
 

عنابة 

حتديد هوية مرتكبي 

جرمية ال�سرقة وجّر 

فتاة يف الطريق ال�سريع

وزير التعليم العايل من ق�سنطينة

تدريـ�س االجنليزيــة يف اجلامعــات اجلزائريــة �سيكون بالتدريــج

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�س  9
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�س   3

�س   3

يواجهون كوت ديفوار يف ربع النهائي 

اخل�ســر يف ثـوب البطـــل وحلـم التتـويـج يكبــر

اإلغــاء �سفقـــة بـ 210 مالييــر منحـت بالرتا�سـي يف بـاتنــــة
اأفــادت م�ســادر م�سوؤولة بوحدة الجزائرية للمياه لـ"الن�سر"، باأن م�سروع ال�سطر الثاني لتجديد �سبكة المياه لمدينة باتنة، قد تم اإلغاء اإ�سناده 

�س  8للموؤ�س�سة التي اأوكلت اإليها الأ�سغال، على الرغم من النطالق في الإنجاز على م�ستوى بع�ض الأحياء و النقاط ال�سوداء.

�س  10

�س  24

متهم بتبديد اأموال عمومية و اإبرام �سفقة خمالفة للت�سريع

اأمر الم�ست�سار المحقق لدى المحكمة العليا، اأم�ض، باإيداع ال�سعيد بركات الحب�ض الموؤقت ب�سجن الحرا�ض، بعد �سماعه في ق�سايا تتعلق بتبديد اأموال عمومية، اإبرام �سفقة مخالفة للت�سريع والتنظيم 
المعمول به وا�ستغالل الوظيفة ، حين كان وزيرا للت�سامن الوطني والأ�سرة.

اإيداع ال�سعيد بركات �سجن احلرا�س
احلكومة حتّدد اآليات متويلها 

�سكنــات الرتقــوي املدعــم ابتــداء 
مـن 250 مليونــا

حــددت الحكومــة اآليــات تمويــل اإنجــاز ال�سكــن الترقــوي المدعــم 
)LPA( حيــث يتــم احت�ســاب القيمــة الماليــة لل�سكــن علــى ح�ســب 
المناطــق وعدد الغــرف والم�ساحــة، ويبلغ �سعــر ال�سكنــات بالن�سبة 
للبلديــات التابعة للوليات الكبرى ما بيــن 250 مليون �سنتيم لل�سقق 
ذات غرفتين، و350 مليون �سنتيم بالن�سبة لل�سقق ذات الثالث غرف، 
و440 مليون �سنتيــم بالن�سبة لل�سقق ذات الأربعــة غرف، فيما  حدد 

�سعر ال�سكنات ذات الخم�سة غرف بـ550 مليون �سنتيم .
 

 

جيجل

ت�سجيل اإقبال قيا�سي على ال�سواطئ

�سجلــت م�سالح الحمايــة المدنية بجيجل، اأرقامــا معتبرة من ناحية 
الإقبــال على �سواطــئ الولية، خالل ثالثة اأيــام الفارطة، حيث تم 
ت�سجيــل اإقبــال ما يفوق 372 األــف م�سطاف على ال�سواطــئ الم�سموح 
ال�سباحــة فيهــا و قد نجــم عنها القيــام بعدد مــن التدخــالت لإنقاذ 

مواطنين من الغرق الموؤكد.
ق�سنطينة

ب�سيارة  حافلة  ا�سطدام  يف  جريحا   15
مبدخل النفق اجلديد بعلي منجلي

.

�س  19-18

�سليم بوفندا�سة

فطام
م��ن  تخج��ُل  خفّي��ة  معرك��ٌة  جت��ري 
ت�سمّي��ة نف�سه��ا، ه��ذه الأي��ام، عل��ى 
هام���ش م��ا يح��دُث يف اجلزائر، ميكن 
��ات التوا�سل  ر�ؤي��ة دّخانها على من�سّ
��سائ��ِل  بع���ش  �يف  الجتماع��ي 
الإع��اِم، حي��ث يدفع »زعم��اء راأي« 
نحو الراديكالّية �قطع الطريق على 
« � اإثارة ق�ساي��ا ح�ّسا�سة يف  »اأّي ح��لٍّ
قل��ِب احل��راِك ال�ّسعب��ي ال��ذي اندلع 
 � الدميقراطّي��ة   � للحرّي��ة  طلب��ًا 

اإ�سقاط نظاٍم فا�سٍد.
دخ��اٌن �س��ّم اجلزائري��ون رائحت��ه يف 
مراحل مف�سلّية من تاريخهم املعّذب، 
�م��ن تاأثريات��ه اجلانبّية اأّن��ه ي�سيع 
املخ��ا�ف �الأحقاد �يعي��د الّنا�ش اإىل 
اخلط��وات  �كاأّن  الغاب��رة،  اأعرا�سه��م 
التي قطعوها يف البناء ال�ّساق للد�لة 

الوطنّية كانت �سربًا من العبث.
 �م��ن اأعرا���ش ه��ذه احلال��ة، رف���ش 
»فقه��اء«  ط��رف  م��ن  الدميقراطّي��ة 
دميقراطّي��ة  يخ�س��ون م��ا تاأت��ي ب��ه 
يف  ي��رّدد�ن  ل  لكّنه��م  ال�سنادي��ق، 
قب��ول احلك��م اإذا ت�سّلم��وه  كهب��ٍة من 

اجلي�ش.
لق��د كان »زعي��م الأقلّي��ة ال�ّساحقة« 
الذي »اخرعه« عبد العزيز غرمول 
عنوان مرحلٍة متّيزت بالف�ساد، حيث 
�س��راِء  يف  الو�س��ويّل  البط��ل  ينج��ح 
جمي��ِع الّنا�ِش يف �سع��وده الأ�سطوري 
اإىل القّم��ة، � ر�س��م الر�ائ��ّي خمّطط 
ميكاني��كا املج��د يف فرٍة حت��ّول فيها 
النته��ازّي الفا�س��د اإىل زعي��م مه��اب 
اجلانب �يحظى بالقبول الجتماعّي 

اأي�سًا. 
له��ذه  اخل��ارق  العن��وان  اأّن  يب��د�   �
قادم��ة  ملراح��ل  ي�سل��ح  الر�اي��ة 
م��ن حياتن��ا، حي��ث ت�سع��ى »اأقلي��ات 
عل��ى  منطقه��ا  فر���شِ  اإىل  �ساحق��ة« 
الأغلبّي��ة، م�ستغّل��ة »طيب��ة« ال�سعب  
الذي ي�سري طلبًا ل�سيٍء اآخر، معتمدة 
»البتزاز« كاأ�سل��وب اأثبت جناعته يف 

معارك �سابقٍة بني الع�سِب.
اأّن املعرك��ة امل�سم��رة الت��ي  � �ا�س��ح 
جت��ري داخ��ل ملحم��ة احلرّي��ة التي 
يخّطها اجلزائريون لتغيري اأحوالهم، 
�ستك��ون حا�سم��ًة بغ���شّ الّنظ��ر ع��ن 
تكاليفها، �ع��ن الت�سليِل الذي يخفي 
تفا�سيلها �حقائقها، �ل يتعّلق الأمر 
هنا با�ستعرا���شٍ لنظرّية موؤامرٍة، بل 
بتطبيقاتها يف �اقٍع جزائري ترف�ش 
في��ه بع���ش »الّنخ��ب« النف�سال عن 
ال�ّسابق��ة، مثلما  الق��وة ال�ستعمارّية 
ترف�ش ه��ذه القّوة ترك اجلزائريني 
يف  »املجّن��د�ن«  كان  �اإذا  ��ساأنه��م، 
املعرك��ة يعرفون م��ا يفعل��ون، فاإن ما 
يثري الأ�سف هو م�ساركة البع�ش د�ن 

اأجٍر معلوٍم اأ� عن ح�سن نّية.  
من املفيِد للجزائريني �هم يتخّل�سون 
من »النظ��ام الفا�س��د« اأن يخرجوا من 
�سرنق��ة هذه القّوة �يفتح��وا اأبوابهم 
»احلرّي��ة  لأّن  الع��امل،  رّي��اح  عل��ى 
امل�سر�ط��ة« مل تع��د كافّي��ة للعي���ش 
يف ه��ذا الع�س��ر ال�سعي��د، �لأّن املبتّز 
ل��ن يتوّقف ع��ن فعلته حت��ى يتلقى 

حجرة الياأ�ش من املانِح.

ال أعيش من الكتابة و مرتاح ملمارستها كهاٍو

11 l

ن�سرت جريدة “�ا�سنطن بو�ست” الأمريكّية في الّرابع من جويلية الجاري ر�بورتاجا حول 
اآثار األبير كامو من خال كتاباته تحت عنوان “على خطى كامو: البحث عن اآثار ابن الجزائر 

الغريب”، حيث تنّقل مرا�سلها في باري�ش، جايم�ش ماكولي، بين الآثار الّر�مانّية بتيبازة التي 
ذكرها كامو كثيرا في كتابه “اأعرا�ش” � حّي “بلكور” في الجزائر العا�سمة الذي ن�ساأ فيه ال�سغير 

األبير في �سقة ب�سيطة. 

كامو بعيون اأمريكية

 البحث عن آثار ابن اجلزائر الغريب

الر�ائي �ا�سيني الأعرج للن�سر
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