
السنة 01 - العدد 293 -األربعاء  06 صفر 1442   هـ  - 23  سبتمبر  2020م 16 صفحة         20دج

06
املدية

وفـاُة ِطفلة وإصابـُة 
19 آخريـَن بَتسّمـٍم 

ببئـر بـن عابــد!
08

اليزي
َجمعياُت الُمجتمِع الَمدِني 
َترفُع َتقاريـَر َســوداَء 
نمّيــة! عـن َواقـع التَّ

05
 عنابة

الَواِلــي ُيساِرع إلـى 
إطفـاء غضـِب أصَحاِب 
»َسّيارات األجــرة« 

02
زغماتـي: ُعقوبُة 
ِد َتنتظـر  المؤبــّ
عصابات األحَياء! 

 أعلَن،  أمس اإلثنني، وزير العدل 
حافظ األختام، بلقاسم زغماتي، 

خالل عرضه مشروع قانون 
اإلجراءات اجلزائية أمام أعضاء 

جلنة الشؤون القانونية بالبرملان،  
أنة سيتم تسليط عقوبات 

صارمة علی املعتدين علی مهنيي 
قطاع الصحة، واحلكم باملؤبد 

ينتظر عصابات األحياء. 

ة..َمنطقٌة تحاصُرها األلغاُم وُيطوُقها الَجهُل! »وادي الّقَصب«بتبسَّ
تتفاقم معاناة سكان وادي القصب بوالية تبسة، وتزداد حدتها يوًما بعد يوم، منطقة يعيش سكانها واقًعا مًرا، وحياة أشبه باجلحيم،  ميزتها 

عزلة قاتلة، انعدام املاء الشروب وغياب الكهرباء، فيما حرم ضحايا األلغام التي خلفها املستعمر الفرنسي من التعويض. 

امُلعاناَة09 ق  ال ماَء ال كهرباَء وانعداُم امَلسالِك ُيعمِّ

خوِل امَلدرِسّي قاباِت حوَل الدُّ ربيِة َتفتُح اسِتشارًة مع النَّ  ِوزارُة التَّ

الِكتاُب يف اجَلزائر

الصناعــُة الّتــي َتحتِضــُر 
نشـًرا.. َتوزيعا واستيـرادا!

  لوال موجة كورونا التي جتتاح العالم، 
لكانت دور الّنشر خالل هذه الفترة من السنة 

تسابق الزمن لتضمن مشاركتها يف معرض 
اجلزائر الدولي للكتاب، لكّنه ألغّي هذه 

السنة حتت سطوة الفيروس الذي حال دون 
الّتحضير له خالل أشهٍر من تعطيل عمل 
مختلف املصالح مع استمرار غلق احلدود 

ووقف حركة الطيران، لكن كيف هي وضعّية 
عالم الّنشر وسوق الكتاب يف اجلزائر؟

 د.حسينــة بوشيـــخ 	أقــــالم15

َعودٌة بـال َتاريخ!َعودٌة بـال َتاريخ!

خول امَلدرسيُّ غيُر    َمسعود ُبوديبة: الدُّ
الُفــرص! َتكافِؤ  مبدأ  ُيغّيـب  ـّد  امُلوح

اإلعــالُن عـــْن موعــِد الدخــوِل امَلدرســِي األحــَد املقبـــــَل

الَوبائّيُة يف كلِّ واليٍة  دريجيُة للّتالميِذ حَتُكُمها الوضعيُة  التَّ العودُة   َصادق دزيري: 

َمصــادُر »أخبــاِر الَوطــِن«: الّدخــوُل امَلدرســُي ُنوفمبــَر امُلقبــَل! 
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حصة  من  املستفيدين  العشرات  أمس  إحتج 
أمام  الشابية  إيجاري بحي  500 مسكن عمومي 
مقر والية عنابة ، ملطالبة والي الوالية بتمكينهم 
من إجراء عملية القرعة، و حتديد موعد لترحيلهم 
املقتحمني  وطرد   ، اإلجتماعية  سكناتهم  إلى 
من  الشغب  مكافحة  قوات  كثفت  ،فيما  منها 
تواجدها باملكان، يف محاولة منها لتهدئة احملتجني 
لقاءهم  خالل  ينوبهم  من  لتمثيل  ودعوتهم   ،

بالسلطات احمللية.
شبه  بشكل  يحتجون  باتوا  الذين  املواطنني  هؤالء 
والتسيير  الترقية  وديوان  الوالية  مقري  أمام  يومي 
 ، بالترحيل  تطالب  شعارات  رفعوا  العقاري 
السكنات  مقتحمي  الغرباء  بقاء  من  مستغربني 
العمل على طردهم، كما ينص عليه  فيها ، دون 
الوالي  مناشدين   ، تعبيرهم-  حد  على  القانون- 

حتديد  يف  لإلسراع  عنابة  لوالية  األوبيجي  ومدير 
تاريخ إجراء عملية القرعة حلوالي 200 مستفيد من 
السكن اإلجتماعي ممن يقطون حاليا بيوت فوضوية 
من  بكل  غرار  على  البوني  ببلدية  أحياء  بعدة 
)بيداري ، بوخضرة ، لعالليق ، عني الشهود ..( 
وهذا متهيدا لعملية اإلسكان املرتقبة بعد إخالء نحو 
100 مسكن من املقتحمني الدين كانوا قد إقتحموا 
ألصحاب  مخصصة  أنها  حني  يف  السكنات  هذه 
 ،  2007 إحصاء  لهم  الذين  الفوضوية  السكنات 
عن  أفرجت  قد  البوني  دائرة  مصالح  كانت  بعدما 
مطلع  مع  املذكورة  احلصة  من  لإلستفادة  أسماءهم 
  ،19 قبل ظهور جائحة كوفيد  اجلاري2020  العام 
إال أن إقتحام السكنات اإلجتماعية الشاغرة يقول 
علمية  أجل  الوطن«   أخبار  ل«  املستفيدين  ممثلي 
اإلسكان التي كانت مقررة قبل شهر رمضان الفارط 

ناهيك عن احلالة املزرية التي آلت إليها الكثير من 
املستفيدين  هؤالء  يطالب  حيث  املقتحمة  الشقق 
بالتدخل  العقاري  والتسيير  الترقية  ديوان  مصالح 
وربطها  السكنات  تأهيل  إلعادة  و  املقتحمني  لطرد 
مبختلف الشبكات كالصرف الصحي واملاء والكهرباء 
والغاز مع امتام مشروع التهيئة الداخلية ملشروع 500 
سكن إجتماعي بالشابية ببلدية البوني كما أوضح 
مضت  أشهر  عدة  منذ  قاموا  أنهم  املستفيدين 
الترقية  ديوان  خزينة  لدى  العتبة  حقوق  بتسديد 
والترحيل  القرعة  فقط  وينتظرون  العقاري  والتسيير 
وإستناذا   . الشتاء  إقتراب حلول فصل  مع  خاصة 
بوالي  لقاءا سيجمعهم مساءا  فإن  احملتجني  ملمثلي 
حلوال  إيجاد  أجل  من  الدين  جمال  برميي  الوالية 

ملموسة للوضعية التي يعيشونها فيها .
ف سليم

رحمة .ع
الرسمي  الناطق  االتصال.  وزير  صرح  
مع  حوار  يف  بلحيمر   عمار  للحكومة. 
»التعديل  أن   24 فرانس  التلفزيونية  القناة 
الدستوري يعد اولى االلتزامات االنتخابية 
هناك  يكون  أن  يجب  و  اجلمهورية  لرئيس 
دستور جديد يوافق مطالب احلراك الشعبي 
وهو   .2019 فبراير   22 يف  انطلق  الذي 
احلراك الذي باركه رئيس اجلمهورية والتزم 

بتجسيد مطالبه«.
سجن  بسنتني  احلكم  حول  سؤال  عن  و 
نافذة يف حق خالد درارني قال بلحيمر »ال 
و  التنفيذي.  اجلهاز  يف  عضو  من  تنتظروا 
استاذ سابق يف القانون. ان يتدخل يف سير 

املؤسسة القضائية«.
صدرت  قد  أحكاما  »أن  قائال  اضاف  و 
يف  االستئناف  ويف  االبتدائية  احملكمة  من 
عن  احلال  بطبيعة  امتنع  قضائية  قرارات 
التعليق بشأنها«. مؤكدا ان »األمر ال يتعلق 
و  الصحافة. حتى  بجنحة  القضية  هذه  يف 
ان كان املتهم يعمل كمراسل لوسائل اعالم 
اجنبية دون احلصول على اعتماد مسبق«.

هذا  بشان  الفعل  ردود  بلحيمر  وصف  و 
احلكومة  غير  املنظمات  لبعض  املوضوع 

االجنبية بالتدخل غير املقبول.

 أمينة شابوني
األختام،  حافظ  العدل  وزير   ، أمس  أعلن  
قانون  بلقاسم زغماتي  ،خالل عرضه ملشروع 
الشؤون  جلنة  أعضاء  أمام  اجلزائية  اإلجراءات 
القانونية  بالبرملان ، أنة سيتم تسليط عقوبات 
قطاع  مهنيي  علی  املعتدين  على  صارمة 

الصحة واملؤبد لعصابات األحياء .
الی  تصل  قد  العقوبات  أن  قائال  أردف  كما 
جرمية  ارتكاب  حال  يف  اإلعدام  او  املؤبد 
األحياء،  عصابات  قانون  مشروع  قتل،وبشأن 
فقد أكد وزير العدل أن هذا االخير يتضمن 40 

مادة .
وأوضح وزير العدل أن املواجهات بني عصابات 
األحياء أصبحت تشمل العديد من الواليات، 
مضيفا أن  »املعاينة امليدانية أثبتت أن املواجهة 
بني العصابات يف األحياء لم تعد مقتصرة على 
صراع بني شخصني أو أفراد مجموعة محدودة 
السابق، بل  الوضع يف  عليه  التعداد كما كان 
ليشمل صراعات بني مجموعات  األمر  تعدى 

أو منطقة  السيطرة على حي  رغبة يف  متناحرة 
محددة«.

ويف السياق، قال زغماتي إنه »رغم املجهودات 
الكبيرة التي توليها السلطات العمومية ملواجهة 
يومنا هذا  إلى  نتمكن  لم  أننا  إال  الظاهرة  هذه 
من التصدي لها بالفعالية املرغوبة«، مؤكدا أن 
هذا »األمر يقترح إطارا قانونيا شامال، لتصدي 
على  منها  الوقاية  يشمل  األحياء،  لعصابات 

مستوى احمللي والوطني«.
املواطنني  من  الكثير  أن  العدل  وزير  وذكر 
من  حياتهم  على  خوفا  إقامتهم  محل  غيروا 
عصابات  بني  املواجهات  وأن   العصابات  هذه 

األحياء أصبحت تشمل عدة واليات.
12 سنة  إلى  الذي قد يصل  باحلبس  ويعاقب 
من  كل  دينار  ألف   200 مليون  إلى  وغرامة 
ورشة  داخل  ابيض  سالح  يصلح  أو  يصنع 
مشروعة أو غير مشروعة أو يف أي مكان آخر، 
أو يستورد أو يوزع وينقل أو يبيع أو يعرض للبيع 

أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء.

بلحيمــر: الدستــــور الجديـــد 
سيستجيــب »لمطالـب الحــراك«

زغماتــــي: المؤبــــــد 
ينتظـر عصابـات األحيـاء  

طالبوا بإخالء سكناتهم اإلجتماعية من املقتحمني

 مستفيــدون مــن حصــة 500 مسكــن 
بالشابيــة »ينتفضــون « في عنابـة

سكــان وأساتــذة يعتصمــون أمــام مقــر واليــة جيجــــل
  اعتصم سكان عمارات املوت بتابريحت ببلدية امليلية أمام مقر  والية جيجل رافعني شعارات منددة بصمت السلطات احمللية اجتاه مأساتهم  ورافضني الوعود التي اطلقها املسؤولني مند شهور من اجل التكفل بترحيلهم الى 

سكانات الئقة حيث طالب احملتجون بتمسكهم بضرورة لقاء والي الوالية عبد القادر كلكال
  من جهة أخرى شهد الطريق املقابل للوالية جتمهر سكان جتزئة احلدادة مطالبني  بتسوية وضعية األوعية العقارية والتي ينتظرونا منذسنوات طويلة .وباجلهة املقابلة ومن أمام مقر مديرية التربية جتمهر عدد من األساتذة االحتياط 

لألطوار الثالثة للمطالبة بالتوظيف الفوري ومنحهم مناصب عمل  األساتذة اجمعوا على ضرورة انصافهم  ومنحهم املنصب  .
  س.ع

ناصري: عملية كبرى لتوزيع 
للسكنات في الفاتح نوفمبر

كشف وزير السكن، كمال ناصري، أمس الثالثاء عن عملية توزيع كبرى للسكنات يف الفاحت 
نوفمبر املقبل مبناسبة االحتفال بعيد الثورة.

وقال ناصري بتيبازة على هامش إشرافه على توزيع حصة سكنية بصيغة البيع باإليجار إّن 
»حصص كبيرة من السكنات مبختلف الصيغ ستوزع يوم 1 نوفمبر«.

مرابط.ح

وزيــر البريــد: ترقيــة 
وسائل الدفع  بيد المؤسسات 
الصغيـــرة والمتوسطـــة  

أكد  وزير البريد ، خالل ندوة صحفية نظمت على هامش ،  يوم حول تعميم استخدام 
وسائل الدفع اإللكتروني أن »دائرته الوزارية تعمل على حتسني مرافقة الشباب وتسهيل 

االستثمار يف املجال«.وصرح  وزير البريد »سيتم االعتماد على الطاقات الشبانية يف توسيع 
وتعميم الدفع اإللكتروني باجلزائر«.وأشار الوزير أن »سيكون هناك إعتماد من أجل تكوينهم 

لتنصيب الوسائط بالتالي سيكون هناك نشاط صيانة ميدانيا«.مشيرا يف السياق ذاته أن 
»ذلك سيمكن من خلق مناصب شغل كبيرة«.

س.م

االجتماعية  السكنات  قاطنو  أمس،  جدد، 
بومرداس  دلس شرقي  تاقدامت يف  بحي  الواقعة 
املار   24 رقم  الوطني  الطريق  بغلق  احتجاجهم 
بحيهم، بسبب تقاعس السلطات احمللية يف ربط 
بالغاز  سنوات  منذ  إليها  رّحلوا  التي  سكناتهم 

الطبيعي.
قاموا  ثم  تاقدامت  مبنطقة  بقوة  احملتجون  جتمع 
بغلق الطريق الوطني رقم 24 يف شقه املؤدي إلى 
مركز مدينة دلس متسببني بذلك يف شل حركة 
االجتماعية يف  السكنات  قاطنو  أكد  وقد  املرور، 
املجلس  تقاعس  أن  الوطن«  لــ«أخبار  تصريحهم 
بالغاز  سكناتهم  ربط  يف  لدلس  البلدي  الشعبي 

للمرة  احتجاجهم  جتديد  إلى  دفعهم  الطبيعي 
الثالثة على التوالي.

من  سنوات   3 »منذ  السياق  هذا  يف  وأضافوا 
البلدية  ورئيس  اجلديدة،  سكناتنا  إلى  ترحيلنا 
حلد  أنه  غير  مساكننا،  إلى  الغاز  بإيصال  يعدنا 
اآلن لم نر شيئا على أرض الواقع« مردفني بقولهم 
كرمية  بحياة  ننعم  أن  ترحيلنا  بعد  نأمل  كنا   «
تنسينا ما عشناه من جحيم بالشاليهات، غير أن 

آمالنا تبخرت بسبب غياب هذا املورد احليوي«.
املعاناة  إلى  احملتجون  تطرق  أخرى،  جهة  من 
بغاز  التزود  سبيل  يف  يتكبدونها  التي  اليومية 
بالطوابق  للقاطنني  بالنسبة  السيما  البوتان، 

مرة  كل  يف  يجبرون  أنهم  ذكروا  حيث  العلوية، 
على صعود أكثر من 60 درج لبلوغ شققهم، وهم 

محملني بقارورات تزن حوالي 20 كلغ.
وجتدر اإلشارة إلى أن السكنات املعنية تقع مبدخل 
عن  احمللية  السلطات  عجز  أن  غير  دلس،  مدينة 
ربطها بالغاز الطبيعي طرح أكثر من تساؤل، خاصة 
البلدية كانت قد وعدت السكان يف  وأن مصالح 
مناسبات عديدة بحل املشكل عبر برمجة مشروع 
لصاحلهم، غير أن املشروع ظل، حسب املتابعني، 

حبيس األدراج حلد كتابة األسطر.
 سميرة مزاري

دلس  ببومرداس

سكــان حـي تاقدامـت يغلقـون الطريــق
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أخبار السياسة

الوزارة تستشير النقابات 

 كورونا ُتربك موعَد الدخول المدرسي!

عّمــــار قــــردود
انطــاق  علــى  الرمــزي  إشــرافه  خــال 
املتوســط، مطلــع  التعليــم  امتحانــات شــهادة 
ســبتمبر اجلــاري، بــأن احلكومــة لــم حتــدد بعــد 
تاريــخ الدخــول املدرســي وهــو مــا يترجــم ارتبــاك 
احلكومــة يف التعاطــي مــع الدخــول االجتماعــي 

ــا. ــاء كورون ــن وب ــاوف م ــراء املخ ج
ــد تصريحــات رئيــس اجلمهورية،عبــد   لتزي
ــة  ــن ضبابي ــي، م ــد املاض ــون، األح ــد تب املجي
 -  2021« الدراســية  الســنة  انطــاق  موعــد 
2020«،عندمــا أكــد أن قــرار فتــح املــدارس 
حتســًبا للســنة الدراســية »2021-2020« لــن 
يتخــذه مبفــرده، بــل بالتشــاور مــع الهيئــة الوطنيــة 
فتــح  شــأنه  مــن  مــا  واألطبــاء،  املتخصصــة 
املجــال أمــام تأجيــل املوعــد إلــى تاريــخ الحــق، 
ممــا ســيزيد يف حجــم القلــق لــدى العائــات 
والضغــط لــدى التاميــذ واملتمدرســن، خاصــة 
يف ظــل شــكوك النقابــات التربويــة يف مــدى 
قــدرة احلكومــة علــى الوفــاء بالتزامهــا بشــأن 
البروتوكــول الصحــي، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 
إلــى تقليــل عــدد التاميــذ يف الفصــل الواحــد، 
بســبب االكتظــاظ الكبيــر الناجــم عــن عجــز يف 

ــية. ــاكل الدراس ــق والهي املراف
و البــادي أن احلكومــة تواجــه صعوبــات 
جمــة يف اآلونــة األخيــرة، بســبب معوقــات 

تعرقــل  التــي  واجلامعــي  املدرســي  الدخــول 
العــودة العاديــة إلــى مواقــع الدراســة، نظــًرا إلــى 
تداعيــات األزمــة االقتصاديــة وجائحــة »كورونــا« 
علــى املقــدرات االقتصاديــة واملاليــة للبــاد، 
بالرغــم مــن أن اجلزائــر ســجلت خــال األســابيع 
اإلصابــة  حلــاالت  مطــرًدا  تراجًعــا  األخيــرة 
بالوبــاء وعــدد الوفيــات الناجمــة عنــه، بحســب 
ــث  ــة، حي ــة املختص ــة العلمي ــات اللجن إحصائي
نزلــت األرقــام إلــى ما دون الـــ200 إصابــة يومًيا، 

ــس. ــوم أم ــخ ي حتىتاري
وتربــط احلكومة عــودة التاميذ إلــى املدارس 
بتحســن الوضــع الصحــي يف الباد،حيــث قــال 
الرئيــس تبــون إن »دوال أوروبيــة فتحــت املــدارس 
ــرت  ــا اضط ــا إال أنه ــة فيه ــتئناف الدراس ومت اس
ــفت أن  ــا اكتش ــا بعدم ــى إغاقه ــد إل ــا بع فيم
األطفــال معرضــون هــم أيضــا لإلصابــة بفيــروس 
كورونــا«، متســائًا باملناســبة: »هــل الهــدف هــو 

ــة املواطــن ». تطبيــق برنامــج تعليمــي أم حماي
ــى  ــول: »بالنســبة إل ــاد جــراد بالق بينمــا أف
الدخــول املدرســي، لــم يتــم حتديــده بعــد، 
ــة يف  ــة الصحي ــات الوضعي ــق معطي وســيكون وف
البــاد، ألننــا ال نريــد املغامــرة بأبنائنــا، وإن 
ــروف  ــي يف ظ ــي يأت ــي احلال ــول االجتماع الدخ
تنظيــم  علــى  وســنعمل  اســتثنائية  عامليــة 
علــى  حتســنت  »األمــور  وأضــاف  العمليــة«. 
ــي  ــام الت ــض األرق ــى بع ــن، تبق ــتوى الوط مس

ــاك  ــن هن ــة، لك ــتوى احملافظ ــى مس ــجل عل تس
ــة املواطنــن والوعــي. ــرا بفضــل توعي تطــورا كبي
الدراســية  الســنة  أُنهيــت  أن  وبعــد  إذا، 
جائحــة  بســبب  أوانهــا  قبــل  املاضيــة 
»كوفيــد19-«، يبــدو أن عــودة التاميــذ إلــى 
ــًدا بســبب مخــاوف  ــد الدراســة ليســت غ مقاع
مــن  وقائــي  بروتكــول  وضــع  رغــم  صحيــة 
أوت  يف  جــراد،  كشــف  حيــث  الفيــروس، 
املنصرم،عــن وضــع بروتوكــول صحــي وقائــي 
ــات  ــدارس واجلامع ــة امل ــا بكاف ــاء كورون ــن وب م
حتســًبا  والتعليــم،  املهنــي  التكويــن  ومراكــز 

القــادم. االجتماعــي  للدخــول 
ــوالة،  ــع ال ــه م ــاء جمع ــراد يف لق ــال ج وق
إّن  الرســمية،  الوكالــة  نقلــت  مــا  وفــق 
ــذ  ــة التامي ــي لطمأن ــي يأت ــول الصح »البروتوك
املدرســة.  إلــى  العــودة  وأوليائهــم بخصــوص 
ــم  ــد واحملك ــم اجلي ــرورة التنظي ــى ض ــدد عل »وش

املدرســي. للدخــول 
تبــون دخــوال مدرســيا  الرئيــس  واقتــرح 
تدريجيــا يحكمــه توزيــع اإلصابــات يف الواليــات 
كحــل اضطــراري، حتــى ال يتــم تســجيل تأخــر 
النقابــات  الدراســة،لكن  اســتئناف  يف  كبيــر 
لــم  التاميــذ  أوليــاء  وجمعيــات  التربويــة 
تستحســن املقتــرح وحــذرت مــن عواقــب تطبيقــه 
التــي قالــت بأنهــا ســتكون »وخيمــة وخطيــرة«.

أن  الوطــن«  »أخبــار  مصــادر  كشــفت 
الدخــول املدرســي للموســم »2021 - 2020« 
ســيتأخر اضطرارًيــا إلــى شــهر نوفمبــر املقبــل 
وحتديــًدا بعــد االســتفتاء الشــعبي علــى التعديــل 
ــادم. ــر الق ــه يف 1 نوفمب ــع تنظم ــتوري املزم الدس
هنــاك  فــإن  ذاتهــا،  للمصــادر  ووفًقــا 
ــة  ــة وتقني ــرى تنظيمي ــة وأخ ــباب صحي أس
بحتــة، باإلضافــة إلــى الوضعيــة الوبائيــة 
األســابيع  أفضــل خــال  وترقــب حتســن 
عــدد  انخفــاض  احتمــال  مــع  املقبلــة 
اإلصابــات املؤكــدة إلــى مــا دون الــــ50 حالة 
جعلــت مــن الناحيــة التنظيميــة والتقنيــة 
ــنة  ــة الس ــن بداي ــان ع ــن اإلع ــة م أو الفني
الدراســية غيــر ممكــن، إال بعــد االنتهــاء مــن 
كل مــا لــه عاقــة باملوســم الدراســي املاضــي 
ــهادتي  ــات ش ــج امتحان ــر بنتائ ــق األم ويتعل

و«البكالوريــا. »البيــام« 
كمــا أن احلكومــة تنتظــر احلصــول علــى 
ــا«  ــروس »كورون ــاح في ــن لق ــات م ــى الكمي أول
واملقــرر اســتامها يف أكتوبــر املقبــل، مثلمــا أعلنه 
وزيــر الصحــة وتريــد تلقيــح أكبــر عــدد ممكــن مــن 
املتمدرســن واألســاتذة واملعلمــن وكل موظفــي 
ــوال  ــق دخ ــى حتقي ــوي حت ــاع الترب ــال القط وعم

ــا. مدرســا آمن
ــق  ــة طري ــة خارط ــع وزارة التربي ــم وض و رغ
للدخــول املدرســي القــادم مــن خــال إلغــاء املواد 
الثانويــة، والعــودة التدريجيــة وفًقــا للمســتويات، 
وتشــغيل الفصــول بنظــام الفترتــن إال أن الســنة 
الدراســية »-2021 2020« لــن تكــون إال يف 

النصــف الثانــي مــن نوفمبــر املقبــل.
عّمــــار قــــردود

مصادر »أخبار الوطن«:

 الدخـول المدرسي سيكون 
فــي نوفمبــر المقبــل 

ــال  ــي لعم ــاد الوطن ــس االحت ــح رئي أوض
التربيــة والتكويــن صــادق دزيــري، يف تصريــح 
لــ«أخبــار الوطــن«، أن »الدخــول املدرســي 
ــرف  ــن ط ــة م ــد الدراس ــزال قي ــا ي ــل م املقب
احلكومــة، وســنتناول ملــف الدخــول املدرســي 
ــاء وزارة  ــال لق ــل خ ــد املقب ــل األح بالتفصي
ــن«. ــركاء االجتماعي ــة بالش ــة الوطني التربي

ــة  ــودة التدريجي ــري أن »الع و أضــاف دزي
للتاميــذ إلــى بحســب الوضعيــة الوبائيــة 
ــا  ــا ومتاًح ــاًرا مطروًح ــى خي ــة يبق ــكل والي ل
وناجًعــا يف ظــل الظــروف احلاليــة حتــى ال 
نضطــر إلــى تأخيــر جديــد للدخــول املدرســي، 
ومــا ســيفرزه مــن آثــار ســلبية علــى التاميــذ 
ككل  اجلزائريــة  والعائــات  واألســاتذة 
»،معتبــًرا قــرار احلكومــة بتأجيــل الدخــول 
ــى  ــر إل ــا؛ بالنظ ــي صائب ــي واالجتماع املدرس
مــن  لكــن  والوقائيــة.  الصحيــة  الوضعيــة 

ــق  ــاؤالت تتعل ــرح تس ــة، يط ــة التربوي الناحي
بعــدد الســاعات التــي ســيتلقاها التلميــذ، 
ــارط  ــي الف ــم الدراس ــاء املوس ــع إنه ــة م خاص
ــدروس  ــك يجــب اســتدراك ال ــه لذل ــل أوان قب
ــة  ــة يف بداي ــت قليل ــو كان ــى ول ــة حت الضائع
الســنة الدراســية املقبلــة،ألن التعليــم عــن 

بعد-لألســف-لم ُيــؤِت أُكلــه«.
 وأشــار دزيــري إلــى أن »هنــاك كثيــر 
ــو  ــد ه ــم عــن بع ــر التعلي ــات تعتب ــن العائ م
تعليًمــا تنعــدم فيــه العدالــة وال يحقــق تكافــؤ 
الفــرص بــن التاميــذ، ملــا يفرضــه مــن 
شــروط ومســتلزمات )أجهــزة إعــام آلــي، 
التــزود  هواتــف ذكيــة، لوحــة إلكترونيــة، 
باإلنترنيــت.. .إلــخ(، ممــا يجعــل الكثيــر 
مــن األســر الفقيــرة واملعــوزة عاجــزة عــن 
دعــم أبنائهــا، كمــا أنــه يتســم بصعوبــات 
ــات  ــدرة العائ ــدى ق ــة مب ــة ذات صل موضوعي

علــى مواكبــة وتتبــع ومراقبــة تتبــع أبنائهــا 
للــدروس االفتراضيــة، خاصــة يف احلــاالت 
ــاء واألمهــات خــارج  ــي يشــتغل فيهــا اآلب الت
مــن  متكنهــم  عــدم  عــن  فضــًا  البيــت، 
ــن دروس  ــم م ــاه أبناؤه ــا يتلق ــع م ــة وتتب مراقب
ــتوى  ــة املس ــبب محدودي ــا بس ــة، إم افتراضي
املــواد  ببعــض  إملامهــم  لعــدم  أو  الدراســي 

والتخصصــات«.
وتابــع دزيــري، يقــول: »التعليــم عــن بعد 
كان خيــاًرا اســتثنائيا فرضتــه ظــروف خاصــة، 
ولــم يكــن نتــاج تراكمــات مــن اإلصاحــات 
ــة،  ــة الهائل ــورة الرقمي ــا الث ــرورة فرضته أو ض
ولــم ينبثــق مــن املنظومــة التربويــة التــي تقــوم 
بشــكل كلــي علــى التعليــم احلضــوري وجتعــل 
ــا  ــا باألســتاذ ومب ــا وثيًق ــا ارتباًط ــذ مرتبًط التلمي

ــاه داخــل األقســام الدراســية«. يتلق
عّمــــار قــــردود

رئيس االحتاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري:

العـودة التدريجيـة للتالميـذ إلـى المـدارس 
تتحقق بحسـب الوضعية الوبائية لكل والية

مصــادر »أخباِر الوطــِن«: الدخـوُل المدرسـُي سيكـوُن فـي نوفمبـر المقبـــل 

نحـو 10 مالييــن متمــدرس ومليــون موظـِف معنيــوَن بالدخـوِل المدرســِي
  لم تستقر السلطات العليا بعد على قرار واضح حول موعد الدخول املدرسي املقبل، بالرغم من أن وزارة التربية 

حددت منذ مدة املوعد يف 4 أكتوبر القادم، لكن الوزير األول عبد العزيز جراد صرح من والية البليدة.

أمــر الرئيــس تبــون يف اجتمــاع مجلــس الــوزراء املنعقــد األحــد املاضــي بإعــداد تقريــر عــن الدخــول 
املدرســي واجلامعــي يقــدم ملجلــس الــوزراء يف اجتماعــه القــادم، أي األحــد املقبــل.

وجــاء يف بيــان مجلــس الــوزراء أن التقريــر ســيكون بالتنســيق مــع اللجنــة العلميــة لرصــد ومتابعــة 
الوضعيــة الوبائيــة لفيــروس »كوفيــد 19-«، وخاصــة يف اجلوانــب املتعّلقــة بالنقــل واإليــواء.

عّمــــار قــــردود

مجلس الوزراء يفصل في الدخول 
المدرسـي فـي اجتماعه القادم

تطلــق وزارة التربيــة الوطنيــة، األســبوع املقبــل، استشــارة وطنية واســعة مــع الشــركاء االجتماعين 
حــول إجنــاح الدخــول املدرســي القــادم، حيــث ســتقدم مختلــف النقابــات التابعــة للقطــاع جملــة مــن 

املقترحات.
وينتظــر أن يدخــل االحتــاد الوطنــي لعمــال التربيــة والتكويــن اللقــاء مبلــف القانــون اخلــاص ومــا 
بقــي فيــه مــن مشــاكل عالقــة، إلــى جانــب القــدرة الشــرائية املتدنيــة وملــف التقاعــد النســبي والتقاعد 

دون شــرط الســن واخلدمــات االجتماعيــة.
مــن جانــب آخــر، أكــد علــي بــن زينــة رئيــس املنظمــة الوطنيــة ألوليــاء التاميــذ أن التســاؤالت 

املرتقبــة ســتقتصر علــى تاريــخ الدخــول املدرســي وتطبيــق البروتوكــول الصحــي.
عّمــــار قــــردود

استشـارة وطنية حول الدخول 
المدرسـي األحــد القــادم

األمني العام لــ«الكناباست« مسعود بوديبة:

الدخــول المدرسـي التدريجي 
ُيغّيب مبـدأ تكافـؤ الفــرص 

 قــال األمــن العــام للمجلــس الوطنــي املســتقل ألســاتذة التعليــم الثانــوي والتقنــي »الكناباســت 
ــة  ــورات احلال ــط بتط ــق مرتب ــرب للتطبي ــيناريو األق ــن«، إن »الس ــار الوط ــة، لــ«أخب ــعود بوديب » مس
ــان والتفــاؤل بســبب االنخفــاض املطــرد يف  ــرة لاطمئن ــرة التــي باتــت مثي ــام األخي ــة يف األي الوبائي
ــة بعــد تراجــع نســبة  ــى الدراســة احلضوري ــات، وُتبشــر باحتمــال العــودة إل ــات والوفي عــدد اإلصاب
ــذ املتمدرســن  ــل للتامي ــة موضــا: »لكــن، وبالنظــر للعــدد الهائ احلــاالت املؤكدة«.وأضــاف بوديب
والــذي ُيقــارب الــــ10 مايــن فضــًا عــن مليــون موظــف يف القطــاع التربــوي، فإنــه يســتحيل جتســيد 
البروتوكــول الصحــي الــذي أعدتــه احلكومــة ممثلــة يف وزارة التربيــة الوطنيــة لضمــان دخــول مدرســي 
ناجــح يف ظــل تســجيل نقــص كبيــر يف عــدد الهيــاكل املدرســية، التــي لــم يتــم تســليمها بالنظــر إلــى 

الوضــع الوبائــي إضافــة إلــى عــدم انطــاق العديــد مــن املشــاريع«.
ــن  ــزاوج ب ــة ت ــة بيداغوجي ــق رؤي ــي وف ــم التناوب ــار التعلي ــى خي ــأن »اللجــوء إل ــة ب ــاد بوديب و أف
ــي  ــول املدرس ــة بالدخ ــس اجلمهوري ــرح رئي ــا مقت ــا. أم ــاًرا متاًح ــى خي ــي يبق ــوري واالفتراض احلض
ــب  ــار صع ــو خي ــة فه ــتوى كل والي ــى مس ــة عل ــة الوبائي ــه الوضعي ــا تفرض ــب م ــي بحس التدريج
التحقيــق أو التطبيــق ألنــه أواًل ُيغّيــب مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن كل اجلزائريــن ويلغــي العدالــة بــن 

ــة. ــات النهائي ــى االمتحان ــن عل ــذ املقبل ــبة للتامي ــة بالنس ــن، خاص املتمدرس
عّمــــار قــــردود

رئيس احتاد جمعيات أولياء التالميذ خالد أحمد :

تأجيــل الدخــول المدرســي 
إلـــى ما بعــد االستفتــاء 

كشــف رئيــس احتــاد جمعيــات أوليــاء التاميــذ، خالــد أحمــد، يف تصريــح لــ«أخبــار الوطــن 
»أن »وزارة التربيــة الوطنيــة بصــدد البحــث عــن البدائــل واخليــارات املتاحــة للدخــول املدرســي، وكل 

البدائــل املطروحــة هــي عــل ارتبــاط وثيــق ومباشــر بتطــور الوضعيــة الوبائيــة يف البــاد«.
و أضــاف خالــد أن »اخليــار األول الــذي مــا يــزال محــل بحــث هــو التمســك بالدخــول املدرســي 
يف 4 أكتوبــر املقبــل احملــدد يف وقــت ســابق أو تأجيلــه بأســبوع، وهــذا املوعــد يجــري بحثــه بالتنســيق 
مــع وزارة الصحــة إلعــداد برتوكــول صحــي، ســيبنى علــى أســاس جتربــة امتحانــي البيــام والباكالوريا، 
لكــن هــذا اخليــار مرتبــط بعــدة بعوامــل أبرزهــا تراجــع انتشــار الوبــاء بشــكل محســوس يف بدايــة شــهر 
أكتوبــر إلــى مســتوى أقــل مــن 100 حالــة يومًيــا، واخليــار الثانــي هــو تأجيــل الدخــول املدرســي إلــى 
مــا بعــد االســتفتاء الشــعبي علــى التعديــل الدســتوري املزمــع يف 1 نوفمبــر القــادم، أمــا اخليــار الثالــث 
هــو العــودة التدريجيــة للتاميــذ إلــى املــدارس بحســب الوضعيــة الوبائيــة لــكل واليــة والــذي أعلــن 
عنــه الرئيــس تبــون األحــد املاضــي وهــذا اخليــار املقتــرح هــو األقــرب لتنفيــذه مــن طــرف احلكومــة«.
عّمــــار قــــردود

رئيس املنظمة الوطنية ألولياء التالميذ بن زينة علي:

العودة التدريجية إلى المدارس في كافة 
األطــوار التعليميــة هو الحل الوحيـد

يــن فتحديــد موعــد للدخــول  يــرى رئيــس املنظمــة الوطنيــة ألوليــاء التاميــذ، بــن زينــة علــي، يف تصريــح لــ"أخبــار الوطــن"، أن "احلكومــة أمــام أمريــن ُمرَّ
املدرســي يف ظــل الوضعيــة الوبائيــة الراهنــة ســتكون لــه توابــع وخيمــة صحًيــا ونفســًيا وبيداغوجًيــا كمــا أن تأجيــل وتأخيــر الدخــول املدرســي أمــر غيــر مقبــول".
ــا بســبب اســتمرار الوبــاء وإن قــّل  ــا للترخيــص للتاميــذ بالعــودة إلــى املــدارس ســواء صحًي ــا ليســت مواتيــة إطاًق وأضــاف بــن زينــة أن " الظــروف حالًي
عّمــا ســبق أو لوجســتيكًيا فمشــكلة النقــل مــا تــزال قائمــة يف ظــل منــع النقــل مــا بــن الواليات،كمــا أن الهيــاكل التربويــة املوجــودة ال تكفــي لتحقيــق التباعــد 
االجتماعــي بــن نحــو 10 مايــن تلميــذ عبــر الوطــن،و مدارســنا تشــتكي االكتظــاظ قبــل اجلائحــة فكيــف لنــا حتقيــق ذلــك اآلن، كمــا أن األســاتذة لــم ينتهــوا 

بعــد مــن تصحيــح أوراق البكالوريــا والنتائــج لــن تكــون حتــى األســبوع الثالــث مــن أكتوبــر".

 نظام التفويج أو الدراسة يوًما بيوم مع عدم تجاوز 20 تلميذا 
في القسم الواحد حالن ناجعان 

واعتبــر بــن زينــة "البرتوكــول الــذي أعدتــه وزارة التربيــة الوطنيــة بالتنســيق مــع اللجنــة العلميــة حملاربــة فيــروس كورونــا واملتمثــل يف العمــل بنظــام التفويــج، 
أي برمجــة الدراســة إمــا يف الفتــرة الصباحيــة أو املســائية أو الدراســة يوًمــا بيــوم، مــع عــدم جتــاوز عــدد 20 تلميــذا يف القســم الواحــد، إضافــة إلــى إلغــاء فتــرات 

الراحــة وإغــاق املطاعــم وإســقاط تدريــس املــواد الثانويــة واالحتفــاظ باألساســية فقــط مهــم جــًدا وقــد ُينجــح الدخــول املدرســي املرتقــب".
التعليم عن بعد مكن من إنقاذ العام الدراسي مبساهمته يف ضمان االستمرارية البيداغوجية ولو نسبًيا 

وعــن جتربــة التعليــم عــن بعــد، اعتبــر بــن زينــة أنهــا مكنــت مــن إنقــاذ العــام الدراســي مبســاهمتها يف ضمــان االســتمرارية البيداغوجيــة، ولــو نســبًيا، ويف 
ظــرف خــاص واســتثنائي، مردًفــا أن عمليــة التعليــم عــن بعــد فتحــت البــاب إلنتــاج عــدد معتبــر مــن املــوارد الرقميــة التــي باتــت أســلحة ناجعــة يف يــد الــوزارة 

الوصيــة، ميكــن اعتمادهــا لتكريــس ثقافــة هــذا النــوع مــن التعليــم والتعليــم الذاتــي..
عّمــــار قــــردود
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الحكومــة الفلسطينيـة 
تشيد بموقف الجزائر

تعتبرها  التي  القضية  جتاه  الثابت  اجلزائر  مبوقف  الفلسطينية  احلكومة  أشادت 
مع  للتطبيع  العرب  بعض  لهرولة  وبتأسفها  اجلزائري،  للشعب  بالنسبة  مقدسة 

إسرائيل.
يف  تدخله  خالل  إبراهيم  ملحم  الفلسطينية  احلكومة  باسم  املتحدث  وقال 
برنامج »زوايا األحداث« للقناة اإلذاعية األولى لإلذاعة اجلزائرية، أمس الثالثاء، 

إن اجلزائر كانت دائما سندا لفلسطني.
وأوضح إبراهيم إن فلسطني تقدر املوقف العظيم من بلد عظيم )اجلزائر( تتطلع 
زمن  الفلسطيني يف  للحق  وداعما  ليكون سندا  الصعبة  اللحظات  فلسطني يف  إليه 
نرى فيه تهافت دوال عربية للتطبيع لتسيء لألمن القومي العربي وحتدث اختراقا 

فادحا يف جداره«.
العربية  للجامعة  الدورية  الرئاسة  عن  التخلي  الفلسطينية  احلكومة  قرار  وعن 
دون التنازل عن مقعدها، أكد املتحدث باسمها ملحم إبراهيم أن القرار جاء ردا على 
التطبيع الذي خرج عن مباديء قرارات املبادرة العربية للسالم التي تؤكد عدم إقامة 

أي عالقة مع إسرائيل قبل أن تعترف بإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
رحمة.ع

وزارة العــدل تسـوي 
ديـــون المحضريــن 

القضائييـــــن
املادة  بالتبليغات يف  املتعلقة  الديون  بتسوية   قامت  انها  العدل  وزارة  أكدت  

اجلزائية لصالح احملضرين القضائيني والتي كانت عالقة منذ 2011.
ووذكر بيان لوزارة العدل نشرته على موقعها الرسمي على االنترنت فإن هذا 
العامة للشؤون القضائية  القرار جاء عقب اجتماع عقد مبقر وزارة العدل، باملديرية 

والقانوني، حتت رئاسة املدير العام للشؤون القضائية و القانونية.
املوقوفني  القضائيني  التماس إعادة إدماج احملضرين  ومت خالل االجتماع تقدمي 
املهام  توسيع  إلى  اإلشارة  عن  فضال  بالبراءة،  نهائية  أحكام  من  استفادوا  الذين 
املسندة إلى احملضر القضائي لتشمل التحصيل الضريبي و حتصيل الغرامات اجلزائية 

ال سيما مع التحاق 1500 محضر قضائي جديد باملهنة.
اخلاصة  املستحقات  تسديد  عدم  مشكل  إلى  اإلشارة  اإلجتماع  خالل  ومت 
باملساعدة القضائية، باالضافة إلى  إلتماس إمكانية إجراء حركة التحويالت قبل 

تعيني احملضرين اجلدد.
رحمة.ع

 عمــال متقــن صالــح 
بــن موسـى يطالبــون 
برحيل المدير في عزابة

واصل، أمس عمال متقن صالح بن موسى يف عزابة شرقي والية سكيكدة، 
الدي  املدير  برحيل  املطالبة  و هذا قصد  املتقن،  أمام مدخل  وقفتهم االحتجاجية 

اتهموه بسوء التسيير و أمور إدارية أخرى تصب ضدهم.
من  عدد  مبعية  املتقن  باب  مدخل  أمام  التجمع  املرة  هذه  فضلوا  احملتجون، 
النقابيني و اإلطارات بعدما أستجابوا لطلب احملتجني و تضامنوا معهم، متوعدين 
بتوسيع دائرة اإلحتجاجات إلى غاية أستجابة اجلهات املختصة لطلبهم بإنهاء مهام 
املدير و رحيله على أعتباره بات غير مرغوب فيه، و هدد احملتجون بالتصعيد خاصة 
و أن املدير وجهوا له سلسلة من اإلتهامات التي يستحيل العمل معه أمام إنقطاع 

العالقة معه و كذا الثقة.
و  احملتجني،  له  وجهه  التي  اإلتهامات  كل  بنفي  يتمسك  املدير  املقابل،  يف 
أضاف بأنه يسعى إلى تطبيق القانون على اجلميع و أتهم أطرافا بتاجيج الصراع بينه 
و بني العمال حلاجة يف نفس يعقوب ال غير، و دعا العمال إلى التعقل و اجللوس 
متسك  لتصعيدامام  مرشحة  االمور  الوقت  اجلميع...يف  ملصلحة  احلوار  طاولة  إلى 

كل طرف مبوقفه.
جمال بوالديس

في وقفة احتجاجية أمام مقر الوالية بسكيكدة  
المعنيون بالترحيل يطالبون 
باإلفراج عـن قائمة السكن

خرج، صبيحة أمس املعنيني  بالترحيل أصحاب السكن الهش بوسط مدينة 
سكيكدة، يف خرجة احتجاجية أمام مقر الوالية رافعني شعارات عدة وجملة من 
املطالب، يطالبون فيها من السلطات الوالئية اإلفراج عن القائمة السكنية النهائية 

للسكن الهش.
من  الكبير  استياءهم  عن  عبروا  الوطن«  'أخبار  بجريدة  لقائهم  ويف  احملتجون 
للسكن  النهائية  القائمة  عن  اإلفراج  يف  كثيرا  تأخرت  والتي  الوصية  السلطات 
أتهموا  حيث  املدينة،  بوسط  الواقع  الهش  السكن  بأصحاب  اخلاص  االجتماعي 
السلطات بالتماطل وعدم أخذ امللف على محمل اجلد، كون هذه القائمة السكنية 
الوقفات  من  جملة  يف  للخروج  بها  املعنيني  وأجبرت  احلبر  من  الكثير  أسالت 
السنة  السلطات  أفرجت  أكثر من سنة، حيث  منذ  الوالية  مقر  أمام  االحتجاجية 
املاضية عن القائمة األولية على ان تبدأ يف استقبال الطعون ودراستها إلعادة غربلة 
هذه القائمة، ووعدت ذات السلطات  على أن تعيد نشر القائمة بعد أربعة أشهر 
ينتظرون  املواطنون  وبقي  ذلك،  دون  حل  واإلهمال  التماطل  ان  إال  األكثر،  على 

ألكثر من سنة يف االنتظار.
نسيبة شالبي

 رحمة.ع
قرر الوزير األول، عبد العزيز جراد،أمس ، توسيع اإلستفادة من املساعدات املالية املقدرة بـ 30 ألف دينار جزائري لفائدة أصحاب حافالت نقل األشخاص املتضررين من 
تدابير ىجتبير حظر النقل بني الواليات.وتقرر  تقرر منح مساعدات مالية قدرت بـ 10 آالف دينار لصالح سائقي احلافالت ومساعديهم، وسيتم تطبيق هذه التدابير ف خالل 

أوت، سبتمبر وأكتوبر.

توسيع اإلستفادة من المساعدات للناقلين

مستغانـم: إفشـال 4 محـــاوالت للهجــرة 
غيــر الشرعـية وتوقيــف 51 شخصـا

السواحل  حلراس  اإلقليمية  املجموعة  أفشلت   
وأمن والية مستغامن أمس الثالثاء، 4 محاوالت للهجرة 
غير الشرعية على اليابسة ويف عرض البحر وتوقيف 51 

شخصا، حسبما علم لدى الهيئتني األمنيتني.
وقامت الوحدات العائمة التابعة حلراس السواحل 
على  كان  قاربني  باعتراض  الثالثاء  إلى  االثنني  ليلة 
متنهما 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية يف عرض البحر 
على بعد 12 ميل بحري )22 كيلومتر( شمال مستغامن 
و5 أميال بحرية )9 كيلومتر( شمال غرب )10 كيلومتر 

شرق مستغامن(.
للقيام  مستغامن  ميناء  إلى  املوقوفني  حتويل  ومت 
املعتادة يف مثل هذه احلاالت مع  القانونية  باإلجراءات 
تفشي  من  بالوقاية  اخلاص  الصحي  البروتوكول  تفعيل 
املختصة  للمصالح  تسليمهم  قبل   ،)19 )كوفيد  كورونا 
اإلقليم  مغادرة  محاولة  بتهمة  العدالة  أمام  تقدميهم  ثم 

الوطني بطريقة غير قانونية، يضيف املصدر ذاته.
ومن جهتها، متكنت مصالح أمن والية مستغامن يف 
وقت مبكر من أمس الثالثاء من إحباط محاولتي هجرة 
بينهم  شخصا   19 وتوقيف  اليابسة  على  الشرعية  غير 

امرأة وقاصرين اثنني.
رصد  بعد  جاءت  العملية  أن  املصدر  وأوضح 
أشخاص(   10( الشباب  من  ملجموعة  الشرطة  مصالح 
الذين ينحدرون من واليتي مستغامن وتيزي وزو بالقرب 
يحملون  وهم  مستغامن(  )بلدية  املطربة  شاطئ  من 

معدات ومؤونة اإلبحار السري نحو الضفة األخرى من 
املتوسط، اضافة إلى توقيف ثالث مركبات على متنها 
العملية  الفرق األمنية خالل هذه  9 أشخاص.وقامت 
التي دامت عدة ساعات، بحجز قاربني للصيد والنزهة 

مادة  من  واحد  لكل  لتر   30 بسعة  دلو  و20  ومحرك 
البنزين ومصباحني وبوصلة وجهاز حتديد املواقع وسترات 

جندة وحقائب ظهرية، وفق ما متت اإلشارة إليه.
رحمة.ع

دعوا لحمايتهم من الفيضان ...

سكــــان وادي بنــي عــزة بالبليـــدة 
يحتجــون و يقطعـــون الطريـــق

بني  بوادي  سكان  أمس   أقدم 
حركة  تنظيم  على   ، البليدة  يف  عزة، 
احتجاجية سلمية ، و نادوا يف شعارات 
و  املسؤولني  و هتافات ، بضرورة تدخل 
خاصة   ، احملتوم  الفيضان  من  حمايتهم 
بعد مباشرة أشغال مشروع تهيئة الوادي 
، مبعايير ـ حسبهم ـ خاطئة ، جنم عنها 
استحداث  و   ، الوادي  سرير  يف  ارتفاع 

وادي ثاني خطير باملوازاة .
واعترف احملتجون من خالل ممثليهم 
لـ  » أخبار الوطن » ،  انه نفذ صبرهم و 
لم يعد مبقدورهم االنتظار و العيش وسط 
محيط قذر ، و على ضفاف وادي بات 
يشكل أخطارا حقيقية على حياة ما  ال 
إحصائهم  أن  و   ، عائلة   200 عن  يقل 
 ،  2014 يف   ثم   2007 يف  مرتني  
باملسؤولني  يدفع  لم  و  نفعا  يجد  لم 
اجلهاز  على   ، املتعاقبني  املنتخبني  و 
 ، املنتخبة  البلدية  املجالس  و  التنفيذي 

الى اي قرار ينقذهم من أخطار الوادي ، 
التي  األمراض  و  الفيضان  أخطار  من  و 

أصبحت تتهددهم و حتيط بهم ،و أن ال 
أحد من املسؤولني منذ ما ال يقل عن 13 

سنة جترأ و قرر ترحيلهم ، و أن حياتهم 
الـ  يقارب  ملا  القذر  الوادي  على ضفاف 

30 عاما ، لم تشفع لهم أيضا.
ويطالب املتضررون ،  من  املسؤولني  
إيجاد  صيغة لهم  ، متنع عنهم األخطار و 
األمراض ، و الظروف املعيشية الصعبة 
الثاني  اجليل  من  أبناؤهم  وقت  يف   ،
حامل  و    ، صعب  محيط  يف  كبروا   ،
لكل أنواع األمراض الوبائية و القاتلة ، 
مذكرين بأن حيهم مت تصنيفهم يف 2018 
مرض  انتشار  مصدر  و  بؤرة  أنه  على   ،
 2001 منذ  فقدوا  و   ، وقتها  الكوليرا 
أصيبوا   ، مواطنني   10 نحو  يومنا  إلى 
بأمراض السل و أورام سرطانية ، ناجمة 
عن بيئتهم غير الصحية ، و هم يأملون 
يف  تنظر  أن   ، التنفيذية  السلطات  من 

أحوالهم ، قبل وقوع كارثة بينهم .
عبدالناصر حمودة



ف سليم
التقى  أول أمس والي والية عنابة مبمثلني عن اصحاب سيارات االجرة الذين 
دخلوا  يف حركات احتجاجية متكررة ، منذ بداية االسبوع ، وصلت إلى حد غلق 

الطريق الوطني 44.
واجتمع الوالي مبمثلني عنهم ،بعد تدخل أعضاء املكتب برئاسة املنسق الوالئي 
ومصالح أمن والية عنابة ،لتهدئة الوضع والسماع إلنشغاالتهم وإقناعهم بفتح الطريق 
حيث  مت طرح ومناقشة كل اإلنشغاالت،كما تلقوا وعدا من طرف السلطات الوالئية 
بأن كل اإلنشغاالت املطروحة سوف ترسل مفصلة إلى السلطات املركزية للبث فيها .
وقال ممثل املعنني ل«اخبار الوطن« ان مطالبهم تتلخص يف التعجيل بإعادة النظر 
يف مصيرهم بعد توقفهم عن العمل ملدة سبعة أشهر، فإما أن يرخص لهم إستأنف 
النشاط أو تعويضهم براتب شهريا يضمن لهم تغطية متطلبات احلياة اليومية و املطالبة 
برخصة اإلستغالل اإلدارية يتم تسديد مستحقاتها على مستوى اخلزينة العمومية و 
التضامنية للذين لم يتحصلوا عليها بعد واإلسراع يف منح  التعجيل يف صب املنحة 

التعويض الذي أقرها رئيس اجلمهورية.
 . وحسب »عبد الرزاق أوهيبة » عضو املكتب الوالئي إلحتاد التجار واحلرفيني 
اإلحتجاجية  الوقفات  جتدد  فإن  الوطن«  أخبار   ل«  تصريح  يف  لعنابة   اجلزائريني 
ما بني  الناشطني  األجرة  لسائقي سيارات  الوطنية  التحركات  إطار  يأتي يف  السلمية 
النشاط  عن  توقف  بعد  البالد  يف  العليا  للسلطات  إنشغالهم  رفع  أجل  من  الواليات 
من  املصدر  ذات  وأستغرب   ،  2020 مارس  ال22  تاريخ  مند  أي  كاملة  أشهر  ل6 
إستمرار جتميد نشاطاهم رغم حتسن احلالة الوبائية يف البالد .مؤكدا يف ذات الصدد أن 
توقيف نشاطهم دفع بهم إلى اإلحالة اإلجبارية على البطالة زيادة عن أن 40 باملئة من 
السائقني سحبت منهم رخص اإلستغالل لعدم قدرتهم على تسديد حقوق اإليجار 
.ودعا ذات املصدر السلطات املعنية إلى رفع جتميد نشاطهم أو تخصيص راتب شهري 
أرباب  وأنهم  خاصة  عاتقهم  على  التي  الديون  بسبب  األمرين  يعانون  لكونهم  لهم 

أسر زيادة عن مطالبتهم مبنحهم رخص إستغالل إدارية تسمح لهم مبمارسة النشاط. 
للتجار واحلرفيني اجلزائريني لوالية  العام  الوالئية لإلحتاد  التنفيذية  ويجدر أن األمانة 
عنابة كانت الشهر الفارط وجهت مراسلة لوالي الوالية تطالب من خاللها بالتدخل 

العاجل إليجاد حاول ملموسة ملشاكل سائقي سيارات األجرة املهددين بالتوقف عن 
يف  لعجزهم  السائقني  من  العشرات  من  اإلستغالل  رخص  سحب  بسبب  النشاط 

تسديد تكاليف اإليجار.

التابعتني  والشرفة  بوعالية  منطقتي  سكان  طالب 
لبلدية الدهامشة الواقعة شمال والية سطيف من السلطات 
الصحي  الصرف  قنوات  ملشكل  وإيجاد حل  التدخل  احمللية 

والبالوعات.
وصرح سكان املنطقتني الخبار الوطن أن قنوات الصرف 
الصحي والبالوعات عرفت تدهورا كبيرا مبجرد انتهاء أشغال 
بكارثة  يهدد  البالوعات  هذه  انسداد  أن  مضيفني  إجنازها، 
خاصة ونحن يف فصل اخلريف وعلى أبواب فصل الشتاء أين 
يكثر فيه تهاطل األمطار مما قد يتسبب يف فيضانات، كما أن 
انسداد قنوات الصرف الصحي أدى إلى انتشار روائح كريهة 
صفو  عكر  الذي  األمر  املتشردة،  الكالب  وكذا  واحلشرات 
حياتهم من جهة وهدد حياتهم وحياة أبنائهم من جهة أخرى 
بسبب انتشار األمراض، مناشدين السلطات احمللية من أجل 
انهاء معاناتهم، من جهته السيد مزلي السعيد رئيس املجلس 
الشعبي البلدي لبلدية الدهامشة أكد اإلشكال فعال موجود 
إجناز  إلى  يحتاج  اإلشكال  وأن  مشروعة،  السكان  ومطالب 
خبرة ملعرفة السبب احلقيقي لهذه األضرا خاصة وأن املشروع 
مادة  حول  حتوم  الشكوك  أغلب  فإن  ولإلشارة  حديثا،  أجنز 

االسمنت املستعملة.

حجز أزيد من 33 ألف مفرقعة
أقسام  مبفتشية  للجمارك  املتنقلة  الفرقة  مصالح  متكنت 
اجلمارك سطيف من حجز كمية من املفرقعات جتاوزت 33 ألف 
مفرقعة، باإلضافة إلى حجز 06 وحدات من ساعات يدوية 

شاحن   50 خارجي،  كهربائي  شاحن  و25  بكاميرا  مزودة 
املنصوص  األفعال  وهي  أذن،  سماعات  و06  نقالة  هواتف 
 ،226  ،21 املواد  وفق  اخللية  ذات  حسب  عليها  واملعاقب 
246، 303، 324 و336 من قانون اجلمارك، واملواد10، 12 

و16 من األمر 06-05 املتعلق بجرائم التهريب.

 1.7 مليار سنتيم لحل مشكلة
 الماء بوادي الشعير

كشفت مصادر«أخبار الوطن« أن املصالح البلدية لبلدية 
بـ  يقدر  مبلغ  والية سطيف رصدت  غرب  الواقعة  أوريسيا 
الشعير  وادي  مبنطقة  املاء  أزمة  إلنهاء  سنتيم،  مليار   1.7
وأكد  مائي،  خزان  بإجناز  وذلك  البلدية،  لذات  التابعة 
سينهي  وأنه  خاصة  األمر  استحسنوا  أنهم  املنطقة  سكان 
احليوية،  املادة  هذه  مع  سنوات  من  أمدها  طال  معاناة 
وتتفاقهم مشكلتهم مع حلول كل فصل صيف أين يجدوا 
املناطق  من  الشروب  املاء  جلب  على  مرغمني  أنفسهم 
املجاورة، أو كراء الصهاريج التي يتجاوز سعرها 1000 دج، 
أثقل كاهلهم من جهة وتبقى غير كافية من جهة  وهو ما 
أخرى، كما أنهم كانوا يستغلون أي فرصة تواجد مسؤول 
احمللية  السلطات  مطالبني  االنشغال،  هذا  لطرح  مبنطقتهم 
االلتزام بوعودها وجتسيد املشروع على أرض الواقع، وتسعى 
السلطات احمللية للبلدية إلى إنهاء أزمة املاء لكون اآلبار قدمية 

والشبكة لم تعد تلبي متطلبات السكان.
آسيا.ع

كشف رئيس مصلحة املالية والوسائل مبديرية التربية لوالية املسيلة عبد الناصر زرواق عن استفادة 10.4000متمدرسا 
معوزا من منحة التمدرس التضامنية التي رفع من قيمتها رئيس اجلمهورية من 3000دج إلى 5000دج .

و قال املتحدث ذاته » مت تخصيص 52مليار سنتيم لهذه الفئة املعوزة بالتنسيق مع اجلماعات احمللية ستكون يف متناول 
كورونا  جائحة  مع  البالد  به  متر  الذي  اإلستثنائي  للظرف  بالنظر  ما  نوعا  تأخرا  عرف  الذي  املدرسي  الدخول  قبل  األولياء 
وحظوظ  فرص  لنفس  بذلك ضمانا  ال47وهي  الوالية  بلديات  كل  مست  العملية  فإن  ذاته  املتحدث  وحسب  كوفيد19« 

التمدرس اجليد للتالميذ.
جمال أبو أشرف
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بعد غلق الطريق الوطني رقم بعد غلق الطريق الوطني رقم 4444 بني عنابة وسكيكدة بني عنابة وسكيكدة

والي عنابة يسارع إلى إطفاء غضب أصحاب  »سيارات األجرة«  والي عنابة يسارع إلى إطفاء غضب أصحاب  »سيارات األجرة«  

املسيلة

5252 مليار سنتيم قيمة منحة التمدرس مليار سنتيم قيمة منحة التمدرس
سطيف أخبار 

سكــان الدهامشــة يشتكـون سكــان الدهامشــة يشتكـون 
تدهـــور البالوعــاتتدهـــور البالوعــات

عنابة

 أبـواب مفتوحـــة للــدرك الوطنـي
 بــدار الثقافـة محمـد بوضيـاف

و  املواطن  حماية  و  اجلرمية  محاربة  حول   ، عنابة  يف  الوطني  للدرك  املفتوحة  األبواب  االسبوع  هذا  بحر  انطلقت 
ممتلكاته.و كانت اإلنطالقة من دار الثقافة والفنون" محمد بوضياف" حتت إشراف والي والية عنابة" برميي جمال الدين " 
مرفوقا بقائد املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني و بحضور السلطات األمنية و الوالئية حيث كان شعار األبواب املفتوحة على 

الدرك لهذه السنة  "ترسيخ ثقافة أمنية من أولويات الدرك الوطني" .
قرب  و  أبهج احلضور  استعراض  الوطني يف  للدرك  التابعة  التدخل  وقوات  لكافة فصائل  تقدمي عرض  مت  وباملناسبة 
املواطن أكثر من هذا السلك ليتعرف على العمل امليداني لعناصر الدرك مبختلف فرقها للحفاظ على األمن و النظام العام و 
متابعة اجلرمية و مجريات التحقيقات باإلضافة إلى التعرف على مختلف التجهيزات واملعدات احلديثة وعلى مختلف للفرق 
األخرى ناهيك عن تنظيم معرض للصور ببهو قصر الثقافة يضهر نشاط مختلف املجموعات التابعة جلهاز الدرك الوطني 
بعنابة على غرار تلك املتعلقة بسرية الطرقات مع تقدمي شروحات حول نشاط مصالح الدرك الوطني و مراحل التنظيم و 
األساس القانوني املتضمن إنشاء ومهام تنظيم الدرك الوطني. و لإلشارة أن هذه الفعاليات ستدوم يومني إبتداءا من ال21 

إلى غاية 22 من الشهر اجلاري.
ف سليم

سكيكدة

استقبـال طلبـة اإلقامـات على دفعات 
تفاديــــا النتشــار الوبــاء

ضبطت مديرية اخلدمات اجلامعية بسكيكدة بروتوكوال صحيا  حتسبا لتطبيقه مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة 
بجامعة 20 أوت 1955 من خالل جلنة مختصة مت تشكيلها لهذا الغرض،  بينما شدد مدير اخلدمات خالد بن قارة يف 

تعليمات صارمة بضرورة التعامل مع الوضع بجميع اإلقامات وفق دفعات وتطبيق صارم لإلجراءات الوقائية.
وقال مديرية اخلدمات اجلامعية ان املديرية شرعت  مؤخرا يف عملية واسعة لتحضير املوسم اجلامعي من خالل تطبيق 
من  عليها  يقبلون  التي  واألماكن  املرافق  وتعقيم  دفعات  وفق  الطلبة  استقبال  التباعد،  مسافة  انطالقا من  برنامج صارم 

مداخل احلراسة إلى األجنحة وقاعات االطعام والنادي واملرافق األخرى بكل صرامة وحزم.
الى  باإلضافة  الواليات،  و  والدوائر  بالبلديات  املتوفرة  اخلطوط  الطلبة على كامل  لنقل  كما مت تخصيص حافالت 
تنفيذا  االقامات  أطباء  مع  بالتنسيق  فيها  املشكوك  لإلصابات  مخصص  الصحي  للحجر  اقامة  بكل  جناح  تخصيص 
لتعليمات الوزارة الوصية.وحسب ما علمنا من املدير الوالئي للخدمات اجلامعية أن االقامات اجلامعية مت معاينتها بصفة 
دقيقة للوقوف على مدى تطبيق االجراءات والتدابير الوقائية بتكليف رئيس قسم مراقبة مبصلحتي االيواء والنقل واملراقبة 
والتنسيق وكذا رئيسة قسم املوارد البشرية.وكشف محدثنا عن جاهزية استقبال الطلبة وفق بروتوكل  صحي، مشيرا إلى 
جهود كبيرة تبدل يف هذا املجال وعملية املراقبة تبقى دورية للتأكد من تطبيق البروتوكول الصحي، معتبرا أن الهاجس 

األكبر ليس يف التحاق الطلبة بل يف االيواء، واإلطعام والتنقالت وتقدمي اخلدمات الناجحة.
نسيبة شالبي



املدية

وفاة طفلة وإصابة 19 آخرين 
بتسمم غذائي ببئر بن عابد

أصيب أمس 19 شخصا من بينهم 5 نساء، بفرقة بئر بلعلوني ببلدية بئر بن عابد 
90 كم شرق املدية بتسمم غذائي، فيما لقيت طفلة يف السابعة من عمرها حتفها.

التسمم حسب مصادرنا بسبب تناول املدعوين لوجبة  الكسكس والدجاج بحفل 
ختان عند أحد األقارب ، الدجاج والذي يرجح أنه هو املتسبب يف حالة وفاة الطفلة 
وتسمم البقية مت اقتنائه حسب  ذات املصادر من مدينة سيدي عيسى التابعة لوالية 
وريت  فيما  العالج  لتلقى  سليمان  بني  مستشفى  يف  يتواجدون  ،الضحايا  املسيلة  
أن مصالح األمن  فتحت حتقيقا  تزداوين،هذا ويشار  الثرى عشية أمس مبقبرة  الطفلة 

يف مالبسات هذا احلادث املؤلم.
عمر ب

مستغامن

مصـرع طفـل سقط من جرار 
بـــدوار أوالد شريــف

أوالد شريف  بدوار  بعد سقوطه  من على جرار  أمس طفل حتفه  لقي صبيحة 
التابع لبلدية السوافلية .

متأثرا  احلادث  مكان  األخيرة يف  أنفاسه  لفظ  سنة    11 العمر  من  يبلغ  الضحية 
ببوقيرات  املدنية  احلماية  الثانوية  الوحدة  عناصر  قبل  من  اجالؤه  مت   ، بليغة  بجروح 

وحتويل جثته إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى بوقيرات.
بن سعدية .ن

بومرداس

انطــالق األشغـال بمشـروع 
150 سكن اجتماعي ببغلية

 150 بومرداس، مؤخرا، األشغال مبشروع  لبغلية شرقي  احمللية  السلطات  أطلقت 
السكن  على  املتزايد  الطلب  تغطية  بهدف  منه،  استفادت  الذي  اجتماعي  سكن 

االجتماعي بالبلدية.
تصريح  يف  طيروش«  »رزقي  لبغلية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  نائب  أكد 
لــ«أخبار الوطن« أن املشروع أسندت مهمة اجنازه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري 
 ،2022 سنة  منتصف  يف  ستكون  املشروع  تسليم  عملية  أن  إلى  مشيرا  لبومرداس، 

السيما وأنه قد مت  االتفاق على تسليم املشروع يف ظرف 24 شهرا.
الشارع  يف  اجنازها  يجري  السكنات  أن  طيروش  أوضح  االجناز،  ملوقع  وبالنسبة 
الرئيسي باجتاه القرية الفالحية، وهو املشروع الذي من شأنه تغطية الطلب املتزايد على 

السكن االجتماعي بالبلدية.
وجتدر اإلشارة أن بلدية بغلية تسجل طلبا كبيرا على السكن يف مختلف صيغه 
خاصة السكن االجتماعي، غير أن نقص املشاريع التي استفادت منها البلدية يف هذا 
فيه  تدرج  الذي  اليوم  عديدة  سنوات  منذ  ينتظرون  الصيغة  هذه  طالبي  اإلطار جعل 

أسماؤهم ضمن قوائم املستفيدين.
وهو ما أدى بطالبي السكن االجتماعي باملنطقة إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية 
بغلق مقر الدائرة، السماع أصواتهم إلى اجلهات الوصية قصد التحرك وإيجاد حلول 

عاجلة ألزمة السكن اخلانقة التي يعانون منها منذ عقود.
سميرة مزاري
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مستغامن

الوالـي يشدد على ضرورة استكمـال الوالـي يشدد على ضرورة استكمـال 
المشاريــع بمناطــق الظـــــلالمشاريــع بمناطــق الظـــــل

بن سعدية .ن
امر والي مستغامن ملؤسسات املقاولة باستكمال 
املشاريع التنموية خاصة تلك املوجهة ملناطق الظل 
جمعه  اجتماع  بوحلية« خالل  عيسى   « .وشدد  
كل  بني  التنسيق  ضرورة  على  التنفيذين  مبدرائه 
املشاريع  تسليم  و  استكمال  قصد  املديريات  
التنموية يف أجالها احملددة، بعد معاينته لسير اجناز 
املشاريع خالل زيارته التفقدية االخيرةوالوقف على 
املشاكل والعراقيل التي تعيق تقدم املشاريع بالوالية 
،مست  الظل  مناطق  من  عدد  إلى  قادته  والتي 
بوغالم  ،أوالد  عشعاشة  من  كل  بلديات  دواوير 
 ، رمضان  املالك  عبد  بن  علي  ،سيدي  ،خضرة 
تادلس.  عني  بلدية  إلى  باالضافة  خلضر  سيدي 

للوقوف على واقع التنمية  باجلهة  الشرقية.
عمليات  تأخر  ألسباب  التطرق   خالل  مت  و 
ولم  االنتهاء  على  تشرف  التي  مشاريع  عدة  ربط 
حانب  ،إلى  والغاز  الكهرباء  بشبكات  ربطها  يتم 

ببلديات  التي حتدث  املتكررة  االنقطاعات  مشكل 
الوالية والتي اشتكى منها املواطنني خالل خرجاته 

امليدانية الفجائية .
و امر الوالي بضرورة حتسني اخلدمات املقدمة 
وإعادة تأهيل شبكات توزيع الكهرباء خالل األشهر 

الثالثة املقبلة.
الفالحون  طرحه  الذي  انشغال  وحول 
مبنطقة  احلليب  بحوض  اخلواص  واملستثمرون 
البرجية ببلدية احلسيان ، مت مناقشة كل العراقيل 
الستكمال  املناسبة  احللول  ودراسة  املطروحة 
و  احلليب  والغاز حلوض  الكهرباء  إيصال  عمليات 
لتجسيد  مناسب  مناخ  توفير  ،و  الصناعية  املنطقة 

املشاريع االستثمارية .
املشاريع  إلى  التطرق  مت  السكن  قطاع  ويف 
املنتهية او التي تشرف بها األشغال على االنتهاء 
وكذا  الكهرباء  و  الغاز  بشبكات  ربطها  يتم  ولم 
تركيب العدادات يف كل من مشاريع سكنات عدل 
ببلديات عشعاشة ،عني نويصي ،الصور ، ماسرة 

، سيدي علي ،وكذا مشروع 500 مسكن باحلشم 
ببلدية صيادة ، مشاريع الترقوي املدعم يف بن عبد 
املالك رمضان ، عني نويصي ،عني تادلسباالضافة 
مشروع  و  عشعاشة  ببلدية  80 سكن  مشروع  إلى 
وحدة   80 مشروع  و  بودينار  بعني  مسكن   500

سكنية ببلدية عني سيدي شريف .
اجلهاز  على  األول  املسؤول  شدد  حيث   
بشبكات  ربطها  ضرورة  على  بالوالية  التنفيذي 
الغاز والكهرباء  وفق رزنامة عمل محددة مت االتفاق 
السكنات  تسليم  قصد  املعنيني  املدراء  مع  عليها 
تعليمات  الوالي  السيد  أعطى  .كما  للمستفيدين 
منبع  ربط  مبشروع  اخلاصة  و  ميدانيا  لتجسيدها 
ربط  جانب  إلى  بالكهرباء.   لترومواي  الطاقة 
املنشآت التربوية التي ستسلم مع الدخول املدرسي 
املقبل بالكهرباء والغاز  وكذا قاعة سينبما إفريقيا 
عمليات  استكمال  مع  األشغال  بها  انتهت  التي 

الربط وجتريب التجهيزات وفتحها أمام املواطنني.

املدية

شبـاب بنــي سليمـان شـرق المديـة شبـاب بنــي سليمـان شـرق المديـة 
يشكـون نقـص الهياكـل الرياضيـة يشكـون نقـص الهياكـل الرياضيـة 

الكثيرة  والشكاوي  املتكررة  النداءات  رغم 
جانب  يف  ملحوظا  نقصا  يشكون  شباب  الزال 
اجلماعية  الرياضات  مبمارسة  املتعلقة  الهياكل 
والفردية،التي تلقى يقبل عليها  الشباب مبختلف 
أصنافها ، يف ظل الفراغ القاتل و اجللوس أمام أجهزة 
وبشكل  املنتشرة  أوباملقاهي  العنكبوتية  الشبكة 
نسمة.والتي  ذات50ألف  البلدية  بهذه  ملحوظ 
تفتقر بلدية بني سليمان 75كلم شرق املدية،إلى 
يف  للراغبني  الهائل  بالكم  مقارنة  شبانية  مرافق 
والفردية  اجلماعية  الرياضات  مختلف  ممارسة 
الشباب،حيث  سلوكات  تهذيب  إلى  الهادفة 
املدينة  بوسط  الرياضات  املتعددة  القاعة  يقتسم 
األصناف  ومبختلف  الرياضية  النوادي  من  العديد 

مم يشكل ازدحاما داخل القاعات .
بـ«أخبار  لقائهم  خالل  املنطقة  شباب  وقال 
وقت  يف  التدريبية  احلصص   تبرمج  الوطن«فيما 
مردودية  على  يؤثر  ما  احلاالت،  أغلب  يف  واحد 
املقدمة  احلصص  الختالف  الرياضية  التمارين 
املقترحة  احللول  بني  ومن  الوقت،  ذات  ويف 
متعددة  قاعة  برمجة  البلدية   شباب  عديد  من 
املنطقة  يعتبر  الذي   احلضري  بالقطب  الرياضات 
السكانية الثانية بقرابة 2000 مسكن من مختلف 
اجلمباز  قاعة  هيكلة  إعادة  إلى  الصيغ،باإلضافة 
باحلي القدمي ،مع خلق فضاءات ذات طابع رياضي 

اليد  وكرة  الطائرة  الكرة  رياضتي  ممارسات  ملواصلة 
التي تلقى إقباال كبيرا منشباب املنطقة. 

جتدر اإلشارة إلى أن بلدية بني  سليمان  تضم 
فروعا كثيرة  لرياضات مختلفة خاصة القتالية منها  
،إضافة إلى أصناف أخرى من الرياضات ،كما  أن 
العديد من الرياضيني ببني سليمان سبق لهم وأن 
حازوا على مراتب مشرفة والئيا ووطنيا  ودوليا،هذا 
ومن   انشغاالت مواطني هذه البلدية امللحة ،املسبح 
الذي يبقى احللم الذي يراود شباب املنطقة والذين 
الوالية  وخارج  بداخل  أخرى  دوائر  إلى  يتنقلون 

شباب  والسدود    البرك  سنويا  تلتهم  ،والكثير 
وسكان بني سليمان بصفة عامة  الذين حتدثوا إلينا 
املجلس  على  أمالهم  يعلقون  الزالوا  املوضوع  عن 
البلدي احلالي لتجسيد مطالبهم وحتقيق أحالمهم، 
لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  جهته  من 
بني سليمان رد أن املجلس يسعى جاهدا بالتنسيق 
شباب  بانشغاالت  للتكفل  الوالئية  السلطات  مع 

بني سليمان املشروعة واملوضوعية .
عمر ب
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أوقفت مصالح االمن  ثالثة )03( أشخاص تتراوح أعمارهم 
مابني )23-20( سنة لقيامهم بفعل إجرامي متعلق بـ: الغش، 
املساس بنزاهة اإلمتحانات،  باالغواط و ذلك على إثر رصد 
ثالثة حسابات إلكترونية على موقع التواصل اإلجتماعي 

» الفايسبوك » قام مستغلوها بتسريب و نشر موضوعي 
إمتحاناي مواد كل من الفيزياء لشهادة التعليم املتوسط، مادة 

الفلسفة لشعبة آداب و فلسفة اخلاص بشهادة البكالوريا و ذلك 
أثناء إجرائهما يف يومهما احملددين من امتحانات الدورتني.

 جتدر اإلشارة إلى أن فرقة مكافحة اجلرائم املعلوماتية خالل 
األسبوع املاضي قامت بتوقيف خمسة )05( أشخاص تتراوح 

أعمارهم مابني )26-20( سنة لتورطهم يف قضايا يف نفس 
اإلطار متعلقة بـ الغش و املساس بنزاهة و ذلك بعد تسريبهم و 

نشرهم ملواضيع بعض املواد املمتحن فيها أثناء إجرائها يف أيامها 
احملددة من دور شهادة البكالوريا، أين مت تقدميهم أمام العدالة 
بعد استكمال ملفات اإلجراءات اخلاصة بالقضايا املتورط فيها.

استفسر الكثير من 
متتبعي الشأن السياسي 
والتنموي باملسيلة أهل 

الرأي عن معنى كلمة زيارة 
فجائية التي يقوم بها 

الوافد اجلديد للوالية 
عبد القادر جالوي بني 

الفينة واألخرى والتي لم 
يكن فيها لوحده بالنظر 
جلحافل السيارات التي 

تقل هي األخرى الكثير من 
املدراء التنفيذيني طبعا 
ورؤساء املصالح املرافقني 
لهم حيث أكدوا على أن 

ما يقوم به الوالي ليس زيارة فجائية بل هي تفقدية عملية 
لبعض املشاريع اجلديدة القدمية واال كيف نفسر كذلك 

وجود العديد من املواطنني يف انتظاره بهدف طرح انشغاالتهم 
خاصة يف ظل النقائص التي يحصونها من عام آلخر والتي 

تتعلق أساسا باحلياة اليومية كاملاء والكهرباء والطرقات.
حيث يبقى أمل املواطن املسيلي من السيد الوالي إلزام 

السلطات احمللية واملجالس البلدية بضرورة فتح باب احلوار 
واالستماع للمواطن والتكفل بانشغاالته

 طويلو اللسان الذين ألفوا التعليق تساءلوا ،  هل الوالي ال 
يفرق بني الزيارة الفجائية والعملية التفقدية ام املشكل 

يف مسؤولي خلية اإلعالم واالتصال التي يظهر انها ال تزال 
بعيدة كل البعد عن توظيف الكلمات .

+

مت أمس إحالة  ملف مطاحن بني هارون على وكيل 
اجلمهورية لدى محكمة ميلة من طرف  مصالح 

الدرك الوطني.
ويتعلق األمر باملدير العام ملركب مطاحن بني هارون 

ومديري تعاونية احلبوب والبقول اجلافة لواليتي ميلة 
حاليا وقسنطينة،باإلضافة إلى مدراء الوحدات اإلنتاجية.

وكانت فرقة األبحاث للدرك الوطني ميلة قد حققت يف 
نشاط املركب وتوبع املشتبه فيهم بجرم حتويل البضائع 

عن مقصدها االمتيازي وسوء استغالل الوظيفة.
لإلشارة فإن وكيل اجلمهورية يستمع الى مدير عام مطاحن 

بني هارون وتعاونية احلبوب والبقول اجلافة، وسيستمع 
كذلك إلى رؤساء وحدات إنتاجية لتورطهم يف قضايا فساد.

توقيف مسربي مواضيع االمتحانات باالغواط

نــزاع بيـن أبناء 
عمـــار غـــول

والـــي المسيلـــــة ملف مطاحن بني هارون... إلى القضاء
والزيارات الفجائيـة

طعن 12 عضوا  
باملكتب السياسي 
حلزب جتمع أمل 

اجلزائر يف شرعية 
املؤمتر االستثنائي 

املزمع تنظيمه يوم 26 
سبتمبر اجلاري.

ويف بيان ، أعلن أعضاء 
املكتب السياسي  

رفضهم املشاركة يف 
املؤمتر واتهموا من 

دعا إليه بـ«انتحال 
صفة األكبر سنة«، 

باإلضافة إلى 
عدم شرعية جلنة  
التحضير باعتبارها »لم تنبثق عن مؤسسات احلزب 

سواء املجلس الوطني أو املكتب السياسي«.

كشفت بريد اجلزائر عن الرزنامة اجلديدة لتواريخ صب معاشات ومنح املتقاعدين 
وذوي احلقوق وتوزيعها على األيام تسهيال لسحبها على مستوى املكاتب البريدية.

وأوضح بيان بريد اجلزائر عبر حسابها الرسمي »فايسبوك«  أن هذا اإلجراء جاء من  
تسهيل عملية سحب معاشات ومنح املتقاعدين وذوي احلقوق والتكفل األمثل بهم 

على مستوى مكاتب البريد.

تواريخ جديدة لصب المعاشات

 مبــــــادرة
مميــــــزة

قام سكان قرية أيث أعتيق بأعالي بلدية درقينة 
ببجاية  بتنظيم مبادرة فريدة من نوعها حتت 

إشراف جمعية أولياء التالميذ ومساهمة جمعية 
أسير من أيث أعتيق أين قاموا بإعادة تهيئة 

ابتدائية الشهيد »رواش بشير » بشكل كامل حيث 
مست العملية طالء الواجهة واألقسام والساحة 

اخلارجية وإصالح اإلنارة واملطعم.
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 االغواط

وزيـر التعليـم يلتقي ممثـل 
طلبة المركز الجامعي بأفلو

لوزير  االنشغاالت  من  مجموعة  بأفلو  اجلامعي  املركز  طلبة  ممثل  رفع 
جلامعة  زيارته  أثناء  زيان  بن  عبدالباقي  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
األغواط السبت الفارط وإشرافه على اللقاء التوجيهي الستئناف األنشطة 
البيداغوجية وهذا بعد التواصل معه عن طريق صفحته الفايسبوكية،حيث 

قام مستشاره بترتيب هذا اللقاء بعد االنتهاء من مراسيم الزيارة .
من أبرز االنشغاالت التي مت رفعها للوزير حسب الطالب قادة عبداملالك 
بيداغوجي  مقعد   2000 مشروعي   إجناز  أشغال  يف  االنطالق  تسريع 
و1000سرير  املسجلني بعنوان سنة 2020 والزال قيد االجراءات اإلدارية 
والتقنية وهذا الستيعاب العدد املتزايد من الطلبة الذين فاق تعدادهم 4200 
البيداغوجية  املرافق  طالب وطالبة املوسم اجلاري حيث لم جتد إدارة املركز 
،أما  باألغواط  ثليجي  عمار  جلامعة  منهم  الكثير  توجيه  ومت  الستيعابهم 
اإلقامة اجلامعية 500سرير فقد مت اللجوء للوضعية السادسة املوسم الفارط 
اجلامعي حيث  النقل  عدد حافالت  رفع  الوزير  من  الطلبة  ممثل  ،والتمس 
التكفي 08 حافالت املتوفرة حاليا لتغطية حوالي 40 حيا باملدينة وبعضها 
يبعد عن املركز بحوالي 4كلم ، أما االنشغال الثالث فيتمثل يف توفير سيارة 
إسعاف لإلقامة اجلامعية وللمركز للتكفل بنقل الطلبة والطالبات املرضى .

صفحته  طريق  عن  معهم  والتواصل  الوزير  التفاتة  الطلبة  ثمن  وقد 
قطاع  يف  ايجابي  مؤشر  واعتبروها  النشغاالتهم  واالستماع  الفايسبوكية 
التعليم العالي والبحث العلمي مقدمني له أسمى عبارات الشكر والتقدير 

آملني أن يتم التكفل بانشغاالتهم يف أقرب وقت .
ع.نورين 

أدرار

أزمــة عطـــش تضـــرب 
أحيــاء بلديــة تيمــي

 تشهد قرى وأحياء بلدية تيمي  الواقعة جنوب  والية أدرار، أزمة خانقة 
للشرب، حيث يشتكي سكان هذه األحياء من   الصاحلة  باملياه  التزود  يف 

العطش دون  تتدخل السلطات املعنية إليجاد حل لهذا املشكل.
احتياج  هم يف  الذي  الوقت  يف  حادة  أزمة عطش  من  السكان  يعاني 
لهذا املادة يف ظل ارتفاع درجة احلرارة،وأكد ممثلوا هذه األحياء ألخبار الوطن  
األفق  نتائج يف  تلوح  أن  الشهر  من دون  ملايزيد عن  احلال  إنهم على هذا 
بانفراج. هذه األزمة التي أدخلت العائالت يف دوامة من املعاناة ،والبحث 
عن املاء  حيث حتولت ظاهرة غياب املاء بحنفيات العديد من سكان  القصر 
إلى حديث العام واخلاص خاصة خالل هذه األيام األخيرة، أين أضحت  
شبه جافة، يف  ظل فوضى تسيير املياه يف قصور البلدية املذكورة  ، ويتساءل 
املواطنون عن سر هذا التذبذب الذي أدى إلى انقطاع املياه عن احلنفيات 
ملدة كانت كافية لتجبر هؤالء السكان على استعمال كل الوسائل للحصول 
على هذه املادة التي تعتبر من الضروريات  ، وهو ما أدى إلى حمل الدالء 
يف رحلة بحث يومية عن قطرة ماء  يف  الفقاقير واآلبار البعيدة كل البعد 
عن  مراقبةمصالح الوقاية  والبيئة  لتبقى العائالت تنتظر من املسؤولني إيجاد 
حّل ينهي معاناة مئات العائالت ، ويف هذا الصدد، ناشدت هذه العائالت 
مطالبني  املعاناة  هذه  على حجم  الوقوف  بضرورة  احمللية  السلطات  املتضررة 

بوضع حد للمشكل القائم
ولرد على هذه االنشغاالت اتصلت »أخبار الوطن« بالنائب يف املجلس 
املياه يف  تذبذب  أن  أكد على  الذي  العزيز  عبد  البلدي شيخاوي  الشعبي 
هذه األحياء راجع إلى أعطاب أصابت املضخة يف البئر الرئيسية يف منطقة 
واد غزالة وأضاف أن مصالح البلدية باشرت يف شراء املضخات غاطسة يف 
انتظار اإلجراءات اإلدارية وأكد ذات املتحدث على أن املياه الصاحلة ستعود 

خالل يومني .
عبداهلل مجبري

اليزي

جمعيــات المجتمـع المدنـي ترفـع جمعيــات المجتمـع المدنـي ترفـع 
تقارير سوداء عـن واقع التنميـةتقارير سوداء عـن واقع التنميـة

براهيم مالك
ممثلي  من  ناشطة  جمعيات  رفعت  
إدريس  عمر  برج  ببلدية  املدني  املجتمع 
واقع  عن  سوداء  تقارير  اليزي  والية  شمال 
العيش  اصبح  التي  باملنطقة  احمللية  التنمية 

بها امرا ال يطاق
السلطات  املعنية   اجلمعيات  وناشدت 
العليا يف البالد بضرورة جتسيد تنمية حقيقية 
مبنطقتهم  وفك العزلة معبرين عن سخطهم 
جراء الوضع السائد والذي غابت فيه ادني 
إلى  السكان  حياة  إذ حولت  التنمية  مظاهر 
عبر   التنقل  معاناة  بسبب  حقيقي  كابوس 
اميناس  عني  دائرة  مقر  إلى  طويلة  مسافات 
اإلدارية  واملصالح  العمومية  املرافق  لغياب 

التي يحتاج اليها املواطن .
على  املوقعة  الستة  اجلمعيات  تدعت 
»على  الوطن  أخبار  حتصلت«  التي  الرسالة 
نسخة منها إلى تفعيل املرسوم التنفيذي رقم 
302-18املؤرخ يف 04 ديسمبر 2018 والذي 
أحلق بلدية برج عمر إدريس بالبلديات التي 
تقريب  أجل  من  دائرة  رئيس  كل  ينشطها 
معاناة  من  وتخليصه  املواطن  من  اإلدارة 
وإيابا  ذهابا  كلم   500 بعد  على  التنقالت 
بدائرة  متمركزة  بقطاعات  وثيقة  الستخراج 
عني اميناس كإيداع ملف السكن او جتديده 
او استخراج جنسية  من محكمة رغم توفر 
هذه األخيرة على مستوى البلدية التي بقية 
استفاد  السكان  ال  روح  بال  هيكل  مجرد 
التي  املاليير  العامل رغم  من خدماتها  وال 

صرفت من اجل تقريب اإلدارة للمواطن .
إدريس  عمر  برج  بلدية  واستفادت 
مؤخرا  من مشاريع ضخمة من شانها  تقدمي 
يتطلع  التي  وإدارية  وصحية  نوعية  خدمة 
سوء  بسبب  انه  اال  باملنطقة  املواطن  اليها 
تلك  من  حرمتهم  قولهم  حد  على  التسيير 
والصحة  التربية  قطاع  غرار  على  املشاريع  

العمومية والنقل والتهيئة .

رئيس  اجلمعيات  ناشدت  وكما 
إلنصافهم  التدخل  بضرورة  اجلمهورية 
التنمية  عرقلة  يف  املتسببني  ومعاقبة 
كابوس  الى   يومياتهم  التي حولت  باملنطقة 
حقيقي والذي لم  يشفع له  الموقع املدينة  
االستراتيجي وال اجلغرايف التي يتوسط عدة 
الكبيرة  الباطنية  ثرواتها  عن  فضال  مناطق 

من غاز وبترول  .

الوادي

»أونســاج« تطلـق قافلـة إعالمية »أونســاج« تطلـق قافلـة إعالمية 
لفائـدة شبــاب مناطــق الظــللفائـدة شبــاب مناطــق الظــل

وتشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  أطلقت 
اعالمية  حتسيسية  قافلة  بالوادي  الشباب 
لفائدة الشباب مبناطق الظل من اجل توجيه 
و  وصغرة  مؤسسنت  الستحداث  الشباب 

املشاركة يف التنمية
مذكور«يف  فوزي   « الوكالة  مدير  وقال 
تصريح لـ أخبار الوطن إن املبادرة جاءت بعد 
جملة القرارات التي أصدرها الوزير املنتدب 
باملؤسسات  املكلف  االول  الوزير  لدى 
رفع  بخصوص  ضيافات  نسيم  املصغرة، 
واخلدمات،  الفالحة  مشاريع  عن  التجميد 
والتي يكثر عليها الطلب بني الشباب حاملي 
ال  سيسهل  حسبه   األمر  وهذا   ، املشاريع 
االستثمار،  لعالم  الولوج   للشباب  محالة 
مؤسسات مصغرة  استحداث  للمساهمة يف 
يف  التنمية،  وحتقيق  عمل  مناصب  وتوفير 

اجلهات  املصنفة ضمن مناطق الظل والتي 
تبون  لها رئيس اجلمهورية عبد املجيد  يولي 

اهتماما خاصا .
باالتصال  املكلف  أشار  جانبه  ومن 
الفرع  بذات  االجتماعي  واالصغاء 
اخلرجات  أن  الى  شبل«،  الصالح  »محمد 
منها  الهدف  املناطق  هذه   نحو  امليدانية 
خالل  من  باجلهاز،  والتعريف  التحسيس 
االقتصادية  املقاربة  حول  شروحات  تقدمي 
يف  الشباب  تشغيل  لدعم  الوطنية  للوكالة 
أقرتها  التي  اجلديدة  االستراتيجية  إطار 
الدائرة  الوزارية الوصية، اذ مت توزيع مطويات 
بعض  استعراض  جانب  إلى  إعالمية 
مشاريع االستثمار الناجحة التي مت جتسيدها 
عبر متويل الوكالة، كما أشار ذات املتحدث 
مبشاركة  متت  التحسيسية  احلمالت  أن  إلى 

الصلة،  ذات  الهيئات  من  عدد  إطارات 
،على  املهني  وادماجهم  الشباب  بتشغيل 
ووكالة  املصغر  القرض  تسيير  جهاز  غرار 
أخرى،حيث  وهيئات  االجتماعية  التنمية 
كشف املكلف باإلتصال بأونساج الوادي أنه 
من  عدد  يف  ومناطق  قرى  عشرة  زار   الوفد 
بلديات الوالية،وكانت أغلبت استفسارات 
املذكورة  املناطق  شباب  طرف  من  املطروحة 
تخص  نشاطات  و  مشاريع  عدة  حول 
االغنام  تربية  و  األبقار  كتربية  الفالحة 
وأخرى خدمية على غرار  املقاهي ومحطات 
بخصوص   مطالبهم  عن  فضال  اخلدمات، 
ما  عادة  والعراقيل،التي  العقبات  بتذليل 
يصادفها الشباب  الذين  أصحاب املشاريع .
رشيد شويخ

أدرار

 انطالق االمتحانات الجامعية للسداسي الثاني انطالق االمتحانات الجامعية للسداسي الثاني
شرعت جامعة أحمد دراية بأدرار يف  انطالق امتحانات السداسي 
وقائية  إجراءات  وسط    2020/2019 اجلامعية   السنة  من  األخير 
متاشيًا مع البروتوكول الصحي املعتمد للحد من انتشار كوفيد 19 ويف 
ملختلف  االمتحانات  فترة  طوال  الوقائية  بالتدابير  التام  االلتزام  ظل  
يف  لالمتحانات  مراكز  وضعت  قد  أدرار  جامعة  كانت  التخصصاتو 
باجي  وبرج  ،ورقان  ،وأولف  بتيميمون  األمر  ويتعلق  دوائر  أربع  
مختار بحيث الزمت الطلبة املمتحنني. يف هذا املناطق بإحضار بطاقة 

مصالح  .وقد ضبطت،  التسجيل  مع شهادة  الهوية  أوبطاقة  الطالب 
اجلامعة   كل الترتيبات املادية والبشرية الجناح عملية استقبال الطلبة 
يف ظل الظروف الراهنة جراء انتشار وباء كورونا كوفيد 19. وبذلك 
اجلامعي  للدخول  التحضير  و   2019/2020 اجلامعية  السنة  اختتام 
بالدخول  اخلاص  البروتوكول  تطبيق  خالل  من   .  2020/2021

اجلامعي الذي تقرر يف الـ 23 أوت.2020
عبداهلل مجبري
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روبورتاج

ال ماء ال كهرباء وانعدام املسالك يعمق املعاناة

»واد القصب« بتبسة .. منطقة تحاصرها 
األلغـام ويطوقهـا الجهـل والحرمـان

تتفاقم معاناة سكان واد القصب بوالية تبسة وتزداد حدتها  يوًما بعد يوم، منطقة يعيش سكانها واقًعا مًرا، و حياة أشبه بالجحيم 
،ميزتها عزلة  قاتلة، انعدام الماء الشروب و غياب الكهرباء، فيما حرم ضحايا األلغام التي  خلفها المستعمر الفرنسي من التعويض .

فيروز رحال
أعرب العديد من سكان مشتة »واد القصب« و املشاتي املجاورة 
العزلة  حجم  على  للوقوف  ميدانية  زيارة  خالل  الوطن  ألخبار 
التي   يعيشونها، أنهم لغاية الساعة  ينتظرون على أمل رفع الغنب 
العيش  ضروريات  أبسط  من  واحلرمان  العزلة  من  رفعهم  و  عنهم 
الكرمي انطالقا من غياب  الكهرباء منذ فجر االستقالل إلى تزودهم 
من مياه غير صاحلة للشرب يف ظل عاهات مستدمية جراء تعرضهم  

النفجارات ألغام فرنسا القدمية.
 أطفال يدرسون على ضوء الشموع 

يف انطالقة لسرد معاناة السكان قال أولياء األطفال املتمدرسني  
وهم يتحدثون بحسرة كبيرة عن املعاناة التي يتخبطون فيها بسبب 
أضواء  دروسهم  حتت  التالميذ  فيها  يراجع  املزرية  التي  الظروف 
الشموع يف كل موسم دراسي، »أطفالنا محبطون نفسيا، ال شيء 
يشجهم على الدرايسة فهم يضطرون الستعمال  الشموع ليال االمر 
الذي اثر سلبا على حتصيلهم الدراسي«، وأضاف محدثوما  أنهم 
يضعون أيديهم على قلوبهم   عند اقتراب الدخول املدرسي جراء 
النقل املدرسي الذي  زاد من الطني بلة ، حيث يضطرون  غياب 
إلى  تخصيص سيارات خاصة لنقلهم إلى املدارس مببالغ مرتفعة أو 
االستعانة بوسائل نقل خاصة باملواشي كالشاحنات، فيما يضطر 
آخرون لترك أبنائهم طيلة أيام األسبوع  عند أحد األقارب يف املدينة 
والعودة إلى منازلهم يف العطلة األسبوعية، أمر هو اآلخر يؤثر سلبا 
على النتائج الدراسية بسبب ابتعاد األطفال الصغار عن الوالدين.
 الكوليرا تلوح في األفق في« واد القصب«

من  كل  عبارة  السكان«  معاناة  على  تقف  إعالمية  »وسيلة 
سمعها يف هذه املنطقة الريفية اجته ركضا نحونا من أجل تسجيل 
ببعيد  ليس  مكان  ففي  مضت،  سنوات  طيلة  أّرقتهم  انشغاالت 
عن هذه املشتة وقفنا على وجود بركة كبيرة مياهها امللوثة متيل إلى 
اللون األخضر، أكد عدد معتبر من السكان أنهم اضطروا يف كثير 
من األحيان إلى التزود من مياه هذه البركة نتيجة عزلة مفروضة 

بسبب التقلبات اجلوية و أمطار الفيضانات التي تشل احلركة بني 
املشاتي واملدينة وغياب املاء الصالح للشرب الذي يتزودون به عن 
قال  الصدد  هذا  يف  و  مستغلني  مرتفعة  الصهاريج  مببالغ   طريق 
من  ضخمة  لكميات   الناقلة  الرئيسية  القناة  إن  السكان«  ممثل 
املنطقة  بهذه  عبورا  وونزة  أهراس  سوق  بني  للشرب  الصاحلة  املياه 
احلدودية تعرضت لإلهتراء منذ حوالي 4  سنوات لتشكل بذلك 
أودية جارية ملوثة نحو مناطق حدودية تونسية باتت تشكل خطرا 
العطش  يعانون  السكان  بذلك  ليبقى  محدثنا.  يضيف  علينا« 

بالرغم من التبليغات العديدة.
انعدام النقل و »الكلوندستان »سيد الموقف

يرفض أصحاب سيارات الكلوندستان نقل املواطنني يف الطريق 
الرابط بني العوينات وونزة  نظرا لتدهور الطرقات وصعوبة التنقل، 
خوفا على تعرض مركباتهم العطاب مختلفة ، يقول محمج و هو 
الذي تعود نقل املواكنني بسيارته« نرفض الدخول الى تلك املنطقة 
بسبب طرقاتها الت تتسبب يف تعطل سيارتي،هي مصدر رزقي ،و 
سعر قطع الغاير اغلى بكثير من ثمن نقل الزيائن » يقول املتحدث 

نفسه.
معاناة السكان لم تنته عند هذا احلد ، فهم يضطرون القتناء 
سببا  الطرقات  تدهور  تستغل  التي  املصدر  مجهولة  مياه  صهاريج 
يف رفع السعر لتكون كثرة املصاريف هي من أثقلت كاهل املواطن 

البسيط يف صمت طويل.
على    « الوطن  أخبار  الربورتاج  وقفت«  لهذا  اجنازنا   خالل 
معاناة الناقلني مع وضعية الطريقو كثرة احلفر و املطبات  حيث لم 
كثرة  كلم  من   15 مسافة  على  السيارة  تتوقف صدمات عجالت 
احلفر والصخور واملطبات وكذا األودية، كما توقفنا على انهيار كل 

اجلسور الصغيرة وانحرافها عن مكانها احلقيقي.
 ضحايا ألغام الفرنسية محرمون التعويض 

ويف مواصلة منا لنقل انشغاالت مناطق الظل، سجلت أخبار 
الوطن هاجسا أرهق السكان منذ عقود من الزمن، هو األلغام احمليطة 

باملشتة التي خلفت العديد من الضحايا من الذين فقدوا أجزاءا من 
أجسادهم  و مازالوا  إلى يومنا هذا يعانون من مخلفات خطي شال 
وموريس رغم تدخل اجليش لتفجير معظمها إال أن عدد منها كان 
األمنية تدخلت  أن اجلهات  مزروعا كما  يزال  زيارتنا ال  إلى غاية 

عقب هذه الزيارة لتفجير عدد معتبر  منها.
»عمي حمد« أحد ضحايا األلغام الذي تعرض حلادث انفجار 
لغم خالل سنة 1974 أدى إلى فقدان عينه و آخر تعرض حلادث 
مثلهم  كثيرون  آخرون  و  كليا،  احلركة  عن  يعجر   1963 سنة  يف 
يتقاضون مبالغ تتراوح بني 10آالف و 13 ألف دينار ، وهي املبالغ 
ارتفاع  ظل  يف  الضروريات  ألبسط  تكفي  ال  هؤالء  اعتبرها  التي 
هذه  رفع  أجل  من  تبون  الرئيس  يناشدون  والتكاليف،  األسعار 

املنحة و تدعيمهم بفحوصات طبية متخصصة .
 ورئيس بلدية المريج يرد

قال رئيس بلدية املريج، »إن منطقة واد القصب منطقة ظل 
بامتياز وهي مقترحة يف برنامج التنمية اخلاص مبناطق الظل ، 

حيث قّدر املبلغ املالي املخصص لتهيئة الطريق بأكثر من 12 مليار 
سنتيم'.

وأضاف أن كل من يقدم طلب استفادة بسكن ريفي يف كل 
فيما  أما  القانون،  إطار  دائما يف  عليه  املوافقة  تتم  البلدية  مشاتي 
السكنات  تزويد  تعمل على  الوصية  املصالح  فإن  الكهرباء  يخص 
مؤخرا  استفادت  أخرى  عدة سكنات  توجد  ألنه  احملرومة  الريفية 
بها، وبالعودة للمياه فقد أمر رئيس الدائرة مؤسسة اجلزائرية للمياه 
الصالح  باملاء   لتزويدهم  حلول  عن  والبحث  التسربات  بإصالح 

للشرب.
املكان  اختيار  بصدد  البلدية  أن  املتحدث  ذات  وأكد  هذا 
املناسب لبناء مدرسة تزامنا مع اجناز الطريق من أجل توفير النقل 

املدرسي نحو ابتدائيات مكتملة االجناز.
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مهاجم  سواريز،  لويس  األوروغوياني  انتقال  تعّقد  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
برشلونة، إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خالل سوق االنتقاالت احلالية.

وبحسب إذاعة »راك 1« اإلسبانية، فإن برشلونة ال يقبل بانتقال سواريز ألتلتيكو مدريد، 
دون أن يدفع النادي املدريدي مقابل مادي وأضافت »يف االتفاق بني سواريز وبرشلونة، يوجد 
قائمة بأهم الفرق يف أوروبا، والتي لن يتمكن األوروغوياني من االنتقال لها، ولم يكن من بني 

هذه الفرق أتلتيكو مدريد«.
وتابعت »خرج رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من هذا املأزق بضم أتلتيكو مدريد 
تقارير  وكانت  فقط«.  صياغتها  متت  بل  معه،  العقد  فسخ  اتفاقية  توقيع  يتم  ولم  للقائمة، 
صحفية إسبانية، قد أفادت مؤخًرا بأن سواريز توصل التفاق مع إدارة برشلونة لفسخ عقده، 

على أن ينضم ألتلتيكو مدريد يف صفقة انتقال حر، خالل األيام املقبلة.
وردَّ لويس سواريز، بشكل قوي على مسؤولي النادي الكتالوني، الذين يرفضون رحيله 

مجاًنا إلى أتلتيكو مدريد.
ووفًقا لصحيفة »سبورت«، فإن سواريز رد على مسؤولي برشلونة بشكل حاسم، بأنه إذا 

لم ينتقل إلى أتلتيكو مدريد، سيظل يف النادي الكتالوني حتى الصيف املقبل.
وتخشى إدارة برشلونة، بقاء سواريز، ألنه لن يلعب أي دور هذا املوسم حتت قيادة كومان، 

كما أنه سيحصل بذلك على راتب العام األخير يف عقده مع البارسا.
القسم الرياضي

بويغ يرفض الرحيل 
عــن برشلونـــة
كشف تقرير صحفي إسباني، عن 
كواليس اجتماع ريكي بويغ العب خط 
وسط برشلونة الشاب مع إدارة النادي، 

حلسم مستقبله.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، 
فإن الالعب صاحب الـ21 عاما ذهب إلى 
املران اول أمس، برفقة والده إلبالغ إدارة 

النادي أنه ال ُيفكر يف الرحيل.
وأضافت: »بويغ تلقى عروًضا مختلفة، 
ورغم ذلك هو مقتنع بشدة أن برشلونة هو 

أفضل مكان لتطوره، حيث أكد على رغبته 
يف البقاء وإقناع املدرب كومان، بقدرته على 

حجز مكان بالتشكيلة األساسية للفريق 
األول«.

وكان رونالد كومان املدير الفني 
لبرشلونة، قد استبعد بويغ من مواجهة 
إلتشي بكأس جوهان غامبر األخيرة، 

وصرح عقب املباراة بضرورة خروج الالعب 
لإلعارة للحصول على فرصة أكبر. وأشارت 

الصحيفة، إلى أنه مع إصرار بويغ على 
البقاء، يبدو أن اإلدارة حسمت قرارها 

باستمراره.
ُيذكر أن بويغ سيكون قادًرا على اللعب 
مع فريق الشباب والفريق األول يف املوسم 

اجلديد حسب االحتياج له.

 يوفيتــش يرغـــب 
في العودة آلينتراخت 

فرانكفـــورت
كشف تقرير صحفي إسباني، عن رغبة 
املهاجم الصربي لوكا يوفيتش، يف الرحيل 

هذا الصيف، على سبيل اإلعارة.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 

فإن مصادر قريبة من الالعب أكدت 
رغبته يف العودة لفريقه السابق آينتراخت 
فرانكفورت، يف ظل عدم اعتماد املدير 

الفني، زين الدين زيدان عليه.
وسجل يوفيتش هدفني يف موسمه األول 
مع ريال مدريد، حيث شارك يف 27 مباراة 
مبختلف املسابقات، منها 8 مباريات فقط 

كأساسي.
وتألق يوفيتش مع فرانكفورت، حيث 
سجل 27 هدًفا خالل 46 مباراة، لينضم 
يف صيف 2019 لريال مدريد مقابل 60 

مليون أورو.

راكيتيتش يعتـزل 
اللعـــب دوليــا

أعلن االحتاد 
الكرواتي لكرة 
القدم، أن إيفان 
راكيتيتش العب 

فريق إشبيلية 
اإلسباني، اعتزل 
اللعب الدولي. 

وقال راكيتيتش )32 
عاما( يف تصريحات ملوقع االحتاد الكرواتي 
على اإلنترنت: »وداع املنتخب هو أصعب 
قرار اتخذته يف مسيرتي االحترافية، لكنني 
شعرت بأنه الوقت املناسب«. وأضاف: »أنا 
مقتنع بأننا ال يزال لدينا منتخب رائع أمامه 
مستقبل مشرق. أمتنى التوفيق ألصدقائي 
وزمالئي يف التحديات املقبلة«. وشارك 
راكيتيتش، املولود يف سويسرا، يف 106 

مباريات مع املنتخب الكرواتي سجل خاللها 
15 هدفا. وكان راكيتيتش من العناصر 

البارزة يف املنتخب خالل مشواره يف كأس 
العالم 2018 بروسيا، عندما وصل الفريق 

إلى النهائي، قبل أن يخسر أمام نظيره 
الفرنسي 2-4.

وبعد أن قضى 6 أعوام ضمن صفوف 
برشلونة، عاد راكيتيتش إلى إشبيلية، الذي 
لعب له من قبل بني عامي 2011 و2014.

تياغــو سيلفــــا 
متعطــش لحصــد 
األلقاب في إنجلترا
قال املدافع البرازيلي تياغو سيلفا، املنضم حديًثا 
لتشيلسي، إنه يريد اللعب يف نسخة جديدة لكأس 

العالم، وحصد األلقاب يف إجنلترا، بعدما بدأ حتديا كبيرا 
رغم تقدمه يف العمر.

ووقع مدافع باريس سان جيرمان السابق، الذي 
بلغ عامه 36، امس الثالثاء، على عقد ملوسم واحد مع 

تشيلسي، مع إمكانية التمديد ملدة 12 شهرا، وأضاف أنه 
ال يستطيع االنتظار حتى يبدأ مسيرته.

وأوضح سيلفا ملوقع تشيلسي »يف املعتاد يف سن 35 
أو 36، يرحل الالعبون عن الدوري اإلجنليزي املمتاز، 
لكني أفعل األمور بشكل مختلف«. وتابع »ساعدني 

كثيًرا االستقبال الدافئ خاصة من املدرب فرانك 
المبارد، الذي كان يلعب كرة القدم حتى وقت قريب، 

ألن يف كرة القدم هناك بعض األفكار املسبقة تتعلق بعمر 
الالعبني«.

وسيكون سيلفا، الذي خاض 89 مباراة مع البرازيل 
وشارك يف كأس العالم 3 مرات، بلغ عامه 38، عندما 

تستضيف قطر كأس العالم 2022.
وقال سيلفا »إمكانية اللعب يف نسخة جديدة لكأس 

العالم، من األمور التي تدفعني أيًضا. سيكون عمري 
حوالي 38 عاًما بحلول هذا الوقت، أنا متحمس لكي 

أكون يف حالة الئقة«. وأضاف »ما يحفزني بشكل يومي 
هو التعطش للفوز بكل شيء ممكن. بالقدوم إلى الدوري 

اإلجنليزي، أصبح هديف األساسي إحراز اللقب، أنا 
متأكد أننا سنقاتل يف كل خطوة بالطريق«.

وغاب الالعب عن أول مباراتني لتشيلسي يف 
الدوري، آخرها اخلسارة 2-0 أمام ليفربول حامل اللقب، 
بينما يلعب النادي اللندني مع وست بروميتش، السبت 

املقبل.
بدون حضور جماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا 

املستجد. وأضاف فريتز »املشجعون ال ميثلون الدافع 
لالعبني فقط، بل بالنسبة لي كحكم أيضا استمد 

طاقتي منهم«.

داني ألفيس يقرر العودة إلى أوروبا
أكد تقرير صحفي فرنسي، امس الثالثاء، أن البرازيلي داني 
العودة  قرر  البرازيل،  ومنتخب  باولو  لساو  األمين  الظهير  ألفيس، 

للعب يف أوروبا.
وبرشلونة  إشبيلية  رفقة  أوروبا  يف  ألفيس  لعب  أن  وسبق 
يف  البرازيل  إلى  يعود  أن  قبل  جيرمان،  سان  وباريس  ويوفنتوس 

صيف العام املاضي.
عاًما(   37( ألفيس  داني  فإن  »ليكيب«،  لصحيفة  ووفًقا 
قرر مغادرة ساو باولو، والبحث عن االنضمام لفريق أوروبي هذا 

املوسم.
السيئة  النتائج  الرحيل بسبب  يريد  ألفيس  أن  إلى  وأشارت 
تعرضه  إلى  باإلضافة  مباريات،   3 آخر  يف  تعادل  الذي  لفريقه 
النتقادات من اجلماهير، بسبب سلوكه خارج امللعب. وأوضحت 
الصحيفة أن ألفيس سيطلب لقاء مع مسؤولي النادي البرازيلي، 
للتفاوض على الرحيل بشكل ودي. وذكرت أن الالعب البرازيلي 

لم يخف رغبته أبًدا يف اللعب بالدوري اإلجنليزي املمتاز.

ريـال مدريـد، ليفربــول، وسـان 
جيرمـان يتنافسون علـى مبابــي

مع  عقده  نهاية  من  عامني  نحو  بعد  على 
باريس سان جيرمان، وصل مستقبل النجم كيليان 
الرحيل،  يف  رغبته  بني  طرق  مفترق  إلى  مبابي 
توقيعه  النتزاع  األمراء  حديقة  يف  اإلدارة  وسعي 

على عقد جديد.
فرغم  الفرنسية،  »ليكيب«  لصحيفة  ووفًقا 
كل ما تردد حول مستقبل مبابي، لكنه لم يطلب 
املوافقة على رحيله  إدارة سان جيرمان  إطالًقا من 
يف الصيف املقبل. وأشارت إلى أن مستقبل مبابي 
يدور يف فلك 3 أندية هي: ريال مدريد، وليفربول، 

وباريس سان جيرمان.
التجديد  باريس بدأ مفاوضات  وأوضحت أن 
مع مبابي عن طريق أنتيرو هنريكي املدير الرياضي 
لكن  ليوناردو،  خليفته  استكملها  ثم  السابق، 

الثنائي لم يصل إلى أي نتيجة ملموسة.
وقالت الصحيفة، إن مبابي لم يعلن عن رغبته 
أبًدا يف البقاء مع سان جيرمان على املدى الطويل، 

ألنه ال يعرف ماذا يريد على وجه التحديد.
إلى سان  انتقل  الفرنسي  النجم  أن  وأضافت 
حلمه  لتحقيق  وسيطة  خطوة  يكون  كي  جيرمان 
يستطيع  كان  أنه  ورغم  مدريد،  ريال  يف  باللعب 

االنتقال للميرنغي مباشرة من موناكو، لكنه أراد السير على اخلطة املوضوعة له بدقة.
وذكرت أنه إذا لم حتدث أزمة فيروس كورونا يف املوسم املاضي، لتحرك ريال مدريد لضم مبابي يف الصيف احلالي.

إنتر ميالن يعلن رسميا التعاقد مع فيدال
أعلن إنتر ميالن، امس الثالثاء، التعاقد رسمًيا مع العب الوسط التشيلي أرتورو فيدال قادًما من صفوف برشلونة. وأعلن 
النادي اإليطالي عن الصفقة خالل بيان على موقعه الرسمي دون الكشف عن مدة أو قيمة العقد حتى اآلن. وذكرت تقارير 

صحفية أن إنتر ميالن اتفق مع برشلونة على ضم فيدال مقابل مليون أورو فقط.
وكان فيدال انضم لصفوف برشلونة قبل عامني، قادًما من بايرن ميونخ األملاني مقابل 18 مليون أورو، قبل أن يرحل هذا 

الصيف، بناء على طلب املدرب اجلديد رونالد كومان.

يرفض رحيله بالمجان

بارتوميـو يعيق انتقال سواريز ألتلتيكو مدريـد
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كشف املدير الرياضي لفريق إحتاد 
العاصمة، عنتر يحيى، عن أسباب 
التخلي عن خدمات الالعب الليبي 
يحيى  عنتر  وصرح  الاليف،  مؤيد 
العاصمي  للفريق  الرسمي  للموقع 
أن اجلانب املالي هو الذي دفعه على 
األخر  هو  أصر  الذي  الاليف  تسريح 
احترافية  جتربة  املغادرة خوض  على 
كان  الاليف  »تسريح  قائال  جديدة 
يف  وهو  املادي،  اجلانب  إلى  بالنظر 
السنة األخيرة من عقده الذي يربطه 
أن  يجب  »ال  وأضاف  الفريق«  مع 
نبني الفريق على األحاسيس، نحن 
سنعمل على جتسيد املشروع، أعرف 
أن البعض ميلكون عالقات مشتركة 
يجب  ولكن ال  الالعبني  بعض  مع 
أن نأخذها بعني اإلعتبار«، وواصل 
حديثه »عاينت العديد من املباريات 
حتت  سواء  سيكوليني،  املدرب  مع 
زغدود  منيز  أو  بالل  دزيري  قيادة 
وبدأنا التفكير حول كيفية إعادة بناء 

النادي«.
اول  اجلزائر  إحتاد  إدارة  وأعلنت 
الليبي  الالعب  عقد  فسخ  عن  أمس 
مؤيد الاليف بالتراضي، بعد أن توصل 
عنتر  الرياضي  املدير  مع  إتفاق  إلى 
على  العاصمي  النادي  ونشر  يحي. 
إنهاء  فيه  يؤكد  بيان  الرسمي  موقعه 
إرتباط اإلدارة مع صانع ألعابه »مت يوم 
اإلثنني 21 سبتمبر 2020 فسخ عقد 
مع  بالتراضي  الاليف  مؤيد  الالعب 
لالعب  التوفيق  كل  نتمنى  اإلدارة. 

الاليف يف مشواره الكروي«.
قد  الليبي  الالعب  وكان 
جلماهير  وداع  رسالة  بدوره  نشر 

مبوقع  الرسمي  حسابه  عبر  االحتاد 
»فيسبوك«، جاء فيها

اجلزائر  احتاد  جماهير  »شكرا 
كل  على  خاصة  البهجة  واوالد 
على  شكرا  اجلميلة،  االوقات 
وقوفكم الي جانبي يف كل االوقات 
كل  انسى  لن  هتفاتكم،  انسى  لن 
اجلمهور  دائما  كنتم  جميل،  شيء 
رقم 1 كل احلب واالحترام والتقدير 
دائم  ستبقون  القدم  كرة  هذه  لكم 
لكم  شكرا  الاليف  مؤيد  قلب  يف 

جميعا«.
وانضم الاليف صاحب 24 عاما 
حر  انتقال  صفقة  يف  اجلزائر  الحتاد 
يف ديسمبر من عام 2018، وخالل 
هدفا  الاليف  سجل  الفارط  املوسم 
مع  مباراة   22 يف  خمسة  وصنع 

»أبناء سوسطارة« يف كل املنافسات.
صفوف  يف  مسيرته  الاليف  وبدأ 
أن  قبل  الليبي  طرابلس  أهلي 
سانتا  مع  احترافية  جتربة  يخوض 
للشباب  انضم  ثم  البرتغالي  كالرا 

السعودي ومنه إلى احتاد اجلزائر.
وكانت ادارة النادي قد فسخت 
احلارس  عقدي  كذلك  بالتراضي، 
الدولي  واملدافع  منصوري  اسماعيل 

السابق هشام بلقروي.
املغادرين  رابع  الاليف  وأصبح 
منصوري  بعد  »سوسطارة«  لنادي 
وبلقروي واملهاجم الياس يعيش، يف 
انتظار بقية املسرحني وهم تيبوتني، 
عرجي  أوكال،  خيراوي،  شريفي، 

ورجيمي.
محمد هشام

إتحاد الجزائر يتخلى عن خدمات مؤيد الالفي

عنتــر يحيــى:»ال يمكننـا بــناء 
الفريـــق علــى األحاسيـــس«

لرئاسة  السباق  من  عطية  زهير  انسحب 
الرابطة  يف  ينشط  الذي  بجاية  مولودية  فريق 
ومهنية،  شخصية  ألسباب  الثانية  احملترفة 
التواصل  مواقع  أحد  على  منشورا  كتب  وقد 
اإلجتماعي يوضح فيه خلفيات هذا القرار وجاء 
فيه »تبعا للوباء العاملي لم يكن بوسعي أن أكون 
يكن  لم  املتعددة،  محاوالتي  رغم  بجاية  يف 
بفرنسا  كنت  أنني  من  وبالرغم  حل  أي  هناك 
فقد اتصلت ببعض الالعبني على أمل احلصول 
على األغلبية سيما أن عدد ال بأس به من رجال 
األعمال كانوا جاهزين ملساعدة الفريق وأكثر من 

هذا كان هناك مدرب كبير يف طريقه لإلشراف 
على العارضة الفنية ولألسف كان الوقت ضيقا 
إلى  األسهم  أغلبية  على  احلصول  أستطع  ولم 
مكان  كل   يف  الحقتني  التي  الدعاية  جانب 
بعض  أن  ذلك  فمعنى  منسحبا  أنا  قلت  وإذا 
حصولي  يف  يرغبون  ال  الكل  ليس  املساهمني 
على األغلبية ال أعرف ملاذا أنا غير مرحبا به يف 
بفرنسا  مقيم  عطية  زهير  فإن  .لإلشارة   الفريق 
وهو أحد الوجوه الرياضية البارزة التي تقدم دعما 

لرياضة كرة القدم بوالية بجاية.
عبد السالم قريشي

زهيــر عطيـة ينسحـب مـن سبـاق رئاسـة مولوديـة بجايـــة

السد القطري يواصل المغامرة في دوري أبطال آسيا

بونجـــاح: »علينــــا 
 أن نبحث عن األفضـــل 
فــي اللقـاء القــادم«

صرح الدولي اجلزائري 
بغداد بوجناح، العب السد 
فريقه  مباراة  أن  القطري، 
يف  السعودي  النصر  مع 
من  اخلامسة  اجلولة  إطار 
اآلسيوي،  األبطال  دوري 
بعد  للغاية  صعبة  كانت 
أن إنتهت بالتعدل السلبي 

.1-1
عقب  الصحفي  املؤمتر  يف  بوجناح،  وقال 

، املباراة »كانت مواجهة صعبة بالنسبة  لنا
دون  ولعب  قوي  فريق  النصر 

للدور  تأهل  ألنه  ضغط، 
لم  بعناصر  ودفع  تلعب الثاني، 
مثلنا«،  عديدة  ف مباريات  ضا أ و
واإلرهاق  بالتعب  الشوط »شعرنا  يف 
الشوط  يف  لكن  عملنا األول،  الثاني 

الصعوبات«، على أن نعود للمواجهة، رغم  كل 
بالتعادل  قبل وتابع »لقد خرجنا 
امر  وهذا  املباراة،  نهاية 
خاصة  لنا،  بالنسبة  ننا جيد  أ
كبيرة  صعوبات  واجهنا 
املواجهة«،  هذه  يف 
نبحث  أن  »علينا  وأمت 
اللقاء  يف  األفضل  عن 
القادم، رغم كل الصعوبات 

واملنافسة القوية التي تشهدها البطولة«.
وأنقذ الدولي اجلزائري بغداد بوجناح، مهاجم السد القطري فريقه 
 ،1-1 التعادل  السعودي بعد تسجيله هدف  النصر  أمام  من اخلسارة 
يف اللقاء الذي جرى اول أمس بني الفريقني على ملعب جاسم بن 
حمد بنادي السدي ضمن مباريات اجلولة اخلامسة وقبل األخيرة من 

املجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.
خالد  سجله  بهدف  النتيجة  يف  متقدما  السعودي  النصر  وكان 
الغنام يف الدقيقة 22 لكن بوجناح متكن من تسجيل هدف التعادل يف 
اللحظات االخيرة من املباراة يف الدقيقة 88، مستغال كرة عرضية من 

زميله تاباتا ليضعها يف الزاوية العكسية حلارس النصر.
الى  التهديفي  رصيده  سجله  الدي  الهدف  بفضل  بوجناح  ورفع 
اربعة اهداف، وبهذه النتيجة ضمن النصر السعودي تأهله إلى الدور 
املقبل بعد ان إنفرد بصدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما رفع السد 

رصيده إلى 9 نقاط يف املركز الثاني.
مواجهة  على  السلبي،  التعادل  خيم  املجموعة،  نفس  وحلساب 
العني اإلماراتي وسباهان اإليراني، باجلولة اخلامسة من دوري أبطال 

آسيا، يف العاصمة القطرية الدوحة.
وبهذا التعادل، احتل العني املركز األخير يف املجموعة بنقطتني، 
القادم، حيث  الدور  إلى  التأهل  نادي سباهان يف  آمال  تبخرت  كما 

استقر يف املركز الثالث برصيد 4 نقاط.
م.هشام

شبيبة الساورة
فرحي إبراهيم ينضم رسميا للنادي اإلفريقي

أعلن نادي شبيبة الساورة، رحيل العبه فرحي إبراهيم رسميا لاللتحاق بالنادي اإلفريقي التونسي يف صفقة 
انتقال حر.

وانتهى عقد فرحي مع الساورة يوم 30 جوان املاضي.
إلى  انضم  الذي يلعب كمتوسط ميدان هجومي، وكان قد  لفرحي  الساورة حفال وداعيا  وأقام فريق شبيبة 

شبيبة الساورة يف جوان 2018 بعد جتربة مع احتاد اجلزائر، وفريق احتاد بسكرة.
من جهة أخرى نشير إلى أنه مت توقيف احلساب البنكي للنادي اإلفريقي على خلفية عدم تسوية ملف الالعب 
السابق للفريق  زكرياء العبيدي، ومتكينه من مستحقاته املالية، وكان هذا الالعب قد فسخ عقده مع فريق »باب 

اجلديد« يف ديسمبر 2019.
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 أ . خلضر . بن يوسف
الذي  للنجاح  طريقان  هما  واجلد  الكفاح 
 ، ذلك  يتم  حتي  والعزمية  اإلرادة  توافر  يتطلب 
ينثر  مصمم  يولد  الشمس  فيه  تشرق  يوم  فكل 
املصممة  هؤالء  ومن   ، عيناه  تراه  ما  بإبداعاته 
أمينة بوزيان التي درست إعالم آلي ونالت املاستر 
األكادميي فيه ، ولم تتوقف طموحاتها عند هذا 
إلى تخصص آخر جعلها  إنها اجتهت  احلد، بل 
تبدع وتبتكر حتى أصبحت لها مكانة مميزة بني 
الذان جعال  والطموح  اإلرادة  بفضل   املصممني 
منها فتاة موهوبة يف مجال تصميم اجلرافيك عبر 

تعاملها مع احلاسب اآللي.
جزائرية   ، جرافيك  مصممة  حكاية  إنها 
مبوهبتها  االنتباه  تلفت  أن  استطاعت   ، شابة 
إبداعية يف مجال  أفكار  وما حتمله من  الداخلية 
التصميم ، متكنت عبر التعلم واملمارسة واملثابرة 
أن تصقل موهبتها وتطور مهنيتها وكفاءتها لتصنع 
لنفسها موقعا يف عالم تصميم اجلرافيك اخلاص 
باألنترنت ، وأغلفة الكتب وواجهاتها ، مصممة 
أن حتقق  استطاعت  والتخصصات  املهام  متعددة 
الذي  الطموح  قمة  ليس  كان  وإن  كبيرا  جناحا 

يحركها للمزيد من التألق.
وأضافت أمينة يف بداية عملي مع التصميم 
نادي  يف  اإلعالم  مسؤولة  كنت  ملا  هواية  كانت 
بسكرة  خيضر  محمد  جامعة  يف  الهيثم  ابن 
وأصبحت من أعضائه ، وأيضا عضو يف بسكرة 
مجال  املشاركات يف  من  بالعديد  فقمت   ، تقرأ 
تصميم البطاقات واإلعالنات إلى أن استخدمت 
برنامج »أدوبي فوتوشوب« الذي بدأت من خالله 
البرنامج  هذا  أن  خاصة  جديد  كل  اكتشاف 

متخصص يف تصميم اجلرافيك.
املبدعة)  الشابة  هذه  جعبة  يف  جتد  ولن 
أمينة بوزيان ( التي اجتهت إلى العمل يف مجال 
من  فيه  ترى  ملا  وذلك   ، اجلرافيكي  التصميم 
فاكتسبت  آخر،  مجال  أي  من  أكثر  إبداعات 
خالل  سنوات اخلبرة يف اجلرافيك حتى أصبح 

لها عمالء كثيرون ومكانة متميزة بني املصممني 
لكل  خيارات  تعطي  تصاميمها   يف  فهي   ،
التصاميم ولونها  األذواق ؛ و حتاول أن تتماشى 
متعددة  بتصاميم  أصحابها  ذوق  مع  وحجمها 
التي  اخلبرة  عن  وتكشف  زبائنها  تبهر  ومتنوعة 
يعج  الذي   ، اجلنوب  ابنة  الشابة  هذه  راكمتها 

بالطاقات الشبابية واملواهب يف كل املجاالت  .
عالم  يف  بوزيان  أمينة  رحلة  انطلقت  لقد 
التصميم اجلرافيكي من مدينة طولقة » بسكرة«  
نفسها  تكريس  تقرر  أن  قبل  دراستها  مع  موازاة 
واالحترايف  اإلبداعي  املجال  لهذا  لشغفها 
وتنغمس يف هذه احلرفة التي قادتها للبروز والظهور 
كأحد أفضل مصممات اجلرافيك ، ثم إلى دور 
النشر والتوزيع واإلشهار مثل : دار املاهر بسطيف 

، دار ساجد ببسكرة ، دار األنير ، وغيرها  حيث 
قررت االشتغال واالستقرار، ومن ثم إلى وكالة 

. idealpub إشهارية بطولقة
الوطن«   أمينة  يف بوح جلريدة » أخبار  تقول 
كان  اجلرافيكي   والتصميم  االحتراف  عالم  إن 
يثيرها منذ الصغر ، كما أن البحث عن اإلبداع 
مختلف  وتضمني  والفن  األصالة  وعن  واجلمال 
يشكل  التصاميم   يف  واجلزئيات  التفاصيل  هذه 
لتحقيق  مستمرا  وسعيا  يوميا  شغفا  لها  بالنسبة 
األفضل ، مع ميلها لألمناط احلداثية واملستحدثة 
بإضافات جديدة ومبتكرة .وتؤكد أنها » تسعى 
دائما إلى تقدمي اجلديد مع ملسة شخصية تعكس 
هويتي ألنني ابنة اجلنوب الكبير  وأفتخر مبدينتي 
يعطي  الذي  هو  والتراكم  املزج  وهذا   « بسكرة   «

التصاميم  يف  ومبتكرة  جذابة  ملسات  النهاية  يف 
التي أضعها «.أمينة بعدما كان التصميم هواية 
لها أضحى مع مرور الوقت مهنة تتقن تفاصيلها 
تشكل  باتت  وابتكار  صناعة  وهي  وجزئياتها 
بدورها مجاال ملمارسة اإلبداع واالبتكار احلقيقي 
التقنيات  واستخدام  إدخال  يف  تتردد  ال  حيث 
التطور يف األشكال  واملعاصرة متاشيا مع  احلديثة 
واألساليب يف هذا املنتوج الذي يحمل عالمتها 
التجارية.وبتواضع تتحدث هذه املصممة الشابة 
عن النجاح الذي حققته حلد كتابة هذه األسطر 
وزبائنها  عمالئها  قائمة  على  أضحى  حيث 
العديد من املتعاملني  ، واعتمادا على عالقاتها 
جتتهد  واإلبداع  اخللق  مجال  يف  موهبتها  وكذا 

أمينة للبحث عن األفضل وعن املزيد .

ابنة الجنوب » أمينة بوزيان « حكاية شاّبة مصممة جرافيك

 عندمــا يكـون الشغـف طريقـا إلـى النجــاح

فيلمــان جزائريـــــان 
فـي مهرجـان مالمـــو 
للفيلم العربي بالسويد

يشارك الفيلمان اجلزائريان »ماطاريس« لرشيد بن حاج و«ميس« ألميرة جيهان خلف اهلل 
يف الدورة العاشرة ملهرجان ماملو للفيلم العربي بالسويد التي تعقد فعالياتها افتراضيا من 8 إلى 13 
أكتوبر املقبل وفقا للمنظمني.وسيعرض الروائي الطويل »ماطاريس« -املنتج يف -2019 خارج 
املنافسة حيث يدور حول قضايا اللجوء يف البحر املتوسط من خالل قصة الطفلة »منى« ذات 
الثماني سنوات والقاطنة مبدينة تيبازة الساحلية أين تعمل على بيع الزهور من أجل احلصول 

على املال الذي سيمكنها من السفر إلى أوروبا مبساعدة عصابات التهريب.
معهد  من  اإلخراج  يف  شهادة  على  وحصل   1949 يف  العاصمة  باجلزائر  احلاج  بن  ولد 
فرنسي ومن أبرز أعماله »لوس زهرة الرمال« )1989( -أولى أفالمه- و«توشيا« )1993( و«شجرة 
»عطور  إلى  باإلضافة  االيطالي  للتلفزيون  إخراجه  يف  شارك  الذي   )1997( املعلقة«  األقدار 
اجلزائر« )2012(.وسيعرض من جهته »ميس« )2012( -ومدته 12 دقيقة- يف فئة األفالم 
القصيرة إلى جانب أفالم من مختلف البلدان العربية حيث يحكي عن فتاة صغيرة تعيش يف 
واحة حتتضر.وسيعرف املهرجان عرض 35 فيلما بني طويل وقصير حيث تقام العروض افتراضيا 

متاشيا مع التدابير الصحية التي تفرضها احلكومة السويدية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويعد مهرجان ماملو للفيلم العربي -الذي تأسس يف -2011 مبثابة فضاء للتالقي والتبادل 
العالم العربي واسكندينافيا حيث يعرض سنويا آخر األفالم من  الفني بني السينمائيني من 

املنطقة العربية.
ق.ث

فيلم  مشاهد  تصوير  عملية  استكملت 
بعنوان "أراك دراك يا" أو )إبنك هو إبنك( بورقلة 
باملنطقة،  سينمائية  جتربة  أول  يعتبر  والذي 
لعرضه  حتسبا  التركيب  مرحلة  يف  شرع  حيث 
املدير  تصريح   حسب  القادمة،  السنة  مطلع 

الفني للفيلم.
وتدور أحداث فيلم "أراك دراك يا"، الذي 
األمازيغية  للغة  الورقلي  باملتغير  تصويره  جرى 
مبشاركة  دقيقة   90 مدار  على  )تقارقرنت(، 
احمللية،  الفنية  الطاقات  من  ممثال  ثالثني  نحو 
خالل  الورقلي  املجتمع  تقاليد  و  عادات  حول 
فترة ثمانينات وتسعينات القرن املاضي، ويبرز 
بعض  وكذا  للسكان  اليومية  احلياة  طبيعة 
مثلما  باإلندثار،  املهددة  االجتماعية  املظاهر 

شرح   محمد علي محجر .
إلي  السينمائي  العمل  هذا  ويهدف 
املادي  الثقايف  املوروث  مكونات  وتثمني  إبراز 
بورقلة، حيث متت  القدمية  للمدينة  والالمادي 
استشارة مختصني وباحثني يف القصة واحلكاية 
الى  الورقلي،  املتغير  قاموس  وكذا  الشعبية 
تراجع  قدمية  لغوية  مصطلحات  إحياء  جانب 
استخدامها يف اآلونة األخيرة سيما يف أوساط 

الفئات الشبانية، يضيف ذات املتحدث.
وجرى تصوير أغلب مشاهد الفيلم داخل 
القصر العتيق بورقلة من خالل فضاءات الزوايا 
وبعض  النخيل  وواحات  وساحات  واملساجد 
الشوارع واألزقة املشهورة بهذا التجمع العمراني 

العريق، حيث تبرز تلك املشاهد عديد األنشطة 
الفالحية القدمية واألكالت واحلرف واأللعاب 
املعالم  وبعض  السكان  ميارسها  التي  التقليدية 

التاريخية التي يشتهر بها القصر العتيق.
التجربة  هذه  على  القائمون  ويسعي 
التراث  زخم  على  نافذة  فتح  إلى  السينمائية  
العتيق،  ورقلة  قصر  به  يزخر  الذي  الثقايف 

السابع  بالفن  النهوض  يف  املساهمة  وأيضا 
املوروث  وتثمني  البصري،  السمعي  واإلنتاج 

الثقايف واالجتماعي، كما جرى توضيحه.
وبادرت بإجناز هذا اإلنتاج الفني تنسيقية 
جمعيات القصر بورقلة بإشراف مديرية الثقافة 

باإلضافة إلى مساهمة عديد الهيئات احمللية.
ق.ث

»أراك دراك يــا«... أول تجربـة 
سينمائيـــة حــول ورقلــــة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة العـــــــــــــــدل 

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

شهــادة عـدم المعارضــة و اإلستئنــاف 

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

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

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

حرر باالربعاء في : 17/09/2020 
أمين الضبط
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وزارة الداخلية واجلماعات احمللية
والتهيئـــــــــــــــــــــــة العمــــــــــــران 

املديرية العامة للحماية املدنيـــــــة
 مديرية احلماية املدنيـــة

والية تيزي وزو

 -       تصريح باالكتتاب ممضى ،مؤشر ،مؤرخ و مختوم من طرف املسير وفق النموذج املرفق.
-       الوثائق التي يسمح بتقييم العرض التقني :مذكرة تقنية مبررة تتضمن الوثائق التالية: حول اإلمكانيات البشرية 

املخصصة لهذا العرض مبررة بتصريحات cnas ، وشهادات النجاح ، وانخراطهم بالنسبة للتأطير التقني .
-        اإلمكانيات املادية املخصصة لهذا املشروع مبررة بالبطاقة الرمادية للعتاد املتنقل ، فاتورة الشراء العتاد الثابت ، 

محضر معاينة محرر من طرف محضر قضائي يف مدة أقل من عام أو عقد اإليجار محرر من طرف موثق.
-       رزنامة اجناز األشغال.

ب- العرض التقني يحتوي على: )ظرف ب(:
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جيجل سهام ع
مسرحا  االجتماعي   التواصل  وسائل  أصبحت 
استعمله  ،حيث  االلكتروني  التسول  ظاهرة  لبروز 
العديد من املتصفحني من أجل كسب عطف االخرين 
الفقراء  ملساعدة  والصدقات  التبرعات  جمع  بحجة   ،
هاته  رسمية ألصحاب  ورقابة  ترخيص  دون  واملرضى 
احلاالت،  األمر الذي جعل الظاهرة  تتفاقم كثيرا ففي 
الوقت الذي توجد هناك جمعيات خيرية تتكفل مبثل 
قبل  عنها  بالتحري  تقوم  والتي  االجتماعية  احلاالت 
تبنيها فان الربح السريع واالحتيال لدى البعض جعلهم 
اجلزائري  القانون  ضاربني  حلاالتهم  قصص  يؤلفون 
والذي كفل فيه املشرع اجلزائري حق متابعة مثل هاته 
ال  ألشخاص  الضحية  هو  املواطن  ليبقى  احلاالت  

ضمير لهم همهم الوحيد الربح السريع .

حسابات وهمية وقصص مزيفة
خاصة  االجتماعي   التواصل  مواقع  أصبحت 
منها الفايسبوك ، تعرف انتشار العديد من املنشورات 
مختلفة  ذرائع  حتت  مالية  مساعدة  طلب  تتضمن 
استعطاف  أجل  من  حساسة  عبارات  مستعملني 
املستخدمني واملسارعة يف تقدمي املساعدة حيث أكدت 
لنا ياسمني وهي فتاة عزباء أنها وبعد ان لفت انتباهها 
أيام  إال  لها  يتبق  ولم  يتيمة  أنها  تقول  لفتاة  منشور 
الناس  من  تطلب  وكانت  زفافها،  مراسيم  إمتام  قبل 
ياسمني  لتقوم  املستلزمات  بعض  جمع  يف  مساعدتها 
من  بحقيبة  لها  تبرعت  والتي  املعنية  مع  بالتواصل 
بها  تستحفظ  كانت  التجميل  ومواد  اجلديدة  املالبس 
أثرت  الفتاة  حالة  ان  ياسمني  لتضيف  خطبتها  حلني 
يف نفسيتي وقلت املهم فرحها اليوم وأنا سيرزقني اهلل 
أخر  بحساب  مبنشورات  أسبوع  وبعد  ياسمني  لتتفاجأ 
،هي  للعروس  قدمتها  التي  املالبس  نفس  ببيع  يقوم 
عينة عن العديد من حاالت االحتيال والتي جلأ فيها 
املتسولون الى أساليب تختلف عن التقليدية ، وخاصة 
أن أغلبهم مجهولي الهوية والعنوان لدى العامة والذين 
تقوم  الكترونية  عصابات  األحيان  بعض  يف  يشكلون 
الكترونية  وبرسائل  باالستجداء من خالل صفحات 
اهتمامهم  وتثير  املستخدمني  بعواطف  التالعب  مؤثرة 
مقارنة  ضخمة  ولكنها  بسيطة  ومببالغ  املساعدة  لطلب 

بعدد الضحايا.
أن  املستخدمني   بعض  يؤكد  أخرى  جهة  من    
التقليدي  التسول  عن  اليختلف  االلكتروني  التسول 
فهما قائمان على اخلداع والتحايل للحصول على املال 
بطرق غير شرعية مؤكدين ان األولوية يف التبرع وتقدمي 

املساعدة الى اجلمعيات واجلهات املرخصة رسميا .

صالح بوهني رئيس جمعية بصمة خير 
 :»يجب التأكد من الحالة 
قبل تقديم المساعدة«

صالح  السيد  خير  بصمة  جمعية  رئيس  يؤكد 
ظاهرة  أن   الوطن،  أخبار  به  تصريح خص  بوهني يف 
السنوات  يف  برزت  جديدة  ظاهرة  االلكتروني  التسول 
األخيرة مع انتشار مواقع التواصل االجتماعي وخاصة 

الصفحات .
 ويضيف ،نحن كجمعية خيرية نتحفظ على هاته 
الظاهرة وهذا ملا لها من نفع وايجابية يف بعض احلاالت 
سلبية  أثارا  األحيان  بعض  يف  جند  الوقت  نفس  ويف 
إذ تصلنا مثال  بوهني  يقول  بقوة  ،فالظاهرة استفحلت 
يف اليوم الواحد العشرات من الطلبات حتى من خارج 
الوطن كفلسطني وسوريا مثال. لكن يف بعض احلاالت 
ولرمبا  االحتيال  ومحاولة  البعض  جدية  بعدم  نصطدم 
حسب ظنهم أن اجلمعيات ال تقوم بالتحري يف صدق 
املعني .بحيث يرون أنه مبجرد بعث رسالة ورقم هاتف 
بثقة  مرهون  فعملنا  مستحيل  وهذا  الطلب  تلبية  يتم 
احملسنني واملتبرعني وبأن تصل املساعدات أو الصدقات 
يف  أمانة  واألخير  األول  يف  فعال.فهي  احملتاجني  إلى 
رقابنا.لهذا  نحن كجمعية نسعى دائما إلى التحقيق 
كانت سواء  مهما  احلاالت  لكل  امليداني  اإلجتماعي 
ملف  وضع  الى  إضافة  إجتماعية  أو  كانت  مرضية 
خاص حسب كل حالة .للمراقبة والتدقيق.ليتم قبول 

الطلب ومساعدته.
شفافية  حقه.يف  حق  ذي  كل  يأخد  حتى  وهذا 
تامة،وعن سؤالنا   حول مرور مثل هاته احلاالت على 
اجلمعية  يجيب  السيد بوهني أنه  نعم مر علينا حالتني 
واحدة اجتماعية وأخرى مرضية. ففيما  يخص احلالة 
املرضية  ميكن ان تتخيل أنها كانت بتواطئ مع طبيب 
العملية  وفاتورة  طبي  ملف  تكوين  مت  بحيث  خاص 

بقيمة 14مليون.
لكن يف األخير تبني لنا بأن املريض لم يقم بالعملية 
وبأنه سليم معافى ويقوم بجمع األموال بهته الطريقة.
يف  كبيرة  سيدة  مثال  فنجد  اإلجتماعية  احلاالت  أما 
السن عندها مسكن عائلي من 4 طوابق قامت بتشييد 
كوخ من القصدير أمام الفيال.فعندما تتوجه  أنت مثال 
تعاين املنزل جتدها داخل البيت القصديري.ويف املساء 
تنتقل للفيال إن صح التعبير.وكم من محسن وجمعية 
ساعدتها ولكن يف األخير مت اكتشاف أمرها، هذا فقط 
طريق  عن  إليها  التوصل  مت  كثيرة  من حاالت  عينتني 
نداءات يف مواقع التواصل اإلجتماعي تنشر حتت غطاء 

نداءات إنسانية

المحامية تيتي انيسة »القانون 
 الجزائري يعاقب كل متسول
 يمتلك وسائل التعيش«

أكدت األستاذة واحملامية تيتي انيسة، أن التسول 
،فاملتصفح  إلكتروني  تسول  إلى  تطور  التقليدي 
حاالت  بوجود  يتفاجأ  االجتماعي  التواصل  لوسائل 
مبصاريف  تكفله  وأحيانا  وتضامنه  عطفه  حتاول كسب 
أية ضوابط  التسول الحتكمه  من  النوع  هذا  عالجية، 
يعتبر جنحة  ذاته  التسول يف حد  أن  قانونية ،السيما 
عامة  بصفة  املجتمع  على  أثر  التسول  من  النوع  ،هذا 
املجتمع وتضامنهم معهم  لتعاطف  الستغالل احملتالني 
أصحاب  طرف  من  والتبرعات  األموال  وبالتالي جمع 
احملالت أو جماعة من األشخاص ،األمر الذي يورطهم 
املشرع  تطرق  حيث  الفعل.  رخصةلذلك  وجود  لعدم 
اجلزائري جلرميةالتسول يف املادة195من قانون العقوبات 
التي نصت أنه«يعاقب باحلبس من شهر إلى ستة أشهر 
التسول يف أي مكان كان وذلك  كل من أعتاد ممارسة 
رغم وجود وسائل التعيش لديه...« ويف ظل عدم جترمي 
املشرع لهذه اجلرمية اإللكترونية ،البد من البحث عن 
آليات فعالة تساعد على حتويل النصوص القانونية إلى 
أفعال ملموسة وتفعيل ثقافة التبليغ عن الظاهرة عوض 
وجني  املشروع  غير  للكسب  وسيلة  صارت  إذ  دعمها 
تعتبر شكل  والتي  الدولة  لرقابة  مبالغ طائلة التخضع 
من أشكال التهرب الضريبي واإلضرار بالعملة الوطنية

د. نعيم بوعموشة  »التسول 
االلكتروني هو نتاج التطور 
التكنولوجي والمعلوماتي«

أكد الدكتور يف علم االجتماع نعيم بوعموشة   اذا 
ما حاولنا تسليط الضوء على هذه الظاهرة ،فإننا سنجد 
بالغة يف فهمها فهما صحيحا وإعطاءها حقها  صعوبة 
املتسولني  تعدد  فاليوم  اجلادة،  العلمية  الدراسة  من 
صرنا  حتى  التسول،  وأشكال  طرق  معهم  وتعددت 
اليوم نعيش شكال جديدا من التسول لعله نتاج التطور 
االلكتروني  التسول  وهو  أال  واملعلوماتي،  التكنولوجي 
والذي ميثل النسخة االلكترونية من التسول التقليدي 

املعروف.
حيث اجته بعض املتسولني احملترفني لتطوير طريقة 
جديدة للتسول متاشيا وموجة التطور يف مجال االتصال، 
هو  االلكتروني  التسول  ظاهرة  انتشار  غدى  ما  ولعل 
مواقع  أو  االنترنت  عبر  الشخصية  اإلعالنات  انتشار 
إلى  ما  شخص  حاجة  عن  االجتماعي  التواصل 

بناء سكن  أو  الزواج  أو  العالج  بهدف  مادية  مساعدة 
الكثير  أن  أو احلصول على عمل ...الخ، حيث جند 
اإلعالن  مع صاحب  للتعاطف  مييلون  األشخاص  من 
مثل  انتشار  لكن  العون.  يد  لتقدمي  حوله  وااللتفاف 
أخذ  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الظاهرة  هذه 
يتصاعد أكثر فأكثر بعدما كان ظرفيا ينحصر انتشارها 
أو  األضحية  كشراء  الدينية  املناسبات  بعض  يف 
احلصول  مثال  الصيف  فصل  خالل  أو  العيد  كسوة 
الطبيعية  الكوارث  حالة  يف  أو  للزواج،  مساعدة  على 
..الخ. أصبحت اآلن غير مقيدة إذ تنتشر اإلعالنات 
الرامية لطلب مساعدة مادية يف كل وقت، ما يدفعنا 
للتساؤل عن كون هذه اإلعالنات صادقة أم أنها كاذبة 
ومزيفة الغرض منها االحتيال على اآلخرين؟. إذ جند 
مواقع  مختلف صفحات  املنشورات ضمن  من  العديد 
الناس  عواطف  استجداء  حتاول  االجتماعي  التواصل 
اآلخرين  إيهام  أو  املعاناة  عن  وهمية  قصص  بسرد 
باإلصابة مبرض خطير يحتاج إلى مبلغ مناملال للعالج 
يف أقرب وقت ممكن مرفوقا بصور لوصفات طبية وصور 
أشعة وحتاليل طبية وغيرها، وكثيرا ما مييل هؤالء للعب 
على وتر الدين بذكر بعض اآليات القرآنية واألحاديث 
النبوية التي تدعوا للتصدق والتعاون، ما يدفع اآلخرين 
للتعاطف معه وإرسال املال حلسابه البريدي. واألدهى 
واألمر أن كثيرا من الناس مييلون لتصديق كل ما يقرؤون 
حتى  ويقومون  بل  املعلومة،  صحة  من  التأكد  دون 
مختلف  يف  واسع  نطاق  عبر  املنشورات  هذه  مبشاركة 
يقع  ما  وهو  أصدقائهم،  ومع  واملجموعات  الصفحات 
الذي سيتمكن من اإليقاع  املنشور  يف صالح صاحب 
املنشورات  كل  أن  يعني  ال  هذا  لكن  كثر.  بضحايا 
إال  زائفة،  كلها  مساعدة  على  للحصول  تدعو  التي 
أنه يعاب عليها صفة العشوائية يف النشر، والتي كان 
باجلمعيات  االتصال  أو  التوجه  بأصحابها  األحرى 
طابع  وإعطاء  إعانة  أو  مساعدة  على  للحصول  اخليرية 
الذي سيكتسي دون شك  الطلب  الرسمية يف عرض 
أغراض  يف  استغالله  دون  ويحول  املصداقية  من  نوعا 
أخرى بداعي االحتيال واالبتزاز، وغلق الباب يف وجه 
قانوني  ففي ظل غياب نص  االلكترونيني.  املتسولني 
تؤطرها،  قانونية  قيودا  املمارسات  لهذه  يضع  صريح 
يف  أكثر  االنتشار  يف  االلكتروني  التسول  ظاهرة  تأخذ 
مييز  ما  وأن  خاصة   . االبتزاز  بطابع  اجلزائري  املجتمع 
الهوية  مجهول  شخص  كونه  هو  االلكتروني  املتسول 
احلاسوب،  أو  الذكي  الهاتف  شاشة  خلف  يختفي 
أو  سنه  أو  جنسه  أو  احلقيقي  اسمه  معرفة  ميكن  فال 
الوحيدة هو  حتى مكانته االجتماعية، غرضه وغايته 
املادية  للمساعدة  احلاجة  أمس  بأنه يف  إيهام اآلخرين 

ويقاسي مرارة وقساوة احلياة أو املرض.

بعد انتشار الظاهرة

التسـول االلكتروني »صورة أخرى لالحتيال«
أصبحت ظاهرة الغش في االمتحانات من أخطر المشكالت التربوية التي تواجه التعليم، وترهن مصداقية الشهادات العلمية واألكاديمية. وهو ما يجعل الغش في االمتحانات 

تحديا حقيقيا للعملية التعليمية، كونه يهدم أحد أركانها األساسية وهو التقويم، مما يضعف فاعلية النظام التعليمي ويعيقه عن تحقيق أهدافه. 
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

   لوال موجة الكورونا التي جتتاح العالم، لكانت دور الّنشر خالل 
هذه الفترة من السنة تسابق الزمن لتضمن مشاركتها يف معرض اجلزائر 
الدولي للكتاب، لكّنه ألغّي هذه السنة حتت سطوة الفيروس الذي حال 
مع  املصالح  مختلف  عمل  تعطيل  من  أشهٍر  خالل  له  الّتحضير  دون 
استمرار غلق احلدود ووقف حركة الطيران، لكن كيف هي وضعّية عالم 

الّنشر وسوق الكتاب يف اجلزائر؟
الواجهة البّراقة ولكن ؟

الفضاء  إلى  للكتاب،  الدولي  اجلزائر  معرض  حتّول  سنوات  منذ 
وإلى  األطراف،  املترامي  البلد  داخل  وترويجه  الكتاب  لتسويق  األول 
الفضاء األول الذي يتيح للكّتاب لقاء قراءهم وترويج كتبهم اجلديدة 
التي يصعب عليهم إيصالها للقارئ على مدار السنة. من جهة أخرى، 
معرض اجلزائر، أو الصالون الدولي للكتاب هو نافذة القراء اجلزائريني 
القوانني  والعاملية كل سنة . فبرغم كل  العربية  الّنشر  إنتاج دور  على 
و اإلجراءات البيروقراطية املعّقدة، إال أّن الناشرين العرب ال يوفّوتون 
والّنشر  الكتاب  بشؤون  العارفني  غير  ويتساءل  اجلزائر،  معرض  فرصة 

ملاذا؟ وملاذا يتحّملون كل  تلك التعقيدات إذن ؟
واجلواب ببساطة، إنهم يتحّملونها ألن معرض اجلزائر هو األحسن 
من حيث اإلقبال اجلماهيري وحتقيق املبيعات مقارنة بكثير من الدول 
العربية بشهادة ممثلي كثير من دور الّنشر، فاجلزائريون الذين ال يحظون 
يشترون  السنة،  طول  على  واملهمة  اجلديدة  الكتب  القتناء  بفرصة 
مختلف  يف  الكتب  يشترون  إنهم  نعم  منها،  أيام  عشرة  خالل  بنهم 
الّتخصصات رغم أّن البعض يصر على الترويج بأن اجلزائريني يقتنون 
الكتب الدينّية وكتب الطبخ وتفسير األحالم فقط .. لكن هذا مبالغ 
فيه بالتأكيد، فخالل أيام املعرض جتد الناس من كل الفئات العمرية 
اجلامعيون  الطلبة  وخاصة  االجتماعية  والطبقات  املناطق  كل  ومن 
والباحثون، ينّقبون عن اجلديد الذي يسعفهم إلجناز بحوثهم ودراساتهم 
بلدا فتح  ألسنا  أو لإلطالع على جديد تخصصهم،  يف عامهم ذلك، 
جامعة يف كل والية تقريبا؟ فلما يندهش هؤالء من كثرة توافد الناس 

من اجلزائر العميقة على معرض دولي يتيم وسنوي للكتاب ؟
والشراء،  البيع  وانتعاش  للقراء  الكبير  اإلقبال  قضية  يف  بالطبع 
املعرض،  الّنشر خالل  دور  اقتصادي جاذب ألصحاب  هنالك سبب 
فليس هنالك ضريبة وأموال الناشرين األجانب حتّول عبر حساب بنكي 
املبيعات  يحّول  غيره،   أو  عربيا  األجنبي،  فالعارض  مؤّقت،  خاص 

دينارا  فيضخ  الصعبة،  بالعملة  بلده  إلى  بها  املصّرح  الفاتورة  حسب 
لدرجة  الرسمي،  الصرف  سعر  حسب  دوالر  أو  أورو  على  ليتحّصل 
أّن البعض أصبح يحضر معه مبالغا إضافية يحّولها يف السوق السوداء 
ويعيد ضّخها يف احلساب، ويستفيد بذلك من فرق صرف العملة بني 
السوق السوداء والسعر الرسمي، ويف هذا حتايل كبير حتت شعار كبير 

أال وهو دعم الكتاب يف إطار معرض قانوني .
للقارئ  املستوردة  الكتب  تتوّفر  ملاذا ال  البعض،  يتساءل  قد  لكن 
السنوي  املعرض  من  نستفيد  ال  وملا  السنة،  مدار  على  اجلزائري 
للكتاب مبا أنه يقدم تنازالت ضريبّية وجمركية ألجل » عيون القراء«؟ 
فأصحاب  نعم،   ! باجلملة..  البيع  مينع  املعرض  قانون  اجلواب،    !
املكتبات البعيدة عن العاصمة مبئات وآالف الكيلومترات ال ميكنهم أن 
يقتنوا كتبا باجلملة يعيدون بيعها وتسويقها طيلة السنة ألولئك الذين 
يستحيل عليهم السفر للعاصمة لشراء كتاب ! لذلك فبعضهم »يتحايل 
» ويطلب من أصدقاءه ومعارفه أن يشتروا معه أكبر قدر ممكن من الكتب 
التي يوصيهم بها زبائنهم، أما دور الّنشر اجلزائرية فتأخذ حاجتها من 
املقام  يّتسع  وتبادالت معّقدة هي األخرى، ال  بعقد صفقات  الكتب 

لشرحها .
رسوم جمركية وضرائب على المعرفة !

الترويج إعالميا ملعرض اجلزائر السنوي  من هنا، يّتضح لنا أنه مت 
بّراق، ميّكن اجلزائري من اإلطالل على  للكتاب كفضاء ثقايف معريف 
العاملي بكل يسر وسهولة، لكنه يف احلقيقة ال مينحه إال  النشر  نافذة 
الفتات، فعالم النشر وسوق الكتاب يف اجلزائر ال يحظيان باهتمام فعلي 
للمواطن حّقه يف احلصول على  ميكن أن يحدث طفرة نوعية ويضمن 
املعرفة، فعندما يستحيل على مواطن من ورقلة أو متنراست أو أدرار أو 
واليته  عاصمة  مكتبة  من  كتاب  على  يتحّصل  أن  مغنّية  أو  الطارف 
السنوية،  العمر  أو بلديته، فسيتنقل آالف األميال ليشتريه يف فرصة 
وذلك أيضا كان سببا مهما يف رفع عدد الزائرين للمعرض سنويا، وهو 
أيضا مظهر من مظاهر الّتحكم يف ذائقة اجلزائريني، و ما الذي يجب أن 
يّطلعوا عليه وما الذي يجب أن ال يصلهم يف بلد يعاني تخلفا إلكترونيا 
كبيرا، حيث تسويق الكتاب اإللكتروني قاصر جدا بسبب قصور كل 
املنظومة االقتصادية الضرورية لدعم الّنشر و التسويق عبر الشبكة وتلك 

قصة أخرى.
الكتاب  طبع  تقاليد يف  لديه  وليس  املعرفة  ينتج  ال  بلدا  كنا  وإذا 

وتوزيعه مثل بعض الدول العربية كمصر أو لبنان، فإّنه يبدو من غير 
املنطقي أن توضع العراقيل واإلجراءات البيروقراطية الكثيرة أمام استيراد 
الكتاب، ووضعه يف نفس الكفة مع أي سلعة اقتصادية أخرى، من 
حيث الرسوم اجلمركية العالية وتعقيدات التراخيص، فمستورد الكتب 
يف اجلزائر بحاجة إلى رخصة مسبقة من وزارة الشؤون الدينية و وزارة 
شهر  تسّلم خالل  منها  واحدة  كل  التربية،  وزارة  من  وأخرى  الثقافة 
حسب  أيضا  وأحيانا  عليها  يشرفون  من  مزاج  حسب  األقل،  على 
دخول  منع  لهم  تبيح«   « قد  التي  وإيديولوجيتهم  واطالعهم  معرفتهم 
بعض العناوين. يضاف إلى هذا كله، شرط إيداع مبلغ الفاتورة التي 
يراد استيرادها بنسبة 120 باملائة وانتظار 30 يوما حتى يوافق البنك. 
بعد كل هذه اإلجراءات التي تستغرق يف أحسن الظرف ثالثة أشهر 
القيمة  على  الرسم  فرض  مع  بالطبع  البضاعة،  شحن  ميكن  كاملة، 
تعفي  مثال،  العربية  الدول  كل  أّن  رغم  اجلمركية.  والرسوم  املضافة 
الكتاب من الرسوم. وبعد كل هذه التعقيدات، ينتظر مستورد الكتب 
مدة قد تتجاوز الستة أشهر كي يستلم بضاعته كليا ويشرع يف توزيعها.
املواد  سائر  مثل  الكتاب  مع  يتعامل  االستيراد،  قانون  فإّن  وعليه 
االستهالكية، فهو مثل األواني املنزلية ومواد البناء والّتجميل أو اخلمور 

أو أي سلعة أخرى.
من  الّتراخيص  على  باحلصول  املتعّلقة  اإلجراءات  كانت  وإن 
قانون  مشروع  عليه  ينّص  كما  الثقافة  وزارة  أومن  املذكورة،  الوزارات 
مخالفة  كتب  منع  إطار  يف  مقبولة   ،2018 عام  طرح  الذي  الكتاب 
سلعة  كأي  الكتاب  يعامل  أن  املنطقي  غير  فإّن  املبادئ،  أو  للقوانني 

أخرى يف ما يتعلق بالرسوم اجلمركية.
توفير  إلى  تشير  أخرى  مواد  تضّمن  القانون  مشروع  أّن  كما 
املساعدات والدعم للناشرين اجلزائريني، إال أّن هذا ال مينع من إعادة 
القيود على استيراد وتوزيع الكتاب، ألّن هذا يعني  الّنظر يف تخفيف 
األدب  و  الرواية  يف  نكتب  فنحن  ينتجها،  ال  بلد  يف  املعرفة  إتاحة 
والتاريخ، لكن هل نكتب يف الطب والفيزياء واجليولوجيا وغيرها من 
أثبثت  لطاملا  الداخلي  الدعم  سياسة  فإّن  ذلك  ومع  الدقيقة؟  العلوم 
فشلها أيضا، فطباعة الكتب يف اجلزائر أغلى منها يف لبنان مثال، هذا 
دون إغفال تكاليف شراء حقوق الطبع، إن سعت دور النشر اجلزائرية 
والطبع  النشر  دولية حتكم سوق  وقوانني  أخالقيات  فهنالك  لشراءها، 

والتوزيع وينبغي أيضا ضمان حقوق املؤلفني.  
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الصناعـة التــي تحتضـر نشــرا.. 
توزيعــــا.. واستيـــــرادا

الكتاب في الجزائر
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عرض، يوم أمس، وزير 
العدل بلقاسم زغماتي 

مشروع قانون اإلجراءات 
اجلزائية أمام اللجنة 

القانونية للبرملان؛ وهو 
ق  املشروع الذي جاء ليضيِّ

اخلناق على عصابات 
األحياء التي عاثت وتعيث 
يف أغلب الواليات فسادا،  

وتعّكر حياة الناس؛ املشروع 
الذي يهدف إلى جتفيف 

منابع اجلرمية يتضمن 40 
مادة مشددة تصل بعضها 

إلى املؤبد.  
  تتوّجه احلكومة نحو 

تشديد اإلجراءات 
والعقوبات على الذين 

يرهبون الناس يف األحياء 
واملدن والقرى، بعد أن أبان 
الرئيس يف وقت سابق عن 
احلاجة إلى ذلك ؛ ميكن 
اعتباره خطوة أساسية 

من خطوات حفظ األمن 
وطمأنة الساكنة الذين 

يعيشون يف بعض األحياء 
حتت رحمة مجموعات 

من املجرمني  تسيطر 
على الفضاءات العامة، 

وتفرض قانون الغاب وتذل 
من تشاء ؛ وال يسلم من 
بطشها أحد.  وغالبا ما 

تكون سببا يف انتشار جتارة 
املخدرات والكحول وافتقاد 
الفضاء العمومي لألخالق 

؛ ويصل الصراع بني 
املجموعات اإلجرامية على 

مناطق النفوذ إلى إحلاق 
األذى بالسكان الذين 

يضطرون إلى املهادنة أو 
املغادرة، بسب عجز املصالح 
األمنية عن  السيطرة على 
األوضاع لعدة أسباب أهمها 

قلة التعداد والقوانني 
السابقة التي جتعل 

تدخل مصالح األمن يف 
مثل تلك احلاالت بعيدا 
عن الصرامة.  وقد وصل 
األمر بعصابات األحياء 
يف عدة مدن كالعاصمة 
وقسنطينة وعنابة إلى 

مهاجمة مصالح األمن عند 
تدخلها كما أنها غالبا ما 

تكون وراء جل االعتداءات 
التي حتدث مبصالح 

االستعجاالت الليلية 
باملستشفيات،  حيث تنقل 

معاركها إليها فترهب 
العاملني من أطباء وشبه 

طبيني وحتى املرضى. 
اعتقد شخصيا أن محاربة 

عنف هذه املجموعات 
يجب أن يقابل بعنف 

أكبر، لكن عبر القانون 
وتشديد العقوبات؛ وهو 

باب من أبواب ربح احلرب، 
زيادة على وسائل أخرى 
تسمح للمجتمع عموما 
باملساهمة يف محاربة 
اجلرمية عبر التبليغ 

وتنمية ثقافة محاربة 
اجلرمية. 

بلسان عبد العزيز تويقر

 16 رقم  الوطني  الطريق  وقع على مستوى  مرور  أمس شخص حتفه يف حادث  لقي صباح 
باملكان املسمى فج تنوكلة بوالية تبسة.

فحسب بيان مديرية احلماية املدنية فقد تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية املدنية ببكارية 
وبدعم من وحدة القطاع بباب الزياتني ألجل حادث املرور  متثل  يف انقالب شاحنة محملة مبادة 
الرمل ، أسفر  عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 36 سنة مت حتويل اجلثة الى مستشفى عاليا 
املكان  26 سنة  مت إسعافه يف عني  بتبسة، كما مت تسجيل إصابة شخص آخر   صالح باجلرف 

وحتويله الى إستعجاالت اجلرف.
فيروز رحال

الَجريمــــُة 
والِعقــــاب!

كورونـا فـي الجزائر.. 
191 إصابــــــــة 
خـــالل 24 ساعـــة

كشفت وزارة الصحة، أمس الثالثاء، تسجيل 
191 إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد، 

خالل الساعات الـ24 األخيرة.
وارتفع العدد اإلجمالي لإلصابات بالفيروس 

التاجي بالبالد إلى 50214 إصابة ، حسب 
رئيس جلنة متابعة تفشي وباء كورونا.

وفـاة شخـص و إصابـة 
آخـر فـي حـادث مـرور

برج بوعريريج :

 مصـــرع أربعينــــي 
في اصطدام بين شاحنة 
ودراجـــة ناريـــة

لقي شخص يف العقد الرابع من عمره مصرعه يف حادث مرور أمس 
بالطريق الوطني رقم 05 باملكان املسمى الشبور أمام مطاحن بن حمادي 
ببرج بوعريريج إثر اصطدام عنيف بني شاحنة من نوع رونو 380 ودراجة 
تدخلت إلسعاف  قد  املدنية  للحماية  الرئيسية  الوحدة  وكانت   ، نارية 
لفظ  أنه  إال  سنة   40 العمر  من  البالغ  النارية  الدراجة  سائق  الضحية 
اجلثث  حفظ  مصلحة  إلى  نقله  قبل  املكان  عني  يف  االخيرة  أنفاسه 
يتعرض سائق  لم  الوالية ، يف حني  بعاصمة  بوزيدي خلضر  مبستشفى 

الشاحنة ألية إصابات .
صفاء كوثر بوعريسة

سطيف

حجـز أسلحـة مـن الصنف األول والخامـس
للدرك  اإلقليمية  الفرقة  أفراد  متكن       
والية  جنوب  الواقعة  برج  ببيضاء  الوطني 
سطيف، من حجز أسلحة وذخيرة من الصنف 

األول واخلامس.
بيريطا  نوع  آلي  مسدس  على  العثور  ومت   
ملم،   16 عيار  صيد  بندقية  ملم،   8 عيار 
تقليدية  بندقية  ملم،   12 عيار  صيد  بندقية 
تقليديي  مسدسني   02 رقم،  بدون  الصنع 
الصنع، 90 خرطوشة مملوءة عيار 16 ملم، 22 
عيار  فارغ  ظرف  البارود،  مبادة  مملوءة  خرطوشة 
16 ملم وظرفني فارغني عيار 12 مم، وقد مت إجناز 
ملف جزائي ضد املشتبه يف انتظار تقدميه أمام 

اجلهات القضائية.
آسيا.ع

وزارة الشؤون الدينية تتبرأ 
من مسابقـة »فايسبوكية«

الدينية و األوقاف، أمس، من مسابقة نسبت  الشؤون  تبرأت  وزارة 
إليها من صفحة فايسبوك مجهولة.

وأفاد البيان الصادر عن الوزارة، أنها »تتبرء من مسابقة منسوبة اليها 
سميت » مسابقة الفرقان االسالمية«، و التي روجت لها صفحة فايسبوكية 

وهمية حتمل شعار الوزارة حتت عنوان » دار الثقافة االسالمية«.
كما أكدت الوزارة ذاتها، أن كل نشاط تنظمه يعلن عنه عبر الصفحة 

و املوقع الرسميني اخلاصني بالوزارة  ، يضيف البيان.
رضوان .محمد

انتحــار فتـــاة شنقــــا 
بحــي عجابــي بقالمــة

أقدمت صبيحة أمس فتاة تظعى رب  تبلغ من العمر 14سنة على 
االنتحار شنقا بواسطة خمار، حيث وجدت جثة هامدة داخل منزلها بحي 
عجابي بقاملة ومت نقلها الى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى احلكيم عقبي، 

وتعتبر احلادثة الثانية من نوعها بالوالية يف ظرف 24 ساعة٠

تبسة

وفـاة امـرأة داخل حافلة  بالبليدة
تدخلت  أمس الوحدة الرئيسية للحماية املدنية بالبليدة من أجل إسعاف امرأة داخل حافلة مبوقف حي املوز وسط 
مدينة البليدة، و بعد املعاينة تبني أن الضحية "م رتيبة" 46 سنة  قد توفيت   و مت  نقل جثتها الى   مصلحة حفظ اجلثث 

مبستشفى فرانتز فانون.

  بجاية

  وفاة شاب دهسته شاحنة بواد غير
 تعرض شاب يف الثالثني من عمره إلى حادث مرور أمس على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بأوزعيش ببلدية واد 
غير ببجاية ، الضحية كان بصدد قطع الطريق و تفاجأ بشاحنة نصف مقطورة قادمة إليه لتدهسه يف عني املكان ولفظ أنفاسه 

األخيرة، يف احلني تدخلت فرقة من احلماية املدنية ومت نقل الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى خليل عمران. 
ت . كرمي

غاب عن مواجهة ولفرهامبتون

غوارديــوال يستبعـد 
محـرز مـن حساباتـه

بيب  اإلجنليزي  مانشستر سيتي  لفريق  اإلسباني  املدرب  إستبعد 
األساسية  التشكيلة  من  محرز  رياض  اجلزائري  الدولي  غوارديوال 
الدوري  من  الثانية  اجلولة  أمس ضمن  أول  ولفرهامبتون  واجهت  التي 
هذا  بطولة  يف  االفتتاحية  سيتي  مباراة  املمتاز.وشهدت  اإلجنليزي 
املوسم، تواجد رياض محرز على مقاعد البدالء، بعد شفائه من إصابته 
بفيروس كورونا املستجد، فيما غاب كل من إلكاي غوندوغان وإمييريك 

البورت للسبب ذاته.
م.هشام


