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05
عنابة

ا  َتوقيـُف 12 حراقــً
َبينهـــُم ُقّصــــٌر!

08
إليزي

 َمصاِلـــُح الِواليــــِة 
ـُص طائرتين لنقل  ُتخصِّ
الطلبـةإلـى الَعاصمـة!

05
بجاية

ُعّمــــال َبلديـــــِة 
روَن  »ُتوجـة« ُيقـرِّ
استئنـــاَف العمـــَل!

02
أّكَد اسِتعداَد بالِدَنا اسِتقباَل 

الَفصائل الِفلسطيِنّية

َوزيـُر االِتَصـــال: 
الَجزاِئُر لم َتتعـّرض 
 لُضغـوط للّتطبيــِع  
مع الَكيان الُصهيوِني

أكد وزير االتصال، الناطق 
الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، 

أن موقف اجلزائر من القضية 
الفلسطينية ثابت وصريح، وال 
توجد أي ضغوط على اجلزائر 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

 قريـــٌة َتخُنقهـــا الُعزلــُة بعــَد َجحيــم اإلرهــــاب!
  تختزل معاناة سكان قرية »أوالد بويحي« ببلدية بوسكن ) 80 كلم شرقا( يف املدية واقًعا َجزائرًيا مليًئا بتناقضات احلياة، وترسم مالمح حكايات 

مشابهة لتلك املوجودة يف العديد من القرى النائية بواليات الوطن؛ فالواقع ال يعدو أن يكون عزلة خانقة، حيث ال ماء وال كهرباء، إقصاء وتهميش 
والمباالة، أو هكذا وصف سكان املنطقة معيشتهم، بعد أن عاشوا اجلحيم إبان العشرية السوداء.

باملدية 09 ببوسكن  بويحي«  »أوالد 

الميُذ بعَد ُعطلٍة َدامت أكثَر من 6 أشُهٍر  التَّ

د. جيـدورحـاج بشيــر 	

األلَعـاُب اإللكترونّيـة.. 

اجلزائرييــَن  ِنصـــــف 
األلعــــاَب  ُيارســــون 

! نّيــــــــــــَة و لكتُر إل ا

َدعوة »َبرملاِنّية« إلى َحجِب لعبَتي الـ »ُببجي« و»فري َفاير« يف اجَلزائر!

ورِة الُمتحّركة  الَعصُف الّذهنُي بالصُّ
وَمعــركُة الَوعــي الُمجمرَكـــة!

  إن معارك الوعي تدار من كل مكان، 
وحروبه تقوم على كل صعيد، فيه 

مواطن يبحث عن مجده وظالم يدفع 
عن نفسه وجيل يريد وأد املاضي 

مبفرده؛ فيشكل أفراده فيما بينهم 
ذاك ميثاقا غليظا يسمح لهم بأن 
يرفعوا يف باحات التاريخ هاماتهم 

عن جناح اكتسبوه يف معارك وحروب 
خاضوها من أجل بقاء ذكرهم، وَتوّلُد 

أجيال عن أجيالهم تكره الظلم 
وتقهره،  وحتمل لواء املجد وترفعه، 

وتكسب كل رهان فيه عيشا كريا 
ووقتا سعيدا وشأنا محترما.

أقــــالم15

03

َتفترس الُمتمدرسين!َتفترس الُمتمدرسين!
»ُببجــــــي«  الـــ  لعبــُة  َحِديثــة:  تربوّيـــٌة  تقاريــٌر 
واالنِعَزال!  االنطواِء  َحاالٍت  مــن  تزيــُد  القتالّيـــة 

مستخدميهـــــــا« لـــــدى  الكبيــــــر  والعنــــــف 

امُلستهلـــِك حلماَيــة  اجَلزائرّيــُة   امُلنظَمــة 
»ُببجــــــي« الـــ  ُلعَبــــة  َمخاطر  مــن  حُتّذُر   

َشخـــــــٍص  مليــــاَر   2.4
األلعــــــــاَب  ُيارُســون 
العالم! حوَل  قمّيـَة  الرَّ



02
الحدث

السنة 01 - العدد 295 -السبت  09 صفر 1442   هـ  - 26  سبتمبر  2020م

رحمة .ع

وقال وزير االتصال، يف حديث »للميادين 
نت«: إن »عالقات اجلزائر مع الدول األخرى 
قائمة على احترام سيادة كل دولة،« مبرزا أن 
اجلزائر ومنذ استقاللها »لديها مبادئ ثابتة يف 
السياسة اخلارجية تستمد روحها من بيان أول 
تضغط  دولة  أي  توجد  ال  اآلن  وحلد  نوفمبر 

على اجلزائر«.
 وحول نظرة اجلزائر إلى التطورات األخيرة 
بشأن القضية الفلسطينية، أوضح بلحيمر أن 
»أّم  تعتبرها  واجلزائر  »مقدسة«  القضية  هذه 
عادلة  »قضية   - قال  كما   - فهي  القضايا«، 

وموقفنا منها واضح، ثابت وصريح«.
والتطبيع  الهرولة  »قضية  أن  وأضاف 

السيد  أكده  ما  وهو  ندعمها،  وال  نباركها  ال 
رئيس اجلمهورية يف أكثر من مناسبة«.

يف  العربية  اجلامعة  »فشل  وبخصوص 
اخلطيرة«،  املرحلة  هذه  بدورها يف  االضطالع 
أكد وزير االتصال أن اجلزائر »ليست من هواة 
سياسة االنسحاب وترك املواقف«، مذكرا بان 
بكل  مواقفها  عن  تعبر  دائما  »كانت  اجلزائر 

صراحة وشفافية يف هذا املنبر التشاوري«.
دورا يف  اجلزائر  تلعب  أن  إمكانية  وحول 
مؤمتر  إلى  ودعوتهم  الفلسطينيني  صف  جمع 
وحدة يف اجلزائر، قال الوزير إن مواقف اجلزائر 
جتاه القضية الفلسطينية »واضحة دوما، فهي 
السياسة  يف  محورية  قضية  وستظل  كانت 
وجدان  يف  أيضا  وستظل  لبالدنا  اخلارجية 

الشعب اجلزائري«.

وأكد، يف هذا الصدد، أن »املواقف حاليا 
األممية:  الدولية  الشرعية  قرارات  إلى  تستند 
خطة السالم العربية ودور اجلزائر يتعلق بهذا 
القرار يف أن تلعب اجلزائر دورا يف جمع صف 
يف  وحدة  مؤمتر  إلى  ودعوتهم  الفلسطينيني 
إلى  »يرجع   - قال  مثلما   - فالقرار  اجلزائر«، 
اإلخوة الفلسطينيني والفصائل الفلسطينية«.

عدم  »فرضية  حول  سؤال  عن  رده  ويف 
التعديالت  حول  الشعبي  االستفتاء  جناح 
الدستورية، رد الوزير بأنه »ال ميكن يف اجلزائر 
الشعب،  لصوت  إال  نستمع  أن  اجلديدة 
معتبرا  الشعب«،  هذا  خدمة  يف  والسلطات 
أن احلكم على جناح االستفتاء من عدمه »أمر 

سابق ألوانه«.

تنديد  اجلزائر مع  تفاعلت مصالح والية 
بعدم  والدميقراطية  الثقافة  أجل  من  التجمع 
الدورة  انعقاد  اجتماع  تنظيم  على  املوافقة 

العادية.
وأعلمت مصالح والية اجلزائر أن تنظيم 
وقائية  لتدابير  العمومية يخضع  االجتماعات 

يضمن  خاص،  صحي  بروتوكول  ضمن 
حماية املشاركني من كورونا.

وأكد بيان الوالية أن الطلب الذي تقدم 
 250 يقارب  ما  مشاركة  تضمن  التجمع  به 
بالتغطية  املكلفني  احتساب  دون  شخصا 

اإلعالمية.

الثقافة  أجل  من  التجمع  وعقد 

والدميقراطية، أمس اجلمعة، الدورة السادسة 

اجلزائر  والية  رفض  رغم  الوطني،  للمجلس 

الترخيص له.                                 ق.م

واالتصال  اإلعالم  كلية  عميدة  أكّدت 
بجامعة اجلزائر3، مليكة عطوي، التزام الطلبة 
باإلجراءات الوقائية الستكمال السنة الدراسية 
»2019 – 2020«. وأّن على اجلامعة التعايش 

مع الوباء.
به  خصت  تصريح  يف  عطوي،  وأشارت 
كل  وفّرت  »الكلية  أّن  إلى  الوطن«،  »أخبار 
احلرارة بحوزة  قياس  الشروط مثل وضع أجهزة 
وإنشاء عيادة  للجامعة،  الداخلي  أعوان األمن 
حالة  يف  السريع  للتدخل  طبيبني  بها  طبية 

الكشف على حالة مشتبه فيها.
كما مّت توفير الكمامات واحملاليل املطهرة يف 
حالة ما إذا نسي أحد الطلبة إحضارها حتى ال 

مينع من الدخول إلى احلرم اجلامعي.
 « أّن  إلى  النظر  املتحدثة  ولفتت 

والثالثة  املاستر2  طلبة  هم  امللتحقني  الطلبة 
مناقشة  أجل  من  بالتخرج(  ليسانس)املعنيني 
االستدراكي  االمتحان  وإجراء  املذكرات 

للسداسي األول.
الطلبة  أّن  ذاته،  السياق  يف  وأكّدت، 
الوقائية،  التوصيات  تطبيق  على  حريصون 

واحترام إجراءات التباعد االجتماعي.
وأوضحت عميدة الكلية أّنه على اجلامعة 
التعايش مع الوضعية الوبائية كسائر املؤسسات، 
اجلديدة  اجلامعية  السنة  بانطالق  رحبت  كما 
يف ظل اجلائحة شريطة أن يستمر سلوك الطلبة 
على هذا النحو، مع إعادة توزيعهم على أفواج 
يكون  احملاضرات حتى  مدة  وتقليص  صغيرة، 

هناك توافق بني األفواج.
محمـد رضوان بلعروسي

كشفت سفارة تركيا لدى اجلزائر، أمس 
اجلمعة، عن تنظيم رحلة جوية مستأجرة من 
اجلزائر إلى العاصمة اسطنبول الثالثاء القادم .
وأشار بيان سفارة تركيا لدى اجلزائر  نشر 
على الصفحة الرسمية بفيسبوك إلى أن الرحلة 

من تنظيم اخلطوط اجلوية التركية.

ودعت سفارة تركيا مواطنيها الراغبني يف 
إرسال  إلى  اجلوية  الرحلة  عبر  اجلزائر  مغادرة 
طلباتهم إلى عنوان البريد اإللكتروني الرسمي 

للسفارة.
اجلزائر،  لدى  التركية  السفارة  وأوضحت 
باجلزائر  وإياًبا  ذهاًبا  الطيران  تذكرة  رسوم  أن 

دينار  ألف   43 بـ  ُحددت  قد  العاصمة 
للمواطنني األتراك.

مدار  على  التذاكر  مبيعات  وستقام 
باب  مبركز  السبت  اليوم  من  ابتداء  يومني، 

الزوار للتسوق، مكتبي وهران وقسنطينة
 ق.م

جتهيز  عن  بوهران,  اخلميس  زغماتي,  بلقاسم  األختام,  حافظ  العدل  وزير   أعلن 
املؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة حتى يتسنى للمحبوس تعلم حرفة أو مهنة متكنه من 

االندماج بصفة أفضل يف املجتمع.
إطار  نزيل مبسرغني، يف   1.000 إجناز مؤسسة عقابية بسعة  معاينته مشروع  وخالل 
إعادة  مجال  اآلن يف  إلى حد  املتبعة  السياسة  إن  الوزير  قال  الوالية,  إلى  التفقدية  زيارته 
التربية بالبيئة املغلقة قد »بينت محدوديتها«، وأن »نقائصها كثيرة« مضيفا أن مصالح وزارته 
بصدد »النظر يف تغييرها عبر إنشاء ورشات خارجية مختلفة متكن احملبوسني من تعلم حرفة 

أو مهنة معينة متكنه من االندماج يف املجتمع«.
و يف هذا الصدد، أشار زغماتي إلى »أن إعادة التربية وإعادة اإلدماج مفهومان متالزمان 
مدة  قضى  إن  املجتمع  يف  االندماج  من  للمحبوس  ميكن  وال  بينهما  الفصل  نستطيع  ال 
حبسه كاملة يف فضاء مغلق دون تعلم شيء مفيد، وذلك ما دفع إلى التفكير يف تفعيل 
الفالحة  املفتوح بخلق ورشات خارجية مختلفة يف فضاءات مفتوحة وعلى رأسها  النظام 

والبستنة«.
وأكد املتحدث أنه يف السابق, و«العتبارات أمنية كثيرة«, مت اختيار طريقة إعادة التربية 
يف وسط مغلق, وأن الوضع احلالي »مختلف متاما وأصبح يسمح باعتماد طرق أحسن إلدماج 

احملبوسني«, كما قال.
وأضاف أن »احملبوس حتى لو فقد حريته فهو لم يفقد كرامته وبالتالي من واجبنا أن 

نوفر له الظروف احلسنة طيلة فترة حبسه ونساهم يف عودته إلى املجتمع واندماجه فيه«.
من جهة أخرى, أعلن زغماتي خالل تدشينه محكمة حي »العثمانية«أن مصالح وزارة 
العدل بصدد التفكير حاليا يف كيفية تخفيف العبء عن املواطن واجلهات القضائية فيما 
يخص وثيقتي اجلنسية والسوابق العدلية, مشيرا إلى حتديد احلاالت التي ميكن فيها لإلدارة 

العمومية أن تطالب فيها بهتني الوثيقتني قريبا. 
امللفات  يف  الشهادتني  هاتني  طلب  يف  »تبالغ«  اإلدارات  من  العديد  أن  إلى  وأشار 
اإلدارية, معتبرا أن اجلزائر قطعت شوطا هاما يف الرقمنة وبالنظر إلى أن جواز السفر وبطاقة 
البيومتيريني ال يسلمان إال جلزائري فيكون من »املبالغة والتكرار يف طلب هتني  التعريف 
الشهادتني اللتني تثقالن كاهل املواطن واجلهات القضائية على السواء« يف بعض امللفات 

االدارية.
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أّكَد اسِتعداَد بالِدَنا اسِتقباَل الَفصائِل الِفلسطيِنّية

َوزيــُر االِتَصـال: الَجزاِئُر 
لم َتتعّرْض لُضغوٍط للتَّطبِّيع 
مع الَكيـــاِن الُصهيــوِني

َمصالـــُح واليــــِة الَجــــزائـــِر تـــــردُّ عــلى األرِسيــــديَمصالـــُح واليــــِة الَجــــزائـــِر تـــــردُّ عــلى األرِسيــــدي

رحـــلة مستأجــرة من الجــزائر إلى اسطنبــول الثــالثاء القـــادم 

 أثار    رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، خالل مقابلة 
جمعته مبسؤولي بعض وسائل اإلعالم الوطنية، العديد 

من القضايا منها ، كورونا والتجربة اجلزائرية يف التعامل مع 
الوباء  والفساد وقضايا دولية مثل امللف املالي والليبي .

طالب باعتماد طرق أحسن إلدماج احملبوسني

اِء   زغمـــاتي: نحــَو االستغنــَ
ِة  عـــن َشهــادِة الِجنسيــــّ
فـي الِملّفـــــات اإلَدارّيــة

عميدة كلية اإلعالم واالتصال بجامعة اجلزائر3، 
لـ«أخبار الوطن«:

 مليـــكة عطــــوي: علـــى 
الجامــــعِة التعــــايُش مــــــع  

ُكــــورونا !

َمطلـــٌب برفــــِع الَحصـــانِة عن بلعبــــّاس  وواعــــِلي
طلب مكتب الغرفة السفلى يف البرملان، اخلميس املاضي، اجتماعا برئاسة سليمان شنني رئيس املجلس الشعبي، تفعيل إجراءات رفع 

احلصانة عن نائبني.
ودرس املكتب رفع احلصانة عن النائب عبد القادر واعلي، الذي شغل سابقا منصب وزير األشغال العمومية، والنائب محسن بلعباس 

رئيس حزب “التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية”.
وقرر املكتب إحالة ملفي النائبني إلى جلنة الشؤون القانونية واإلدارية.



عّمــــار قــــردود
 فلقد دقت جمعية املستهلك ناقوس اخلطر 
بسبب تسجيل العديد من االنهيارات العصبية، 
إلى  باالجتاه  النفسية  التالميذ  حالة  وتغير 

اإلفراط يف العنف، واالنعزال مما يشكل تهديدا 
العائالت  تسارع  لم  إذا  القومي«  »األمن  على 

وفعاليات املجتمع املدني إلنقاذ املوقف. 
االنشغال  هذا  حملت  الوطن«   »أخبار 

إلى متخصصني يف علم النفس، فأكدوا خطورة 
منها  استعجالية  حلول  بإيجاد  وطالبوا  املوقف 
اإلسراع يف فتح املدارس باحترام إجراءات الوقاية 

من كورونا. 

يتراوح  رسمية،  غير  إحصائيات  بحسب   
ما  اجلزائر  يف  اإللكترونية  األلعاب  ممارسي  عدد 
املائة  يف   75 يناهز  ما  أي  مليون،  و25   20 بني 
من السكان البالغ عددهم نحو 44 مليون نسمة.

الشرق  منطقة  دول  غرار  على  اجلزائر،  ويف 
األلعاب  قطاع  يزال  ما  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
الرقمية يف مراحل منّوه األولى، وبحسب تقديرات 
اإلحصاءات »knoema« ناهزت  لشركة 

دوالر  ماليني   107 اجلزائر  يف  القطاع  إيرادات 
مليون   300 نحو   2019 سنة  مصر  يف  وبلغت 
130 مليون دوالر.  أما يف املغرب فبلغت  دوالر، 
النمو  نسبة  تبلغ  التقديرات،  بعض  وبحسب 
25 يف  الشرق نحو  السنوية لإليرادات يف منطقة 

املائة. 
عّمــــار قــــردود

املستهلك  حلماية  اجلزائرية  املنظمة  دقت 
ترك  مغبة  من  األولياء  وحّذرت  اخلطر،  ناقوس 
أبنائهم منهمكني يف األلعاب اإللكترونية أوقات 
هو  كما  بالعنف،  املتسمة  منها  خاصة  طويلة، 

 .)PUBG( الشأن بالنسبة إلى لعبة الـ
وأفادت املنظمة، يف بيان أصدرته منذ أيام، 
بأن »حادثة مرعبة تعرض لها ابن من عائلة أحد 
األعضاء، أثناء انغماسه واندماجه – كاملعتاد - 
يف لعبة من األلعاب التي أحدثت ضجة، حصل 
معه أمر مفزع حقا ترك عائلته يف ذهول؛ حيث 
عصبي  انهيار  أصابه  أن  بعد  صارخا  فجأة  قام 
حالة  يف  ودخل  مت!«،  راني  منوت  رايح  »راني 

هستيرية ال نشاهدها سوى يف األفالم - دون أي 
مبالغة - وهو منذ أيام يف حالة يرثى لها بعد أن 
لكن  إمام،  وكذا  نفساني  مت عرضه على طبيب 

حالته لم تتحسن إلى حد كتابة هذا املقال!«.
وأكدت املنظمة اجلزائرية حلماية املستهلك 
يكن  لم  الطفل  أن   )APOCE( »أبوس« 
أو نفسية،  يعاني سابًقا من أي مشاكل صحية 
وهو يقضي جل يومه يف اللعب منذ استيقاظه، 

ما جعله منعزاًل ومنغمًسا يف عالم افتراضي.
عّمــــار قــــردود

عّمــــار قــــردود
هذه  أن  »كما  تقول:  خليلي،  وأضافت 
األلعاب تؤثر بشكل سلبي على مستخدميها من 
الشباب عائلًيا واجتماعيًا، ما يجعلهم يعيشون يف 
مجتمع افتراضي وهمي ال ميت للواقع بصلة، دون 
أن يتفاعلوا مع عائالتهم وأصدقائهم، وهو ما قد 
يصيبهم بنوع من اإلدمان دون أن يدركوا ذلك«.

العائلة  رقابة  »غياب  من  خليلي   وحّذرت 
خاصة  اللعبة،  ميارسون  الذين  األطفال  على 
وباء  بسبب  واملنزلي  الصحي  احلجر  فترة  خالل 
املاضي،  مارس   12 منذ  املدارس  وإغالق  كورونا 
إلى  مييلون  اإللكترونية  األلعاب  تلك  جتعلهم  إذ 
االنعزال  يف  رغبتهم  وتقوي  والعدوانية،  العنف 
داخل  والعيش  احلقيقي  اخلارجي  العالم  عن 
مجتمع وهمي ال ميت للواقع بصلة »،مشيرة إلى 
أن »هذه األلعاب اإللكترونية تسبب توترًا عصبيًا 
لألطفال مما يشكل ضغطًا على جهازهم العصبي، 
لليدين  إرادية  ال  حركات  إلى  فترة  بعد  وتؤدي 
التحكم  الصعب  من  فيصبح  والرأس  والرجلني 
بلغة اجلسد، كما أنه يتبع ذلك آثار سلبية أخرى 

بعد فترة«.
نحو  االجتاه  تزايد  أسباب  خليلي  وأرجعت 
خاصة  اجلزائريني  لدى  اإللكترونية  األلعاب 
»امللل  زمن«كورونا«إلى  يف  واملراهقني  األطفال 
فمن  للترفيه؛  أخرى  وسيلة  وجود  وعدم  القاتل 
اجتماعي  كائن  هو  الذي  اإلنسان  الصعب على 
نفسه فجأة ودون  أن يجد  احلرية  بالفطرة ويحب 
سابق إنذار أسيرا بني جدران املنزل، وال ُيسمح 
له باخلروج والترويح عن نفسه فما بالك إذا كان 
هم  والذين  واملراهقني  باألطفال  يتعلق  األمر 
يتوفرون على طاقة وحيوية كبيرتني، وال بد لهم 
من وسائل لتفريغه. وطاملا أنه ال يوجد أمامهم إال 
الكمبيوتر أو الهاتف النقال الذكي أو »التابالت« 
مللء أوقات فراغهم واستكمال وقت احلجر، فهم 
التي  اإللكترونية،  األلعاب  إلى  للجوء  مضطرون 
على  شخص  كل  انغالق  بني  أضرارها  تتنوع 

نفسه، واالنعزال عن باقي أفراد العائلة«.
األلعاب  »كل  إن  تقول:  خليلي،  وتابعت 
على  سلبية  أثار  لها  أو  ضارة  تقريًبا  اإللكترونية 
الهاتف  من  أضرار  فهناك  مستعمليها،  صحة 

العصب  على  و«التابالت«  والكمبيوتر  النقال 
يف  تتسبب  حيث  املخية،  والقشرة  البصري 
تهييج البؤرة الصرعية، والتي حتدث من اجللوس 
أن  إلى  إضافة  طويلة،  لفترات  الكمبيوتر  أمام 
التركيز  على  تأثير عكسي  يتسبب يف  الكمبيوتر 

واالنتباه، وكل هذه أمور سلبية«.
من  مجموعة  هناك  إن«  خليلي  وقالت 
تسببها  التي  النفسية  واالضطرابات  األمراض 
ويكمن  اإلدمان  بينها:  اإللكترونية  األلعاب 
األلعاب يف  مثل هذه  اإلدمان على  وراء  السبب 
الشباب ألطول  طريقة تصميمها، بحيث جتذب 
ومشوقة،  متتالية  مراحل  خالل  من  ممكنة  فترة 
ورسومات تتأثر بها فئة األطفال يف هذه املراحل 
الوقت  قضاء  الشاب  يفضل  بحيث  العمرية، 
مع  قضائه  على  االفتراضية  األلعاب  هذه  يف 
عائلته، أو أصدقائه، وهو سبب واضح لالكتئاب 
ارتفاع  تسجيل  مت  كما  اإلدمان.  لهذا  املصاحب 
بني  النظر  قصر  بحاالت  اإلصابة  مستويات 
األطفال اجلزائريني.وعلى املعنيون احلد من عدد 
األلعاب اجلديدة املتاحة على اإلنترنت، وتقييد 
أعمار األطفال  نظام يحدد  وتطوير  اللعب،  وقت 
الذين يسمح لهم مبمارسة تلك األلعاب قبل وقوع 

الفأس يف الرأس«. 
أن  كما   « تقول:  املتخصصة   وتابعت 
والهواتف  التلفاز،  شاشات  أمام  الطويل  اجللوس 
بشكل  يساهم  اإللكترونية،  واأللعاب  النقالة 
الضروري  البدني  النشاط  من  التقليل  يف  كبير 
األعمار،  مختلف  لدى  والعظام  القلب  لصحة 
يتم  إذ  األطفال،  يف  أخطر  املشكلة  وتصبح 
تعويدهم على نظام غذائي وصّحي سيء يف عمر 

صغير ما يؤدي إلى السمنة.
وتشنج  والرقبة،  العظام  آالم  عن   فضاًل 
أمام  الطويلة  اجللوس  ساعات  بسبب  العضالت 
الشاشات، ونقص بعض العناصر املهمة للجسم 
البيت،  كفيتامني »د«، بسبب عدم اخلروج من 
واألسوأ مشاكل الرؤية والعمود الفقري واألمراض 
احلركة  فرط  واضطرابات  كالتشنجات  العصبية، 

وتشتت االنتباه«.

  طالبت رئيسة الفدرالية الوطنية جلمعيات أولياء 
التالميذ، جميلة خيار، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«،  
بضرورة »إسراع احلكومة يف حتديد موعد قريب للدخول 
ُبغية  وذلك   ،»2020  –  2021« للموسم  املدرسي 
التالميذ من مخاطر األلعاب اإللكترونية  أبنائنا  إنقاذ 
تفترس كل من جتده يف  الكاسر  باتت كالوحش  التي 

طريقها«.
معاناة  يواجهون  »األولياء  إن  خيار  وأضافت    
األلعاب  ممارسة  قي  األطفال  سهر  نتيجة  حقيقية 
فضاًل  الدراسي،  مجهودهم  يف  يؤثر  مما  اإللكترونية، 
عن استحواذ هذه األلعاب على وقت وعقول أطفالهم، 
كضعف  األسر،  داخل  مشكالت  عدة  يف  تسبب  مما 
التواصل األسري بني أفراد األسرة، وبروز نزعة األنانية 
مما حتتويه  قلقهم  أبدى األولياء  لدى األطفال. كذلك 
خادشة  ولقطات  عنف  مشاهد  من  األلعاب  هذه 

للحياء« .
التالميذ  ابتعاد  مدة  »طول  أن  خيار  واعتبرت   
عن املدارس ألزيد من 6 أشهر، أي سنة دراسية دون 

 3 من  يتكون  الدراسي  املوسم  أن  باحتساب  أشهر   3
اإلدمان  ملخاطر  ُعرضة  منهم  الكثير  ثالثيات،جعل 
سلبية  آثار  من  لهم  تسببه  وما  الرقمية  األلعاب  على 
عن  فضاًل  واجتماعية،  وجسدية  وذهنية  نفسية 
اجلنوح األخالقي بسبب مضامني اإلنترنت واأللعاب 
األبوية  أو  األسرية  الرقابة  انعدام  ظل  يف  اإلباحية 

واملجتمعية«.
السلبية  اآلثار  »من  أن  على  خيار  وأكدت   
القدرات  على  التشويش  اإللكترونية،  لأللعاب 
أن  حيث  واالنطواء،   واالنعزال  لألطفال،  الذهنية 
السيما  مدمنني  يجعلهم  باإلنترنت  الدائم  اتصالهم 
التواصل  مواقع  استعمال  يف  يفرطون  الذين  أولئك 
وجتعلهم  عليهم  تؤثر  أنها  علميا  تبني  إذ  االجتماعي، 
التركيز  وضعف  النوم  قلة  لهم  وتسبب  بل  عدوانيني 
والعلمي«،  الدراسي  التحصيل  ضعف  ثمة  ومن 
مشيرة إلى إن« بعض األلعاب اإللكترونية تنمي قدرة 
واإلدراك  الوعي  وحتسني  املعلومات  حتليل  على  الطفل 
البحث  ثقافة  لديه  وتخلق  أفضل،  بصورة  والتفكير 

بالعالم من  العلمي واإلبداعي وتفتح مداركه وتوصله 
حوله وتنمي مخيلة الطفل، إال أن قضاء فترات طويلة 
جتعل دوره غير فاعل يف العائلة، إذ إنه ال يشاركها وال 
يتفاعل معها، وبالتالي تضعف عالقته مبفهوم العائلة، 

لذا يجب مراقبة ما يلعبون من ألعاب«.
السلبية  اآلثار  من  احلد  حول  تصورها  وعن   
يف:  »تتمثل  أنها  خيار  ذكرت  اإللكترونية  لأللعاب 
تفعيل دور هيئات الرقابة احلكومية واملختصة يف مراقبة 
ما يطرح باألسواق من هذه األلعاب، وضرورة إشراف 
ألعمار  املناسبة  األلعاب  برامج  شراء  على  األهل 
توعية  يف  املدرسة  دور  تفعيل  عن  فضاًل  أطفالهم، 
وكيفية  األلعاب،  تلك  على  اإلدمان  مبخاطر  األطفال 
التجارية  احملالت  وإلزام  صحيحة،  بصورة  ممارستها 
بوضع معلومات تعريفية عن طبيعة األلعاب املعروضة 

والفئات العمرية املناسبة لها«.
عّمـــار قـــردود

بحسب اخلبير االجتماعي هيثم صاحلي، يف 
تصريح لــ«أخبار الوطن« فإن لعبة »بوبجي« توهم 
أسلوب  بأن  يلعبونها  والذين  والشباب  األطفال 
وأن  النفس،  عن  للدفاع  طريقة  أفضل  هو  العنف 
الهدف،  إلى  للوصول  املنشودة  الوسيلة  العنف هو 
واللني  كالتفاهم  فكره  من  كثيرة  مبادئ  إلغاء  مع 
والود واحلوار«.و أضاف صاحلي، يقول: »ولهذا، 
فإن معظم الذين أدمنوا هذه اللعبة القتالية اخلطيرة 
يتحولون إلى أشخاص ذوي أمزجة عصبية سيئة، 
ويصبحون منطويني ومنعزلني عن األسرة واملجتمع 
خلقته  الذي  االفتراضي  العالم  ويعايشون  ككل، 
لهم اللعبة فيتفاعلون مع األسلحة واألدوات التي 
اللعبة  يعثرون عليها »،مشيًرا إلى أن أخطر ما يف 
»أن مبدأها هو اللعب ألطول مدة ممكنة، وهو األمر 
يف  ويتسبب  والطلبة  التالميذ  على  يؤثر  الذي 
انخفاض مستواهم الدراسي، وكذلك بالنسبة إلى 
املوظفني؛ فلعبها يؤثر سلبًا على إنتاجهم وأدائهم 
يف العمل، وبهذا يدمنون اللعبة، ويتحول الالعب 
نفسه  الوقع وتشجيع  اللعبة يف أرض  إلى محاكاة 
االجتماعية،  احلياة  يف  السالح  استخدام  على 

بسبب اإلدمان عليها وهنا مكمن اخلطر«.
 وأفاد صاحلي بأن »التسلية واملرح اللذين هما 

من أسباب اإلقبال على لعبة« بوبجي« سرعان ما 
يتحوالن إلى إدمان وهروب من العالم احلقيقي إلى 
العالم االفتراضي، ما يهدد اجليل احلالي بالضياع 

وزرع ثقافة العنف والقتال«.
الصحة  تعزيز  »أهمية  على  صاحلي   وشّدد 
البدنية والذهنية لهواة األلعاب اإللكترونية خالل 
الظروف الراهنة مع انتشار فيروس كورونا، وإمكانية 
سليمة،  بطريقة  اإللكترونية  األلعاب  استخدام 
منها،  اجلماعية  األلعاب  استخدام  خالل  من 
ملمارستها،  األسرة  أفراد  كل  وجود  واستغالل 
وسيلة  تصبح  لالنعزال  وسيلة  تكون  أن  وعوًضا 
استفراد  املستطاع  قدر  تفادي  وبالتالي  لالندماج، 

األلعاب اإللكترونية بأبنائنا«.
ضعف  ُتسبب  اإللكترونية   األلعاب 

التحصيل الدراسي لدى اجلزائريني!
التحصيل  »ضعف  أن  إلى  صاحلي  وخُلص 
ميكن  ال  عرضًا  يبدو  املتمدرسني  لدى  الدراسي 
تفاديه بالنظر إلى األضرار السابقة، فانشغال ذهن 
يف  باأللعاب  املستمر  وتفكيرهم  والطلبة  التالميذ 
مستوى  على  سيؤثر  بها  يلعبون  ال  التي  األوقات 

تركيزهم وحتصيلهم العلمي.
 عّمــــار قــــردود

03السنة 01 - العدد 295 -السبت  09 صفر 1442   هـ  - 26  سبتمبر  2020م

 التالميذ بعد عطلة دامت أكثر من 6 أشهر 

غابـــت المـدرســـــة..
وحضـرت ألعــاب المـــوت!

 وجد كثير من التالميذ يف طول مدة احلجر الصحي بسبب انتشار الوباء فرصة 
لإلدمان على األلعاب اإللكترونية، أمام استقالة بعض األولياء، وضبابية موعد 

الدخول املدرسي.

 اخلبير االجتماعي هيثم صاحلي:

»بوبــجي« تــعلم األطفـــال »بوبــجي« تــعلم األطفـــال 
أن أســلوب العنــف هــو أفضـل أن أســلوب العنــف هــو أفضـل 
طريــقة للــدفاع عـن النــفسطريــقة للــدفاع عـن النــفس

األخصائية والنفسية الدكتورة فروزان خليلي:

األلعاب تزيد من احتمالية إصابة 
األطفال بأمراض نفسية وعضوية!

تقارير تربوية حديثة 

لعبــة )لعبــة )PUBGPUBG( القتالـية ( القتالـية 
تزيــد من حـاالت االنطـواء تزيــد من حـاالت االنطـواء 
والعنـف لــدى مستخدميــهاوالعنـف لــدى مستخدميــها

 
كشفت تقارير تربوية حديثة أن لعبة »PUBG« القتالية 

لها أضرار نفسية كبيرة، حيث تزيد من حاالت االنطواء 
واالنعزال، إضافة إلى العنف الكبير الذي تتركه اللعبة 

يف نفوس مستخدميها، وتندرج ضمن األلعاب إلكترونية 
التي تستدرج األطفال والشباب نفسًيا وسلوكًيا. وتتمثل 

خطورة اإلدمان على لعبة الـ »ببجي« يف تسببها يف 
إصابة الالعب بهوس يجعله يقضي ساعات طويلة خلف 

شاشة الكومبيوتر أو الهاتف احملمول. وحذرت منظمة 
الصحة العاملية، يف عدة دراسات، من أن إدمان األلعاب 

اإللكترونية ميكن تصنيفه كمرض مزمن حاليًا، يؤدي إلى 
اضطراب الصحة العقلية لعدد كبير من مستخدميها.
ويف استطالع للرأي نشرته جريدة »الديلي ميل« 
البريطانية، أبدى بعض الالعبني استياءهم من هذه 
اللعبة كونها تسبب اإلدمان وضياع الوقت، فيما عبر 

البعض اآلخر عن سعادتهم بهذه اللعبة كونها تعطيهم 
نوعًا من اإلثارة واحلماس.

عّمــــار قــــردود

2.42.4 مليــار شخـص فــي  مليــار شخـص فــي 
العالــم يمارســــونالعالــم يمارســــون
 األلعــاب الرقــــمية األلعــاب الرقــــمية

وباء  خالل  الفيديو«،  »ألعاب  شركات  سجلت 
»كورونا«، إقباال كبيرا من الالعبني القدامى واجُلدد الذين 
سّجلوا زيادة يف عدد ساعات اللعب بنسب فاقت املائة يف 
ليبلغ  األلعاب،  تنزيل  عمليات  يف  هائاًل  وارتفاعًا  املائة، 
عدد ممارسي األلعاب الرقمية نحو 2.4 مليار شخص عبر 

العالم، فيما بلغت إيرادات القطاع نحو 152 مليار دوالر.
عّمــــار قــــردود

رئيسة الفدرالية الوطنية جلمعيات أولياء التالميذ جميلة خيار:

األلعـاب اإللكترونيـة تستحوذ على وقت وعقول التالميـذاأللعـاب اإللكترونيـة تستحوذ على وقت وعقول التالميـذ

نصــف الجزائرييــن يمـارسون نصــف الجزائرييــن يمـارسون 
األلعــاب اإللكتــــرونيـة األلعــاب اإللكتــــرونيـة 

املنظمة اجلزائرية حلماية املستهلك
 تحــذر مــــن مخاطـــــر لعبــــة 

الــــ »ببجـــــــــي«  

أخبار السياسة 

 أوضحت الدكتورة فروزان خليلي األخصائية وامُلعاجلة 
النفسية اإلكلينيكية، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن 

»لأللعاب اإللكترونية وخاصة لعبة »ببجي« أضرارًا نفسية 
كبيرة، حيث تزيد من حاالت االنطواء واالنعزال، إضافة إلى 

تكريس سلوك العنف لدى مستخدميها وخاصة األطفال«.

دعت النائب باملجلس الشعبي الوطني، عن والية جيجل، بدرة فرخي، الوزير األول إلى سن قرار 
بحجب عددا من األلعاب اإللكترونية عن املواقع والهواتف النقالة، مشيرة إلى إدمان األطفال على لعبتي 

»فري فاير« و”بيجي” اللتني تولدان حاالت عنف وخلق سلوكات عدوانية عند األطفال.
واقترحت فرخي يف النهاية حظًرا تامًا لهذه األلعاب، واألمر الذي من شأنه أن يولد موجة غضب 

عارمة وردود فعل واسعة بني متقبل ورافض للحظر.
 عّمــــار قــــردود

دعــوة »برلمــانية« إلــى حـــجب دعــوة »برلمــانية« إلــى حـــجب 
»ببجي« و»فري فاير« في الجزائر»ببجي« و»فري فاير« في الجزائر

•  دعوة »برملانية« إلى حجب بعض األلعاب اإللكترونية العنيفة مثل »ببجي« و«فري فاير«
•  خبراء: األلعاب اإللكترونية ُتسبب ضعف التحصيل الدراسي!

•  إيرادات قطاع األلعاب اإللكترونية السنوية يف اجلزائر 107 ماليني دوالر !



 نسيبة شالبي
زيارة  يف  عطار  الوزير  وأكد 
والية  إلى  قادته  میدانیة 
سكیكدة، أمس اجلمعة، أن األولوية 
الغاز  الظل بشبكتي  التزويد مناطق  يف 
سعر  أن  موضحا  وأكد  والكھرباء. 
بالنسبة  سیراجع  والغاز  الكھرباء 
لھا  وسیباع  واملصانع  للمؤسسات 
ستقدم  كما  احلقیقي،  بالسعر 
الفالحین  كبرى  تسھیالت 
توصیل  يف  اجلدد  واملستثمرين 

مستحقات  وتسديد  الكھرباء 
الكھرباء والغاز.

اإلستراتیجیة  إن  عطار  وقال 
جاھدة  ستحاول  اجلديدة  الطاقوية 
خصوصا  الطاقة  استھالك  توجیه 
إلى  الطبیعي  والغاز  الكھرباء 
ومناصب  للثروة  اخلالقة  المیادين 
واخلدمات  والصناعة  كالفالحة  العمل 
والتي سیمت التركیز علیھا مستقبال 

بالدرجة األولى.
وصوله  لدى  الوزير  وأوضح   

الباكالوريا  أوراق امتحان  اليوم السبت، عملية تصحيح  تنطلق، 
لدورة سبتمبر 2020.

نتائج  عن  اإلعالن  أن  سالفا  الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت  وقد 
ذلك  بعد  لتنطلق  أكتوبر  لشهر  الرابع  األسبوع  يف  سيكون  البكالوريا 

التسجيالت اجلامعية 2020 مباشرة. 
هذا  إلجراء  املسجلني  املترشحني  عدد  بلغ  فقد  وللتذكير، 
مترشحا  بني 413.870  ما  مترشحا،  املصيري 637.538  االمتحان 

متمدرسا و223.668 مترشحا حرا.

املكلف  األول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  صّرح 
الوطنية  الوكالة  بأن  ضيافات  نسيم  املصغرة  باملؤسسات 
باسم  تسميتها  سيعاد  »أونساج«  الشباب  تشغيل  لدعم 

الوكالة وطنية لدعم وترقية املقاوالتية.
وقال ضيافات، على هامش تدشني مخبر لالبتكار 
ابتعدنا  “إننا  الب”، أمس بالعاصمة:  “فاب  الصناعي 
تشغيل  لدعم  الوطنية  للوكالة  االجتماعية  املقاربة  من 

جديد،  اقتصادي  تصور  لدينا  فإنه  اليوم،  أما  الشباب. 
إلى وكالة وطنية لدعم  الهيئة  تغيير اسم هذه  إلى  دفعنا 

وترقية املقاوالتية”.
تشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  إن  بالقول  وشّدد 
 % و30  التكوين  نحو   % بنسبة 70  ستتوجه  الشباب 

نحو التمويل واملتابعة.

أمن والية عنابة شخصا  أوقفت مصالح 
مشتبها فيه يف قضايا النصب واالحتيال، راح 

ضحيته أكثر من 160 شخصا.
والية  أمن  مصالح  أوردته  ما  وحسب 
حق  يف  صدر  فقد  اجلمعة،  أمس  عنابة، 
أمر  واالحتيال  النصب  قضايا  يف  فيه  املشتبه 

إيداع.

04
الحدث

السنة 01 - العدد 295 -السبت  09 صفر 1442   هـ  - 26  سبتمبر  2020م

 حاورته: آسيا.ع
كيف تسير عملية املراجعة االستثنائية 

للقوائم االنتخابية عبر بلديات 
الوالية؟

عملية املراجعة االستثنائية مازالت تعرف إقباال 
التابعة   60 الـ  البلديات  مستوى  على  معتبر  جد 
من  يبلغون  الذين  الشباب  فئة  من  خاصة  للوالية، 
إجراءات  وسط  انطلقت  العملية  سنة،   18 العمر 
محكمة، وتنظيم حسن وفق بروتوكول خاص يف ظل 

فيروس كورورنا.
بحديثك عن اجلائحة، هل لك أن 
تخبرنا كيف تتم العملية يف ظلها؟

فيما يتعلق باإلجراءات املتخذة من طرف السلطة 
الوطنية، أقول لكم إن السلطة الوطنية لالنتخابات - 
إلى  التنقل  إما  طريقتني  استحدثت   - مرة  وألول 
البلدية ووضع امللف، أو التسجيل اإللكتروني لتجنب 
اخلاص  املوقع  إلى  الولوج  واالزدحام،  التنقل  املواطن 
بذلك، ويف حالة التنقل مت وضع أمام تصرف املواطنني 
كحولي،  ومطهر  واقية  أقنعة  من  الوقاية  وسائل  كل 
األكثر  على  أشخاص  ثالثة  دخول  إلى  باإلضافة 

للمكتب.
 

هل سوقتم للتسجيل اإللكتروني 

اجلديد؟
إطالق  مت  التعليمة،  وصول  فبمجرد  بالتأكيد، 
وإعالنات كثيرة سواء عبر وسائل  حمالت حتسيسية 
اإلعالم  وسائل  مختلف  أو  االجتماعي  التواصل 
على  قمنا  كما  كبيرا،  جناحا  والقت  له،  والترويج 

املستوى احمللي بعمل فيديو يشرح كيفية التسجيل.
ماذا عن الوعاء االنتخابي بالوالية؟

بلغ  حيث  متواصلة  تزال  ما  التسجيل  عمليات 
عدد الهيئة الناخبة إلى غاية نهاية األسبوع 121380 
ناخبا؛ بلغ عدد املسجلني اجلدد 5037 ناخبا جديدا 
من بينهم 990 ببلدية العلمة الواقعة شرقي الوالية. 
ارتفاع  فهو يف  اإللكتروني،  التسجيل  بخصوص  أمام 
الواقعة  آزال  عني  بلدية  تعرف  املثال  سبيل  فعلى 
التطبيق  عبر  يوميا  تسجيال   70 نحوا  الوالية  جنوبي 

اإللكتروني.
هل صادفتكم مشاكل؟

قدمت  اإلدارة  صعوبة،  أي  جند  لم  هلل،  احلمد 
إجناح  أجل  من  الوالئية  للمندوبية  التسهيالت  كل 
العملية، سواء من خالل فتح املكاتب أول السهر على 

عملية التسجيالت.
 إذا لم تسمح الظروف لشخص 

بالتسجيل يف الوقت احملدد، كيف 
ستتعامل السلطة معه؟

غدا  تنتهي  العملية  الرئاسي،  املرسوم  حسب 
احلق يف  له  الذي  الوحيد  اجلمهورية  ورئيس  األحد، 
املراجعة  أن  علما  أحيطكم  كما  املراجعة،  فترة  متديد 
أكتوبر  الفاحت  يف  تنطلق  االنتخابية  للقوائم  العادية 
املقبل، يعني الذي يسعفه لم احلظ يف التسجيل اآلن 

لديه فرصة أخرى للتسجيل.
كيف سيتم اعتماد البرتوكول الصحي 

يوم االنتخابات مبراكز االقتراع؟
نوفمبر  الفاحت  يوم  خاص  برتوكول  إعداد  مت 
من  الالزمة،  الصحية  الظروف  كل  توفير  خالل  من 
مختلف  مع  تعاون  ومت  الواقية  واألقنعة  معقمات 
األجهزة الطبية والصحية من أجل توفير أجهزة قياس 
احلرارة، يف حني نسعى من خالل اإلدارة اجلزائرية إلى 

جتسيد وسلة التباعد االجتماعي بني األفراد.
هل لديكم برنامج اخلاص إلقناع 

الناخبني بضرورة التصويت؟
يف  كبيرا  دورا  يؤدي  التحسيس  أن  يدرك  الكل 
توعية املواطن حول هذا االستفتاء الذي سيضع دستور 
السيادة  كامل  له  واملواطن  اجلديدة،  اجلزائر  يبني 
للتصويت بنعم أو ال، وقد شرعت املندوبية الوالئية يف 
عمل حتسيسي لدعوة املواطنني للمشاركة بقوة، وكذا 
خاصة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  االعتماد 
وأن التطور التكنولوجي أصبح يلعب دورا فعاال يف إقناع 

املواطن.

البحري  الوسط  يف  البيئية  الوضعية  إّن  حراث،  بن  نصيرة  البيئة،  وزيرة  قالت 
تستدعي اتخاذ التدابير الضرورية واالستعجالية إليجاد احللول املناسبة لها.

 وأضافت الوزيرة، خالل زيارة قادتها إلى تيبازة اخلميس املنقضي، أنه يتعني على 
املجموعة الدولية االنخراط يف مكافحة التلوث البيئي يف البحار واحمليطات، الذي بلغت 
مستوياته حدا يستدعي القلق ودق ناقوس اخلطر، السيما على مستوى البحر األبيض 

املتوسط.
على  البحرية  للنفايات  االنتقائي  الفرز  مشروع  مبادرة  تعميم  حراث  بن  وأكدت 
إبرام  ضرورة  على  بينما شددت  الوطني،  التراب  عبر  البحرية  املوانئ  جميع  مستوى 
خاصة  واستغاللها  النفايات  وتثمني  بجمع  تعنى  صغيرة  مؤسسات  مع  اتفاقيات 
البالستيك والزيوت، وقالت بن حراث إن اجلزائر كدولة منوذجية جلنوب البحر األبيض 

املتوسط وضعت إستراتيجيات وخططا وبرامج عمل حلماية النظم البيئية.
 س. م

صرح رشید ندير مدير سلطة ضبط احملروقات بأنه لن يتم سحب البنزين املمتاز من محطات الوقود بداية من الفاحت أكتوبر، مثلما 
أوردته بعض وسائل اإلعالم، أمس اجلمعة.

وقال املتحدث ذاته إن ھذا النوع من البنزين سیبقى يف احملطات، ونحن بصدد إجراء جتارب إلزالة كل السیارات التي تعمل 
به، ويف حالة جناح العملیة سنسحب الرصاص من الوقود وترقیته لیكون صاحلًا مستقبال ألنھه مضر بالصحة والطبیعة، 

مشيرا إلى أن “اجلزائر من البلدان القليلة يف العالم التي ما تزال تستعمل البنزين بالرصاص”.
ن.ش

حمزة حناشي املكلف باإلعالم بالسلطة املستقلة لالتخابات لـ »أخبار الوطن:

اإلقبـــال على التسجــيل اإللكتــروني فــي القوائم   اإلقبـــال على التسجــيل اإللكتــروني فــي القوائم   
االنتخــابية االنتخــابية قــوّي فــي سطيــفقــوّي فــي سطيــف

بن حـــراث: الوضـــعية البيئـــية بن حـــراث: الوضـــعية البيئـــية 
في الوســـط في الوســـط البحـــري مقلــــقة!البحـــري مقلــــقة!

مدير سلطة ضبط احملروقات
سحــــب البنزيـن »الممتـاز« من المحـطات إشـــاعة!سحــــب البنزيـن »الممتـاز« من المحـطات إشـــاعة!

وزير الطاقة عبد املجيد عطار من سكيكدة وعنابة:وزير الطاقة عبد املجيد عطار من سكيكدة وعنابة:

الحكــومة ال تنـوي رفع سعر الكهـرباء والغـاز!
كشف وزير الطاقة عبد املجيد عطار، 

أمس اجلمعة، من سكيكدة وعنابة 
“عدم وجود أي نية لدى احلكومة 
لرفع سعر الكهرباء والغاز بالنسبة 

إلى املواطن واستعماله املنزلي العادي 
للطاقة”.

الشــروع فـــي عملية تصحيــــح أوراق الشــروع فـــي عملية تصحيــــح أوراق 
امتـــحان البكالوريا الّيومامتـــحان البكالوريا الّيوم

ما زالت عمليات املراجعة 
االستثنائية للقوائم 

االنتخابية متواصلة عبر 
بلديات والية سطيف، 

كغيرها من بلديات واليات 
الوطن، وملعرفة سيرورة 
العملية اقتربت يومية 

»أخبار الوطن« من املكلف 
باإلعالم باملندوبية الوالئية 

للسلطة الوطنية املستقلة 
لالنتخابات السيد حمزة 

حناشي، وأجرت معه احلوار 
اآلتي:

املنتجة  الطاقة  »استعماالت  أن  عنابة  إلى 
حاليا من كهرباء وغاز طبيعي ومواد طاقوية 
االستعمال  عليها  تغلب  تزال  ما  أخرى 
املنزلي وذلك بنسبة 70 باملائة من إجمالي 
املنتجة«، مشددا على أهمية توسيع  الطاقة 
وامليادين  بالقطاعات  الطاقة  استعماالت 

املنتجة واملولدة للثروة. 
بتوفير  التكفل  مواصلة  جانب  إلى  و 
الطاقة للمواطن حيثما كان، وخاصة سكان 
يقول   - الضروري  من  بات  الظل،  مناطق 
الوزير - »العمل على توفير الطاقة بالكميات 
االستثمارات  ملرافقة  الضروريتني  والنوعية 
املنتجة  بامليادين  وإنعاشها  االقتصادية 
واملولدة، لفرص التشغيل على غرار الصناعة 
اإلنتاج  أنشطة  إلى  باإلضافة  والفالحة 
واخلدمات للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة«.
 - ذاته  السياق  يف   - الوزير  واعتبر 
الطاقة »احملرك األساسي للتطور«، مشيرا إلى 
للمواطن  الطاقة  »توفير  يستدعي  التطور  أن 
النشاطات  وأصحاب  والفالح  واملستثمر 

املنتجة«.

تسمـــــية  جديــــــدة تسمـــــية  جديــــــدة 
لوكــــالة لوكــــالة  أونســــــاج” أونســــــاج”

عنابة

اإلطـــاحة بنصــــاب احتــال اإلطـــاحة بنصــــاب احتــال 
علــــى علــــى 160160 شخــــصا شخــــصا



ف سليم
الذين  املكتتبني  فرحة  وسط 
االستفادة،  مقررات  طويال  انتظروا 
تنظيمهم  بعد  عليها  حصلوا  التي 
مقر  أمام  احتجاجية  وقفات  عدة 

الوكالة بسيدي عاشور. 
 كما مت باملناسبة توزيع 13محاًل 
أصحاب  الشباب  لفائدة  جتاريًا 
وأليات دعم  إطار أجهزة  املشاريع يف 

الوطنية  الوكالة  غرار  على  التشغيل 
أونساج   « الشباب  تشغيل  لدعم 
أنشطة  ملمارسة  تشجيعهم  قصد   «
إنتاجية وخدماتية حلسابهم اخلاص 

باملشاريع السكنية اجلديدة.
لوكالة«  احلهوي  املدير  وأكد 
على  صحفي  تصريح  يف   « عدل 
االستفادة  مقررات  توزيع  هامش 

عدل  لسكنات  مكتتب  ل252 
بخصوص  أنه  اخلميس  يوم  بعنابة 
بذراع  سكنية  وحدة   1026 مشروع 
الصفقة  منح  مت  بأنه  أوضح  الريش 
إعادة  ومت  للبناء«  األطلس  ملؤسسة« 
إجمالي  من  وهو  املشروع  إنطالق 
وبالنسبة  سكنية.  وحدة   2500
حصة  توجد  االول  الشطر  ألثحاب 
وحدة   1380 تقدر ب  الريش  بذراع 
بسيدي  بالقنطرة  مسكن  و724 
مناقصة  أطلقت  الوكالة  عمار حيث 
بأنه  وأضاف  العروض.  فتح  مت  وقد 
عند املنح املؤقت للمقاولة أو مؤسسة 
عنابة  )عدل(  وكالة  تقوم  اإلجناز 
الشطر  لتسديد  املكتتبني  باستدعاء 
به  معمول  هو  مثلما  وذلك  الثاني 
املدير  حلسب  احلصص  جميع  يف 
اجلهوي لوكالة عدل بسيدي عاشور.

محمد  جامعة  استقبلت 
بوعريريج  ببرج  االبراهيمي  البشير 
مختلف  الطلبة  من  االولى  الدفعة 
التخصصات يف السنة الثالثة ليسانس 
واملاستر وذلك ألول مرة بعد قرابة 07 
تفشي  بسبب  اإلغالق  من  اشهر 

فيروس كورونا. 
باقي  غرار  على  اجلامعة  وكانت 
جامعات الوطن قد استئنفت الدراسة 
املوسم  انهاء  أجل  من  حضوريا 
مت  اين   ،2020  /  2019 اجلامعي 
استقبال الطلبة وفق اجراءات صحية 
التي  التدابير  كافة  اتخاذ  ومت  صارمة 
بإمكانها حفظ صحة الطلبة من قياس 
لدرجات احلرارة عند مدخل اجلامعة 
لكل طالب وطالبة مع اجبارية ارتداء 
الكمامة واحترام التباعد االجتماعي 
احملاضرة  وقاعات  األقسام  داخل 

باالضافة الى اخلارج أيضا. 
من جهته صرح عبد احلق بوبترة 
رئيس اجلامعة لـ«أخبار الوطن« أنه قد 
الدخول  لهذا  متابعة  خلية  أنشئت 
ثالث  على  محدد  بروتوكول  وفق 
دفعات األولى منها خالل هذا الشهر 
وبداية شهر اكتوبر لفائدة طلبة الثالثة 
ليسانس وماستر، أين أكد أن األمور 
تام  احترام  مع  انضباط  بكل  سارت 
البروتوكول خاصة  للشروط احملددة يف 
فيما  والتعقيم،  بالتباعد  املتعلقة 
للتركيز  األسبوعني  تخصيص  سيتم 
حول ما وضع من دروس عن بعد يف 
االمتحانات  ستكون  فيما  املنصات، 
الثالث، على أن يتم  خالل األسبوع 
استقبال الدفعات الثانية والثالثة الى 

غاية إنهاء املوسم 2019/ 2020. 
صفاء كوثر بوعريسة

بالطارف  القالة  محكمة  قضت 
سنوات   7 عقوبة  بتسليط  أمس  أول 
كانت  عصابة  حق  يف  نافذا  حبسا 
املواطنني  أوساط  يف  الرعب  تزرع 
بترويج املخدرات واملهوسات والتهديد 

بالسالح األبيض.
عندما  الواقعة  حيثيات  وتعود 
اإلطاحة  من  القالة  دائرة  أمن  متكن 
من  تتكون  خطيرة  إجرامية  بعصابة 
مدينة  من  ينحدرون  أشخاص   03
يف  ينشطون  املعنيني  حيث  القالة 
أفرادها  األحياء  عصابات  إطار 
وترويج  املتاجرة  مجال  يف  مختصني 
وكذا  املهلوسة  واحلبوب  املخدرات 
وترهيبهم  املواطنني  على  االعتداء 
والعملية  بيضاء.  أسلحة  باستعمال 
 14 الشرطة من حجز  مكنت عناصر 
احملظورة  البيضاء  األسلحة  من  قطعة 

مختلفة األنواع واألحجام، 23 قطعة 
 39 للترويج  مهيأة  املعالج  الكيف  من 
يعد  معتبر  مالي  مبلغ  مهلوس  قرص 

من عائدات عملية الترويج.
و بعد إستفاء جميع اإلجراءات 
ملف  أجنز ضدهم  القانونية يف حقهم 
جمعية  تكوين  قضية  عن  قضائي 
أشرار لغرض ارتكاب جناية أو جنحة 
واملؤثرات  املخدرات  وتخزين  حيازة 
أسلحة  حيازة  البيع  لغرض  العقلية 
شرعي  مبرر  بدون  محظورة  بيضاء 
قدموا أمام اجلهات القضائية املختصة 
لدى محكمة القالة وبعد إجراء املثول 
الفوري صدر يف حقهم جميعا حكم 
قضائي يقضي بإدانتهم جميعا بـ 07 

سنوات حبس نافذة مع اإليداع.
ف سليم

للفالحة  الفرعي  القسم  نظم 
خاصا  إرشاديا  يوما  الضلعة  بحمام 
الزيتون احتضنته منطقة  مبكافحة ذبابة 
وحضرته  الضلعة  حمام  ببلدية  زيطوط 
الفالحية  املصالح  مديرية  من  إطارات 
من  إطار  تنشيط  من  املسيلة،  لوالية 
باتنة  النباتات  حلماية  الوطني  املعهد 
إضافة إلطارات الفرع املنظمرفقة فالحو 

املنطقة والبلديات املجاورة. 
سعودي  الرزاق  عبد   وحسب 
الفالحي  الفرعي  القسم  رئيس  إطار 
لدائرة حمام الضلعة فإن املبادرة تهدف 
مكافحة  وطرق  شرح آليات  إلى  الى 
الشجرة  هذه  تصيب  التي  األمراض 
لسل  ا ض  مر و ن  يتو لز ا بة  با ذ مثل 
»ذبابة الزيتون التي  وأضاف  والباسيال« 
بيوضها  تضع  الربيع  نهاية  ظهورها  يبدأ 
خالل  منها  حبة الزيتون تخرج  داخل 
على حلم  تتغذى  يرقة  ثالث  او  يومني 
األخرى  هي  لتتحول بدورها  احلبة 
يف  جمة  خسائر  محدثة  إلى ذبابة 
املبكر للثمار  كالسقوط  احملصول 
لب  من  كبير  جزء  ضياع  مع  املصابة 
إصابات  عن  حبة الزيتون فضال 
اليرقات  نشاط  عن  تنتج  فطرية أخرى 
الطرق  املهندسني  احد  قدم  حيث 
انتشار  من  إتباعها للحد  الواجب 
هذه الذبابة التي تأتي على كل املنتوج 
ثمنها  التي  وهي املبادرة  آخر  وقت  يف 
املرة  تعد  وإنها  خاصة  املنطقة  فالحو 
مباشر  لقاء  فيها  التي يكون  األولى 
املسيلة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  معهم 
يف  إقباال  األخيرة  اآلونة  يف  عرفت 
غرس الزيتون وذلك من خالل البرنامج 
مع  الفالحية  اخلاص بالتنمية  الوطني 
الزراعة  هذه  كون   2002 سنة  مطلع 
إضافة  الزراعات االستراتيجية  تعد من 
لكون هذه الشجرة من األشجار املقاومة 

للجفاف.
جمال أبو أشرف

عنابة  بوالية  السواحل  خفر  حراس  وحدة  متكنت 
فجر يوم اخلميس من إحباط محاولة هجرة غير شرعية 
كانوا  واليات،  عدة  من  شخًصا ينحدرون   12 وتوقيف 

بصدد اإلبحار خلسة نحو جزيرة سردينيا اإليطالية.
أعمار  فإن  اخلبر  أوردت  التي  مصادرنا  وحسب 
كانوا  و40سنة  16سنة  مابني  تترواح  املوقوفني  احلراقة 
أحد شواطئ  الصنع من  تقليدي  قارب  انطلقوا عبر  قد 

اعتراض  أين مت  باملتوسط  الضفة األخرى  باجتاه  الوالية 
القارب بعرض البحر وإنقاذ جميع احلراقة وحتويلهم على 
مقر خفر السواحل بجوار امليناء لتتم مبعاينتهم من طرف 
مصالح احلماية املدنية حيث حررت لهم محاضر سماع 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  أمام  سيقدمون  مبوجبها 

عنابة للنظر فيما نسب إليهم.
ف.سليم

متكنت الغرفة اإلقليمية للدرك الوطني باحلجار أول 
أمس من تفكيك شبكة إجرامية مختصة يف االعتداء 

على املواطنني باستخدام أسلحة بيضاء محظورة. 
هذه  فإن  الوطني  الدرك  مصالح  بيان  وحسب 
الشبكة تتكون من 6 أشخاص تترواح أعمارهم ما بني 

العقد الثاني والثالث ينحدرون من والية عنابة.
وجاءت عملية التوقيف إثر معلومات مفادها نشوب 
شجار بني مجموعتني من الشباب بحي احلريشة بلدية 
قارورات،  )حجارة،  بيضاء  أسلحة  مستعملني  احلجار 
زجاجية، سكاكني من مختلف األحجام ( حيث على 
الفور مت التنقل إلى عني املكان ومداهمة جميع الشوارع 

من  ساعات   8 قرابة  العملية  دامت  أين  والساحات 
باقتحام  إلى غاية اخلامسة صباحا، وهذا  ليال  العاشرة 
أشخاص   4 توقيف  مت  حيث  والتدخل  األمن  فصائل 
وفرار شخصني ومن خالل تفعيل دور الشرطة اجلوارية 
املشاركني  على  التعرف  أجل  من  االستعالم  وعنصر 
ومحاصرتها  استدراجهما  ليتم  األحداث  هذه  يف 

وتوقيفهما. 
وتقدمي  قضائية  ملفات  إجناز  مت  أنه  البيان  وأأوضح 

املوقوفني أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة احلجار
ف سليم

ناشد سكان حي 50 مسكن ريفي جماعي باملدينة 
اجلديدة يف منطقة بوزعرورة ببلدية فلفلة يف سكيكدة، 
الوالي اجلديد، عبد القادر بن سعيد، التدخل العاجل 
لسنوات  يعيشونها  التي  املعاناة  من  انتشالهم  أجل  من 
قنوات  انعدام  ابرزها  املشاكل خاصة  بسبب جملة من 
الصرف الصحي وغياب الكهرباء، واملاء وأشياء أخرى.
ممثل عن السكان كشف »ألخبار الوطن« عن حجم 
املعاناة اليومية التي يعانيها اجلميع يف التجمع الريفي، 
حيث سبق وأن رفعوا انشغاالتهم للسلطات احمللية »إال 
أن هذه األخيرة وبالرغم من وقوفها على مشاكل احلي 

لكنها لم تقدم أي حلول واقعية من شأنها ان ترفع الغنب 
عنا » يقول ممثل السكان.

من جهة أخرى اشتكى السكان من األمراض التي 
بات تهددهم بسبب انعدام قنوات الصرف كما اشتكوا 
وبأثمان  الصهاريج  القتناء  يضطرهم  ما  املاء  غياب  من 
معاناة  على  التفرج  تواصل  السلطات  بينما  غالية، 
أنهم  إلى االحتجاج رغم  بالعودة  الدين هددوا  السكان 

يعلقون كل اآلمال على الوالي اجلديد.
جمال بوالديس
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فيما استفاد فيما استفاد 1313 شاًبا من محالت جتارية بذراع الريش شاًبا من محالت جتارية بذراع الريش

توزيـــع توزيـــع 252252 سكنــا بصيــــغة  سكنــا بصيــــغة 
»عــــدل »عــــدل 22« بعنابـــــة« بعنابـــــة

أن  أكدوا  الذين  احلي  سكان  حفيظة  أثار  ما 
زيادة  آخر  هو مشكل  االنارة  من  حرمان حيهم 
عن مشكلة الشرارات الكهربائية يف احلنفيات، 
مطالبني بحل األزمة يف أقرب وقت قبل حدوث 

الكارثة. 

صفاء كوثر بوعريسة

أشرف والي والية عنابة، برميي جمال 
الدين، اخلميس املاضي، بحضور السلطات 

األمنية والوالئية على عملية توزيع مقرارات 
االستفادة على مكتتبني من حصة 252 سكنا 
بصيغة )عدل2( من مجموع 837 مسكنا يف 

إطار برنامج البيع باإليجار باملدينة اجلديدة 
»بن مصطفى بن عودة« بذراع الريش، 

عنابة
اإلطــاحة بعصابــة احتــرفت االعتــداء اإلطــاحة بعصابــة احتــرفت االعتــداء 

علـــى المواطنيـــــنعلـــى المواطنيـــــن

عنابة

توقيـــف توقيـــف 1212 حراقــا بينــهم ُقّصـــر حراقــا بينــهم ُقّصـــر

سكيكدة

حـــي حـــي 5050 مسكـــًنا بفـــلفلة يفتــــقر  مسكـــًنا بفـــلفلة يفتــــقر 
إلــى مشــاريــع إلــى مشــاريــع تنمـــــويةتنمـــــوية

برج بوعريريج

استئنــاف الدراسـة حضـوريا استئنــاف الدراسـة حضـوريا 
بجامعة »محمـد البشير اإلبراهيمي«بجامعة »محمـد البشير اإلبراهيمي«

الطارف

محكـمة القـالة تقضـي بسجـن محكـمة القـالة تقضـي بسجـن 
عصــابة حـي عصــابة حـي 77 سنــوات  سنــوات 

املسيلةاملسيلة
يـوم تحسيسـي يـوم تحسيسـي 
بـأمـــراض بـأمـــراض 

شجـرة الزيتـون شجـرة الزيتـون 



بجاية
التعــــاقد مــع مؤسســــات خــاصة 

لتنظــيف البــالـــوعات 

شرعت بلدية بجاية يف التعاقد مع ثالثة مؤسسات خاصة تتكفل بتنظيف وتطهير 
البالوعات واملجاري املائية اخلاصة مبياه االمطار وذلك حتسبا ملوسم االمطار القادم، وذلك 
سعيا منها لتفادي تكرار سيناريو السنوات املاضية أين تتكون السيول املائية وتتحول الى 

فيضانات قد حتدث أضرار بالغة بالسكان
إن  الوطن«  لـ«أخبار  تصريح  يف  بجاية  بلدية  رئيس  نائب  يؤكد  الصدد  هذا  ويف 
ملائية  املجاري  تنظيف  اجل  من  خاصة،  مؤسسات  ثالث  مع  عقود  بابرام  قات  البلدية 
وأضاف   « أضرار  من  تخلفه  وما  االمطار،  تساقط  لوقوعفيضانات خالل  والبالوعاتتفاديا 
املسؤول نفسه« إن هذه املؤسسات تتكفل بإزالة االتربة واالوساخ املتراكمة يف البالوعات 

املائية ومجاري مياه األمطار«. 
و دعا املتحدث املواطنني، الى جتنب رمي األوساخ يف األماكن العامة واحترام أوقات 
رمي النفايات املنزلية وذلك للمشاركة يف عملية التنظيف التي شرعت فيها مصالح النظافة 

لبلدية بجاية. 
 ت. كرمي

بجاية 
 عمـــال بلديـــة توجــة يقــررون 

استئنــاف العمــل هــذا األحــــد
 

استئناف  أسبوعني،  تزيد عن  ملدة  العمل  توقفوا عن  الذين  توجة  بلدية  قرر عمال 
عملهم هذا األحد، بسبب تأخر رواتبهم الشهرية ومنحة املردودية، وذلك عقب الوعود 

التي تلقوها من قبل املسؤولني احمللني خال اجتماعهم االخير. 
 و كان والي بجاية رفقة رئيس الدائرة،قد اجتمع نهاية األسبوع مع ممثلو العمال عقب
واالستماع  األوضاع  لتهدئة  الوالية  مقر  أمام  نظموها  التي  االحتجاجية  الوقفة 
النشغاالت العمال، حيث قال ممثل العمال »جمال حسيسي« يف تصريح لـ«أخبار الوطن« 
عن عدولهم عن االحتجاج بعد تلقيهم ضمانات لتسوية حقوقهم املالية من قبل الوالي، 
بداية من هذا األحد«. وكشف  يقررون استئناف نشاطهم بصورة عادية  وهو ما جعلهم 

املتحدث ذاته عن قيامهم بتطبيق برنامج عمل للتعويض عن األيام املاضية. 
ت. كرمي

بجاية
جمعـــية عمـــال شــبه الطبــي 
تنظــم حمــلة للتبــرع بالـــدم

 
نظمت جمعية عمال شبه الطبي بوالية بجاية أمس اجلمعة مبدينة تيشي حملة للتبرع 
الدم يف مستشفيات  القطاع الصحي، بعد تسجيل نقص حاد من  لفائدة  بالدم، وذلك 

ومؤسسات الصحة بالوالية.
املجاورة  واملناطق  تيشي  سكان  »سهام«،  السيدة  احلملة  هذه  على  القائمة  ودعت 
التي  احليوية  املادة  لهذه  ماسة  بحاجة  هم  الذين  املرضى  ومساعدة  التبرع  على  لإلقدام 
تعيد  أن  الدم ميكن  وقطرة من  بهم،  الذي يحيط  املرض  معاناتهم من  متكنهم من جتاوز 

احلياة للنفس البشرية. 
 ت. كرمي

اجللفة
سكــان مسعــد يشتكـــــون تأخــر 

أشغــال تعبيــد الطرقـــات
 

الطرقات اجلارية على  يشتكي سكان مدينة مسعد باجللفة من تأخر أشغال تعبيد 
مستوى الشوارع الرئيسية بوسط املدينة ,والتي تسير بوتيرة جد بطيئة وهو األمر الذي أدى 
إلى تعطل احلركة املرورية وحتول أغلبية الشوارع إلى برك من املاء خاصة مع تهاطل األمطار 

املوسمية التي تشهدها مسعد يف األيام األخيرة
 التنسيقية الوطنية حلماية املجتمع املدني مكتب بلدية مسعد يف بيان لها حتصلت 
»أخبار الوطن« على نسخة منه , انتفضت ضد املؤسسة املكلفة باإلجناز التي تتماطل يف 
تسريع وتيرة االشغال تعبيد الطرقات التي مر على انطالقها 03 أشهر لكن إلى حد الساعة 
لم تتجاوز نسبة االشغال لم تتعدى الـ10 %، واتهمت التنسيقية اجلهات املكلفة مبتابعة 
ومراقبة املشروع املمثلة يف مديرية البناء والتعمير التي حسب البيان لم تكلف نفسها عناء 
التنقل ومراقبة املشروع الذي يعرقل احلركة املرورية خاصة أن أغلبية الطرقات متثل الشرايني 

احليوي للمدينة.
 وناشد املكتب البلدي للتنسيقية املسؤول التنفيذي األول من أجل التدخل العاجل 

ووضع لهذا املشكل الذي أرهق كاهلهم.
لم  املسؤولني، لكنها  الى  الوطن نقل هذه االنشغاالت   من جهتها حاولت »أخبار 

تتمكن من احلصول على اية استفسارات حول املوضوع.` 
طاهر دحمان

06
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املدية

»ثنيـــّة الريــح« بجـــواب »ثنيـــّة الريــح« بجـــواب 
خــارج مجـــال التنمـــية خــارج مجـــال التنمـــية 

 وقال ممثل السكان خالل لقائه 
بأ«أخبار الوطن« »إن بعض املسؤولني 
ويعتبرون  مبكيالني  يكيلون  احملليني 
باعتبارها  البلدية  على  دخيلة  القرية 
سابقا،  مجاورة  لبلدية  تابعة  كانت 
األدراج  حبيسة  انشغاالتنا  جميع 
ال  لكن  نتلقاها،  التى  الوعود  رغم 

شيئ تغير يضيف محدثنا«.
القرية  سكان  احد  أضاف  و 
من  جواب  بلدية  استفادة  »رغم 
الهضاب  مشروع  إطار  يف  املدينة  غاز 
للمدينة  املجاورة  القري  وربط  العليا 
إال  سنوات  منذ  احليوية  املادة  بهذه 
إن قرية ثنية الريح التزال تعاني رغم 
أنها تقع يف أعلى قمة بالبلدية يفوق 

نعاني  جعلنا  مما  1000متر،  علوها 
شتاًء مع قارورات غاز البوتان ».

اشتكى  صلة  ذي  سياق  يف 
العمومية  اإلنارة  انعدام  من  السكان 
القرية  سكان  أغلب  يعاني  حيث 
يعيقتنقلهم  ما  الدامس  الظالم  من 
والذئاب  اخلنازير  وان  خاصة  ليال، 
األمر  وكذلك  تترصدهم،  تبقي 
كبار  من  للصالة  يخرجون  من  على 
السن إلى مسجد القرية الذي شيده 
اآلخر  هو  يبقي  احملسنني حيث  احد 

بحاجة إلى إنارة. 
مشكل  أكبر  السكان  ويعتبر 
قنوات  انعدام  هو  فرقتهم  منه  تعاني 
الزالوا  حيث  الصحي  الصرف 

ومالها  التعفن  حفر  على  يعتمدون 
من أخطار على صحتهم خاصة وأن 
للشرب  وأبارا  عيونا  ميلكون  معظمهم 
من  كثير  يف  ماؤها  يختلط  والتي 
بقنوات  السكان  حسب  األحيان 

الصرف الصحي. 
سكان ثنية الريح الزالوا يوجهون 
نداء للمسؤولني احملليني لربط قريتهم 
بقنوات الصرف الصحي، كما طالبوا 
النهاء  اخلدمات  متعددة  بعيادة 
معاناتهم يف التنقإللى املركز الصحي 

بجواب لتلقي العالج البسيط. 
لب  يطا و
اجناز  شباب ثنية الريح بضرورة 
مالعب جوارية خاصة يف ظل افتقار 

هذه األخيرة إلى أي مرافق ترفيهية أو 
سكان ثنية الريح يناشدون  رياضية، 
العاجل  التدخل  الوالئية  السلطات 
ومجابهة  الصعوبات  تذليل  قصد 
السكان  استقرار  أجل  من  النقائص 

بفرقتهم وخدمة أراضيهم،
الى  تنقلت  الوطن  أخبار 
للحصول  مرات  عدة  البلجية  مقر 
انشغاالت  حول  استفسارات  على 
املواطنني، غير اننا لم نتمكن من لقاء 
املوجود يف اجتماعات  البلدية  رئيس 
لسان  على  جاء  ما  بالوالية، حسب 

مسؤول األمن.
 ق.و 

التي نشبت على مستوى غابة تيزاغنببني وارسوس يف  النيران   التهمت 
والية تلمسان ما ال يقل عن 40 هكتار من الثروة الغابية. 

وحداتها  تدخالت  مكنت  فقد  املدنية  احلماية  ملديرية  بيان  وحسب   
مبعية  الغابات  حرائق  ملكافحة  املتنقل  والرتل  الرئيسية  الوحدة  من  وبالدعم 
أعوان مقاطعة الغابات لدائرة الرمشي وعمال البلدية باستعمال عتاد التدخل 
الرتب من إخماد حريق  22 شاحنة إطفاء و75 عون من مختلف  املتمثل يف 
الذي  الرمشي  بدائرة  وارسوس  بني  ببلدية  بتيزاغن  بغابة سوق األربعاء  شب 
واألحراش  احللبي  الصنوبر  ممثلة يف  الغابية  األشجار  40 هكتار من  على  أتى 
واألدغال.و يعتبر هذا احلريق الثاني من نوعه خالل شهر سبتمبر الذي تعرفه 
بلدية بني وارسوس، أين شهدت نفس الغابة حريقا أتى على 30 هكتار من 

الغطاء الغابي.

بتلمسان،  للجمارك  املخدرات  ملكافحة  اجلهوية  الفرقة  من  حجزت كل 
بأوالد  املهام  املتعددة  والفرقة  بسبدو  اجلمارك  وفرقة  بالعريشة  اجلمارك  فرقة 
ميمون بالتعاون والتنسيق مع مفرزة من اجليش الشعبي الوطني، قنطار و02 
كلغ من املخدرات يف عمليتني متفرقتني األولى متت بضواحي مدينة العريشة 
والية تلمسان، أين مت فيها استرجاع 98 كيلوغرام من الكيف املعالج، كانت 
على منت شاحنة، والثانية متت بضواحي والية سيدي بلعباس أسفرت عن 
حجز 04 كيلوغرام من الكيف املعالج، يف ذات السياق وعلى اثر دورية أقيمت 
ملراقبة الطريق الوطني رقم 95 الرابط بني بن باديس وسيدي بلعباس استعادت 
اجلمارك  أقسام  ملفتشية  التابعة  باديس  البن  املهام  املتعددة  الفرقة  عناصر 
األنواع،  مختلف  من  الكحولية  املشروبات  من  وحدة   914 بلعباس  بسيدي 
كانت على منت سيارة من نوع سيتروان، هذا وقد توقيف املخالفني وإحالتهم 

على اجلهات القضائية املختصة.

حريـــق ُيتـــلف 40 هكـــتارا 
بغـــابة تيــــــزاغن

 األمـــن يحجـــز قنــــطارا 
من المخـــــدرات

رغم وعود التي تلقوها خالل احلمالت االنتخابية قبيل انتخاب املجالس البلدية 
املتعاقبة على تسيير شؤون ببلدية جواب شرقي املدية لسكان، مازال سكان 

»ثنية الريح« بجواب يف والية املدية ينتظرون التفاتة جادة من قبل السلطات 
الوالئية، قصد الوقوف على معاناتهم يف ظل الواقع املزري والتهميش املسلط 

عليهم -على حد تعبير بعض السكان.

أخبار تلمسان

ل. عبد الرحيم
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أخبار السر ايا

رفع وزير املوارد املالية، أرزقي براقي،  اخلمیس 
املنقضي، حتدي تزويد جمیع بلديات الوطن باملاء 

الشروب قبل انقضاء الثالثي الثالث لسنة 2021.
 وأوضح الوزير يف مجلس األمة أن حتقيق هذا التحدي 

سيكون من خالل تنويع املصادر املائیة على غرار 
حتلیة المیاه، وذلك بالتنسیق مع وزارة الطاقة.

أما فیما يخص مواجھة الفیضانات، فقد 
حتدث أرزقي عن اإلستراجتیة الوطنیة ملكافحة 
الفیضانات التي اعتمدھا القطاع خالل 2017، 
يف إطار التعاون والشراكة مع االحتاد األوروبي، 

موضحا أنھا سُتعَتمد يف آخر الشھر اجلاري وستكون 
مرفقة بجدول أعمال يحّدد كیفیة التصدي 

للفیضانات.

 كشفت وزارة التكوين والتعليم املهنيني عن تأجيل مواعيد 
الدخول لسنة 2020 إلى وقت غير مسمى.

وجاء يف تعليمة وجهتها ملديري التكوين والتعليم املهنيني 
بالواليات، أنه “عطفا على اإلرسالية السابقة املتضمنة تأجيل 

موعد استئناف التكوين على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم 
املهنيني، ويف انتظار قرار السلطات املعنية بالتنسيق مع اللجنة 

العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، فيما يخص عودة املتكونني 
إلى التكوين، فإن كل مواعيد الرزنامة احملددة يف القرار الوزاري 

السابق، على غرار فتح التسجيالت، دخول 15 أكتوبر 2020، 
دخول 15 نوفمبر 2020، قد مت تأجيلها”.

أوضح املدير العام لشركة اإلسمنت بتبسة »يزيد 
بالقشور« أن الشركة عرفت مؤخرا تراجعا يف 

النشاط االقتصادي بنسبة %50 على خلفية 
جائحة »كوفيد19«،  وهو األمر الذي انعكس على 

سلبا على الشركة، خاصة ما تعلق بحتمية تقليص 
الفائض يف اليد العاملة، واعدا بذلك بإعادة 

إدماج هؤالء العمال جميعا يف حال عودة النشاط 
االقتصادي كما كان عليه دون االستغناء عن أي 

عامل.
 وجاء التوضيح بعد سلسلة من احتجاجات نظمها 

مجموعة من العمال للمطالبة بإدماجهم. 

ي بــّراِقـــي.. َصــــــعٌب! َتحـــدِّ

َسمــكُة األرَنـــــــب . . 
عــَودٌة بعـــَد َثـــالٍث!  

ة ــــل  َوعــُد مِديــر َشــركِة اإلسَمنـِت بتبسَّ بن فـــِريَحة ُتـــؤجِّ
اسِتئــَناف  الّتــــــكِوين!

 عثرت مصالح 
مديرية الصيد 

البحري بسكيكدة، 
أمس اجلمعة، 

على سمكة األرنب 
اخلطيرة، وتعتبر 

أول حالة ظهور لها 
بسواحل الوالية 

منذ 3 سنوات.
 وحسب 

تقييم املصالح 
البيطرية،  سمكة 
األرنب يبلغ طولها 

42 سم ووزنها 
2 كغ.  يذكر أت 

مصالح الصيد البحري قررت بالتنسيق مع البياطرة التخلص 
من هذه السمكة  بحرقها، حفاظا على سالمة املستهلك، فسمكة 
األرنب حتتوي على أشواك سامة تدافع بها عن نفسها يف حالة 

شعورها باخلطر.

أّكد وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات عبد 
الرحمان بن بوزيد أن العمل بنظام املناوبة الليلية 

بالعيادة متعددة اخلدمات بأوالد رابح التابعة إداريا 
ملؤسسة الصحة اجلوارية سيدي معروف غير متاح 

حاليا ألن العيادة ال تتوفر على إمكانات بشرية 
تسمح بتطبيق نظام املناوبة الليلية.

جاء هذا يف رد الوزير على سؤال البرملانية بدرة 
فرخي أمام البرملان حول إمكانية فتح املناوبة 

الطبية الليلية بالعيادة وتدعيمها بالتجهيزات.  
وأضاف الوزير أن التغطية الصحية لبلدية أوالد 

رابح اجلبلية تتضمن 5 هياكل جوارية، منها عيادة 
متعددة اخلدمات وكذا 4 قاعات عالج بطاقم طبي 
من  4 أطباء وجراحي أسنان و10 منتسبني إلى شبه 
الطبي. كما تدعمت العيادة بجهاز تخطيط القلب 

وجهاز أشعة، يف انتظار توفير إجراء  التحاليل 
الطبية بالعبادة، ليضيف الوزير أن مؤسسة الصحة 

اجلوارية والتي تبعد بـ 15 كلم عن أوالد رابح، 
وتغطي احتياجات سكان 7 بلديات  تضمن املناوبة 

الليلية لـ 3عيادات متعددة اخلدمات، وهي: السطارة 
والعنصر وسيدي معروف من أصل 10عيادات. 

َبن بــــوِزيد يــردُّ علـــى َنــاِئــب ِجيـــــــجل

ٌر  ِغيـــاٌب ُمحيــّ
لـــ»أمَيــار« المِسيـــَلة!

 هذا ما علق به الكثير ممن حضر دورة املجلس الشعبي الوالئي 
األخيرة باملسيلة، والتي عادة ما تكون فرصة لرؤساء املجالس 

البلدية لطرح انشغاالت مواطنيهم العديدة واملتعددة.
 وفضل رؤساء البلديات تكريس  »سياسه الهروب إلى األمام«،  إال أن 
ما حدث اخلميس املاضي يعكس الصورة احلقيقية لتفكير العديد 
من رؤساء املجالس البلدية واستهتارهم مبطالب مواطنيهم، حيث 

غاب الكثير منهم إن لم نقل غالبيتهم ليعلق ممن حضر دورة املجلس 
بالقول: »اليوم حضرت التنمية وغاب األميار«!
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 بعد  احتجاج ُنظم بجانت 

واليــة إليـزي تخّصـص طائرتيـن واليــة إليـزي تخّصـص طائرتيـن 
لنــقل الطلــبة  إلــى العــاصمةلنــقل الطلــبة  إلــى العــاصمة

براهيم مالك
نظمها  التي  االحتجاجية  الوقفة  وجاءت 
بتوفير  للمطالبة  جانت  مبقاطعة  اجلامعيني  الطلبة 
بجامعاتهم  االلتحاق  من  لتمكينهم  جوا  النقل 
نظرا  مناسب،    غير  البري  النقل  اعتبروا  بعدما 
إلى طول املسافة التي تزيد عن 2000 كلم، فضال 

مع مخاطرها يف ظل اجلائحة - حسبهم. 
الطالبية  نناملاد«  »ديران  رئيس جمعية  وقال 
لـ«  ببرج احلواس »عاللي عبدالقادر« يف تصريحه 
للمطالبة  جاءت  املنظمة  الوقفة  ان  الوطن«  اخبار 
بتوفير النقل اجلوي ملا يقارب 200 طالب جامعي 
على مستوى املقاطعة االدارية جانت بعدما رفضوا 
تساعد  ال  التي  املسافة  بعد  بسبب  البري  النقل 
اجلامعات  عبر  دراستهن  يزاولن  اللواتي  الطالبات 
يف الشمال وعدم قدرتهن على حتمل مشقة الطريق 
الذي  الصحي  الوضع  حساسية  ذلك  عن  ضف 

يتطلب توخي احلذر اكثر.
و أضاف املتحدث ذاته إن الوقفة االحتجاجية 
املشروع  اجلوي  النقل  لتوفير  مطالب  بها  رفعت   «
احتراما لنخبة الوالية وكما جاءت الوقفة املنظمة 
بالتنسيق مع اجلمعية الطالبية »اغنيب » مبقاطعة 
جانت من اجل ايجاد حل استعجالي وهو النقل 
اجلوي لضمان االلتحاق باجلامعة خاصة مع تزامن 

انطالق فترة االمتحانات النهائية.
ومن جهتها كشفت خلية االعالم واالتصال 
مطار  عبر  طائرتني  تخصيص  عن  اليزي  بوالية 
من   26-27 يومي  اميناس  بعني  »ظرزايتني« 
العاصمة  نحوى  طالب   38 لنقل  اجلاري  الشهر 
وهذا يف اطار التكفل بانشغاالت الطلبة لاللتحاق 
بجامعاتهم بعد ما مت االتفاق مع شركة الطاسيلي 

لطيران واملدير العام لشركة سونطراك. 

عبداهلل مجبري 
النقل  نشاط  توقف  ظل  ويف 
اإلجراءات  بسبب  الواليات  بني 
مرض  تفشي  من  للحد  االحترازية 

فيروس كورونا كوفيد 19 املستجد. 
الوالية عبر مختلف  يدعو طلبة 
السلطات  من  الوطن  جامعات 
اجلامعية  اخلدمات  ومديريات  احمللية 
بجامعاتها،  يدرسون  التي  بالواليات 

حل  يف  املساهمة  له  ميكن  من  وكل 
حل  وضع  يعيشونه  الذي  املشكل 
النقل  مديرية  رأسهم  وعلى  لهم 
الوالية،  ووالي  الوالئي  واملجلس 
التعليم  وزارة  أن  املعلوم  ومن  هذا 
وقت  يف  العلمي  والبحث  العالي 
بنقل  تقضي  تعليمة  أصدرت  سابق 
والياتهم  خارج  املقيمني  الطلبة 
مديرية  كانت  فيم  اجلامعات  نحو 

وجامعة  بورقلة  اجلامعية  اخلدمات 
تسخيرهم  عن  أعلنوا  قد  بشار 
املتمدرسني  الطلبة  لنقل  حلافالت 

من والية أدرار. 
السلطات  الطلبة  ويناشد 
بهم  التكفل  ضرورة  بالبالد  العليا 
املوسم  إلكمال  النقل  وسائل  وتوفير 

اجلامعي. 

اجلزائر  بريد  مصالح  قامت 
التجارة  ومديرية  أدرار  والية  من 
إحتاد  جمعيات  مع  وبالتنسيق 
التجار احلرفيني بحملة حتسيسية 
والية  مستوى  على  توعوية 
واملتعاملني  التجار  أدرارلفائدة 
إلى  تهدف  والتي  االقتصاديني 
شرح آليات الدفع اإللكتروني. 

باإلعالم  املكلف  وقال 
تصريح  يف  البريد  مصالح  لدى 
هذه  »إن  الوطن«  لـ«أخبار 
من  للتقليل  جاءت  احلملة 
وتشجيع  السيولة  ندرة  حدة 
والتي  اإللكترونية  املعامالت 
واألمان«  السرعة  الدقة  تضمن 
هذه  »إن  املتحدث  أضاف  كما 

املبادرة تهدف إلى تفعيل خدمة 
من  املقدمة  اإللكتروني  الدفع 
لفائدة  البريد  مؤسسة  طرف 
االقتصاديني  واملتعاملني  التجار 
كافةالتسهيالت  تقدمي  مع 
الدفع  أجهزة  حيازة  يف  للراغبني 
االستجابة  رمز  أو  اإللكتروني 

السريعة«. 

اخلدمة  إطارهذه  يف  ومت 
إلى  الدولة  التي تسعى  اجلديدة 
تنسيق  تشكيل  إلى  تعميمها 
جلان فرق تنسيقية على مستوى 
بحمالت  الواليةللقيام  الدوائر 
أجل  من  التجار  لفائدة  مماثلة 
اقتناء هذه األجهزة اإللكترونية.
عبداهلل مجبري

أدرار
القمـــامة ومخلــفات البنــــاء القمـــامة ومخلــفات البنــــاء 
تحــاصر مدينـــة أفلــــو تحــاصر مدينـــة أفلــــو 

واسعا  انتشارا  الوطنية،  للطرق  الثالثة  املداخل  عبر  باالغواط  أفلو  منطقة  تشهد 
للقمامات وركام بقايا البنايات التي يتم رميها بشكل عشوائي حتى أصبحت تشكل 
ديكورا يوميا، تنبعث منها الروائح الكريهة وبقايا احليوانات امليتة كالدجاج وقال سكان 
املنطقة يف لقاء مع أخبار الوطن »إن املنظر يتكرر مع العديد من أحياءها،  طرق وشوارع 
مقطوعة مبواد البناء، أشغال هنا وهناك وحفر للطرق ورمي للتراب واحلجارة واألوساخ 
ونفايات املنازل  واختفاء تام لكل مظاهر التمدن والتزيني احلضري ومظاهر اجلمال التي 

تعكس تطور املدينة »يقول مححدثنا.
هذه الوضعية أصبحت تثير إستياءا وتذمرا لدى الساكنة وهذا يف الوقت الذي مت 
فيه ترقية ملصاف والية منتدبة وتعد حيث ثاني جتمع سكني بالوالية وعاصمة ل12 

بلدية شمال الوالية ودائرة منذ أكثر من 70 سنة.
ع. نورين

األغواط
اإلطـــاحة بجماعـــة أشـــرار اإلطـــاحة بجماعـــة أشـــرار 
تمتــهن تزويـــر العمـــــلة تمتــهن تزويـــر العمـــــلة 

أوقفت الفرقة اإلقتصادية واملالية للشرطة القضائية ألمن األغواط شخصني يبلغان 
أوراق  وبحوزتها  األغواط  مدينة  أحياء  أحد  مستوى  على   ) سنة   50-55( العمر  من 
نقدية مقلدة من العملة األجنبية )اليورو( تقدر بـ )59330 أورو( من مختلف الفئات 
النقدية، باإلضافة إلى أوراق بيضاء معدة ومهيأة لتقليد العملة، تقدر بـ 10 االف ورقة 

حتمل مقاسات ورقة نقدية من فئة 2000دج.
وبعد فتح حتقيق معهما، مت توقيف شخص ثالث مشتبه فيه يبلغ من العمر )34( 

سنة متورط يف هذه القضية.
أشرار  بـ تكوين جمعية  القضية املتعلقة  لهذه  اجلزائية  اإلجراءات  استكمال  بعد 
يف  قانوني  سعر  ذات  نقدية  أوراق  تقليد  نقدية،  أوراق  تقليد  جلناية  اإلعداد  لغرض 
فيهم  املشتبه  تقدمي  النقود مت  لتقليد  معدة  أدوات  اخلارج، حيازة  أو يف  الوطني  اإلقليم 
أمام السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة األغواط، الذي أحالهم على السيد قاضي 

التحقيق بذات احملكمة أين أمر بإيداعهم احلبس املؤقت.
ع. نورين

الوادي
حجــــز حجــــز 88 آالف قــرص مهلـــوس آالف قــرص مهلـــوس

مصالح  متكنت 
الوادي،   مبدينة  األمن 
من  متفرقة  عمليات  يف 
القضايا  عديد  معاجلة 
النوعية والتي مكنت من 
حجز أزيد 8 آالف قرص 
مهلوس وأكثر من 12ألف 

قارورة خمر.
قام  األولى  العملية 
البحث  فرقة  عناصر  بها 
باملصلحة  والتدخل 
للشرطة  الوالئية 

القضائية عقب مداهمات أمنية ملختلف شوارع وأحياء مدينة الوادي خالل الفترة الليلية 
أين مت توقيف سيارة نفعية على متنها شخصان ينحدران من والية شمالية كانا بصدد 
إدخال كمية جد معتبرة من األقراص املهلوسة إلى عاصمة الوالية أين أسفر التفتيش 
الدقيق للمركبة من العثور على كمية معتبرة من األقراص املهلوسة والتي قدر عددها 
األمن  من  بدعم  الرابع  احلضري  األمن  عناصر  متكن  فيما  مهلوس،  قرص   8200 بـ 
احلضري الثالث والفرقة املتنقلة للشرطة القضائية يف عملية ثانية من حجز كمية جد 
معتبرة من املشروبات الكحولية والتي قدر عددها بـ 12400 قارورة خمر من مختلف 
مدينة  من  القريبة  الفالحية  احمليطات  بأحد  بإحكام  مخبأة  كانت  واألحجام  األنواع 
الوادي،  وجرى وتوقيف 05 متورطني يف القضية، فيما متكنت مختلف املصالح النشطة 
اآلخرى من توقيف وتنقيط عدد من األشخاص املبحوث عنهم خالل عمليات أخرى 
متفرقة، فيما تسعى مصالح الشرطة بأمن والية الوادي من خالل املخطط العملياتي 

اخلاص بتطويق اإلجرام واحلد من نشاطهم املستشري يف مدينة األلف قبة وقبة.
رشيد.شويخ

أدرار 
مطــالب بتوفيــر النــقل الجامــــعيمطــالب بتوفيــر النــقل الجامــــعي

يشتكي الطلبة املتمدرسون 
يف مختلف جامعات الوطن 
من والية أدرار عدم توفر 
النقل اجلامعي يف الوقت 

الذي مطلوب منهم ضرورة 
االلتحاق بجامعاتهم  من 
أجل مناقشة مذكراتهم أو 

إجراء االمتحانات السداسي 
الثاني، 

حمــلة توعــوية بآليـات الّدفــع اإللكتــروني حمــلة توعــوية بآليـات الّدفــع اإللكتــروني 

نّظم، اخلميس املنقضي، الطلبة اجلامعيون مبقاطعة جانت وقفة 
احتجاجية من أمام مقر املقاطعة اإلدارية بحي »إفري« وأخرى من أمام 
مقر »قاعة التاسيلي«  تزامنا  مع وقفة نظمها طلبة جامعيني ببلدية 

برج احلواس.
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روبورتاج

»أوالد بويحي« ببوسكن باملدية

 قريــة تفتـــرسها  العــــزلة
 بعـــد جحيــــم اإلرهــــاب! 

تختزل معاناة سكان قرية »أوالد بويحي« ببلدية بوسكن ) 80 كلم شرقا( يف املدية واقًعا جزائرًيا مليًئا بتناقضات احلياة، وترسم 
مالمح حكايات مشابهة لتلك املوجودة يف العديد من القرى النائية بواليات الوطن؛ فالواقع ال يعدو أن يكون عزلة خانقة، 

حيث ال ماء وال كهرباء، إقصاء وتهميش، والمباالة، أو هكذا وصف سكان املنطقة معيشتهم، بعد أن عاشوا اجلحيم إبان العشرية 
السوداء. »أخبار الوطن« زارت املنطقة وعايشت يوميات سكانها ونقلت انشغاالتهم..!

ربورتاج:عمر بكيري

  املاء.. ملن استطاع إليه سبيال
 يزور املاء منازل الفرقة مرة كل أسبوع حسب حديث من إلتقيناهم من 
سكان الفرقة، ويعتبرون مكوثه ساعة كل أسبوع على حد تعبير أحدهم 
غير كاف، رغم أنهم يحمدون اهلل على ذلك، فالفرقة عرفت من ذي 
قبل ولسنوات طويلة أزمة عطش حادة، يقول أحد سكان القرية خالل 
مستوى  على  املتواجد  »املنقب«  جف  أن  بعد  الوطن«  أخبار  بـ«  لقائه 
الفرقة أصبحنا جنلب املاء الشروب من منابع مختلفة مستعملني يف ذلك 
الدواب، والكثير منا اضطر القتناء صهاريج املياه بأموال باهضة«، سكان 
أوالد بويحي يتمنون كمية أكبر ووقتا أطول لهذه املادة احليوية ببيوتهم. 

الغاز.. حلم السكان

لم نقل كلها، ماعدا  إن  البلدية  أغلبية مداشر  مبواقد  الغاز  أن  رغم 
فرقة اوالد بويحي الزالت معاناتهم مستمرة مع قارورة غاز البوتان التي 
على  يجلبونها  الشتاء  فصل  يف  خاصة  سعرها  بأضعاف  منازلهم  تصل 
أصواتهم  بحت  ذلك،  وتكلفة  عناء  متحملني  كم   10 الـ  قرابة  مسافة 
االستقالل  منذ  انتظروها  والتي  احليوية  املادة  هذه  من  بحقهم  يطالبون 
االستقالل على حد تعبير شيخ طاعن يف السن التقيناه ونحن نزور الفرقة 
إلى احلطب يف جزائر احلرية واالستقالل  أحيانا  قائال :« الزلنا نضطر 
ويف سنة 2020«، مضيفا رمبا »أكون قد رحلت عن الدنيا قبل أن ترحل 

معاناتنا مع قارورة الغاز«.
مساكن هّشة بال قنوات للصرف الصحي

قصديرية  هشة  منازل  الفرقة  سكان  منازل  أغلبية  أن  من   بالرغم 
الصرف  قنوات  إلى  تفتقر  فهي  االستعمارية  الفترة  منذ  بعضها  وطوبية 
الصحي، حيث يعتمد سكان الفرقة على حفر العفن رغم أضرارها على 

صحتهم وصحة أبنائهم، . 
 وحسب حديث البعض من سكان الفرقة فقد مت حرمانهم من جتمع 
سكني بـ 32 مسكنا ضمن برنامج التنمية البلدية لعام 2004 والذي 
ذهب أدراج الرياح ألسباب يجهلونها، كما أنهم لم يستفيدوا من صيغة 

السكن الريفي بسبب مشكل انعدام الدفاتر العقارية لديهم رغم مطالبهم 
بأراضيهم،  منازل  تشييد  من  متكنهم  صيغة  بإيجاد  للسلطات  املتكررة 
متكنهم من االستقرار بها فمن غير املعقول حسبهم أنهم يسكنون وسطا 
مواصفات  من  حتمل  ال  أكواخا  ويسكنون  ترابية  قطعا  به  ميلكون  ريفيا 

املسكن إال االسم.

عزلة إجبارية بسبب تدهور الطرقات
 رغم أن سكان الفرقة يسلكون الطريق الذي يربط فرقتهم بالطريق 
السكان  يبقى  سليمان،  بني  الدائرة  مبقر  السواقي  بني  الرابط  الوالئي 
يعانون من كارثية الطريق الذي يربطهم مبقر بلديتهم على مسافة 5 كم 
فهو مهترئ يصعب السير عليه خاصة واجلرارات الكثيرة تسلكه باعتبار 
املنطقة فالحية مما جعله غير صالح لسير العربات حيث يقول السكان يف 
أنهم يؤجرون سيارات اخلواص قصد تنقلهم مببالغ مضاعفة  هذا الشأن 
تعبيد  بإعادة  السلطات  يطالبون  الفرقة  سكان  الطريق،  اهتراء  بسبب 

طريقهم وتخليصهم من معاناة عمرت طويال.
انعدام النقل.. وسيارات »الفرود« تستنزف اجليوب

ونحن نزور الفرقة وجدنا مجموعة من الشباب على مستوى الطريق 
مدينة  إلى  التوجه  ينوون  سليمان  وبني  السواقي  بني  الرابط  الوالئي 
ينتظرون  طويال  وقتا  يقضون  أنهم  فعرفنا  معهم  دردشنا  سليمان  بني 
أدراجهم  يعودون  وقد  توصلهم،  علها  اخلواص«الفرود«  سيارات  مرور 
أو يضطرون إلى سيارات اخلواص التي استنزفت جيوبهم، فال وسائل 
نقل متر عبر هذا الطريق الوحيد بالنسبة لهم يف ظل انعدام أية وسائل 
الطريق مضيفني يف حديثم  اهتراء  إلى  زيادة  بلديتهم  إلى عاصمة  نقل 
إلينا أنهم يطالبون بوسائل نقل جماعية تقلهم لقضا حاجاتهم اليومية، 
هذا ويزداد األمر تعقيدا بالنسبة للمرأة حيث تقول أم إلتقيناها بالفرقة 
أن بناتها يعانون الصعوبات خالل ذهابهم إلى اجلامعة بعاصمة الوالية 
فمشكلتهم تكمن يف مسافة الـ 5 كيلومترات التي ميشونها على األقدام 
إلى مقر بلديتهم، متأسفة يف الوقت ذاته محدثتنا أن كثيرا من شابات 

الفرقة مينعهم مشكل النقل من مزاولة دراستهم أو حتى اكتساب حرفة 
مبراكز التكوين املهني معتبرة أن مشكل النقل أصعب مشكل بالنسبة لها 
كامرأة وأم، مما يضطرها للتفكير بجد يف مغادرة الفرقة من أجل مستقبل 

أوالدها
  تالميذ ينتقلون إلى املناطق املجاورة للدراسة

بئر  مبدرسة  االبتدائي  املستوى  غالبا  يتجاوز  ال  الفرقة  أبناء  متدرس 
التابعة  النصر  مبدرسة  يتمدرس  أغلبهم  حني  1969، يف  املبنية  عروس 
التالميذ  كاهل  يثقل  الذي  املشكل  ولعل  سليمان  بني  لبلدية  إقليميا 
واألولياء هو التنّقل ملزاولة دراستهم يف مرحلتي املتوسط والثانوي يف كّل 
من  النائية  القرية  هذه  سّكان  وأن  خاّصة  سليمان،  وبني  بوسكن  من 
ومعاناة  معاناتهم  تختزل  بفرقتهم  مدرسة  يتمنون  املعوزين  الفقراء  فئة 

أبنائهم، ونقال مدرسيا منتظما للمتمدرسني باملتوسط والثانوي.
قاعة العالج الوحيدة.. هيكل بال روح

النساء  وكذا  بالفرقة  املزمنة  األمراض  ذوي  من  املرضى  يعيش 
احلوامل معاناة كبيرة خاصة خالل فصل الشتاء حيث يجدون صعوبات 
وبأثمان  كلم   15 نحو  على  سليمان  بني  مستشفى  إلى  الوصول  يف 
مختلف  لعبور  املسلك  هذا  مالءمة  لعدم  دينار   800 إلى  تصل  باهظة 
العربات عدا اجلّرارات التي يستعني بها قاطنو الفرقة خاصة حني تساقط 
فبعد  باردة،  الفرقة  باعتبار  طويال  البقاء  لها  يحلو  والتي  شتاء  الثلوج 
لإلهمال  بقيت عرضة  انتظار،  بعد طول  قاعة عالج  أجنزت بالفرقة  أن 
حيث  وجتهيزها،  ترميمها  بإعادة  البلدية  لتقوم  طويلة،  مدة  والتخريب 
أصبح يزورها طبيبب وممرض مرة يف األسبوع لتقدمي العالجات األولية، 
خاصة وان تكلفة النقل، بواسطة »سيارة الكالنديستان«يف حالة املرض 
أو املخاض من القرية إلى مستشفى بني سليمان على نحو 14 كلم تفوق 
الـ 800 دج خالل فترة الليل ونحو 600 دج نهارا، حسب أحد شيوخ 
القرية الذي التقيناه بالقرب من مستشفى بني سليمان. إال أن الفرحة 
لم تكتمل حيث أصبحت موصدة األبواب تسكن سكنها الوظيفي عائلة 
زوجتة  إلينا  حتدثت  نزوره  ونحن  للسقوط،  يتداعى  منزله  شهيد  البن 
املمرض  مغادرة  بعد  سنتني  منذ  املستوصف  بهذا  تسكن  أنها  قائلة 
لغرض  طويلة  ملسافات  يتنقلون  الفرقة  سكان  تاركا  الطبيب  وانقطاع 
حقنة أو تضميد جرح متحملني عنا وتكلفة ذلك، السيدة التي وجدناها 
باملستوصف قالت : قد متوت هنا بالفرقة بسبب أي طارئ صحي فالتنقل 

إلى املستشفى طويل ومكلف وخطير.
السلطات  اخلصبة  بأراضيها  املتمّيزة  املنطقة  هذه  سّكان  يناشد  لذا 
وحفر  الطريق  وتعبيد  سكني،  مجمع  ببرمجة  واحملّلية  املعنية  الوالئية 
منقب يزود سكان الفرقة باملاء الصالح للشرب للتقليل من معاناة سكان 
هذه الفرقة التي انتظرت طويال بعد أن عانت ويالت اإلرهاب وجحيم 

االستعمار وما تزال تعاني جحيم العزلة
 

تنقلنا إلى مقر بلدية بوسكن لنقل انشغاالت السكان واحلصول على 
استفسارات حول واقع التنمية باملنطقة، غير أن املعني لم يكن موجودا 

مبقر البلدية، وال يرد على اتصاالتنا الهاتفية.
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الفرنسي كيليان  إقناع  لليفربول، محاوالت  الفني  املدير  يورغن كلوب،  األملاني  يواصل 
مبابي، جنم باريس سان جيرمان، باالنتقال لصفوف فريقه.

يف  الرحيل  ناديه  إدارة  من  مبابي  طلب  عن  قليلة  أسابيع  منذ  ترددت  قد  أنباء  وكانت 
الصيف املقبل، وسط ترقب من ريال مدريد وليفربول.

ويعتبر اللعب بقميص ريال مدريد، وحتت قيادة زين الدين زيدان، أحد أحالم املهاجم 
الشاب، املتوج بكأس العالم مع منتخب فرنسا.

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن كلوب يحاول استغالل عالقته الطيبة 
مببابي وأسرته، والتواصل املستمر بينهم، للتأثير على الالعب باالنتقال إلى ليفربول.

ويعلم كلوب مدى صعوبة منافسة ريال مدريد على ضم مبابي، خصوًصا وأن الالعب 
مييل إلى امليرنغي، إال أنه ال زال يتمسك بإمكانية تغيير وجهته إلى آنفيلد بداًل من سانتياغو 

برنابيو.
الصيف  بيعه  إلى  مبابي،  عقد  جتديد  فشل  حالة  يف  جيرمان،  سان  باريس  وسيضطر 

املقبل، لالستفادة من قيمته بداًل من خروجه مجاًنا يف صيف 2022.
القسم الرياضي

ديمبلي يرفـض 
عرض ليفربول

أكد تقرير صحفي إسباني، امس 
اجلمعة، أن الفرنسي عثمان دميبلي، جنم 
برشلونة، رد على عرض االنتقال إلى 

ليفربول، هذا الصيف.
وكانت تقارير بريطانية زعمت أن 

ليفربول استفسر عن إمكانية ضم دميبلي هذا 
الصيف، ملدة موسم على سبيل اإلعارة، 

بناء على طلب األملاني يورغن كلوب مدرب 
الريدز.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، 
فإن دميبلي قال »ال« لعرض االنتقال إلى 

ليفربول، كما أن النجم الفرنسي ُيصر على 
النجاح مع برشلونة.

وافتقد دميبلي للعب باستمرار مع 
برشلونة، منذ االنتقال إلى الكامب نو يف 
صيف 2017، بسبب معاناته من إصابات 

متتالية كان آخرها يف جانفي املاضي.
يذكر أن عثمان دميبلي انتقل من 

بوروسيا دورمتوند إلى برشلونة يف صيف 
2017، نظير 105 ماليني أورو، باإلضافة 

إلى 40 مليوًنا كمتغيرات.

برشلونــــــة 
يتجاهل صفقـة 
دوغالس كوستا
رفض مسؤولو برشلونة، احلصول على 

خدمات العب جديد من صفوف يوفنتوس، 
خالل امليركاتو الصيفي اجلاري.

وكانت تقارير إيطالية قد زعمت أن 
يوفنتوس وبرشلونة يرغبان يف عقد تبادل 

جديد هذا الصيف، بعد انتقال آرثر ميلو إلى 
البيانكونيري، نظير ارتداء ميراليم بيانيتش 

لقميص البارسا.
وتتضمن الصفقة التبادلية اجلديدة، 

كل من دوغالس كوستا )يوفنتوس( 
وعثمان دميبلي )برشلونة(. ووفًقا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو«، فإن يوفنتوس عرض 

بالفعل خدمات كوستا على برشلونة، أثناء 
التفاوض لضم آرثر ميلو.

وأشارت إلى أن برشلونة جتاهل عرض 
يوفنتوس، ألن الالعب يبلغ 30 عاًما، كما 

أن لديه سجل حافل باإلصابات، قبل 
وبعد االنتقال إلى السيدة العجوز. كما 

شددت الصحيفة اإلسبانية، على أن الفريق 
الكتالوني ال يسعى للتعاقد مع جناح جديد.
يذكر أن كوستا خارج حسابات أندريا 
بيرلو املدرب اجلديد ليوفنتوس، لذا يسعى 

النادي اإليطالي للتخلص من خدماته.

باكايوكـو يثيـر 
فتنة فــي سـان 

جيرمـــــان
يلعب الفرنسي تيموي باكايوكو، العب 
وسط تشيلسي، دوًرا مثيًرا يف إثارة املشاكل 
داخل باريس سان جيرمان خالل املوسم 
احلالي.وكانت بعض التقارير، قالت إن 

سان جيرمان يعمل على ضم باكايوكو من 
تشيلسي هذا الصيف، على سبيل اإلعارة 

مع أحقية الشراء.ووفًقا ملوقع »لو 10 سبور«، 
فإن خيار التعاقد مع باكايوكو يف سان 

جيرمان، حقيقي، لكنه ال يحظى بإجماع 
اآلراء يف حديقة األمراء.

وأشار إلى أن ليوناردو املدير الرياضي 
لباريس، هو من يفضل التعاقد مع باكايوكو، 
عكس املدرب األملاني توماس توخيل، الذي 

ال يدعم إبرام الصفقة.
يذكر أن ليوناردو سبق له التعاقد مع 

باكايوكو من قبل على سبيل اإلعارة، عندما 
كان يعمل األول مديًرا رياضًيا للروسونيري 

منذ عامني.

خيسوس نافاس قائد إشبيلية
»ناضلنــا أمــام 
بايرن والتتويج 
لم يكن ممكنــا«

أكد خيسوس نافاس قائد إشبيلية، عقب خسارة كأس 
السوبر األوروبي، اول أمس، بنتيجة 1-2، أمام بايرن ميونخ 
يف بودابست، أنه »لم يكن ممكنا« التتويج باللقب رغم أن 
فريقه »ناضل« وسنحت له »فرصا«. وأردف قائد إشبيلية: 
»يف نهاية املطاف سجلوا من ركنية هدفهم الثاني«. وطلب 
نافاس من زمالءه أن »يرفعوا رؤوسهم« كي يبدأوا »املوسم 
بـ«عمل طيب  قام  الفريق  أن  الظهير  بشكل طيب«.واعتبر 
ومن املؤسف أال نفوز يف النهائي ألننا قدمنا مردودا جيدا«. 
يشار إلى أن املغربي يوسف النصيري، أهدر فرصة حاسمة، 
كانت ستمنح الفريق األندلسي الهدف الثاني حني كانت 

النتيجة )1-1(، قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء.

بيانيتــش: »رونالدو 
 أحبـــط لرحيلــــي
 عـــن يوفنتـــوس«

وسط  العب  بيانيتش،  ميرالم  البوسني  كشف 
رونالدو،  كريستيانو  قالها  التي  الكلمات  عن  برشلونة، 
عن  الرحيل  قرار  اتخاذه  عقب  يوفنتوس،  وهداف  جنم 
البيانكونيري.وانتقل بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة، 
النادي  مع  تبادلية  صفقة  يف  احلالي،  الصيف  خالل 
الكتالوني، انتقل مبقتضاها آرثر ميلو من البارسا إلى اليويف.
وقال بيانيتش يف تصريحات لصحيفة »موندو ديبورتيفو«: 
جًدا  سعيد  أنه  رونالدو  أخبرني  شيء،  كل  مت  »عندما 
املباريات  ألن  سعيًدا  سأكون  أنني  لي  وقال  أجلي،  من 
أصيب  »لقد  ممتاز«.وأضاف  مستوى  ذات  إسبانيا  يف 
أنني سأرحل عن يوفنتوس، لكنه  بخيبة أمل من حقيقة 
أخبرني أنه يعتقد أنني سأستمتع كثيًرا يف فريق رائع مثل 
برشلونة«. واختتم بيانيتش »كريستيانو محترف للغاية يف 
يوفنتوس، فهو العب أظهر كل قيمته وكان مهًما جًدا يف 

غرفة خلع املالبس، وقدوة للجميع«.

توخيل يصر للحصول 
على أنتونيو روديغر

الزمن  جيرمان،  سان  باريس  نادي  مسؤولو  يسابق 
لتلبية مطالب األملاني توماس توخيل، املدير الفني للفريق، 
اجلارية.وأشارت صحيفة  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل 
الرياضي  املدير  ليوناردو،  أن  إلى  البريطانية  ميل«  »ديلي 
روديغر  أنتونيو  مع  التعاقد  نحو  حترك  الباريسي،  للنادي 
الباريسي  النادي  أن  وأضافت  اإلجنليزي.  تشيلسي  مدافع 
يرغب يف استعارة روديغر ملوسم واحد على سبيل اإلعارة.

قلب  لضم  حاجته  مرة  من  أكثر  أكد  توخيل  وكان 
دفاع والعب وسط مدافع ورأس حربة، لتعويض الالعبني 
تقارير  املاضي.ونقلت  املوسم  بنهاية  الفريق  عن  الراحلني 
البلوز  الرحيل عن  يفكر يف  روديغر )27 عاما(  أن  صحفية 
خلروجه من حسابات مدرب الفريق فرانك المبارد، الذي 
مييل أكثر لالعتماد على كل من أندريس كريستنسن وكورت 
تياغو سيلفا. اجلديد  للوافد  إضافة  تيموري،  وفيكايو  زوما 
بأندية  املاكينات  األملانية مدافع  ربطت مجلة »كيكر«  كما 
أخرى، مثل »روما اإليطالي وبرشلونة اإلسباني«، علما بأن 

تعاقده مع الفريق اللندني ينتهي يف صيف 2022.

نويـــر يرفــع السوبـر الثانـي 
فــي تاريــخ بايــرن ميونــخ

رفع مانويل نوير، حارس مرمى وقائد بايرن ميونخ، 
الفوز  بعد  بودابست،  سماء  يف  اإلسباني  السوبر  كأس 

على إشبيلية 2-1.
وحمل احلارس األملاني املخضرم )34 عاما( الكأس 
عاليا، وسط فرحة عارمة لزمالئه، مثلما فعل قبل نحو 
32 يوما يف لشبونة، حني رفع كأس دوري األبطال، بعد 

الفوز 0-1 يف النهائي على باريس سان جيرمان.
السوبر  كأس  بطولة  بثاني  البافاري  العمالق  وتوج 
 5 يف  النهائية،  املباراة  إلى  وصوله  بعد  األوروبي، 
براغ  يف  عاما   13 منذ  األولى  املرة  وكانت  مناسبات، 
بفوزه على تشيلسي 3-5 بركالت الترجيح، عقب مباراة 
ماراطونية انتهى وقتها األصلي 1-1، ثم 2-2 بعد اللجوء 

للوقت اإلضايف.

آرسنال يراقب نجم تشيلسي جورجينيو
أنظارهم  آرسنال،  مسؤولو  يوجه 
صفوف  يف  املميزين  الالعبني  أحد  إلى 
تشيلسي، لضمه خالل امليركاتو الصيفي 

اجلاري.
سبورتس«،  »سكاي  لشبكة  ووفًقا 
فإن آرسنال مهتم باحلصول على خدمات 
وسط  العب  جورجينيو،  اإليطالي 

تشيلسي، هذا الصيف.
أرتيتا  ميكيل  أن  إلى  وأشارت 
بجورجينيو،  معجب  آرسنال،  مدرب 
التوقيع مع  منذ أن كان األخير قريًبا من 
أرتيتا  وكان   .2018 يف  سيتي  مانشستر 
يعمل يف ذلك الوقت، مساعًدا للمدرب 
بيب جوارديوال يف اجلهاز الفني ملانشستر 

سيتي.
وأوضحت الشبكة أن فرانك المبارد 
مدرب تشيلسي، يضع جورجينيو ضمن 
خططه يف املوسم احلالي، ومن الصعب 

أن يسمح بانتقاله آلرسنال.

رغم أن الالعب يميل إلى »الميرنغي«

كلـوب عـازم على خطـف مبابـي مـن ريال مدريد

 غوديـــن يوقـــــع 
رسميــا لكاليـــاري

غودين،  دييغو  األوروغواياني  مع  رسمًيا  تعاقده  كالياري،  نادي  أعلن 
غودين  أن  الرسمي،  موقعه  عبر  بيان  كالياري، يف  وذكر  ميالن.  إنتر  مدافع 

انضم لصفوف الفريق بعقد يربطه ملدة 3 سنوات حتى صيف 2023.
وكان غودين قد وّدع إنتر ميالن عبر حسابه الرسمي مبوقع تويتر، يف وقت 
الذي  واالحترام  احلب  على  إنتر،  عائلة  جلميع  الشكر  »كل  وقال:  سابق، 
تلقيته طوال هذا العام«. وأضاف: »لقد كان موسما قويا وغير تقليدي؛ بسبب 
الوضع الذي يعيشه العالم بأسره، ولكن على الرغم من ذلك أعتقد أننا قمنا 

بعمل جيد«.
سنوات،  لـ3  ميتد  بعقد  للنيراتزوري  انضم  عاما(   34( غودين  أن  يذكر 

ولكن عقب انتهاء العام األول، اتفق الطرفان على فسخ التعاقد.



1السنة 01 - العدد 295 -السبت  09 صفر 1442   هـ  - 26  سبتمبر  2020م 1
أخبار الرياضات

محمد هشام
عامر  الوطني،  الفني  املدير  أكد 
شفيق، اتخاذ كل التدابير الالزمة، الجناح 
تربصي املنتخب الوطني لفئة أقل من 20، 

و17 عاما.
لنا  »كانت  أمس  شفيق  عامر  وصرح 
عدة لقاءات مع الدكتور دامرجي، لتحضير 
التدابير  كل  واتخذنا  التربصني،  هاذين 
إلجناحهما«. وأضاف »نحن جد مسرورين 
لتصفيات  استعدادا  التدريبات،  لعودة 
كأس أمم إفريقيا ألقل من 20، و17 عاما، 
بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة«. وتابع 
عامر شفيق »رغم صعوبة الظروف احلالية، 
وتأخرنا يف بداية التحضيرات مقارنة بدول 
الجناح  اإلمكانيات  كل  سنضع  اجلوار، 

هاذين التربصني«.
الفني  املدير  كشف  أخر،  جانب  من 
بطولة  بتأجيل  طالبت  اجلزائر  أن  الوطني، 
إفريقيا  أمم  لكأس  املؤهلة  إفريقيا  شمال 
شفيق  عامر  وصرح  عاما،   20 من  ألقل 
من  البطولة،  هذه  بتأجيل  »طالبنا  قائال 
صحة  على  حفاظا  إفريقيا،  شمال  احتاد 
املغاربة،  »أشقاؤنا  وأضاف  الالعبني«، 
منذ  حتضيراتهم  يف  شرعوا  والتونسيون، 
التاريخ،  بنفس  متمسكون  وهم  مدة، 
الهيئات  رد  انتظار  يف  اآلن  حلد  ونحن 
قبول  عدم  حال  »يف  وأردف  املسؤولة«. 
احلدد  الذي  بالتاريخ  والتمسك  التأجيل 
سابقا، هذا لن ينقص من عزميتنا لنكون يف 

املوعد احملدد النطالق هذه البطولة«.
جدا،  قصيرة  التحضير  »مدة  وتابع 
يجعل  ما  الطويل،  التوقف  لفترة  بالنظر 
الظروف صعبة جدا، لكننا سنعمل كل ما 

يف وسعنا لتجهيز منتخبنا«.
وختم عامر شفيق »ال منلك أي وثيقة 
الدورة،  هذه  تأجيل  تؤكد  حاليا،  رسمية 
تأجيلها  أتوقع  لكن  باشرنا حتضيراتنا،  لذا 
بالنظر لغلق املجال اجلوي، ما يصعب تنقل 

املنتخبات املشاركة يف هذه البطولة«.
املنتخب  مدرب  كشف  لإلشارة، 
بن  صابر  سنة،   20 من  القل  الوطني 
قائمة  عن  االسبوع  هذا  نهاية  سماعني، 
موسعة تضم 34 العبا وجهت لهم الدعوة 
 10 الى  سبتمبر   25 من  تربص  إلجراء 
بسيدي  الوطني  التقني  باملركز  اكتوبر 

موسى بالعاصمة.
يعتبر  الذي  التربص  هذا  ويندرج 
عن  التوقف  من  اشهر  ستة  منذ  االول 
اطار  التدريبات بسبب فيروس كورونا، يف 
التحضيرات لدورة احتاد شمال افريقيا لكرة 
القدم بتونس، املؤهلة الى كأس أمم افريقيا 
2021 التي ستقام مبوريتانيا من 16 فيفري 

الى 4 مارس املقبلني.
وأوضحت »الفاف« ان مسؤولي املركز 
التقني الوطني بسيدي موسى، وبالتنسيق 
تعليمات  اعطوا  للفاف،  الطبية  اللجنة  مع 
صارمة من اجل احترام البروتوكول الصحي 

لوزارتي الشباب والرياضة والصحة.
ويعد نادي بارادو االكثر متثيال يف هذه 
متبوعا  العبني،  ثمانية  بتواجد  القائمة 
واحتاد  بلوزداد  شباب  من  العبني  بسبعة 

العاصمة بأربعة العبني.

القائمة الموسعة
معاشو  رضوان  املرمى:  حراس 
)شباب بلوزداد(، بوضياف ادريس )وفاق 
)شبيبة  اللطيف  عبد  رمضان  سطيف(، 
)مولودية  يعقوبي  امني  محمد  القبائل(، 
اجلزائر(.الالعبون: شمس الدين بكوش، 
محمد اسالم بلخير، محمد عزي، محمد 
اكرم  شاوتي،  رضوان  بلخادم،  فوضيل 
رضا  محمد  بلوزداد(،  )شباب  بوراس 
بارة،  خليل  بولبينة،  عادل  حميدي، 
عبد  زروقي،  مروان  تيتراوي،  محمد 
اجلليل منصور، محمد بوكرمة، ميلود عبد 
القادر  عبد  بارادو(،  )نادي  دادة  السالم 
بشير  محمد  رقيق،  عماد  محمد  متيمي، 
جابري  فارس  وهران(،  )مولودية  بلومي 
القبائل(،  )شبيبة  عريف  حذيفة  نشات، 
زغنون  باتنة(،  )شباب  بركات  أسامة 
وسيم  بوعريريج(،  برج  )اهلي  حميدة 
رحماني،  فؤاد  جنيدي،  محمد  وهاب، 
منصف  العاصمة(،  )احتاد  بوشنان  امين 
عنسل  اسالم  سطيف(،  )وفاق  بكرار 
)اوملبي املدية(، عبد اجلليل امين بن داود، 
قسنطينة(،  )شباب  سياف  انيس  محمد 

عبد املعز دراس.

المدير الفني الوطني، عامر شفيق:

»سنضــع كــل اإلمكانيات إلنجاح 
تربصــي المنتخــب الوطنــي«

بعد معسكرين إعداديين بمدينتي أقبو ومستغانم

 الزلفانــي يعـود لإلشـراف 
على تدريبات شبيبة القبائل

فخري  ومساعده  الزلفاني،  يامن  التونسي  مدربه  عودة  القبائل،  شبيبة  نادي  أعلن 
بلطياف، لإلشراف على تدريبات الفريق األول، بعد غياب طويل.

وكان النادي القبائلي قد خاض معسكرين إعداديني مبدينتي أقبو، ومستغامن، دون 
انتشار  منذ  وتونس،  اجلزائر  بني  والبرية  اجلوية  الرحالت  توقف  بسبب  التونسي،  مدربه 

فيروس كورونا املستجد يف شهر مارس املاضي.
وكشف النادي القبائلي يف بيان عبر حسابه الرسمي، أن املدرب التونسي وجهازه 
املعاون، ينتظرون اول أمس بتيزي أوزو، رفقة الالعب أسامة الدراجي، بعد حصولهم 

على ترخيص من وزارة الخارجية، لدخول األراضي اجلزائرية.
الصحي  للحجر  سيخضع  التونسي،  الفني  اجلهاز  أن  الشبيبة،  إدارة  بيان  وأكد 

اإلجباري ملدة أسبوع، رفقة الدراجي، رغم أن نتائج فحص »بي سي آر« جاءت سلبية.
يف سياق منفصل، قال مراد كعروف، مساعد مدرب شبيبة القبائل، إنه راٍض 
عن مردود فريقه خالل معسكر مستغامن، مشيرا إلى أن الالعبني اجلدد أظهروا جودة 

عالية.
وأوضح كعروف، يف تصريحات لصفحة ناديه الرسمية »بصراحة، أنا راض إلى 
حد بعيد عن مردود الالعبني اجلدد، فهؤالء الشباب أظهروا مستويات جيدة«. وتابع 
التكتيكية، إال أن الشبان  الناحية  أنه ال زال ينتظرنا عمل كبير، خاصة من  »صحيح 
أنفسهم  لتأكيد  بجدية  العمل  مواصلة  إال  عليهم  وما  عام،  بشكل  جيدين  كانوا  اجلدد 
أكثر«، وأردف »أعتقد أن استدعاء 3 العبني ملعسكر املنتخب الوطني، ألقل من 20 
سنة، يثبت أنهم شبان ذوو جودة عالية، ويشكلون استثماًرا جيًدا لشبيبة القبائل، 

وميكنهم إضافة الكثير للنادي واملنتخب«.
أمتلك فكرة صغيرة اآلن عن  التطبيقية،  واملباراة  »بالنسبة ملعسكر مستغامن،  وختم 

التعداد، لكنها ليست كافية، فمن السابق ألوانه تقييم قدرات كل فرد«.
م.هشام

يعد خامس المستقدمين

نبيــل سعــدو ينضــم إلـى 
مولودية الجزائر لموسمين

أعلن نادي مولودية اجلزائر، عن ضّم املدافع نبيل سعدو إلى صفوفه بعقد ميتّد 
شبكة  على  واألحمر  األخضر  للفريق  الرسمية  الصفحة  على  منشور  يف  ملوسمني. 
التواصل اإلجتماعي، جرى تأكيد األنباء التي ظلت رائجة منذ عدة أيام بشأن تقمص 

القائد السابق لنادي شبيبة القبائل أللوان النادي العاصمي.
ويعد سعدو الذي لعب يف الفئات الشبابية للمولودية، خامس املستقدمني إلى  
املدافع  القبائل(،  )شبيبة  صاحلي  القادر  عبد  احلارس  من  كل  بعد  العميد  تشكيلة 
ديوموندي  داودي  إيسال  اإليفواري  املتوسط  )شبيبة سكيكدة(،  حداد  معاذ  احملوري 

)وفاق سطيف(، واملهاجم عبد احلق عبد احلفيظ )مولوية وهران(.
يف املقابل، عرف النادي رحيل كل من املهاجم هشام نقاش واملتوسط الهجومي 

وليد درارجة إلى مولودية وهران، عالوة على فسخ عقد املدافع زيدان ميباراكو.
وفيما يخص الكوادر، جّدد كل من القائد عبد الرحمن حشود وصانع األلعاب 
عبد الرحمن بوردمي عقديهما ملوسمني إضافيني، رفقة املهاجم سامي فريوي الذي مّدد 

ارتباطه مع إدارة »العميد« إلى سنة 2022.
املغترب  الهجومي  املتوسط  التعاقد مع عناصر جديدة على غرار  يتم  أن  ويرتقب 
إلى  إضافة  التونسي(،  الرياضي  )الترجي  ساحة  بن  بالل  واجلناح  ميصالة،  مرباح 
على  املقبل  الفريق  إدارة  أّن  إلى  اإلستقدامات.يشار  قائمة  غلق  قبل  أجنبي  مهاجم 
كأس رابطة أبطال أوروبا، بترقية عدد من العبي الرديف إلى الفريق األول بغية حتصني 
صفوف هذا األخير الذي سينافس خالل -2020 2021 على عدة جبهات تزامًنا مع 

مئوية تأسيسه.
الفارط، وذلك على مستوى  التدريبات األحد  العاصمية يف  التشكيلة  وشرعت 

املدرسة العليا للفندقة واإلطعام بعني البنيان بالعاصمة.
م.هشام

بعد أن أعلن رحيله عن الصفاقسي

بــن شاعــة فــي طريقـة 
للعودة إلى اتحاد العاصمــة

العاصمة  احتاد  األصلي  فريقه  إلى  عودته  عن  شاعة  بن  زكريا  الالعب  كشف 
بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الصفاقسي التونسي الذي التحق به يف امليركاتو الشتوي 

املاضي على سبيل اإلعارة.
بالتربص  االلتحاق  أجل  من  األسبوع  هذا  الوطن  أرض  إلى  الالعب  وسيعود 

واالنخراط مع املجموعة يف أقرب وقت للتحضير والدخول بقوة يف أجواء املنافسة.
أعلن املهاجم اجلزائري زكرياء بن شاعة، رحيله عن النادي الصفاقسي التونسي، 

بعد نهاية عقد اإلعارة الذي انضم مبوجبه لصفوف فريق عاصمة اجلنوب.
وقال بن شاعة، عبر حسابه على »إنستغرام«: »حان وقت الوداع شكرا صفاقس، 

شكرا للجميع، من أخطئنا معه يسامحنا ومن أخطئ معي أسامحه«.
جتدر اإلشارة إلى أن بن شاعة انضم إلى الصفاقسي يف جانفي املاضي، يف إطار 

اإلعارة لنهاية املوسم، من احتاد العاصمة.
وكان الفريق التونسي، قد أعلن يف وقت سابق نية شراء عقد الالعب، لكن يبدو 
أن عديد املعطيات تغيرت بعد خسارة الفريق كأس السوبر واخلروج من سباق الكأس. 

وأوضح زكرياء بن شاعة، يف تدوينة ثانية، أنه سيعود لفريقه احتاد العاصمة.

على هامش زيارته لوالية بجاية
 وزيــر الشبــــاب والرياضـــة يلتقــــي 
برئيســي فريقــي »المــوب« والشبيبــة

سيد  والرياضة،  الشباب  وزير  التقى 
التفقدية  زيارته  هامش  على  خالدي  علي 
املنصرم  األسبوع  نهاية  بجاية   لوالية 
وشبيبة  بجاية  مولودية  فريقي  برئيسي 
بجاية اعراب وبوجللود اللذان تبادال أطراف 
يف  للرياضة  األول  املسؤول  مع  احلديث 
القدم  كرة  رياضة  تطوير  سبل  حول  البالد 
املنشآت  يخص  فيما  سيما  الوالية،  يف 
عن  اإلستفسار  مقدمتها  ويف  الرياضية 
مصير مشروع امللعب اجلديد للوالية الذي 
كثر احلديث حوله خالل السنوات األخيرة 
والذي كان من املزمع اجنازه مبنطقة واد غير 
طاقة  تقدر  والذي  بجاية،  غرب  كلم   10

استيعابه ب 30 ألف متفرج.
الفريقني  مسؤولي  يفوت  لم  كما   
الوصاية  تدخل  لطلب  الفرصة  الغرميني 
قصد مد يد املساعدة لتسوية بعض األمور 
رفع  غرار  على  للفريقني  واملالية  اإلدارية 
العقوبة املسلطة عليهما واخلاصة بحرمانهما 

من اإلنتدابات الصيفية بسبب مشكلة الديون. هذا وقد تسلم ضيف عاصمة احلماديني هدايا رمزية من إدارة الفريقني منها قميص فريق »املوب« 
من يد رئيس الفريق اعراب.

الفريق النسوي لكرة القدم آلقبو ألقل من 20 سنة يتوج بالبطولة...
توج فريق نادي كرة القدم النسوي ملدينة آقبو بلقب البطولة الوطنية النسوية لفئة أقل من 20 سنة بعد القرار الذي اتخذته الوزارة واملتمثل 
يف إنهاء جميع املنافسات الرياضية املرتبطة مبوسم2020/2019 وتعيني أصحاب املراتب األولى كمتوجني بألقاب مختلف الرياضات، ويف غمرة 
الفرحة بهذا التتويج املستحق تلقى الفريق تهاني وتشجيعات السلطات احمللية والوالئية وعلى راسها والي الوالية أحمد معبد، على أمل حتقيق 

نتائج أفضل يف املستقبل السيما تشريف األلوان الوطنية يف املنافسات الدولية.
عبد السالم قريش
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بن سعدية .ن
بلدية  ابن  فضة  بن  مروان  أطلق 
واملوجود  مستغامن  بوالية  بوغالم  أوالد 
يف تركيا من أجل العالج نداء استغاثة 
اجلهات  وكافة  اجلمهورية،  لرئيس 
صحيا  به  التكفل  أجل  من  الوصية  
أو إجالئه  إلى أرض الوطن  عبر طائرة 
رفقة 240 شخصا آخرا حسبما كشفه 
والذي  مولود،  عفيف  السيد  مرافقه 
منصات  على  خاص  فيديو  عبر  أكد 
التواصل االجتماعي أنهما يف وضع جد 
صعب بعدما أجبرتهما  إدارة املستشفى  
املهلة  وانتهت  املغادرة  على  باسطمبول 
أمس اجلمعة  ، بعد انتهاء فترة اإلقامة 
مارس  شهر  أشهر.منذ   07 قرابة  بها 
جعلهما  ما   ، السنة  هذه  من  املاضي 
بعد  بتركيا  الشارع  إلى  بالطرد  مهددين 
نفاذ كل األموال التي مت جمعها يف أكبر 
عامة  الوالية  شهدتها  تضامنية  حملة 

وبلدية أوالد بوغالم خاصة .
  ارتفاع تكاليف و طول مدة العالج 
املرضية  احلالة  و  مرافقه  يضيف    .
مبغادرة  له  التسمح  ملروان  الصعبة  
املستشفى بعد إصابته بشلل شبه كلي 
للسلطات  طلبه   يف   يصر  جعله  ما   .
املعنية ضرورة اإلسراع يف إجالئه لرؤية 

زوجته وابنته.

نورالدين رحماني 
يؤثر  بالبيض معقد و  بالسرطان  مشكل االطفال املرضى 
بشكل مباشر على عالجهم حيث يحتم عليهم حاليا التنقل 
اكثر  اسبوعيا  قاطعني  للعالج  كانستيل  مبستشفى  وهران  إلى 
من ألف كلم لتلقي العالج باألشعة غير املتوفر بوحدة العالج 

بالبيض .
املصابني  األطفال  عدد  أن  إلى  تشير  اإلحصائيات 
قرى  بني  موزعني  طفل  الستني  يفوق  بالبيض  بالسرطان 
حسب  قاسية  جد  عالجهم  ظروف  و  البيض،  بلديات  و 

»نورالدين عباس« رئيس جمعية كافل اليتيم بالبيض ما يؤدي 
حسبه إلى موتهم يف نهاية املطاف بعد معاناة كبيرة تتكبدها 

عائلتهم .
املتحدث ذاته قال »إن أغلب املرضى بالسرطان بالبيض 
يعانون ظروفا اجتماعية مزرية و اجلمعية وضعت حتت تصرفهم 
سيارة إسعاف مجانا لنقلهم خارج مدينة البيض بعد ان عجز 

اغلبهم على توفير مصاريف النقل« .
من جانب اخر قال«شعنبي محمد« احد مرضى السرطان 
التنقل الى  بالبيض » ان العالج بالوحدة خفف عنهم مشقة 
مستشفيات الواليات الشمالية غير ان بعض النقائص الزالت 
تسجل بها كنوعية األكل و غياب النقل« مطالبا مديرية الصحة 

بالتدخل .
من جهته أكد مدير  مستشفى البيض إن«الوحدة يشرف 
تقدم  و  السرطانية  األمراض  يف  متخصص  طبي  طاقم  عليها 
العالج الكيميائي للمرضى بصورة عادية و الذين يفوق عدرهم 
ميزانية  حسب  على  فهو  االكل  نوعية   « اضاف  و  الستني« 
الضمان  صندوق  إختصاص  من  فهو  النقل  اما   املستشفى 

االجتماعي وليس من اختصاص املستشفى« .

نورالدين رحماني 
مشاشتكى الكثير ذوي االحتياجات اخلاصة  بوالية البيض من التأخر يف احلصول على أعضائهم االصطناعية للشهر الرابع 

على التوالي بعد أن تقدموا ملقر الديوان الوطني لألعضاء االصطناعية و لواحقها وقدموا طلباتهم التي لم تلبى حلد الساعة .
و من بني املعنني »محبوبي محمد« الذي قدم رجله االصطناعية لإلصالح و الذي صرح لشبكة األخبار »توجهت الى الديوان 
ن اجل إصالح رجلي االصطناعية  منذ شهر مارس املاضي إال أنه حلد الساعة لم يظهر عليها أي جديد ماجعلني عاجًزا عن احلركة 
و التنقل » يقول محدثنا، مواطنون آخرون تقدموا بطلباتهم الى الديوان من اجل احلصول على أعضائهم االصطناعية لتخفيف 

معاناتهم يف احلركة و التنقل اال انهم لم يتحصلواعليها بعد حسب تصريحاتهم.
توزيع األعضاء االصطناعية على  أن تأخر  بالبيض  للمعاقني  الوالئي  السياق صرح »لعايب محمد »رئيس اإلحتاد  يف ذات 
املعاقني او حتى إصالحها مسجل بقوة بوالية البيض و يوجد أكثر من 20 شكوى مسجلة يف هذا الصدد يف غياب احلل من الديوان 
احمللي بالبيض و الذي اعتبر األمر غير مقبول لفئة تعاني من التهميش و اإلقصاء بواليةوالبيض على حسب رأيه . بدورنا نقلنا 
اإلشغال إلى املدير اجلهوي لألعضاء اإلصطناعية و لواحقها بوالية سيدي بلعباس و الذي أرجع السبب إلى تأخر وصول األعضاء 
االصطناعية من خارج الوطن بسبب جائحة كورونا حيث توقف وصولها منذ شهر مارس يف انتظار إستئناف العملية قريبا و حل 

املشكل الذي وصفه بأنه وطني .

خلضر . بن يوسف
وتستخدم هذه النباتات الطبية التي 
مواد  على  أجزائها  كل  أو  بعض  حتتوي 
فعالة ذات قيمة عالجية ، و تستعمل يف 
صورة جذور أو سيقان أو أوراق أو ثمار أو 
بذور أو عصارة ، أو على شكل أعشاب 
كاملة تزخر بها البالد و تعالج العديد من 
موادها  بفضل  مركزة  بصورة  األمراض 
الكثير  تركيب  يف  تدخل  التي  الفعالة 
من املستحضرات الدوائية ، التي تدخل 
يف إطار الطب التقليدي ، تقدمي وإعداد 
كمال   « االبن  طرف  من  كان  الكتاب 
املؤلف يف مقدمة  بلوطي » ، وقد تطرق 
والشفاء  الصحة  عوامل  أن  إلى   كتابه  
للنباتات  االنسان  تناول  على  تعتمد 
التي  لألعشاب  واستعماله   ، اخلضراء 
والصنف  والنوع  اجلنس  يف  تختلف 
احملتويات  يف  وتتباين   ، مورفولوجيًا 
  ، كيميائيًا  الثانوية  واملنتجات  الفعالة 
 ، اإلنسان  وظهور  التأريخ  بداية  فمنذ 
عرف أهمية عدد منها يف عالج قسم من 
األعراض املرضية التي يشكو منها ، وقد 

عديدة  حضارية  مبراحل  البشرية  مرت 
باألعشاب  التداوي  تطور  على  ساعدت 

والنباتات الطبية.

بلوطي  كمال    « املقّدم  وحسب 
 ،  ) )216 صفحة  الكتاب يف  يقع   ،  «
ويشتمل على مقدمة مهمة متهيدية عن 
الطب البديل ..ومن ثم مواضيعه الطبية 
فهو   ، والوثائق  بالصور  املدعومة  املهمة 
واألبواب  الراقية  الطبية  باملواضيع  زاخر 
تتحدث  التي  النافعة  واملباحث  املفيدة 
نشوئها  وأسباب  األمراض  بعض  عن 
وطرق عالجها ، وقد استكشفها املؤلف 
– بحنكة ودراية – من الواقع والروايات  
مصادر  بعدة  املؤلف  واستعان  كما   ..
هذا  يف  تخوض  وشعبية  وأجنبية  عربية 
 « ليومية  كمال  وأضاف   ،  .. املجال 
نتيجة  بأن اإلصدار جاء   « الوطن  أخبار 
طرف  من  لسنوات  دام  عميق  بحث 
صاحب  ليضيف   ، اهلل  رحمه  الوالد 
جلريدة  حديثه   يف  والتقدمي   اإلعداد 
وجتارب  تراكمات  أن  الوطن«   أخبار   «

ملسيرة  اجلاد   والبحث  السابق  العمل 
 « بلوطي  الوالد » عيسى  الكتاب  مؤلف 

عبر امتداد سنوات كي يخلص إلى شرح 
التداوي باألعشاب التي هي خير عالج 

جعلت   ، املستعصية  واألمراض  للعلل 
فكرة البحث امليداني والتقصي أمرا واقعا 

، رفد به املعلومات الطبية والعلمية بهذه 
وجود  ظل  يف  اجلديدة  العلمية  املدونة 
الدواء  والرغبة احلتمية الكتشاف  احلافز 
الطبي  الكتاب  وندرة   ، والتشايف  للعلة 
النباتي  ، رغم أنه ال يوجد مانع أو كابح 
وذلك عند  والطبي ،   العلمي  للتثقيف 
أسرار  ليضيء  الربو  مرض  من  معاناته 
املمارسات  وأهم  املزمن   املرض   هذا 
العالجية الشعبية ، واألدوات واخلامات 
العالج  يف  احمللية  البيئة  من  املستخدمة 
اآلفات  الكتاب  معّد هذا  يعرض  إذ    ،
جسم  أجهزة  تصيب  التي  واألمراض 
مبسط  ميسور  سهل  بأسلوب  اإلنسان 
متكن   ، اخلاصة  من  أكثر  للعامة 
مفصلة  قوائم  إعداد  من  املؤلف  خاللها 
التداوي  يتم  التي  الطبية  النباتات  عن 
احمللية  أسمائها  وعن   ، واألغذية  بها 
والعلمية ، وعن األمراض التي تعاجلها 
 ، للعالج  الكيميائية   تركيبتها  وعن 
استخدامها  وطرق  ألبرزها  مستعرضا 

وفوائدها العالجية.

كتاب » الدواء بالعالج والغذاء » ملؤلفه عيسى بلوطي

  تسليــط  الضــوء علــى العـالجاــت 
والتـــداوي  باألعــــشاب

 فترة اقامته  باملستشفى  انتهت امس
مــروان بن فضــة مريـض مهـدد 
بالطـرد إلى الشــارع في تـركــيا

البيض
يضطرون التنقل الى وهران للعالج باالشعة
مرضــى السرطـان يعانـــون

ذوو االحتيــاجات الخـاصة 
متذمــــرون  

صدر عن دار« ساجد »  للطباعة والنشر كتاب ) الدواء بالعالج والغذاء  ( وهو كتاب علمي منهجي ، و بحوث 
مخطوطة قيمة للمؤلف« عيسى بلوطي »  قام بجمعها وتدوينها وطبعها ، وهي عبارة عن جتارب واستخالصات 
يف الطب البديل والعالجات والتداوي باألعشاب وما وصلته من حاالت مرضية عاجلها ، و جتارب قام بها بنفسه 

وكتب عنها وبحث فيها ودونها ، استمدها من تنوع وغزارة الغطاء النباتي .. 

يعاني مرضى السرطان بالبيض 
من غياب النقل ونقص التكفل 
باألطفال املصابني بالسرطان.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والية ايليزي
 دائرة ايليزي

بلدية ايليزي
 مكتب اجلمعيات

رقم 2020/05
 وصل تسجيل التصريح تأسيس جمعية محلية

 
طبقا إلحكام القانون رقم 12-06 املزرخ يف 18 صفر 1433 املوافق لــــ12يناير 2012 املتعلق ياجلمعيات مت هذا  اليوم 2020/02/23 إيداع 

ملف اجلمعية:
 املسماة: جمعية نشاطات ملعب 19 مارس 1960ايليزي

املقيمة  :ايليزي  يترأسها السيد :مذكور محمد عبد الرحيم 
تاريخ و مكان االزدياد : 1986/07/17 العنوان الشخصي : حي الوئام ايليزي 

 
مالحظة : هذا الوصل صالح الى غاية 2023/03/25 

املكتب  التنفيذي

إشهار إنشاء  جمعية ذات صبغة محلية
طبقا ألحكام القانون رقم 06-12 املؤرخ يف جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ذات الطابع اإلجتماعي السيما املادة رقم 18 منه.

لقد مت هذا اليوم : 21/09/2020 تأسيس اجلمعية احمللية
املسماة: جمعية جلنة حي النفيظة اجلنوبية 02 بلدية عني اخلضراء-

املعتمدة حتت رقم: 11 بتاريخ : 21/09/2020.
الرئيس : حجاج عبد القادر.

املقر اإلجتماعي:مسكن السيد /حجاج عبد القادر الكائن بحي النفيظة اجلنوبية 02_عني اخلضراء_.
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الثقايف  املقهى  أطلق 
عدده  بوعريريج   ببرج 
''مكتبة  مبادرة  من  السابع 
اسم  حملت  مقهى''،  يف 
الكاتب الفنان الراحل خالد 
بورنان  مقهى  يف  ترايكية 

ببرج بوعريريج. 
على  العدد  ويهدف   
تشجيع الوافدين نحو املقاهي 
من  والقراءة  املطالعة  على 
من  مجموعة  توفير  خالل 
كافة  تلبي  املختلفة  الكتب 
التي  البادرة  األذواق،  وهي 
املقهى  رواد  استحسنها 
العاديني الذين أكدوا أن مثل 
هذه األنشطة تساهم يف نشر 
الوعي أكثر والثقافة، خاصة 
تكاد  التي  املطالعة  ثقافة 

تصبح منعدمة . 
والقائم  الكاتب  أكد 
عبد  الثقايف  املقهى  على 
تصريح  يف  بوكبة  الرزاق 
'' العودة  ألخبار الوطن،  أن 
بعد  امليداني  النشاط  إلى 
شهور من احلجر جاء قويا من 
من  مجموعة  تقدمي  خالل 
بهدف  بورنان  ملقهى  الكتب 
الى  الِكتاب  وحتبيب  تقريب 
الشباب اجلزائري الذي عادة 
يقرأ،  ال  بأنه  اتهامه  يتم  ما 
املجتمع  يبادر  أن  غير  من 
وحتى  واملدني  الثقايف 
املناخات  بتوفير  احلكومي 
التي تؤدي به أن يقرأ،  وهو 
ما جعلنا ننشئ مكتبة داخل 
تكبر  والتي  املقاهي  أحد 

السامي  هدفنا  بالتطوع،  
املقهى  حتويل  هو  واألكبر 
إلى  العابر  للكالم  من فضاء 

فضاء ثقايف حضاري ''. 
العدد  هذا  ويأتي   
الذي  للمقهى  كاستئناف 
بسبب  شهور  منذ  توقف 
عطلت  التي  كورونا  جائحة 
أن  قبل  مدة  منذ  نشاطه 
رمضان  شهر  خالل  يعود 
خالل  من  ُبعد  عن  ولكن 
مواقع  على  النشاطات  بث 
التواصل االجتماعي بطريقة 

الكترونية. 
 

صفاء كوثر بوعريسة

سميرة مزاري 
الدجاج«  »مرسى  األثري  املوقع  تسييج  مشروع 
أسند، حسب ما علمته »أخبار الوطن« من مصادر 
مؤسسة  إلى  لبومرداس  الثقافة  مبديرية  مطلعة 
مباشرة  املقاولة  تنصيب  عملية  متت  وقد  »نعاس«، 
بعد استفادة املديرية من غالف مالي، قصد إعادة 

االعتبار لهذا املوقع األثري الهام.
على  »بناء  جاء  التسييج  مشروع  أن  وأضافت 
تعليمات من والي بومرداس يحي يحياتن، الرامية 
إلى تثمني التراث الثقايف للوالية، السيما وأن املعلم 
ضمن  سنوات   4 حوالي  منذ  صنف  قد  األثري 

احملميات األثرية الوطنية«.
املصادر،  ذات  حسب  املوقع،  تسييج  بعد  ويرتقب 
»الشروع يف إعداد حفريات باملكان من قبل مؤرخني 
أغوار  من  املزيد  لكشف  اآلثار،  علم  يف  ومختصني 
املوقع وأهميته التاريخية، واجلعل منه وجهة ثقافية 

بامتياز«.
2006 جراء  اكتشف سنة  املوقع  أن  بالذكر  وجدير 
عمليات التحري واملعاينة التي كانت جتريها مصلحة 
الثقافة لبومرداس، بالتنسيق  الثقايف مبديرية  التراث 
خلصت  حيث  »السواقي«،  الثقافية  اجلمعية  مع 
هذه التحريات إلى أن موقع »مرسى الدجاج« ببلدية 
يف  املكتشفة  األثرية  املواقع  أهم  من  يعد  زموري 
كنوز  من  يختزنه  ما  إلى  بالنظر  األخيرة،  السنوات 

أثرية هامة حلضارات متنوعة.

املدينة  موقع  يتضمن  الفضاء  هذا  أن  أثبتت  كما 
التي  الدجاج«  »مرسى  الشهيرة  التاريخية 
قدميا  وعرفت  االسالمية  الفترة  يف  اشتهرت 
مدن  أشهر  من  وكانت  »روسوبيكاري«،  باسم 
مرفأ  أنقاض  على  بنيت  وقد  القيصرية  موريطانيا 
خالل  القرطاجيون  شيده  الذي  »روسوبيكاري« 

القرن السادس قبل امليالد.
األثرية  احملميات  املوقع ضمن  تصنيف  من  وبالرغم 
الوطنية منذ 4 سنوات، غير أن افتقاره لسياج وقائي 
وعدم وعي البعض بقيمته الثقافية، جعله يتعرض 

للتخريب.

تقدم احملامي سمير صبري احملامي ببالغ 
عاجل للنائب العام ضد الفنانة السورية أصالة 
نصري القتباسها جزءا من حديث للنبي صلى 

اهلل عليه وسلم فى أغنيتها اجلديدة »رفقا«.
املبلغ  أصدرت   « بالغه  يف  صبري  وقال 
ضدها ألبوما غنائيا حديثا يحتوي على أغنية 
معنونة باسم رفقا وجاءت كلمات هذه األغنية 

اقتباسا من حديث نبوي شريف مما دعا األزهر 
الشريف إلصدار بيان«. ورأى صبري أن فعل 
عليه  ويعاقب  أديان  ازدراء  جرمية  »يعد  أصالة 

مبوجب نص املادة 98 من قانون العقوبات«. 
»إدراج  العام  النائب  من  احملامي  وطلب 
اسم الفنانة السورية على قوائم املمنوعني من 
مغادرة البالد والتحقيق فيما ورد بهذا البالغ، 

اجلنائية  للمحاكمة  ضدها  املبلغ  وإحالة 
العاجلة.« 

»مجمع  إلى  بالغه  يف  صبري  واستند 
البحوث اإلسالمية يف األزهر الشريف، والذي 
طلب عدم االستماع أو الترويج ألية أغنية يتم 
معتبرا  النبوية،  األحاديث  االقتباس من  فيها 
االقتباس من أحاديث النبى ليصبح جزءا من 

 حملت اسم الكاتب الفنان ‘’خالد ترايكية ‘’ 

 المقهــى الّثقافــي يطلــق 
العــدد السابــع مـن مباــدرة 

‘’مكتبــة في مقــــــهى’’

نصبت مديرية الثقافة لوالية بومرداس، مؤخرا، املقاولة املكلفة بتسييج موقع »مرسى الدجاج« 
األثري الواقع ببلدية زموري، الذي صنفته وزارة الثقافة يف سنة 2016 ضمن احملميات األثرية الوطنية.

بومرداس
نحو تهيئة الموقع األثري »مرسى الدجاج« بزموري

أصالـــة متهــــمة بازدراء األديــــــان!

وزيرة الثقافة قالت إّن احلدث سيكون سنويا

“الدخــول الثقافــي”ُيكـّرم 
صاحـب“الثـالثيـة”محمـد ديـب

“الدخول  فعاليات  انطالق  عن  املاضي،  اخلميس  دودة،  بن  مليكة  الثقافة  وزيرة  أعلنت   
الثقايف” موسم »2020 – 2021«، اليوم السبت، وسط تكرمي األديب الراحل محمد ديب وتسطير 

برنامج ثري حتت شعار “ثقافتنا يف تنوعنا ووحدتنا”.
مبساره  عرفانا  ديب  محمد  الكبير  اجلزائري  والرائي  الكاتب  اسم  األولى  الدورة  هذه  وحتمل 

األدبي الثري.
وقالت بن دودة يف ندوة صحفية نشطتها بقسر الثقافة، إّن “احلدث سيحتفى به سنويا ويكون 
مرفقا بأنشطة ثقافية متنوعة تفرد مساحة مهمة ألعمال وإبداعات الشباب يف املسرح والتشكيل 

واألدب واملوسيقى ملنحهم فرص الظهور والتواصل مع اجلمهور”.
بقصر  ديب  محمد  جناح  معرض  بزيارة  أكتوبر،  الـ7  غاية  إلى  يدوم  الذي  احلدث  وينطلق 
اجلهوية  واملسارح  الوطني  للمسرح  املسرحية  لإلنتاجات  وأخر  التشكيلية  الفنون  ومعرض  الثقافة 

وعروض موسيقية واستعراضات.
تأمالت  58 سنة،  بعد  املسرح اجلزائري  “املنجز  تنظيم ندوات فكرية منها  ويشهد األسبوع 
اجلزائري  املسرح  يف  البنيوية  والتحوالت  الوظيفي  الدور  حول  ‘إسهامات  تقدم  كما  ورهانات”. 

وغيرها.
وكتكرمي للراحل محمد ديب تقام إضافة إلى معرضه، ندوة حول صاحب “الثالثية” باملكتبة 

الوطنية، إلى جانب ندوة بعنوان “أجل فلسفة الثقافة “.. وغيرها.
 حسان. مرابط

الثقافية يف  للمشاريع  الثقايف  املورد  الغرافيك ظريفة مزنر مبنحة  فازت املخرجة اجلزائرية ومصممة 
اجلزائر عن مشروع فيلمها »دار احلراك«.

املجاهدة  مسار  تقاطع  خالل  من  فيفري   22 يف  اجلزائري  الشارع  حراك  يرافق  الفيلم  إن  وقالت 
حسيبة بن يلس، التي كسرت تابوهات عصرها وبيئتها احملافظة عبر انضمامها إلى صفوف جيش 
كافة  غرار  للشارع على  اخلروج  تتأخر يف  ولم  السابعة عشرة،  اجلزائري عن عمر  الوطني  التحرير 
نوفمبر«  »ثورة  جيل  أصوات  الشارع  يف  احتدت  حيث  االبتسامة،  ثورة  أطلقوا  الذين  اجلزائريني 

وشباب االستقالل.
وقد فاز مشروع ظريفة مزنر إلى جانب 40 مشروعا آخر يف مختلف مجاالت اإلبداع اختارته جلان 

التحكيم من بني626 استمارة تلّقاها املورد الثقايف.
وسجلت اجلزائر حضورها يف املنح اإلنتاجية، التي متنحها سنويا مؤسسة املورد السنوية للمبدعني من 
مختلف املناطق العربية بإجناز أعمالهم يف مختلف املجاالت الفنية والثقافية من املسرح واملوسيقى 

والسينما والكتاب والغناء والفنون البصرية.
 ق.ث

المخرجـة ظريـفة مزنـر تفــوز 
بمنحة إلنتاج فيـلم »دار الحـراك«
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تشكلت صورة منطية عن العربي عموما أنه 
رجل يسيره قلبه ويحكم فؤاده نواصي اخلير 
والشر فيه، فيدفع الشر إذا استشعره ويدني 

إليه اخلير عندما ميأل قلبه، لكن بعض احلواس 
فيه معطلة، أو هي قائمة لكنها ال تعمل وفق 

مقتضى احلال، حيث أن البصر والسمع ال 
يحكمان إنفعاالته أحيانا وال يؤسسان فيه 
ثقافة »التعبئة النفسية«، وال يشكالن فيه 

القدرة على )الرد الفاعل واآلني(، ذلك ألنه 
اقتنع أو لعله ُحمل على القناعة حمال أن 

الصورة يف مجملها خاضعة للتركيب واملونتاج 
والزيادة والنقصان، والصوت أيضا قد يكون 

متغيرا أو مكذوبا أو مقبوض ثمنه لم يأت عبر 
أزقة اقلب ليؤثر بل مت صنعه فيما بني احللق 
واللسان ليس فيه من الصوت إال الصوت، 

واإلحساس فيه منعدم.

شكلت الصورة والكتابة عند الغربيني 
أيقونات ثورية ساهمت بجالء يف التأسيس 

للوعي السياسي والثوري عندهم، فلطاملا 
 )Jean Jack Rousseau( أعتبر
عرابا للثورة الفرنسية ملا ساهم به من أفكار 
حداثية وكتب ومؤلفات ألهب بها الشعور 

الوطني لدى الفرنسيني وغيرهم وأجج فيهم 
الوعي بقضيتهم وكّره إليهم الظلم ورسم صورة 

حقيقية للحاكم الفاسد الظالم، وباملقابل 
أسس فكريا للدولة املدنية التي تقوم على 

العدل واملساواة، وبقيت أفكاره وأفكار غيره 
مثل )الفونتان( و)موليير( وآخرون صاحلة يف 

كل زمان ومكان كإطار معريف للوعي السياسي 
والوطني.

لكن العربي لألسف ال يزال يجهل دور 
األدب والقصة املكتوبان أو املرئيان يف تشكيل 

روح املواطنة لديه وأخذ العبر وتعلم الدروس 
وإمضاء شهادة ميالد جديدة له بعنوان 

)مواطن متجدد( من خالل قصة يقرؤها أو 
فيلم يتابعه أو قصيدة يسمعها، والكالم هذا 

نفسه ينطبق على الساسة واحلكام واملسؤولني، 
حتى أنهم باتوا هم واملواطن سواء يف »الرعونة« 

و«الغباء« و«السذاجة«، فالسياسي احلاكم 
واملسؤول يسمح بتمرير أعمال أدبية وفنية يف 

شكل كتب وقصائد ودواوين ومسرحيات 
وأفالم ومسلسالت وأغاني ُتّعري الواقع 

العربي البغيض ويقدم أصحابها من خاللها 
صورة تكاد تكون والواقع سواء بسواء إال أنها 

عبر تلفاز أو على ركح أو يف قاعة سينما، 
فيها ما فيها عن فساد األنظمة وأشكال 

القمع وسياسات التهميش وفنون القمع، 

ُتَفّصل بشكل واقعي كل مفاسد املسؤول 
واملظالم الواقعة على من هم حتت مسؤوليته، 

وباملقابل يتمظهر املواطن يف شكل ذلك األبله 
الذي يرتدي عباءة )الذواق( و)املثقف(، 

الذي يحضر أمسية أدبية فيها تشريح الواقع 
الفاسد فيكملها على تصفيقات يديه وتعابير 

من وجهه فيها االنبساط والرضى ثم يعود 
أدراجه ليلتقي بالنوم ويترافقا سويا إلى السرير 

ويتعانقا، أو ذلك )األرعن( الذي يتسمر يف 
ساعة مبكرة يف مقعده بقاعة سينما ليتابع 

فيلما تنهال منه رسائل سياسية كأنها قذائف 
جيش يستميت وتسيل منه صور الظلم 

واملظلومني وفساد الفاسدين كأنها أنهار وجدت 
منحدرا فانحدرت يف صورة حتاكي الواقع الذي 

يعيشه، وال يفصل بينهما إال أنه جالس 
وهم ميثلون، وينهي جلسة الفيلم على كلمة 
النهاية، كأن تلك )النهاية( هي نهاية الواقع 

احلقيقي كما انتهت أحداث الفيلم.

رغم أن الفنان دريد حلام قدم عمال سينمائيا 
سنة 1984 بعنوان )احلدود(، عن مأساة 
العرب يف اصطناع احلدود وتفريق األمة 

وجعلها كيانات متمايزة رغم احتادها يف عوامل 
الدين واللغة والتاريخ واملصير املشترك، إال 

أن ذلك لم يرسخ فيهم »رسالة العصف 
الذهني« الذي أراد أصحاب الفيلم فعلها، 

وأعتبر الكثيرون من أبناء األمة أن الفيلم فيلم 
فقط فيه مجموعة أحداث تتابعت وشخوص 

تداخلت يف قالب كوميدي فحسب.

احلراك الثوري الذي عرفته كثير من البلدان 
العربية بدء من سنتي 2010 و 2011 ارتكز 

يف مجمله على قضايا الالعدالة االجتماعية 
ومتكني الظالم على رقاب الناس وكسر وعي 
املواطن بحقوقه وما يجب له من حق معقود 

بيد الدولة، إال أن«الثائرين« يومها وخاصة يف 
مصر لم يستفيدوا من رصيد هام من األعمال 

الدرامية التي أّرَخت حلقبة هامة من تاريخ 
الدولة بعد الثورة املصرية سنة 1952 حكمت 

فيها األجهزة األمنية باحلديد والنار رقاب 
املواطنني البسطاء وسلبتهم آدميتهم وكسرت 
فيهم حب الوطن وجمالية الدفاع عنه، ففي 

فيلم »شىء من اخلوف« الذي اعترضت 
الرقابة على أجزاء منه بداعي أن شخصية 

)عتريس( ترمز إلى »عبد الناصر« ُقّدم فيه ما 
يشبه النقد الالذع لنظام الثورة الوليدة، وحاول 

لفت انتباه املتابع لصورة املستقبل السياسي 
للدولة إذا رضي بالشكل الذي ُيحكم به 

ومنهجية من يحكمه، وفيلم »الكرنك« أين 

صور معاناة طالبني جامعيني تعرضا لشكل 
مستحدث من الظلم على يد من يفترض 

فيهم حمايتهم، وقدم للمشاهد يف تلك احلقبة 
صورة تكاد تكون »حقيقية« عن التعذيب 
املمنهج الذي يتفنن فيه ضباط جهاز أمن 
الدولة املصري، ولم يشذ فيلم »احنا بتوع 

األوتوبيس« عن القاعدة العامة لشكل العمل 
الدرامي املصري، حيث أعطى الفيلم جرعة 
قاسية جدا من اإلحباط واحلنق )للمواطن / 
املشاهد( عن الصورة اخللفية لألمن السياسي 

وما يف السجن )غير الظاهر( من عذابات 
الفنانني والشعراء والبسطاء ممن يتناجون فيما 
بينهم بآمالهم يف »العدالة واملساواة واحلرية«.

بعض األعمال العربية أيضا قدمت رسائل 
للشعوب لكنها لم تستفد منها وكانت ال ترى 

منها إال أنها )عمل متثيلي( غير حقيقي، 
يف تونس واملغرب، ويف الكويت قدم »عبد 

احلسني عبد الرضا« مسرحية عن مرحلة 
احتالل العراق للكويت سنة 1991 ولعب 
فيها دور »صدام حسني«، غير أن املفارقة 
أن احلاضرين يومها ضحكوا حتى ماتت 

قلوبهم رغم أنه وجه نقدا الذعا للسياسة 
الكويتية واخلليجية على خلفية الغزو العراقي 
واالستعانة باألجنبي. واحملزن يف األمر اليوم 
أن الشعب الذي كان عليه االستفاقة ليقرأ 
جيدا رسائل الصورة املتحركة لم يستفق، 

واستفاق بدال عنه احلاكمون ليستغلوا ذات 
الوسيلة خلدمة رسالتهم ومنطقهم، ويف 
مسلسل »االختيار« الذي ينتجه النظام 

املصري خير مثال، بعد خطئه ذات يوم عندما 
أجاز فيلم »البريء« لـ)أحمد زكي( غير أن 

احلظ حالفه يومها إلى اليوم ولم يفعل الفيلم 
فعلته يف نفوس املواطنني، ألنهم ببساطة رأوه 

رأيا العني ولم تبصره قلوبهم.

يف احملصلة، هناك فجوة معرفية شاسعة يف 
ذهنية العربي ال جتعله قادرا على قراءة الرسائل 

السياسية ومحفزات الوعي الثوري والوطني 
التي يبثها له صناع الصورة املتحركة عبر 

األفالم واملسلسالت، ألنه ببساطة لم يستطع 
ربط السياسة بالفن وال السياسة بالدراما، 

وظل يعتقد وال يزال أن السياسة موجودة يف 
مقر احلزب وقصر الرئاسة وكتب السياسيني 

ومحاضراتهم، لذلك قد نحتاج وقتا أطول 
كعرب إلعادة االرتباط بني للمفهومني 

وداللتهما.

15السنة 01 - العدد 295 -السبت  09 صفر 1442   هـ  - 26  سبتمبر  2020م
أقالم

د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجماعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

العصف الذهني بالصورة املتحركة

ومعركة الوعي المجمركة

إن معارك الوعي تدار 
من كل مكان وحروبه 
تقوم على كل صعيد 

فيه مواطن يبحث عن 
مجده وظالم يدفع عن 
نفسه وجيل يريد وأد 

املاضي مبفرده، فيشكل 
أفراده فيما بينهم ذاك 
ميثاقا غليظا يسمح 

لهم أن يرفعوا يف 
باحات التاريخ هاماتهم 

عن جناح اكتسبوه 
يف معارك وحروب 

خاضوها من أجل بقاء 
ذكرهم وَتوّلُد أجيال عن 

أجيالهم تكره الظلم 
وتقهره وحتمل لواء 

املجد وترفعه وتكسب 
كل رهان فيه عيش 

كرمي ووقت سعيد وشأن 
محترم.
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   أّيها الَكتبُة َتوقُفوا؛  
فَما عاَد للَقلِم َصيٌت أو 
َصوٌت؛  َتوُت احَلقيقُة 

فكيِر،  يف َغياِهب التَّ
وَتنتِحُر احُلرّيُة على 

األسُطِح الَبيضاِء. 
.و ما عاَد للَمقاِم 

َمقاٌل. . َتوقُفوا فقْط 
مُت ُيزاِحم  علَّ الصَّ
جيَج؛ وَينتِبُه  الضَّ

إليه!
    َتوّقُفوا، َفقد باَت 
من الَغباِء الِكتابُة 
عن احُلرّيِة وأنتم 

ُسجناٌء يف َدواِخلُكم، 
ُمرتِعبون، َعاِبُثون، 

ماُروَن أمام أبواِب 
جِن نحَو مراِبِع  السِّ
الُعبودّيِة، َتِملوَن 

روَن  ياِفطاِت الَعاِر وُتبرِّ
للّسجاِن َصريَر 

األبواِب احَلديدّيِة 
وَصقيِع امَلكاِن. َماُضون 

على ُظهوِر َخيٍل ما 
َعادْت َتصهُل  ُمنكِفَئًة 

وَباِسطًة ُظهوَرها 
اكِبني، راِغبًة يف  للرَّ
ُعشٍب يابٍس على 

أطراِف الِقفار! 
َتوّقفوا، َفقط  ألّنُكم 

ُتواِجهون َطواِحنَي 
الَهواِء؛  فـ »الْتُروَباُدور« 

ما عاَد ُيراِوُد 
اجَلميالِت على األرِض 

امُلقّدسِة، باَع َصوَته، 
ة  واْختَفت أحلاُنه احلرَّ
يف أِزَقة الُقصوِر؛  وبنَي 

باَيا؛ ما  َجداِئل الصَّ
عاَد »الْتُروَباُدور« 
ُيِخيف امُللوَك وال 

ُيطرُبهم؛  َفقد تاَه يف 
َساحاِت الُعبودّيِة، وباَع 
مِن  الكماَن بَبخِس الثَّ

وأحياًنا بال َثمِن!
    َمن ِمنُكم رفَع 

َعِقيرَته إلى الّسماِء؟ 
َمن ِمنُكم رفَض البيَع 
راَء؟ َمن ِمنُكم  والشِّ

استلَّ َسيفُه وَلم ُيِعدُه 
إلى ِغمدِه بعد َمنصٍب 

َووعٍد ُبهتاٍن؟ وَمن 
ِفيَنا ما يزاُل َيتِطي 
نا  جواَد احُلرّيِة؟ فكلُّ
َنبيُع بالّصمِت وبَرننِي 
يناِر؛ َنبيُع امَلبادَئ  الدِّ

يف ُسوِق الَهذياِن 
واألجساَد يف أسواِق 
الّنخاسِة؛  وَبينُهما 

هامُة وامُلروءُة  َتضيُع الشَّ
واألخالُق.. وحنَي 

َتضيُع األخالُق َتضيُع 
احُلرّيُة!

بلسان عبد العزيز تويقر

فـي انِتَظـار 
مــت..! الصَّ

 الجزائُر ُتحِصي 175 إصابًة 
َجديدة بكورونا أمس الجُمعة
سجلت اجلزائر  175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خالل 

الـ 24 ساعة األخيرة،،  ليرتفع إجمالي اإلصابات إلى 50754 
حالة.

وأفادت اللجنة الوطنية ملتابعة ورصد فيروس كورونا بأن 22 
والية لم تسجل أي إصابة جديدة، فيما سجلت 20 والية 

أقل من تسع حاالت إصابة بكورونا، بينما سجلت 06 واليات 
أزيد من 09 إصابات بالفيروس.

أّوُل اتفاقّيِة تعاون بيَن بريِد 
الَجزائــر ووَكالـة سياحّيـة

األغواط 

ُز نحـــو 60  األمــُن يحجـِ
رًة! ألــَف أورو مــــزوَّ

بأمن والية األغواط ثالثة أشخاص مبدينة  واملالية  االقتصادية  الشرطة  أوقفت مصلحة 
األغواط وسط، تتراوح أعمارهم بني 34 و54 سنة، بتهمة تكوين جمعية أشرار إلعداد جناية 
تقليد األوراق النقدية من العملة األجنبية، حيث مت حجز ما يقارب 60 ألف أورو مزورة، أي 

نحو 2 مليار سنتيم. 
األغواط،  قضاء  مجلس  نيابة  إلى  الصباح  هذا  احلال  قضية  املتهمون يف  حوِّل  وعليه، 
حيث مت إيداعهم احلبس املؤقت بالتهمة املنسوبة إليهم يف محاضر الضبطية القضائية يف انتظار 

استكمال التحقيقات ومحاكمتهم.
ع نورين

ُتونس َتفرض إجَراءات خاصة 
على الَوافـدين من الَجزاِئـر 

كشفت 
وزارة الصحة 

التونسية، أمس 
اجلمعة، عن 
اعتزام الوزارة 

تطبيق إجراءات 
خاصة على 
الوافدين من 
خمس دول 

بينها اجلزائر.
وقالت 

الوزارة يف بالغ » فيما يتعلق باجلزائر وليبيا أنه مت “إعداد إجراءات خصوصية سيتم تفعيلها 
فور فتح احلدود بني تونس وهذين البلدين الشقيقني”.

وأضافت » فيما يتعلق بفرنسا وإيطاليا ومالطا، “فسيتواصل اعتماد تطبيق اإلجراءات 
املعمول بها حاليا واملتمثلة يف إجبارّية استظهار جميع الوافدين من هذه البلدان حتليال سلبيا 
واخلضوع للحجر الصّحي الّذاتي يتراوح بني 7 و14 يوما حسب احلالة، مع تشديد عملّيات 

الرقابة من طرف الهياكل املعنّية”.
ق.م

انطالًقا يف العمِل بِتقنّيِة الّدفع اإللكتُروِني

عني الدفلى

ُمحاولـــــُة انِتَحـــار شــــاٍب 
َحرقــا ببلدّيـــة الَمايــــن

استيقظ سكان بلدية املاين جنوبي غرب عاصمة والية عني الدفلى على محاولة انتحار 
شاب )ج. ل( يف العقد الثاني من عمره، حيث أضرم النار يف جسده وسط املدينة، ما جعله 
يصاب بحروق من الدرجة الثالثة، حسب مصادر استشفائية. وعليه، نقل الشاب يف حالة 
حرجة جدا إلى مستشفى سيدي بوعبيدة مبدينة العطاف من طرف عائلته، ليتم حتويله بعد 

ذلك نحو مستشفى الدويرة باجلزائر العاصمة نظرا إلى خطورة إصابته.
 يذكر أن مصالح الدرك فتحت حتقيقات يف احلادثة التي اهتز لها سكان املنطقة.

عمران ليسير

فرنسا

 إصابــُة 4 أشَخــاٍص قــرَب مقــرِّ 
َصحيفـة »َشارلي إيبــُدو« الّسابــق

أفادت وسائل إعالم فرنسية، أمس اجلمعة، بأن 4 أشخاص أصيبوا جّراء عملية طعن 
نفّذها رجل مسّلح بسكني على مقربة من املقر السابق ملجلة »شارلي إيبدو« يف باريس، وأعلنت 

عن توقيف مشتبه به ضلع يف الهجوم.
اثنني مشتبه بهما«. يف  إننا »نبحث عن  قالت  املنطقة،  أغلقت  التي  الفرنسية  الشرطة 
حني حتدث رئيس الوزراء الفرنسي عن إصابة 4 أشخاص يف الهجوم الذي وقع خارج املكتب 
اثنان منهم يف حالة خطيرة، عقب عملية طعن تعرضوا لها قبل أن يلوذ  السابق يف باريس، 

املعتدون بالفرار«.
تعرضت  التي  إيبدو«،  »شارلي  ملجلة  السابق  املقر  من  بالقرب  الطعن  عملية  وجرت 
الـ 11 يف باريس. وقال مساعد عمدة بلدية باريس »إميانويل  العتداء عام 2015، يف الدائرة 

غريغوار«، يف تغريدة على تويتر: »الشرطة ما زالت تبحث عن شخص ميثل خطرًا«.
ووفقًا لصحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، فإن منفذ الهجوم كان مسّلحًا بساطور وغادر املكان 

باملترو يف شارع »ريتشارد لونوار«.
وكاالت

بادرت، أول أمس، مديرية البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والرقمنة بتبسة 
إعالمي،  يوم حتسيسي  تنظيم  إلى  التقليدية  والصناعات  السياحة  مديرية  مع  بالّتنسيق 
املعامالت  مفهوم  تعزيز  حول  يتمحور  السياحية،  والوكاالت  الفنادق  أصحاب  لفائدة 
املصرفية والتجارية، وتوسيع نطاق استخدامها عن طريق تقنية الّدفع اإللكتروني يف إطار 
واالعتماد  اإللكترونية،  املعامالت  تشجيع  إلى  الرامية  اجلديدة  الوطنية  اإلستراتيجية 
التجارية، وبغرض حتسني اخلدمة  على مختلف وسائط الدفع اإللكتروني يف املعامالت 

العمومية. 
م اليوم التحسيسي بفندق »األمير« بوسط مدينة تبسة، والذي شهد توقيع  وقد ُنظِّ
أّول اتفاقية تعاون بني بريد اجلزائر ووكالة » Desti World » للسياحة والسفر 
من أجل الشروع يف العمل بتقنية الدفع اإللكتروني وتسهيل املعامالت التجارية والقضاء 

تدريجيا على التعامل باألوراق النقدية وتطوير اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنني.
فيروز رحال

َحريــــٌق 
بُمستــودع 
لَتخزيــِن 
واد  المـــَ
بّيِة في  الطِّ
بئـر خـادم

تكنت وحدة 
احلماية املدنية 
لبئر مراد رايس 

والوحدات املجاورة 
لها من إخماد 
حريق شب يف 

مستودع لتخزين 
املواد الطبية 

وشبه الصيدالنية 
بأعالي بئر خادم.

وذكر بيان 
احلماية املدنية، 

أمس اجلمعة، 
أن العملية 

تطلبت إقحام 7 
شاحنات، مكنت 

من السيطرة على 
احلريق وحماية 

عدة سكنات 
مجاورة.

الوادي

َمصــــــرُع أم وابِنَهــــا 
فــي َحـــاِدث َسيــــر

توفيت، أمس اجلمعة، امرأة وابنها يف حادث سير وقع بالطريق الوطني 
رقم 03،  على مستوى مفترق الطريق املؤدي لبلدية أم الطيور بالوادي.

 وسبب احلادث انحراف ثم اصطدام سيارة من نوع »قولف« بعمود الفتة 
كانت على حافة الطريق الوطني رقم 03، بأم الطيور يف البعاج.

وبحسب بيان للحماية املدنية، فإن احلادث أسفر عن وفاة األم البالغة 
من العمر 54 سنة وابنها البالغ من العمر 21 سنة، يف حني أصيب السائق 

بجروح خفيفة. يذكر أن الضحيتني نقلتا من طرف مصالح احلماية 
املدنية إلى مستشفى أم الطيور بالوادي.


