراعة النخيل فيها 
والتي تعتمد على مسافات متقاربة بني أشجار النخيل، ولتواجد األعشاب 
التي يتكبدها  النخيل ما يضاعف من اخلسائر  الكثيرة يف بساتني  الطفيلة 

الفالحون عند نشوب أي حريق. 
رشيد شويخ

االغواط
سكان حي 560 ببلدية الخنق متذمرون!

يف  اخلنق  ببلدية   2014 منذ  املنجز  سكان   560 حي  سكان  زال  ما 
األغواط يعانون من غياب التهيئة احلضرية وعدم ربط العشرات من السكنات 
بالكهرباء املنزلية وقنوات الصرف الصحي مما سبب لهم معاناة حقيقية مع 
األوساخ واألتربة واملياه القذرة املتدفقة عبر الشوارع والتي تنبعث منها روائح 
كريهة، كما أدت هذه الوضعية إلى انتشار احلشرات والعقارب خاصة مع 
املسؤولني  احلي  ويناشد سكان  احلرارة،  درجة  املسجل يف  الكبير  االرتفاع 
التهيئة احلضرية وإجناز ساحات  لتأهيل احلي يف مجال  بتخصيص عملية 

خضراء وساحات لعب لألطفال لتحسني ظروفهم املعيشية. 
نورين عبدالقادر

جمعية أول نوفمبر تشيد بإعادة
 رفات المقاومين

التحرير  ثورة  مآثر  وحماية  لتخليد   1954 نوفمبر  أول  جمعية  ثمنت 
باألغواط عملية إعادة رفاة شهداء املقاومة الشعبية، واعتبرت اخلطوة إجنازا 
تاريخيا لقيادة البالد واملخلصني يف هذا الوطن وعلى رأسهم رئيس اجلمهورية 
من  األمجاد  الشهداء  وميراث  الوطنية  الذاكرة  لصيانة  تبون  املجيد  عبد 
املقاومة الشعبية إلى ثورة التحرير، وسجلت اعتزازها بهذا العمل التاريخي 
ودعمها للجهود الوطنية الرامية السترجاع كل ما نهبه املستعمر من جماجم 

للشهداء وأرشيف وأموال. 
نورين عبدالقادر

ورقلة 
 ارتفاع قياسي في أسعار المكيفات 

 أثر االرتفاع يف أسعار املكيفات الهوائية عبر أسواق ورقلة بشكل بارز 
على القدرة الشرائية للمواطنني سيما ذوي الدخل الضعيف يف هذه املنطقة 
مواطنني  من  وأج  رصدتها  انطباعات  الشديد  حسب  احلر  بفترة  متر  التي 

باملنطقة.
وتسجل أسعار هذه األجهزة اإللكترو منزلية يف األسواق احمللية زيادات 
الهوائية  املكيفات  منها  الصحي  خاصة  بدء احلجر  فترة  منذ  كبيرة سيما 
التي يكثر عليها الطلب خالل موسم الصيف يف مناطق جنوب البالد على 

وجه اخلصوص  كما أكده العديد من املواطنني.

الوادي
340 عائلة تستفيد من الّربط بشبكة الكهرباء

مؤخرا،  الوادي  والية  استفادت 
من أكثر من 11 كيلومترا من الكهرباء، 
كهربائية،  محوالت   07 واجناز 
واالعالم  باإلتصال  املكلف  وأوضح 
لتوزيع  اجلهوية  املديرية  مستوى  على 
احلبيب  بالوادي  الغاز  و  الكهرباء 
مسلم، أنه مت برمجة توصيل الكهرباء 
 22 عبر  سكانيا  وجتمعا  حيا  ل320 
مشكلة  بلدية   30 أصل  من  بلدية 
أنه  املتحدث  ذات  وأضاف  للوالية، 
 200 يتجاوز  مالي  غالف  رصد  مت 
التي بدأ  العملية،  مليار سنتيم الجناز 

تفعيلها يف عدد من املناطق، على غرار 
حي 340 مسكنا ببلدية كوينني الذي 
جويلية.   05 ومبناسبة  استفاد سكانه 
السكان  ارتياح  اثار  ما  الربط،  من 
وجنبهم عناء الربط العشوائي بالشبكة 
كهربائية  كوابل  جلب  خالل  من 
ألجل  طويلة  مسافات  على  ومدها 
التزود بالطاقة الكهربائية، كما يسمح 
وصول  ضمان  من  املباشر  الربط  لهم 

الكهرباء بجودة عالية. 
و  باإلعالم  املكلف  وكشف  هذا 
االتصال مبديرية توزيع الكهرباء والغاز 

ضمن  يندرج  املشروع  أن  بالوادي، 
لألحياء  الكهربائية  بالطاقة  الربط 
طرف  من  به  واملتكفل  املكهربة  غير 
صندوق الضمان والتضامن للجماعات 
احمللية لوالية الوادي، حيث مت يف هذه 
كهربائية  محوالت   7 اجناز  العملية 
على مسافة 3.59 كلم من الشبكات 
من  كم  و7.48  التوتر،  متوسطة 
بغالف  التوتر  منخفضة  الشبكات 
مالي جتاوزت قيمته 7مليارات و 800 

مليون سنتيم. 
رشيد شويخ

توقيف 09 أشخاص احترفوا اإلجرام بالبياضة 
متكنت مصالح امن دائرة البياضة بوالية الوادي خالل األيام األخيرة، من توقيف تسعة أشخاص متورطون يف عدة 

قضايا تتعلق بجرائم متس باألشخاص وممتلكاتهم.
حيثيات القضية األولى تعود إلى تلقى ذات املصلحة لشكوى من قبل احد تفيد بسرقة مركبته من نوع طويوطاهيلكس، 
ليتم على الفور إخطار السيد وكيل اجلمهورية الذي أمر بفتح حتقيق، و من خالل جمع األدلة و البراهني التقنية توصلت 

إلى حتديد هوية الفاعل الذي ينحدر من احد الدوائر املجاورة لعاصمة الوالية.
ويف قضية أخرى ومن خالل تلقي ذات املصلحة لشكوى تتعلق بسرقة دراجة نارية ليتم على الفور فتح حتقيق، أين 
توصلت إلى الفاعلني وهم ثالثة شباب ينحدرون من املنطقة والذي مت توقيفهم واسترجاع الدراجة النارية املسروقة، ويف 
سياق أخر ويف إطار تنفيذ اإلجراءات املتعلقة باحلجر اجلزئي ومن خالل الدوريات امليكانيكية و الراجلة قامت بتوقيف 05 

أشخاص حليازتهم أسلحة بيضاء محظورة. هذا ومت إحالة املوقوفني إلى وكيل اجلمهورية ملعاجلة قضاياهم قضائيا. 
رشيد شويخ

جابت مسيرة حاشدة، مساء أول أمس، شوارع حي 19 مارس بمدينة الوادي،  احتجاجا على استمرار حالة الألمن التي يعاني 
منها السكان، بعد أن أصبح حّيهم مرتعا للمنحرفين من باعة الخمور و المهلوسات والمخدرات.

طالبوا بإنشاء مقر لألمن الحضري 

سكان حي 19 مارس بالوادي ينتفضون!
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نورالدين رحماني

ِبدايُة اإلخفاِق.. 
كان   2008 سنة  انطلق  الذي  املشروع 
بالسكان  اهال  االن  يكون  ان  يفترض 
و  أنه  إال  املشروع  سكنات  من  املستفيدين 
حلد الساعة مازال يف نقطة الصفر و هو الذي 
بسبب  سنتيم  مليار   250 املالي  غالفه  جتاوز 
املستفيدون  سجلها  التي  الكثيرة  التحفظات 
جلان  و  التقنية  اللجان  وكذا  السكنات  من 
اهمها  و  املشروع  على  املتعاقبة  التفتيش 
و  معزولة  املشروع  فوقها  اجنز  التي  االرضية 
خارج النسيج العمراني على ارضية شبه رملية 
هشة و مبحاذاة واد طويل عريض يجهل دوافع 
الدراسة  و مدى جدية  الساعة  اختيارها حلد 
املسبقة على االرضية و املنطقة و نتيجة ذلك 
بعد  العمارات  على  سجلت  التي  التشققات 

اجنازها بوقت قصير بفعل هشاشة التربة. 
اخلارجية  التهيئة  و  التوصيل  شبكات 

مأزق اخر 
على  اخلطيرة  و  الظاهرة  التشققات  فمن 
الى  التوصيل  شبكات  اهتراء  الى  العمارات 
الصرف  و  للماء  اخلارجية  الشبكات  انسداد 
كلها  و  بعض  ببعضها  ربطها  عدم  و  الصحي 
يدفع  و  مظلما  نفقا  يدخل  املشروع  جعلت 
بالسلطات املعنية الى انفاق املزيد من االموال 
هفوات  و  متواصلة  ترقيع  عمليات  على 
فادحة على ما مت إجنازه و تشكيل جلان حتقيق 

متالحقة و يعطل يف كل مرة عملية التوزيع. 

 اسِتفاداٌت على الَورق 
لسان  وعلى  املشروع  من  املستفيدون 
أنفسهم  اعتبروا  بورقعة محمد  منهم  العديد 
األطراف من  عديد  من  احتيال  ضحية 
االجناز  مقاوالت  إلى  الدراسات  مكاتب 
املسؤولية  حملوا  و  املتابعة  الى مهندسي 
والية  شؤون  على  القائمني  خاصة  للجميع 
أشرفت  التي  و   2014 سنة  قبل  ما  البيض 
و  احلالية  الكارثة  املشروع وساهمت يف  على 
أنها  املتحدث صرح  استفاد  التي  الشقة  عن 
اجلدران  تشققات  فمن  كارثية  وضعية  يف 
اخلارجية  و  الداخلية  الشبكات  الى عيوب 
شقته  بها  تقع  التي  العمارة  ان  الى  مشيرا 
بشبكة  مربوطة  غير  العمارات  من  الكثير  و 
باملشروع  انه مسجل  رغم  الصحي  الصرف 
انه منتهي و مربوط بكل الشبكات. محمد 
مستفيد  الورق  على  أنه  آخر صرح  مستفيد 
من سكن ومنذ سنة 2014 إال أنه يف الواقع 
عائلته  و  هو  خانقة  ازمة  من  يعاني  و  مؤجر 
يصلح  ال  منه  استفاد  الذي  السكن  الن 
لسكن حاليا و يلزمه العديد من اإلصالحات 
بها  تقع  التي  العمارة  ان  كما  والترميمات 
طالب  و  مرعبة  و  تشققات مخيفة  بها  شقته 
بإيجاد حل له و للعديد من املستفيدين مثله. 

 مسَتقبٌل َمجهوٌل
 والي البيض احلالي املعني قبل سنة من 

عليه  وقف  مما  و سخطه  امتعاضه  ابدى  اآلن 
خالل زيارته للمشروع و شكل جلان حتقيق و 
انتظار نتائج  التقارير يف  تفتيش قدمت عديد 
ما  توزيع  مت  أين  شهر  قبل  اخرها  التحقيقات 
إال  املنجزة  احلصة  من  سكن   300 يقارب 
أنه سجل بها هي االخرى بعض التحفظات 
آثار  املواطنني من  و تخوفات من  على االجناز 
التشققات بالعمارات فضال عن عدم اكتمال 
التهيئة اخلارجية ما يجعل عملية اإلسكان يف 

كل مرة تتأجل. 

ِسياسُة الّترقيِع.. 
ببلدية  مسؤول  اشار  اخر  جانب  من 
باملشروع  العمارات  بعض  ان  إلى  بريزينة 
مت  و  تهيئة  و  ترميم  اعادة  من  استفادت 
تهيئة  مت  كما  السكان  على  مؤخرا  تقسيمها 
املاء  اخلارجية  الشبكات  من  مهمة  اجزاء 
و  تعبيد  كذا  و  الصحي  الصرف  و  الغاز  و 
املستفيدين  على  ووزعت  الطرقات  ترصيف 

بها  أجنزت  التي  املنطقة  بعد  مشكل  أن  إال 
يصعب  السكنية  التجمعات  عن  السكنات 
من التحاق املستفيدين سكناتهم خاصة و ان 
املنطقة تفتقد للمحالت و غير مربوطة بالنقل 
احلضري و ال تتوفر على أبسط مقومات احلياة 

كاملدرسة واملسجد وغيرهما. 

الَمالييُر في مهبِّ الريِح
من  للكثير  صورة  مشروع  هو  باحملصلة 
سنوات  البيض  بوالية  اجنزت  التي  املشاريع 
ماضية انفقت عليها املاليير من اموال اخلزينة 
العمومية و دون أن يستفيد منها املواطن بصورة 
الدراسة  و  االجناز  يف  الغش  بفعل  طبيعية 
عن  فضال  البيض  بوالية  املواطن  ينتظر  و 
املستفيدين من السكنات نتائج التحقيق التي 
باملقام  و  البيض  لوالية  احلالي  الوالي  أطلقها 
االول حل معضلة السكن ببلدية بريزينة التي 

يبدو انها ليست يف الوقت القريب. 

يِح بالَمدينِة الَجديدة في البّيض المالييُر َذهبْت أدراَج الرِّ

15001500 َسكٍن ببريزنة. . الَمشروُع الُحلم!  َسكٍن ببريزنة. . الَمشروُع الُحلم! 

تحّول مشروع 1500 سكن ببلدية بريزينة - أو ما يسمى 
بالمدينة الجديدة - إلى عالمة مميزة في سلسلة اإلخفاقات و 
الغش في اإلنجاز والتأخر في تجسيد البرامج التنموية، المشكل 
الذي طالما عانت منه والية البيض وتعاني. هذا المشروع 
الذي انطلق منذ عقود تعاقبت عليه لجان التحقيق عّلها تعيد 

الحياة إليه مجددا، غير أن مصيره و مصير الماليير التي انفقت 
عليه ما يزاالن مجهولين، فُحِرَم المستفيدون من الحصول على 
سكناتهم، وتعمقت أزمة السكن التي تخنق المواطن ببلدية 

بريزينة يوما بعد يوم. 
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ماروتا: »إنتر ميالن ال 
يريد بيع الوتارو«

إلنتر  التنفيذي  املدير  ماروتا  بيبي  أكد 
ميالن، أن األرجنتيني الوتارو مارتينيز مهاجم 
ملساعدة  البال  راحة  يجد  أن  يجب  الفريق، 

النيراتزوري فيما تبقى من املوسم.
توقف  قبل  هدًفا   16 مارتينيز  وسجل 
بعد  ولكن  كورونا،  فيروس  بسبب  النشاط 
ببرشلونة،  باسمه  ربطت  التي  التكهنات 
سجل هدفا وحيًدا يف 6 مباريات، وأهدر ركلة 

جزاء ضد بولونيا باألمس.
لشبكة  تصريحاته  خالل  ماروتا،  وقال 
يجب  »عامالن  إيطاليا«:  سبورت  »سكاي 
يتعلق  أحدهما  االعتبار،  بعني  أخذهما 
حيث  االنتقاالت،  بسوق  واآلخر  باملنافسة 
»إنتر  وأضاف:  متزامن«.  بشكل  يعمالن 
 23 عمره  شاب  العب  بيع  يريد  ال  ميالن 
الذي  الوقت  هو  هذا  لكن  مثل الوتارو،  عاًما 
العظيم  الوتارو  ورأينا  الشائعات،  فيه  تنتشر 
لفت  والذي  املوسم،  من  األول  النصف  يف 
على  »اآلن  وتابع:  الكبرى«.  األندية  أنظار 
إنتر  ليضمن  البال،  راحة  يجد  أن  الوتارو 
ميالن مستوى األداء الذي ظهر به يف النصف 
كريستيان  موقف  وعن  املوسم«.  من  األول 
جانفي  يف  لنا  انضم  »لقد  أجاب:  إريكسن، 
مشاكل  من  ُيعاني  أنه  الواضح  ومن  املاضي، 
يف امللعب، بسبب الغيابات، لكنه العب رائع 
وميكنه تقدمي املزيد، ويجب أن نتحلى بالصبر 
و24  متبقية  مباريات   8 »هناك  وأمت:  معه«. 
هزائم،   4 من  وعانينا  عليها،  للحصول  نقطة 
وال  به،  الفوز  سنحاول  األوروبي  الدوري  أما 
اآلن،  األخرى  الفرق  ستنافس  كيف  نعرف 

لكننا نلعب للفوز وهذا هو هدفنا الكبير«.

اإلعالن عن تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا
الدور  قرعة  سُتجرى 
ونصف  النهائي،  ربع 
دوري  ونهائي  النهائي، 
مدينة  يف  أوروبا،  أبطال 
يوم  السويسرية  نيون 
وحسمت  املقبل.  اجلمعة 
رسمًيا  عبورها  أندية   4
لربع النهائي وهي أتاالنتا، 
اليبزيغ،  مدريد،  أتلتيكو 

وباريس سان جيرمان.
بينما يتبقى 4 فرق تنتظر التأهل، من مواجهات )تشيلسي وبايرن ميونخ(، )نابولي 

وبرشلونة(، )ريال مدريد ومانشستر سيتي(، و)ليون ويوفنوس(.
وستقام 3 قرعات، لربع النهائي، ونصف النهائي، واألخيرة لتحديد الفريق صاحب 
األرض يف النهائي )ألسباب إدارية(، وسيكون من املمكن أن تتواجه الفرق من نفس 
البلد. ومن املُقرر أن ُتقام مباريات ربع ونصف النهائي، والنهائي على هيئة دورة ُمصغرة 
بخروج املغلوب يف لشبونة بالبرتغال، أوت املقبل. وستقام املباريات على ملعبي بنفيكا 

)سيستضيف املباراة النهائية(، وسبورتنغ لشبونة.
املباريات املتبقية من دور الـ16 ستقام يومي 7 و8 أوت، بينما جترى مباريات ربع 
18 و19  يومي  النهائي  وتقام مواجهات نصف  الشهر نفسه.  12 و15 من  النهائي بني 

أوت، على أن ُيجرى النهائي يوم 23 من نفس الشهر.

لوريس ينهي أزمته مع سون
التي  األزمة  انتهت 
وقعت بني هوغو لوريس 
وزميله  توتنهام  حارس 
سون هيونغ مني، عقب 
من  األول  الشوط  نهاية 
والتي  إيفرتون،  مباراة 
حد  إلى  تصل  كادت 
تدخل  لوال  االشتباك 
لتهدئة  السبيرز  العبو 

األمور.
تصافح  امللعب،  إلى  املؤدي  املمر  يف  الثاني  املباراة  لشوط  الالعبني  دخول  وأثناء 
الكوري  زميله  الفرنسي  احلارس  احتضن  املواجهة  نهاية  وعقب  باليد،  وسون  لوريس 
اجلنوبي ليؤكد على انتهاء األمر. ومتكن توتنهام من حسم املباراة بهدف دون رد سجله 
مايكل كني باخلطأ يف مرماه، يف اللقاء الذي احتضنه ملعب توتنهام هوتسبير اول أمس، 

ضمن اجلولة رقم 33 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.

»الفيفا« يؤجل اختيار المدن 
المستضيفة لمونديال 2026
قال االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، إن القرار النهائي 

بشأن مدن كأس العالم 2026 التي تشترك الواليات املتحدة يف 
استضافتها مع كندا واملكسيك تأجل بسبب جائحة كوفيد19-.

وأوضح كولني سميث مدير البطوالت يف الفيفا أنه كان يأمل 
يف إنهاء مسألة األماكن التي تستضيف هذه النسخة يف ربيع 

2021، لكن هذا كان مرتبطا ببدء العملية يف مارس مع إجراء 
زيارتني للتفتيش يف نهاية كل عام. وأضاف سميث يف مكاملة 

عبر الفيديو قبل ورشة عمل افتراضية غدا الثالثاء مع 17 مدينة 
أمريكية حتت التقييم »اضطررنا بالطبع للتأجيل ومن الصعب 

وضع موعد نهائي ألننا ال نعرف موعدا للبدء«. وكان من 
املفترض أن تبدأ ورشة العمل يف مارس املاضي عبر اجتماعات 

شخصية لكنها تأجلت بسبب الفيروس.
وعقدت كندا واملكسيك، ومتلك كل منهما 3 مدن مرشحة، 

ورشات عمل يف وقت سابق هذا العام قبل إجراءات العزل 
العام. وتترشح من الواليات املتحدة مدن أتالنتا وبالتيمور 

وبوسطن وسينسناتي وداالس ودنفر وهيوسنت وكانساس سيتي 
ولوس أجنيليس وميامي وناشفيل ونيويورك، نيوجيرزي وأورالندو 

وفيالدلفيا وسان فرانسيسكو باي وسياتل وواشنطن.
وسيختار الفيفا 16 من 23 مقرا محتمال الستضافة البطولة 

ذات التنظيم املشترك. وأشار سميث إلى أن االختيار يستند على 
معايير مثل املوقع واملواقيت وحالة الطقس. وتابع: »ننظر إلى 

الصورة العامة وكل الظروف بالتنسيق مع االحتاد األمريكي وبالنظر 
إلى أفضل االستادات«.

دورتموند يقترب من إتمام 
صفقة بيلينغهام   

اقترب نادي بوروسيا دورمتوند من إمتام صفقة جديدة خالل 
فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية، لتعزيز خط وسط الفريق قبل 

انطالق املوسم املقبل.  وبحسب صحيفة »كيكر«، فإن دورمتوند 
بات على مشارف الظفر بتوقيع جودي بيلينغهام، العب وسط 
برمنغهام سيتي اإلجنليزي، هذا الصيف مقابل 25 مليون أورو.
وأشارت إلى تقدم أسود الفيستيفال يف سباق التعاقد مع 

اإلجنليزي الشاب، البالغ من العمر 17 عاًما، رغم اهتمام عدد 
هائل من أندية أوروبا بضمه، مثل يوفنتوس، مانشستر يونايتد 

وتشيلسي. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي دورمتوند قرروا أن تكون 
صفقة بيلينغهام هي الثانية واألخيرة للنادي يف امليركاتو الصيفي 

احلالي.  وكان النادي األملاني قد تعاقد مع البلجيكي توماس 
مونييه يف صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان 

جيرمان يف جوان املاضي.
 وال ترغب إدارة دورمتوند يف إنفاق الكثير من األموال يف 

سوق االنتقاالت، نظًرا لألزمة االقتصادية التي طالت كافة أندية 
أوروبا بعد جائحة فيروس كورونا.

مورينيو: »آرسنال ليس لديه 
ما يحتفل به«

قلل جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، من أهمية 
سخرية أحد حسابات آرسنال، من سقوط السبيرز أمام شيفيلد 

يونايتد 1-3، يف اجلولة املاضية بالدوري اإلجنليزي املمتاز.
فعقب خسارة توتنهام، نشرت الصفحة الرسمية آلرسنال 
على »فيسبوك«، لقطات لفوز املدفعجية على شيفيلد )2-1(، 

يف ربع نهائي كأس االحتاد. وعلق احلساب على الفيديو: »ليس 
من السهل الفوز على شيفيلد يف برامول لني، هذه تذكرة لكيفية 

فعل ذلك«. وعن ذلك، قال مورينيو قبل مواجهة الفريقني يف 
داربي لندن، األحد املقبل، حسبما نقلت صحيفة »ديلي ميل« 

البريطانية: »إذا كانوا )آرسنال( يتواجدون يف صدارة الدوري، 
أو ينافسون على املراكز األربعة األولى، أو ميرون بلحظة جيدة، 
فلم يكونوا ليستمتعون مبشاكل اآلخرين«. وأضاف: »تستمتع 

فقط مبشاكل اآلخرين عندما متر أنت اآلخر مبشكلة، هذا هو األمر 
يف نهاية املطاف.. هم ال ميلكون الكثير ليحتفلوا به، وبالتالي 

عليهم استغالل هذه الفرصة.. هم يف موقف مشابه لنا يف 
جدول الترتيب«. وتابع املدرب البرتغالي: »ال أحب ربط النادي 
مبنشورات مثل هذه، ال أعتقد أن )ميكيل( أرتيتا هو من نشرها، 
لكنه رمبا شخص يجلس يف منزله منذ 3 شهور.. ال مشكلة يف 

ذلك، وسننتظرهم يف ملعبنا«. وحول أهمية تفوق فريقه على 
اجلانرز يف جدول الترتيب، قال مورينيو: »بالنسبة لي أن تكون 
بطل شمال لندن، ال يعني أي شيء، يجب أن متلك طموًحا 

أكبر من ذلك«.

مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا:

»ميسي سيشكل إضافة 
ضخمة للدوري اإلنجليزي«

كال مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا المديح لمهاجم 
ليستر سيتي جيمي فاردي، قبل لقاء الفريقين ضمن 

الجولة 34 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
القسم الرياضي

 ويقدم فاردي مستويات راقية مع ليستر 
سيتي عبر املواسم املاضية، وهو اآلن يتصدر 
ترتيب الهدافني، كما وصل عدد أهدافه يف 
تاريخ املسابقة إلى 101.  وقال أرتيتا يف املؤمتر 
اول أمس،  أقيم  الذي  الصحفي االفتراضي 
ويفعل  مدهشة،  طاقة  »ميتلك  فاردي:  عن 
التي جنح  الطريقة  إلى  وبالنظر  بثبات،  ذلك 
فإنه يستحق اإلشادة«.  البرمييرليغ،  فيها يف 
وعن حظوظ آرسنال يف التأهل لدوري أبطال 
بكل  الفوز  علينا  أن  »أعتقد  صرح:  أوروبا، 
يتعلق  ال  األمر  والدعاء،  االنتظار  ثم  مباراة 

مبباراة واحدة«.

بعد  مباراة  نتقدم  أن  »يجب  وتابع: 
بعيدين  كنا  قليلة  أسابيع  قبل  األخرى، 
كثيرا عن التفكير بشأن أوروبا، واآلن اقتربنا 
قليال، لذلك دعونا نخوض كل مباراة على 

حدة ثم نرى إلى أين ذلك سيقودنا«.
مهاجمه  لرؤية  سعادته  أرتيتا  وأكد 
الشباك  يهز  الكازيت  ألكسندر  الفرنسي 
األنباء  بعض  »تلقينا  وأضاف:  مجددا، 
بشأن  املاضية  القليلة  األسابيع  اإليجابية يف 
النادي  مع  الشبان  الالعبني  بعض  التزام 
ألوباماينغ،  »بالنسبة  وتابع:  مستقبال«. 
يقدمه  الذي  اجلهد  لعب،  كيف  رأيتم  فقد 
اللحظات  الفريق يف  املباراة وكيف ساعد  يف 
فيما  منخرط  هو  كم  لي  يثبت  احلاسمة، 

يفعله، األمر نفسه ينطبق على الكا«.
الكازيت  ألن  مسرور  »أنا  وواصل: 
أن  قبل  طويل  وقت  مر  التسجيل.  استحق 
سجل  الديار،  خارج  التسجيل  من  يتمكن 
األمر  لكن  ولفرهامبتون(  )أمام  مهما  هدفا 
ال يتعلق بذلك فقط، فقد كانت مساهمته 

عندما شارك يف اللقاء هائلة«.
حول  املتداولة  األخبار  عن  أرتيتا  وسئل 
برشلونة  جنم  بضم  سيتي  مانشستر  اهتمام 
أدنى  أملك  »ال  فأجاب:  ميسي،  ليونيل 
لنا«.  املناسب  السؤال  ليس  إنه  فكرة، 
البالد  هذه  إلى  أتى  إذا  »لكنه  واستدرك: 
فإنه سيشكل إضافة ضخمة للدوري والكل 

سيحظى بفرصة االستمتاع بوجوده«.
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محمد هشام

للتركيز  الوقت  »حان  أملاس  وصرح 
على بقية املوسم، الالعبون لم يتدربوا منذ 
حوالي أربعة أشهر، وهذا أمر ال يصب يف 
مصلحتهم، بالنسبة لي من الصعب جدا 
استئناف املنافسة، كوننا نتواجد يف وضع 
العودة  قرار  اتخاذ  علينا  حساس،  صحي 

إلى املنافسة من عدمها«.
املجتمع  الفيدرالي،  املكتب  وكان 
على  اإلبقاء  قرر  قد  الفارط،  الثالثاء  يوم 
املكتب  وضعها  التي  الطريق  خارطة 
الفيدرالي لالحتادية يوم 30 أفريل املاضي، 
والتي تقضي مبواصلة ما تبقى من املوسم 
الكروي 2020-2019 لكل من الرابطتني 
األولى والثانية يف غضون 8 أسابيع، عقب 
حتضيرات  مرحلة  إلى  األندية  خضوع 
تتراوح ما بني خمسة وستة أسابيع، مهما 
كان تاريخ إعطاء الضوء األخضر من قبل 
وأضاف  لالستئناف  العمومية  السلطات 
القدم  كرة  رابطة  مع  اجتماعها  »خالل 
االولى  الرابطتني  أندية  أجمعت  احملترفة، 
والثانية، على ضرورة توقيف البطولة، لكن 
إذا منحت السلطات الضوء األخضر، فلن 
املنافسة،  استئناف  على  الفرق  تعترض 
»الرؤية  أيضا  وقال  خالف«،  ألي  تفاديا 
اجلزائر،  مولودية  فريق  يف  واضحة  غير 
على  املنافسة،  مصير  نعلم  وأننا ال  سيما 
غرار بقية الفرق، من الصعب احلديث عن 
االستقدامات أو التحضير للموسم القادم، 
حاليا،  مجمدة  وضعيتنا  وأن  خاصة 
عقود  أمضينا  أننا  إال  ذلك،  من  وبالرغم 
الشبانية،  الفريق  فئات  من  العبني  مع 

لتحضيرهم للمستقبل«.

الشباب  وزير  أكد  جهته،  من 
قرار  أن  خالدي،  سيدعلي  والرياضة، 
استئناف املنافسات يعود فقط للوزير األول 

واللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.
لـ  املالية  الوضعية  وبخصوص 
اإلدارة  مجلس  رئيس  رفض  »العميد«، 
أن  إلى  مشيرا  أزمة،  وجود  عن  احلديث 
من  تكميلية  ميزانية  يطلب  لم  النادي 

املساهم الرئيسي شركة سوناطراك.
وقال املسؤول »نحن نسير وفق معايير 
طرف  من  للنادي  املخصصة  امليزانية 
أريحية  يف  نتواجد  حيث  سوناطراك، 
ستتغير  األمور  لكن  املادي،  اجلانب  من 
مستقبال، فزمن املرتبات الضخمة انقضى 

لدينا، يجب علينا ترشيد النفقات«.
الناصر  عبد  أفاد  السياق،  نفس  ويف 
األجور  كتلة  تخفيض  اقترح  أنه  أملاس، 
الشركة  الثالثية بني  توقيع اإلتفاقية  أثناء 
اخلبرة  ومكاتب  »العميد«،  الرياضية 
التابعة  واملالية  التسيير  مراقبة  ومديرية 
»الفاف«،  القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
على  واحلصول  التسيير  تطوير  أجل  من 

شهادة ايزو 9001.

األجور  تخفيض  »اقترحنا  وأضاف 
وليس تسقيفها، نتمنى أن يقبل اقتراحنا 
أغلبية  تعيشها  التي  األزمة  سيما يف ظل 
األندية. علينا منح املرتبات لالعبني أكثر 
املبدأ عليه أن  أحقية  ، ومن يرفض هذا 

يغير املهنة«.
التقرير  قضية  حول  املتحدث  وأوضح 
املصادقة  متت  الذي   ،2019 لسنة  املالي 
العامة  اجلمعية  أشغال  خالل  عليه 
احلسابات  »محافظ  قائال  للمساهمني 
اكتفى  حيث  خروقات،  أية  يسجل  لم 
على  معاجلتها  سيتم  حتفظات  بتسجيل 
أقصى تقدير يف شهر ديسمبر. وهو إجراء 

عادي يطلب من باقي الشركات«.
البترولية  الوطنية  الشركة  وكانت 
سوناطراك، قد عينت عبد الناصر أملاس، 
شهر جانفي الفارط رئيسا جديدا ملجلس 
للمستقيل  خلفا  اجلزائر،  مولودية  إدارة 
اجلمعية  أشغال  خالل  بطروني،  عاشور 
العامة للمساهمني. ويشغل أملاس منصب 
وخبير  سوناطراك  شركة  يف  سامي   إطار 
قانوني سبق له وأن شغل منصب األمني 

العام يف املجمع الرياضي البترولي.

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم لمولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، اول أمس، أنه حان الوقت للبت في بقية 
مشوار البطولة، المتوقفة منتصف مارس بسبب تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى صعوبة استئناف المنافسة.

كشف أن »العميد« ال يعاني من أزمة سيولة، ألماس:

»الرؤية أصبحت غير واضحة وعلينا 
الفصل في مصير البطولة« 

بعقد احترافي يمتد إلى صيف 2023
مولودية الجزائر يحصن موهبته 

الشابة بوكمبوش
يواصل نادي مولودية اجلزائر، حتصني مواهبه الشابة، بعقود 
االنتقاالت  فترة  خالل  رحيلها  خشية  األمد،  طويلة  احترافية 
عبر  بيان  يف  العاصمي  النادي  وأعلن  مجانا.  املقبلة  الصيفية 
ميدان  متوسط  توقيع  »فيسبوك«،  موقع  على  الرسمي  حسابه 
الرديف واملنتخب اجلزائري ألقل من 19 سنة، كرمي بوكمبوش، 
على عقد احترايف ملدة 3 سنوات، ميتد إلى صيف 2023، وعن 
ذلك قال بوكمبوش »إنه لفخر بالنسبة لي أن أحصل على هذه 
الفرصة يف مولودية اجلزائر، أريد االستمرار يف تعلم الكثير خالل 
بتقدمي  قدراتي،  يف  النادي  ثقة  على  والتأكيد  املقبلة،  السنوات 
عروض جيدة«، وأضاف »هديف يبقى احلصول على مكانة دائمة 
وأعد  ذلك،  لتحقيق  وسعي  يف  ما  سأبذل  األول،  الفريق  مع 

األنصار بتقدمي اإلضافة يف حال مت منحي الفرصة«.

بعد تعرضه للطرد
فيغولي يعتذر عن تصرفه الطائش

تقدم الدولي اجلزائري، سفيان فيغولي، جناح نادي غالطة 
سراي التركي، باالعتذار، بعد تعرضه للطرد يف مباراة فريقه ضد 
طرابزون سبور، اول أمس، يف إطار اجلولة 30 من الدوري التركي 
املغربي  املدافع  من  خشن  لتدخل  تعرض  فيغولي  املمتاز.وكان 
مانويل مروان دا كوستا، يف الدقيقة 38، ليرد بركلة قوية يف صدر 

الالعب، تسببت يف طرده مباشرة من امللعب.
وقال فيغولي يف تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر »هذه 
هي املرة األولى التي أطرد فيها من املباراة منذ 13 عاًما يف مسيرتي 
املهنية يف كرة القدم«، وأضاف »من الواضح أنني مخطئ وأحتمل 
الليلة املاضية  أنني تسبب يف هزمية  املسؤولية عن ذلك، خاصة 
بهذا اخلطأ«. ويف الوقت نفسه، انتقد فيغولي ما سماه عنصرية 
وقال  إفريقيا  جتاه العبي شمال  تركيا  اإلعالم يف  وسائل  بعض 
االحترام،  عدم  هو  وهذا  عنصرية،  كانت  الفعل  ردود  »بعض 
يجب أن تساووا بني جميع األصول، مبا يف ذلك العبي شمال 
داخل  الدائمة  سماتهم  من  ليس  الغضب  أن  خاصة  إفريقيا 

امللعب«.

»الكاف« يرفض استكمال دوري 
األبطال بالمغرب

ما  الكاميرون  إن  القدم،  لكرة  اإلفريقي  باالحتاد  مصدر  قال 
ونهائي  نهائي  نصف  األوفر، الستضافة  احلظوظ  زالت صاحبة 

دوري أبطال إفريقيا، يف سبتمبر املقبل.
صداما  الكبرى،  القارية  البطولة  نهائي  نصف  وسيشهد 
تاريخيا بني قطبي كل من مصر واملغرب، حيث يواجه الزمالك 

الرجاء، بينما يلتقي األهلي الوداد.
رفضت  للكاف،  التنفيذية  اللجنة  إن  املصدر  ذات  وقال 
العتراضات  جتنًبا  املغرب،  يف  املسابقة  باستكمال  اقتراًحا 
لبطولة  بالنسبة  مختلف  األمر  أن  وأضاف  والزمالك.  األهلي 
الكونفيدرالية، التي ستستكمل يف املغرب، رغم تواجد فريقني 
منه، هما حسنية أكادير ونهضة بركان، حيث لم تتقدم أي دولة 
للبلد  التنظيم  إسناد  كان  وبالتالي  النهائي،  الستضافة  أخرى 
تلقتها  هناك عدة عروض،  أن  وأوضح  إجبارًيا.  إفريقي  الشمال 
كان  أغلبها  لكن  األبطال،  دوري  الستكمال  التنفيذية  اللجنة 
العرض األقوى حتى اآلن هو  وبالتالي  أو غير رسمي،  منقوصا 

الكاميروني.

اول  اجلزائر  احتاد  فريق  إدارة  أبرمت 
العليا  املدرسة  مع  لعامني  عقد  أمس، 
باجلزائر  البنيان  بعني  واإلطعام  للفندقة 
مختلف  من  لالستفادة  العاصمة، 
حسب  املؤسسة،  لهذه  التابعة  املنشآت 
الرابطة  الى  املنتمي  النادي  عنه  أعلن  ما 

االولى.
له  بيان  يف  العاصمي  النادي  وأوضح 
امللعب  باستعمال  للفريق  يسمح  »العقد 
الفندق  العضالت،  تقوية  وقاعة  واملسبح 
القاعة متعددة الرياضات، املكاتب وقاعة 

البيان  وأكد  والتدليك«،  االسترجاع 
مرافق  كامل  من  سيستفيد  االحتاد  أن 
صيف  غاية  إلى  سنتني،  ملدة  املدرسة، 

.2022
مع  املتزامن  العقد،  هذا  إبرام  ويأتي 
إطار  يف  النادي،  لتأسيس  الـ83  الذكرى 
اعادة التنظيم التي أقرها مجمع »سيربور« 
اشترى  بعدما  اجلديد،  الرئيسي  املساهم 
الرياضية  الشركة  اسهم  من  باملائة   95
الذي كان ملكا ملؤسسة االشغال  للنادي 
العمومية »أو تي أر أش بي« الذي يتواجد 

السجن.  يف  حداد  علي  األول  مسؤولها 
دشنت يف  التي  املدرسة،  هذه  وسمحت 
غرار  على  عاصمية  اندية  لعدة   ،2014
بصفة  بالتدرب  اجلزائر  ومولودية  االحتاد 
دائمة فيها واالستفادة من مختلف املرافق 

هناك.
من  كل  التوقيع  حفل  حضر  لإلشارة 
جلول،  عاشور  اإلدارة،  مجلس  رئيس 
وعضو  هادي،  الغاني  عبد  العام  واملدير 
املدرسة  ومدير  حسينة،  اإلدارة  مجلس 

عبد اللطيف زايدي.

سيستفيد من منشأتها لمدة عامين

اتحاد الجزائر يوقع على عقد مع المدرسة العليا للفندقة واالطعام

قرر االحتاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف( 
لالعبني  إفريقيا  بطولة  إقامة  أمس،  اول 
2022، يف  عام  اجلزائر  املقررة يف  احملليني 
فصل الصيف بدال من شتاء نفس العام، 
حتى ال تتزامن مع بطولة كأس أمم إفريقيا 
املقررة بالكاميرون. وكشف محمد ساعد، 
أن  للعبة،  اجلزائري  لالحتاد  العام  األمني 

من  البطولة  موعد  بتأخير  أبلغهم،  كاف 
جانفي إلى صيف 2022.

لإلذاعة  تصريح  يف  ساعد،  وأوضح 
الوطنية، أن االحتاد اإلفريقي اقترح تنظيم 
البطولة بني شهري جوان وجويلية 2022، 
مؤكدا أن مدة البطولة هي 22 يوما. وأبرز 
ساعد، أن االحتاد اجلزائري سيحدد موعد 

البطولة بشكل نهائي، بعد استشارة وزارة 
الشباب والرياضة.

أعلن  قد  اإلفريقي،  االحتاد  وكان 
التي كانت  إفريقيا  تأجيل بطولة كأس أمم 
إلى   ،2021 مطلع  بالكاميرون  مقررة 
السلبية  التداعيات  2022، بسبب  بداية 

جلائحة كورونا.

تأجيل بطولة إفريقيا للمحليين إلى صيف 2022
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السياب  لهم   : هذا  قولي  عن  مسؤولة  وأنا  أقول  دعوني   
واملترجم  الشاعر  ولنا  سيناك،  وجان  درويش  ومحمود  والبياتي 
محمد بوطغان؛ شاعر من ساللة الكبار عميق عمق لغته وغامض 
غموض التأويل وممتع كالبوح حني ترتله شهرزاد يف حضرة شهريار. 
األنيقة  قصائده  بوطغان  محمد  الشاعر  ينقش  وصمت  ألم  يف 
بعيدا  يكتب  الذي  هذا  املاس؛  من  قطعا  القارئ  إلى  ويرسلها 
عن األضواء ولكن بريق قصائده يستفز هذه األضواء فتلقي عليه 
القبض وهو متلبسا بسحر بوحه، الشاعر واملترجم محمد بوطفان 
مالكا  إال  الشاعر  هذا  يكن  ولم  رجيم«.  »مالك  رائعة  صاحب 
رحيما بأخالقه وتواضعه، حني يأخذك إلى عرش قصائده إنك 
اململكة  هذه  دخول  أن  ذلك  واالرتباك؛  والدهشة  بالرهبة  تشعر 
الشعرية يتطلب عتادا ثقافيا ودراية باللغة وعمقها وباملصطلحات 
الدهشة  يف  رحلتك  تبدأ  نازار  أصوات  من  والرموز.  والدالالت 
الشاعر  يبرق  حيث  والتعليل،  والشرح  والوجع  واملتعة  والتأويل 
بسحر حروفه وهي عبارة عن آيات ترسم بورتريه القصيدة لتقيم 
العرس يجعلك  إنه بعد هذا  البيان، ثم  الضفاف يف عالم  عرس 
املقامات  هبوب  لتشاهد  بوتاميا«  »ميزو  وأحزان  هيبة  عند  تقف 
الشعرية يف غاية التيه، تتلوها بطاقة تعبئة لرسائل SMS يريد 
الشاعر أن يرسلها ألنثى تخاتل اللغة أقصد القصيدة، موغل يف 
املشتهاة  فسحته  عن  باحثا  خيبته  ويقول  ذهوله  يعانق  صوفيته 
داخل مدار القصيدة املالذ، األم، احلبيبة، املأوى، االبن املفقود 
والقلب الذي انفطر. أقول وأعيد إن كل قصيدة من قصائد هذا 
تعبئة  وإعادة  اإلبداعية  أوراقنا  ترتيب  إعادة  منا  تتطلب  الديوان 
حقائبنا الثقافية، لفهم وفك رموز هذه النصوص التي حتمل بذخا 

إبداعيا رهيبا !

ياُب والبّياِتي وَمحُمود َدرويش و«َجان ِسيناك«  َلهم السِّ
ولنا محمد بوطّغان!

قلت: لهم السياب والبياتي ومحمود درويش و«جان سيناك« 
ولنا محمد بوطغان؛ بكل ثقة وثبات أقول ذلك؛ ألنني أجدني 
معطيات عديدة  إلى  التي حتتاج  تلك  رهيبة،  مملكة شعرية  أمام 
الشاعر  به قصائد هذا  تأتي  ما  رموز  لفهم وفك  ثقافية  ومرجعية 
من  أكثر  شعريته  يف  يوغل  وجدته  نصا  له  قرأت  كلما  الذي 
والتركيب  اللغة  مع  كبير  برقي  يتعامل  إنه  سبقه،  الذي  النص 
والتشخيص  والتشكيل  والتصوير  واملجاز  والبالغة  واألسلوب 
والتأويل واإليحاءات املذهلة؛ شاقا طريقه نحو احلداثة والتجديد 
ومناخها  القصيدة  وكيان  أصالة  على  نفسه  الوقت  يف  ومحافظا 
إن  أبنينا  أم  متينا. شئنا  تأسيسا  لها  يؤسس  به  وكأني  الشعري 
االعتراف بهذا الشاعر يقف يف وجه احلقيقة صارخا على أنه من 
يشبه  وبوحه شاعر  إال مالئكة شعره  تعليله  آخر ال حتسن  طراز 
نفسه بكل ما يحمله من عتاد أدبي وثقايف. ظاهرة شعرية تبعث 
بكل  مطوال  عندها  الوقوف  على  التاريخ  وترغم  االندهاش،  فينا 
نازار؛  أصوات  من  بنا  ينطلق  الذي  هذا  وعرفان،  وجدية  ثبات 
رحلة ورقية يبعث منها رسائل الـ SMS ، يبعث منها برقية 
حروفه وهي عبارة عن بورتريه القصيدة احللم ، أمال يف أن تقيم 
يجعلك  العرس  هذا  بعد  ولعله  الضفاف  عرس  عنده  القصيدة 
تسافر إلى اجلرح العربي ، وتقف عند هيبة وأحزان »ميزوبوتاميا«، 
لتشاهد هبوب املقامات عند غاية التيه، إنها بالنسبة إليه بطاقة 
الكونية  فرسائله  سابقا؛  قلت  كما   SMS لرسائل  تعبئة 
املشفرة  الرسائل  أمام هذه  كثيرة شاسعة واألرض ضيقة جحودا 
وما حتمله من مهام إبداعية وإنسانية؛ تلك التي جتعله يغرق يف 
صوفيته معانقا ذهوله وهو يقول خيبته يف حيرة الصويف ، مسكونا 
بحالة وجد غارقا يف ملكوت السؤال ترفقه األداة )ماذا؟!( ، ثم ها 

أنت تراه من جديد يرتل ترجيعات البحر يف سيدي يوسع قصد 
معايدة نازار ساعة أن راودته رؤاه ، وحني فاض به الوجد فباح لها 
net ham�  عاشقا »أحبك«، وعلي تلة البوح وعلى عتبات
mad ينطقها بلباقة الكبار عفوا غابات الليل وأيقونات الغناء 
لكروم احلالة نكاية يف أوشام العدمية. محمد بوطغان مقيما يف 
جتليه يحاول أن يتهجى الضراعة ألن هبوب ريحه فادح ملح بحر 
البهي..  االأرق  بها  غدر  التي  الفتية  الروح  قيس  خائن  قيس 
يف  املطعون  األب  محمد  من  املوت  سرقها  التي  الروح  البحر.. 
فلذة كبده.. وجع آخر من طراز آخر بطريقة أقسى عند انفالت 
السيف من غمده وولوجه دون رحمة يف روح وقلب شاعرنا؛ حرقة 
الوريد  يقطع  املوجوعة.. سكني  الروح  وأنني وصهيل  ولوعة  ونار 
من احمليط إلى اخلليج، كل ذلك يجعل الشاعر يحاول أن يجد يف 
القصيدة مالذه ومنفاه وهو يئن بني شعريته، مصرحا: مّر موت 
قيس، ثم مّر، ثم مّر... وهذا ما يجعل الشاعر واملترجم محمد 
انكسار  خلوده،  للموت  يهيئ  موت  من  البد  أنه  يرى  بوطغان 
وخيبة ترممه عملية إداعية مدهشة بلغة أكثر اندهاش وبصورة غير 
عادية؛ هذا املوت الذي يراه الشاعر من ناحية أخرى مينح املعنى 
تذاكر للعبور، ثم يخرس ليقول يف صمت فصيح إن مبررات العبور 
خيبته  ينجز  ال  حتى  املسافر  بالغ  يرسل  هو  وها  منه،  ضاعت 
محمد.  أخرى  ضفة  وعلى  النهائي  حدها  املرارات  تبلغ  حني 
امتداد  وهو  األكيدة،  الريح  وأخبار  بصباحاته  بوطغان  إن محمد 
كل  بعد  أنه  يعتقد  الهمهمة  ذروة  عند  الشعلة  القصيدة  صوب 
ذلك ال يجد ما يقوله وهو يف الواقع قال كل شيء ، وصال وجال 
أتون احليرة والسؤال ، وقال ما لم يقله غيره منذ عصور؛  بنا يف 
ومسكه من  أرهقه  قد  التاأيل  أفق  املعلق على  »املانيفاستو«  ألن 
أنني روحه حتى صهل احلرف وابتهلت الذات املبدعة يف حلظة 
املكاشفة. فتماهي يف صوفيته وغموضه وتأويله ليستمد من وحي 
الرهبة مريده الذي علق مسوحه على وجه الهيكل رحلة يف عمق 
تفرد أجنحة سحرها على  وأرقى  وأبهى  بلغة أعمق  مصير آخر، 
شاعرنا  من  تأخذ  ال  السحرية  اللغة  هذه  ولكن  بامتياز.  القارئ 
نزف  على  تعزف  روحه  داخل  أخرى  نسخ  فهناك  نسخة،  آخر 
الروح يحددها تأويل النص فتاتي بقية النصوص أكثر عمق حتى 
التي  الغريبة ،  بالتيه واألسئلة  الشاعر يف عوالم مليئة  بنا  يوغل 
تأتي تباعا وتتلخص يف سؤال ورؤية فلسفية أكثر غرابة وهو )ماذا 

سأفعل بحالتي يف كرونولوجيا التلفت؟(.
يف منادمة بينه وبني الريح، يفصح الشاعر محمد بوطغان على 
الذي  الطيور  سرب  وكأنها   ، وطيدة  عالقة  الريح  وبني  بينه  أنه 
بإيقاع  بعدها  ويأتيه  بوحه  يحمل هموم  البريد  بدور ساعي  يقوم 
احلياة وأحزانها ، تلك الريح التي تأخذ منه وحتمل إليه؛ هو الذي 
ال يقصص حلمه ألنه يوّد أن يشكل بالغته وحده وعلى قيدها 
سؤاله  عن  واإلجابة  الّسكون؟«  »لم  االرجتاج؟!«،  »لم  يتساءل: 
تأتي على شكل بوصلة تقوده إلى أدلة توحي بأنه لم يجد إال ُعريا 
مطلقا موغل يف نوايا نايه تتكاثف نوستاجليا هذا الناي املقطوع من 
غابة مطيرة مهولة، مسروقة من أعراس البحر الذي يثقل الشاعر 
حزنه   ، قيس  بجرح  يذكره  وحني  إليه،  يرنو  السؤال حني  بهم 
القاتل يتساءل الشاعر هنا: »هل هو خليج الريح ؟!« الريح الغادرة 
التي تأخذ منا أثمن ما يف القلب والروح وتذهب غير آبهة بأجراس 
البحر،  املزيج:  هذا  ومن  أغوارنا.  األنني يف  يقرعها  التي  الوجع 
الريح والسؤال تطلع موسيقى املالوف مالذ ومشفى وذوق الشاعر 
بكل ما يحمله من أصالة، حيث يقف الشاعر كعادته متسائال 
بوطغان  محمد  التناقض؟«!  هذا  أعنف  ما  متعجبا:«  بل  دوما 
وأفكاره  ومجازه  وبالغته  وتراكيبه  لغته  يف  وحتول  تصول  أن  بعد 
ورؤاه وفلسفته وصوفيته وشكه ويقينه وقيمه اإلبداعية واجلماليه 

وأصالته ووجعه، تشعر أنك أمام إمبراطورية من اخللق واإلبداع، 
لها هيبتها ووقارها مبا حتمله من متعة واستفزاز للقارئ. أيتها الريح 
بالدهشة  مسكونا  هنا  القارئ  يقف  أال  املال،  يسائل  ومكاني 
يسائل روعة اإلبداع لدى محمد بوطغان الشاعر الظاهرة؟! حنكة 
برنامج احللم اإلبداعي  الشاعر حتيني  فيها  ودهشة ومتعة يحاول 

واإلديولوجي للنص. 

أَبدّيُة َحاجِته للَمسير 
يف  »غايتي  ماهيتي:  ومبطلق  تسكنني  وهي  قال  وقبلها، 
؟!  سحر  وأي  هذا؟!  عمق  أي  ؛  ونهائية  عدائية  إليك  الوصول 
يف  أكثر  لنتوغل  جنتهد  ونحن  تأويلك؟!  ما  قولي  العرافة  أيتها 
عدوى  معه  فتصيبنا  حائرا،  نفسه  الشاعر  فيها  يجد  إمبراطورية 
يركض  ولكنه  أيقوناته،  منه  العصف  يسرق  الذي  هو  ؟!  احليرة 
اخليبة، ذهاب  نكاية يف  الشمس  باجتاه  ذكية  إديولوجية  بطريقة 
الصور  من  فيلق  على صهوة  املتعة  غاية  يف  مذهل  وإياب  شهي 
والتراكيب والبناء الفكري واإليحاء والتأويل، كل ذلك يقود إلى 
موسم  رسم  يف  يرغب  املوجوع  الشاعر  أن  رغم  القصيدة  مواسم 
فنية  ممتعة  رحلة  اإلبداع،  مع  يتناقض  ما  وهذا  حلياته،  واحد 
هو  نصوصه،  عبقرية  إلى  أكثر  وتشّدنا  واندهاشا  ذهوال  تزيدنا 
يرغب ولكن للقصيدة سلطانها هي التي تقف يف وجه صياغته 
لها قائلة: هيهات يا شاعري إن خيول الريح املسافرة إلى الـ... 
هناك ال متنح تأشيرة االستقرار... هي ريح حتث اخلطى يف انحدار 

الظهيرة.. وسياق املعني يف مكتب مفتوح من حياة اإلبداع!
).. ُيتبع(
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ِقّصُة التَّأوِيِل

اعِر   قراءٌة َعصّيٌة في ِديوان »َمالك ِرجيم« للشَّ
والُمترِجم محمد بوطّغان

بقلم: الّشاعرة نادية نواصر  	
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية املسيلة

دائرة مقرة
بلدية مقرة

رقم :07 م ج /2020

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية ذات صبغة محلية.
_ طبقا للمادة 07 من القانون رقم 12_ 06 املؤرخ يف : 18 صفر 

عام 1433 هجري
املوافق ل : 12/01/2012 يتعلق باجلمعيات .

التصريح  تسجيل  وصل  تسليم  اليوم:06/07/2020  هذا  مت   _
بتأسيس جمعية ذات صبغة محلية.

جمعية املستقبل ملشتة املالح 
الكائن مقرها:مشتة املالح بلدية مقرة

برئاسة السيد: فرج نبيل
 رئيس املجلس الشعبي البلدي

اشهـــــار

 Akhbar El waten 08/07/2020

           مع حلول الثالث من ماي كل عام تذكرنا 
فيه  اجتمع  الذي  التاريخي  ويندهوك  مبؤمتر  املتحدة  األمم 
صحافيني أفارقة 03.05.1991  واإلعالن الذي متخض 
عن هذا  االجتماع  سعيا منها العتماده إذ تخصص هذا 
حرية  وأفاق  واقع  بتقييم  لالحتفال  عامليا   يوما  التاريخ 
التعبير و الصحافة يف سائر دول العالم،  فمنها من يرتفع 
املتابعات  و  االعتقاالت  بسبب  يخفق  وأخرى   مؤشرها 

التي تطال الصحفيني .
كما جتدد دعوات بضرورة إعطاء أكثر حرية للصحافة و 
التعبير ووقف االنتهاكات التي متارس ضد حرية التعبير و 
الصحافة  وتتصاعد دعوات بسن قوانني حتمي الصحفيني 

و تعزز حرية التعبير .

لكن هل تسألنا عن املفهوم احلقيقي حلرية التعبير و الصحافة 
ومناط سقف هذه احلرية ؟

         ولكون حرية الصحافة و التعبير دور بالغ األهمية 
العام  للرأي  تقدميها  و  احلقيقة  و كشف  الرأي  يف صناعة 
كان لزاما إحاطتها  بسور منيع يقيها الزالت و يامنها بطش 
وأد حريتها سوى  امن من  لها مرتع  السلطات ولن يكون 
بيد العاملني عليها آو املنتسبني حلقل الصحافة و اإلعالم.
الصحافة   و  التعبير  حرية  مبفهوم  يأخذوا  ال  أن  مبعنى 
مجتمعاتهم  داخل  هدم  معول  فيكونوا  احلرية-  مطلق 
و  املجتمع  وتقاليد  األخالق  و  الشرع  أحكام  مراعاة  دون 
األسرة ومبادئ اخلصوصية الشخصية.والغلو يف طلبها الن 
حرية التعبير و الصحافة ال تعطى و إمنا تأخذ غالبا مبعنى 
الصحافة  ملهنة  املوضوعية  املمارسة  منطلق  من  تكتسب 
التزامهم  مدى  و  أعوانها  مسؤولية  مناطا  التعبير  فحرية 
حتررهم  و  الصحفي  العمل  مصداقية  و  الطرح  مبوضوعية 
من التبعية ألي جهة كانت سوى املجتمع وجترد تام من 
ووصف  الداء  بتشخيص  الصحافة  تقوم  بحيث  الذاتية 
الدواء إظهارا للحقيقة  تخدم الرأي العام  مجردة من امليول 
و األطماع السياسية و املأرب الشخصية حتى ال تقع يف 

أغالل وقيود غير املبررة للسلطة احلاكمة .
       كما إن مفهوم الصحافة و حرية التعبير ليست 
مجرد كتابة أو عرض أو بث مادة إعالمية معينة خاضعة 
إلرادة أصحابها إذ البد أن تكون موافقة لتطلعات املجتمع 
يف جلب منفعة و درء مفسدة علة غالب األمر تكون مقيدة 
بضرورة احترام املجتمع الذي جتعل منه منطلقا لبضاعتها 
إعالمية  بضاعة  تكون  اإلعالمية يف جميع صورها حتى 
احلرية  من  وتزداد  وجودها  حتفظ  بها  كيل  وذات  مجزاة  
كيال  فيغدو املجتمع داعما لها بقوله :- اكتب و أنا قارئ 

اعرض و أنا أشاهد .

           بيد إن حرية التعبير و الصحافة يجب أن ال 
لزاما  إذ  فيها  السبق  وقصب  األخبار  تقضي  همها  يكون 
عليها إصالح فساد مجتمع سوءا فساد فكري أو اجتماعي 
وان  ؟  رابعة  سلطة  تكون  أن  بها  كيف  إال  و  أخالقي  أو 
البراهني  و  احلجج  على  مبني  حقيقي  عام  رأي  تصنع 
تكون  ان  فالبد  وعليه  املجتمع  يف  ركني  ركن  أنها  ذلك 
ما  السامية  باألخالق  مخضبة  الصحافة  و  التعبير  حرية 
يكسبها من احلرية و االحترام يف الوقت ذاته وحتترم مبادئ 

االستئذان و احلياء .
      وما ينظر له بأنه حرية تعبير و صحافة ال يعدو أن 
يكون محاولة ناعمة لهتك عرض أو شتم وسخرية مبطنة 
يف شكل رسومات كاريكاتير ساخرة مبعالم اإلسالم التي 
مارستها دوائر غربية وطرح قضايا تعد من احملرمات لكونها 
تفهات  مجرد  فهي  اإلسالمي  املجتمع  مبادئ  تعرض 
الضرع العلماني و الفكر الفاسد ال ترقى الن تكون رأي إمنا 

هي فج ال يأكل .
       وإذ تعد حرية التعبير و الصحافة أو الرأي ومدى 
توفرها كمعيار من معايير تقييم مدى تطبيق حقوق اإلنسان 
اخلطر  إلى  التعرض  يتم  باملقابل ال  و  احلاضر   الوقت  يف 
احلرية  مبطلق  الصحافة   و  التعبير  حرية  عن  ينجر  الذي 
يف ذلك   فقد حان الوقت لربط حرية التعبير و الصحافة 
مببدأ املسؤولية فيكون هناك توازن حقيقي بني حرية التعبير 
وتبعاتها إذا أخضعنا حرية التعبير و الصحافة إلى ضرورة 
حفظ الفكر من التطرف  وحماية املجتمع من غزو ثقايف 
مدمر وال نقع مطية جدلية األفكار التي تفقد التمييز بني 
احلق والباطل وبني املنكر و املعروف .دون مغاالة وتوازنا 
مع ذلك وجب حماية حرية التعبير و الصحافة بنصوص 

قانونية تتماشى و خصوصيات املجتمع و األسرة.

          فال يجوز العبث مببدأ حرية التعبير و الصحافة 
ومتييع  لتهدمي  يحلب   ضرعا  أو  يركب  ظهرا  وجعلها 
أو  احملافظة  املجتمعات  التقاليد يف  و  العادات  و  األخالق 
فتكون حرية  التنظير ألخرى   و  معينة  أيدلوجية  محاربة 
التعبير و الصحافة يد للدكتاتورية واالستبداد الفكري    .
ملبادئ  الصحافة  و  التعبير  إن إخضاع حرية           
حفظ العقل والتفكير و املال والنفس والدين أصبح لزاما   
فليس من احلق مبكان قول كل شيء إذ الكثرة ال تخلو من 
املجتمع  كيان  لصون  الكليات جاءت  هذه  كل  الكذب. 
االستراتيجي  و  الفكري  أمنها  يف  اإلنسانية  و  واألسرة 

القومي .

الصحــــافة و التعــبير بين
 الحـــرية و المسؤوليــــة

بقلم األستاذ محمد عدنان بن مير 	
عضو مركز اإلصباح للتعليم و الدراسات و البحوث اإلستراتجية/عضو منظمة السالم والثقافة الدولية   	
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100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

    كثير من األسئلة املهمة عن أحداث 
وصراعات شهدتها الثورة اجلزائرية مازالت 
من  كبير  عدد  رغم  شافية،  إجابات  دون 
الشهادات  من  وسيٍل  األكادميية  البحوث 
السنوات  يف  صدرت  التي  التاريخية 
األخيرة عن مجاهدين وشخصيات وطنية 
هل  لكن  اإلعالم،  وسائل  عبر  مهمة 
لكتابة  والشهادات  البحوث  تلك  تكفي 
عمل  أدوات  أّن  أم  سليمة؟  تاريخية 
متوافرة  غير  مازالت  واملؤّرخني  الباحثني 
مادام األرشيف الوطني غير متاح أمامهم ؟ 
وأي دور ميارسه اإلعالم يف حفظ التاريخ ؟ 
نوفمبر  الفاحت  ثورة  ذكرى  حّلت  كلما 
املجاهد  الصحفيون  وحاور   ،  1954
أحد  باعتباره   عودة  بن  عمار  املرحوم، 
األخير  هذا  كان  اخلالدة،  الثورة  مفّجري 
ينزعج من القول جماعة » 22« ويقول نحن 
العمل إلطالق  قّرروا  مجاهدا   »21  « كنا 
الثورة، ألّن صاحب البيت الذي اجتمعنا 
فيه لم يكن يعلم شيئا عن تخطيطنا لثورة 
كما  تفجيرها،  بتاريخ  نطلعه  ولم  منتظرة 
أنه لم يصّوت يف االجتماع األخير الختيار 
قادة الثورة، لكنه عبثا حاول تصحيح هذه 
على  قناعته  أو  نظره  وجهة  من  املعلومة 
كلها  الصحف  استمرت  فقد  األقل، 
هذا  أّن  رأيه  ويف   ،»22« جماعة  تكتب 
الصحفي  كتبه  ما  على  بناء  انتشر  الرقم 
الثورة  زعماء  بأحد  التقى  الذي  الفرنسي 
يف باريس غداة تفجيرها وكتب مقاال عن 
مفّجريها فكتب 22 بدل 21 ، وانتشرت 
هذه الرواية بدل احلقيقة. مع أّنه ال ينكر 
البيت  به صاحب  قام  الذي  الكبير  الدور 
املجاهد املرحوم »إلياس دّريش« الذي فتح 
حياته  وعّرض  االجتماع  لعقد  بيته  لهم 

وحياة أسرته للخطر. 
وإن كان البعض قد يرى هذا الّتفصيل 
غير مهم، باعتبار أهمية ما قام به دريش 
فإّن  بيته،  يف  الثورة  ملفجري  وحمايته 
التأكيد  إلى  ذهب  من  عائلته  من  هنالك 

بأنه كان يعلم ماذا سيجري يف بيته، حتى 
وإن لم يحضر االجتماع ولم يصّوت. مع 
حضروا  الذين  املجاهدين  عدد  أّن  العلم 
الفاحت  موعد  قبل حتديد  األخير  االجتماع 
 ،1954 أكتوبر   15 يوم  جماعيا  نوفمبر 
ستة  انسحاب  بعد   ،16 إلى  انخفض 

أعضاء. 
وعليه فإّن املرحوم يرى بأن هذا التفصيل 
الفرنسية  الصحافة  نشرته  الذي  اخلاطئ 
أصبح  الذي  االختالف  سبب  هو  آنذاك 
للبعض.  بالنسبة  تاريخية  حقيقة  اآلن 
التي  املعلومات  من  كثيرا  أّن  واملؤكد 
انتشرت وقتها يف الصحف، كانت خاطئة 
والّتمحيص،  الدقة  تنقصها  أو  محّرفة  أو 
ما يجعلها محل شك وريبة. وهذه النقطة 

حتديدا هي ما تؤاخذ عليه الصحافة. 
 فالكتابة التاريخية بكل تأكيد تتطّلب 
الوثائق  دراسة  على  القائم  العلمي  املنهج 
والتفاعالت  األحداث  لتطور  والتحليل 
بينها، إضافة إلى املوضوعية وجتنب ذاتية 
الباحث، لكن هل يّوفق اإلعالم يف هذه 
بدقة  أحيانا  يهتم  ال  وهو  حتديدا  اجلزئية 
ما  طرفا  ُيقصي  أو  وتفاصيلها  األحداث 
ُيبرز ما يتوافق  على حساب طرف آخر أو 
يعجبه ؟ رغم  ما ال  مع سياساته ويخفي 
وحفظ  بتسجيل  مضطلعا  أصبح  أنه 
األحداث والوقائع التي تعيشها مجتمعاتنا 
الصحفيني  اجتاهات  أّن  أم  املعاصرة، 
والسياسات اإلعالمية ملؤّسساتهم تتدّخل 
يف ما يكتبون ويحفظون لألجيال القادمة، 
شهادات  بنقل  األمر  تعّلق  إذا  خاصة 
أو  مكتوبة عن شخصيات وطنية صنعت 

عاصرت أحداثا مهمة. 
قمت  التي  الشخصية  جتربتي  فخالل 
عودة  بن  عمار  الراحل  شهادة  بنقل  فيها 
الصحفية،  احلوارات  من  سلسلة  عبر 
اليومي  الشروق  جريدة  عبر  نشرت  التي 
أتلقى  كنت   ،2018 و   2014 أعوام  بني 
صحفّيني  ومن  القراء  من  كثيرة  أسئلة 

املعروفة  الشخصيات  بعض  من  وحتى 
عن مدى دقة ما يرويه العقيد من أحداث 
تلفيق  إلى  البعض  يسارع  ما  يف  أحيانا، 
على  بناء  عنه  أخرى  اتهامات  أو  روايات 
قراءاتهم السابقة أو معلومات استقوها عن 

شخصيات أخرى. 
الشخصية  القناعات  فإّن  وبالطبع 
تلعب  املسبقة  واخللفّيات  والّتصورات 
دورها يف ذلك، مع العلم أّن العقيد الذي 
خالل  السرية  املنّظمة  يف  مناضال  كان 
نهاية األربعينات وبداية خمسينات القرن 
الثورة  مفّجري  من  واحدا  ثم  املاضي، 
مبسؤوليات  وكّلف  إيفيان  يف  ومفاوضا 
مبهمات  وقام  الشرقية  املنطقة  يف  عديدة 
لتسليح اجليش، وحضر مؤمتر الصومام، لم 
يدلي  لكنه  التاريخ،  يكتب  أنه  يوما  يقل 
عاصرها  وأحداث  معلومات  من  لديه  مبا 
حد  على  الكتابة  على  املؤرخني  ليساعد 

قوله.
مرارا  عليه  شّدد  الذي  األمر  وهو   
خاصة يف ما يتعّلق بأحداث معركة اجلزائر 
وإلقاء القبض على العربي بن مهيدي وما 
واعتقال  الثورة  لزعماء  اعتقال  من  أعقبه 
االغتياالت  وكذا  العاصمة  يف  الناشطني 
التي طالت العديد من املجاهدين والزعماء 
كعّبان رمضان، داعيا املؤّرخني إلى البحث 
يف خلفّيات ذلك، ألنه شخصيا كما قال 
- رحمه اهلل-  لم ميتلك كل املعلومات يف 
حينها بسبب صعوبة االتصاالت وسرّيتها 
والبعد اجلغرايف بني الواليات، يف ما فرنسا 
واجلبال  القرى  وتدك  املدن  تطّوق  كانت 
الثورة، مع أنه لم  وتعد اخلطط إلجهاض 
التي  األسرار  ببعض  احتفاظه  أيضا  ينف 
أسرارا  أو  اجلزائرية  للدولة  أسرارا  اعتبرها 
مينعه الوفاء لرفقاء دربه يوما ما من كشفها. 
البعض  العقيد أن يفّسر  فكثيرا ما خشّي 
قدر  من  انتقاص  أو  انتقام  بأّنها  شهاداته 
شخصيات ما، لذلك رّدد كثيرا قوله بأنه 
شخصيا  َخِبره  وعّما  يعرف  عّما  يتحدث 

أو وردت معلومات موّثقة بشأنه يف حينه. 
على  أيضا  ساعدته  التي  املعلومات  وهي 
أو  األحداث  من  للعديد  قراءاته  تقدمي 

حتليلها والربط يف ما بينها . 
فتبقى  العلمية  التاريخية  الكتابة  أما 
الّتكوين  ميتلك  متفّرغ،  مؤّرخ  إلى  بحاجة 
واملهارات الالزمة والثقافة الواسعة، ليجيد 
ميتلك  كما  والتفسير،  والتحليل  الربط 
املصادر  وانتقاء  للبحث  والرغبة  الشغف 
إلى  للحدث.  األقرب  أو  ثقة  األكثر 
كعلم  مساعدة  أخرى  بعلوم  إملامه  جانب 
االقتصاد السياسي وعلم االجتماع والعلوم 
والفلسفة  واألنثروبولوجيا  السياسية، 

وغيرها .. 
يستند  الذي  األرشيف  غياب  ويبقى 
إليه الباحث لدراسة حقبة زمنية معّينة، 
الذي  األمر  هو  و  طريقه،  يف  عثرة  حجر 
يواجه الباحثني يف تاريخ الثورة اجلزائرية. 
الشهادات  من  مهما  قدرا  فإّن  ولذلك 
يف  اإلعالم  ساهم  التي  التاريخية 
ومختلف  املجاهدين  عن  ونقلها  تسجيلها 
أن  ميكن  الفاعلة،  الوطنية  الشخصيات 
تساهم يف تدوين التاريخ إذا اشتغل عليها 
املذّكرات  جانب  إلى  أكفاء،  باحثون 
الشخصية رغم مسحة الذاتية التي تطغى 

على الكثير منها. 
التاريخّية  الكتابة  فإّن  احملّصلة  ويف 
حيثيات  من  تتجّرد  أن  ميكن  ال  السليمة 
السياسية  احلياة  وتفاصيل  املجتمع 
والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية 
والدينية، التي باتت وسائل اإلعالم اليوم 
ترصدها وتواكبها وحتفظها أيضا، والشك 
اجناز  بإمكانهم  املختصني  الباحثني  أّن 
تاريخ  حول  الّرصينة  البحوث  من  الكثير 
ما كتب، يف  إلى  إضافة  التحريرية  الثورة 
مهمة،  أرشيفية  مادة  على  احلصول  حال 
جزء  مثال،  اخلمسينات  صحف  تشّكل 

مهما منها اليوم . 
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     ُمحاِميٌة َشابٌة ُتقَتُل 
بكِل ُبرودِة أْعصاٍب يف 

ريِق الَعاِم الّراِبِط بني  الطَّ
اْم وِبئر ْغباُلو  ِعني بسَّ

بالبِويرة، وامرأٌة َتقطُع 
َشراِييَنها مَبقِر واليِة 

ِتيزي وزو احِتجاًجا على 
ُمديِر ِديواِن الَواِلي الّذي 

رفَض اسِتقباَلها،  وَقد 
َجاءتُه ُرفقَة الَعشراِت 

َتشتكِي إَليِه أزمَة 
الّسكِن؛ ُهما َحالتاِن 

داِن أّن امُلجتمَع ليَس  ُتؤكِّ
ي  ِبخيٍر! وأنَّ األْمراَض التِّ
َتنخُر َجسَده )املجتمع( 
َتتطّلُب َتشِخيًصا َدِقيًقا، 
وَتسِطيَر َبرنامِج َتأهيٍل 

َيكوُن ُمكّثًفا وَقاسًيا.
    إّن اجَلرميَة َلم َتُعْد 
ُمجّرَد ُسلوٍك َيقتِرفُه 

َشباٌب َطائٌش، وال 
ُمجّرَد َحدٍث َعابٍر 

َتفِرُضُه ُظروٌف َعاِبرٌة؛ 
َبل أصَبحْت َظاِهرًة 

ُمالِزمًة للُسلوِك اجَلمعيِّ 
ي أراَد َتاُوَز ُسّلِم  الذِّ
الِقيِم االجِتَماعّيِة 

ِة واألْخالِقّيِة؛  والَقيِميَّ
موُح إلى َتقيِق  فالطُّ
ريِع والَبحُث  بِح السَّ الرِّ

عن َرفاٍه دوَن ُجهٍد، 
سرِب  وارِتفاُع ُمعّدالِت التَّ
، وَتناِمي َحاالِت  امَلدرسيِّ
، َفضاًل  فُكِك األَسريِّ التَّ
على االْنِتشاِر الفظيع 

راِت بكلِّ أنواِعها،  للُمخدِّ
َناِهيَك عن انِحَصاِر ُرقعِة 
األَمِل وَضيِق األُفِق جّراَء 

ُمارساٍت أَقلَّ ما ُيقاُل 
ها َتندِرُج يف خاَنِة  عنها إنَّ
الاّلعَدالِة وانعَداِم َتكاُفؤ 

َها َعواِمٌل  الُفرِص؛ كلُّ
َجعلْت األمَن االجِتماعيَّ 

ُم على ُسيوِف  َيتحطَّ
هاِر. اجَلرميِة يف َوضِح النَّ

   َكْم من َعائالٍت 
انَتظرْت َسكناِتَها 

ُعقوًدا، لَتهُجَرها - بعَد 
فِر  أشُهٍر َفقْط من الظَّ

ِبها - تَت َضغِط 
ِعصاَباِت األحياِء؟ وَكم 
من ُروٍح ُأْزِهَقت بسبِب 

ُقرٍص ُمهلِوٍس أو ِقطَعِة 
راٍت؟ وَكم ِمن َنفٍس  ُمخدِّ
ُقِتلْت ألسباٍب َتافَهٍة؟! 

    إّن ارِتفاَع ُمعّدالِت 
اإلجَراِم وَبشاعَة ُطرِق 
َتنفيِذه َيفِرضاِن على 

لطاِت امَلعنّيِة َضبَط  السُّ
إجراءاٍت َردعّيٍة وإرَفاِقها 

ِببرناَمٍج اجِتماعيٍّ - 
اقِتَصاديٍّ من َشأنِه أن 
َيبعَث األمَل يف ُنفوِس 

باِب، وُيعيَد إدماَجُهم  الشَّ
ا،  ا واقِتصادّيً اجِتماعّيً

كأفراٍد إيَجاِبّينَي وليَس 
َكعناصَر هَي عالٌة على 

امُلجتمِع.

اخِتتاُم الّدورِة الَبرلمانيِة الَحاليِة هذا الَخِميس 
حددت غرفتي البرملان العليا والسفلى اخلميس املقبل موعدا الختتام الدورة البرملانية العادية احلالية.

وأوضح املجلس، يوم مس، أن مكتب املجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا أمس الثالثاء، برئاسة سليمان شنني، 
وبعد التنسيق مع مجلس األمة والتشاور مع احلكومة حسب املادة 5 من القانون العضوي، مت حتديد تاريخ اخلميس 09 

جويلية الختتام الدورة البرملانية العادية »2019 _2020«، مع مراعاة االلتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ق.و

َموجُة حرٍّ تلفُح المناطق الّساِحلية الّيوَم 
نّبهت مصالح األرصاد اجلوية، أمس، من ارتفاع درجات احلرارة يف املناطق الساحلية، الداخلية واجلنوبية.

وحسب الديوان، فإن الواليات الساحلية ستشهد، اليوم، حرارة تتراوح بني 29 إلى 44 درجة. وأضافت املصلحة 
أن املناطق الداخلية واجلنوبية ستعرف حرارة تختلف بني 32 إلى 46 درجة.

ق.و

ستعرض للمصادقة خالل املجلس الوزاري القادم 

الحكوَمُة تدرُس الخّطَة الَوطِنّيَة لإلنعاِش االجتَماعيِّ واالقِتصاديِّ
عمل  جلسة  الثالثاء،  أمس  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  ترأس 
لإلنعاش  الوطنية  اخلطة  بإعداد  املعنيني  احلكومة  وأعضاء  األول  الوزير  ضمت 

االقتصادي واالجتماعي.
وحسب بيان لرئاسة اجلمهورية، فإن هذه اجللسة جاءت من أجل مناقشة املقاربة 

مجلس  على  لعرضها  متهيدا  جوانبها،  جميع  من  اجلديدة  واالجتماعية  االقتصادية 
كبدها  التي  الصعبة  الظروف  ظل  يف  خاصة  القادم،  اجتماعه  يف  للمصادقة  الوزراء 
فيروس كورونا على جبهتي انخفاض أسعار البترول من جهة، واألضرار على النشاط 

االقتصادي من جهة ثانية.

بلســــان: رياض هــــــــــويلي

استأنفت محكمة سيدي أمحمد، أمس الثالثاء، جلسة 
بعدة  املتابع  طحكوت  الدين  محيي  األعمال  رجل  محاكمة 
ومزايا  امتيازات  على  احلصول  منها  بالفساد،  صلة  ذات  تهم 
ونيل صفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع. كما استمعت 

احملكمة إلى باقي املتهمني يف هذه القضية .
زعالن  الغاني  عبد  إلى  باالستماع  اجللسة  واستهلت 

بصفتي واٍل سابق ووزير نقل سابق.
يف  ويتخبط  يعاني  إنه  طحكوت  الدين  محي  وقال 
بينه  العالقة  وصف  حني  يف  األفسيو،  مغادرة  منذ  املشاكل 
عن  وقال  وزيًرا،   13 أمام  به  استهزأ  األخير  بأن  سالل  وبني 
مشروعه إنه فاشل، معتبرا أنه متكن من حتقيق أول سيارة من 
الشائعات  وراء  بأنه  املجال  يف  منافسه  متهما  جزائري،  صنع 
بطريقة   - اآلن  يعمل - حلد  أن مصنعه  من حوله، يف حني 
قانونية وأن الدولة منحته إعفاء ضريبيا مدته 5 سنوات، مضيفا 
أن  خاصة  امتيازات،  أي  يتلق  لم  الضريبي  اإلعفاء  عدا  أنه 
احلكومة رفضت مترير ملفه وبقي يف األدراج سنتني، بحسبه.

كما أضاف طحكوت أنه أحرى اتفاقية مع شركة تصنيع 
وبشأن  »هونداي«  لعالمة  املناولة  مجال  يف  للعمل  إيرانية 
2017، وأنحصته مبصنع  امللف عام  عالمة »سوزوكي« ووضع 
بـ  تقدر  بسعيدة  وقتها  الداخلية  وزير  دشنه  الذي  »سوزوكي« 
بناءه،  أعاد  من  إنه  قال  قدميا  مصنعا  منح  حني  يف   ،41%

مضيفا أن احلكومة تعمدت عدم مترير ملفه، »فاحلكومة كانت 
مترر 40 ملفا مع جتاهل ملفي بدليل أني وضعت ملف تصنيع 
سيدي  فأنا ضحية  يوافقوا،  لم  لكن  جزائرية   100% حافلة 

القاضي«.
من جهته، نفى رشيد طحكوت علمه بأي غش ضريبي، 
محافظ  أن  حني  يف  موتورز«،  »سيما  لشركة  مسير  إنه  قائال 

ألي  امتالكه  عدم  مؤكدا  التفاصيل،  يتابع  كان  احلسابات 
فنفى  طحكوت،  بالل  أما  باخلارج.  عقارات  أو  حسابات 
تهمة تبييض األموال، قائال إنه يقطن مع والده وال عقارات 
له وال حتى مسكن شخصي، عدا استفادته من أرض فالحية 

للعمل يف مجال الفالحة باسم والده.
رحمة عمار 

الَجـِريمـُة 
ى !َتتفــشَّ عّمــــار قـــردود

منحى "كوفيد 19" يواصل الّصعود 

ُل 475  الَجزائــُر تسّجــِ
إصابة بكورونا يوَم أمٍس 

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

الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس الثالثاء. 
حيث كشف الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف 

اجلزائر، جمال فورار، عن تسجيل 475 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 
16879شخصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة، 9 وفيات بني املصابني، 
ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 968 هالكا.

كما كشف فورار عن تسجيل 210حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني 
للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 12094 متعافيا.

خالد دحماني

تهنئـــــــة
 لُتدفئ قلبني، وُتنير دربني، أقبلت "سلني" على  لُتدفئ قلبني، وُتنير دربني، أقبلت "سلني" على 

الدنيا تزف البشرى بغد جميل يجمع صارة الدنيا تزف البشرى بغد جميل يجمع صارة 
بوعياد وإسماعيل فراح اللذين ازدانت دنياهما بوعياد وإسماعيل فراح اللذين ازدانت دنياهما 

بقدوم بدر التام "سلسن". بقدوم بدر التام "سلسن". 
ال يسع شبكة "أخبار الوطن"، بهذا احلدث ال يسع شبكة "أخبار الوطن"، بهذا احلدث 

السعيد، أصالة عن مسّيريها األستاذ املدير العام السعيد، أصالة عن مسّيريها األستاذ املدير العام 
عبد العزيز تويقر واألستاذ املدير التنفيذي عبد العزيز تويقر واألستاذ املدير التنفيذي 

مسؤول النشر رّياض هويلي، ثم أصالة عن عّمالها، مسؤول النشر رّياض هويلي، ثم أصالة عن عّمالها، 
أن تتقدم بالتهاني القلبية إلى الوالدة صارة أن تتقدم بالتهاني القلبية إلى الوالدة صارة 

بوعياد والوالد إسماعيل فراح، مع التمنيات بالشفاء العاجل لألم.بوعياد والوالد إسماعيل فراح، مع التمنيات بالشفاء العاجل لألم.
بورك لكما يف املوهوبة "سلسن"، وشكرمتا الواهَب اهلَل، وُرزقتما ِبّرها وبلغت بورك لكما يف املوهوبة "سلسن"، وشكرمتا الواهَب اهلَل، وُرزقتما ِبّرها وبلغت 

أشّدها، وكانت جنما بها يهتدى وُيحتدى. أشّدها، وكانت جنما بها يهتدى وُيحتدى. 

مبــارك عليكمـــا

تيزي وزو

امرأٌة َتقطُع َشراِييَنها داخَل مكتِب الَوالي 
تدخل، زوال أمس، عدد من املوظفني 

وعناصر األمن إلنقاذ امرأة من املوت بعدما أقدمت 
على قطع شرايينها بسبب أزمة السكن التي تعاني 

منها.
حيث أقدمت السيدة على كسر قطعة زجاج 
وبدأت بقطع شرايينها على مستوى اليدين، بعدما 
هددت بذبح نفسها داخل مكتب والي والية تيزي 

وزو، حيث كانت املعنية موجودة رفقة عدد من 
السكان الذين جاؤوا لالحتجاج لدى رئيس ديوان 
الوالي، للمطالبة بحقهم يف السكن االجتماعي، 

كونهم يقطنون سكنات هشة آيلة للسقوط.
يذكر أن رئيس الديوان رفض استقبال املرأة، 
لتقدم على إثر الرفض على اخلطوة، قبل أن يجري 
إسعافها إلى املستشفى من طرف مصالح احلماية 

املدنية ليتم فتح حتقيق يف القضية.
احمد . اليان

قال إنه لم يتلق أي امتيازات عدا اإلعفاء الضريبي، طحكوت: 

الحكومــُة أبعَدْت ِملفي لَتصنيع َحافلة َجزائرّية 100 % 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

