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عنابة

اسِتــــالُم َهياكـــــَل 
َتربوّيـــٍة جديــــَدة  
الَموسم الّدراسَي الُمقبل

06
بومرداس

500 َعائلــة ُتــوّدع 
اِليَهـــات  َجحيــَم الشَّ

ــــس بدلــّ
08
أدرار

َتجـــّدُد االحِتجاَجـاِت 
برقان بَسبـب اْنقطاع 
التَّيــاِر الكهرباِئـّي!

02
مَبرحلٍة  ُتطاِلب  اإلكواس 

عاٌم أقصاَها  انِتقالّيٍة 

ُبوَقـادوم: الَجزائُر 
ُمستعـّدة لُمرافقــة 
َمالــي فــي هــَذا 
رف االستثنائـيِّ الظَّ
أّكد وزير الشؤون اخلارجية، 
صبري بوقادوم، أن اجلزائر 

مستعدة ملرافقة مالي يف هذا 
الظرف اخلاص، وجّدد تأكيده 
على التزام اجلزائر  اجتاه مالي 

وشعبها الشقيق. يف املقابل، 
دعت اإلكواس ملرحلة انتقالية 

مبالي أقصاها عام.

الّشواِرُع والَمالِعُب غير الُمهيَّئة َمرتُع أطفاِل »إن امنـاس«!
تعتبر منطقة »إن أمناس«، بوالية إليزي، من أغنى بلديات الوطن؛ كونها من أكبر املناطق إنتاجا للغاز والّذهب األسود، إال أن سكانها يعيشون وضعا 

اجتماعيا صعبا أّثر سلبا على الصحة الّنفسية واجلسدية لألطفال، الذين ال يجدون سوى املساحات الترابية والطرقات لقضاء يوميهاتهم يف مدينة 
لقبت مبدينة النفط والغاز!

فط والَغاِز يف إليزي َتفتِقر إلى امَلرافِق الّرياضية والّترِفيهية09 َمِدينُة النِّ

ل ِئيُس َيتدخَّ صاالُت اجَلزائِر« َتفشُل يف َضماِن ِخدَمٍة َنوعّيٍة والرَّ »اتِّ
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ُصعـوُد نظـاِم التَّفـاهِة
 دخل العالم مرحلة تاريخية 
غير معهودة، متيزت بصعود 

التفاهة وسيطرة التافهني على 
احلكم، ليس يف العالم العربي 

فقط وإمنا حتى يف الدول 
العظمى؛  فامَللمح الطاغي 

على املسرح الدولي هو بروز 
قيادات شعبوية مغامرة، ذات 

تكوين ضحل، وتفتقر إلى 
الرؤية السياسية الواضحة 

واحلكيمة. وكل ذلك يوحي بأن 
صوت التفاهة، الّيوم، يعلو على 
ويتقدم كل األصوات األخرى. 

د. مصطفـى كيحـــــل 	أقــــالم15

اإلنترنــــت.. اإلنترنــــت.. 
َغضُب الَجزائرّييَن الُمستَجّد!َغضُب الَجزائرّييَن الُمستَجّد!
دُفِق! الَتّ ا مُلشكِل ُضعِف  بذباِت ليَس حاًل ِجذرّيً ار: َتريُر ُحزمٍة من َطيِف الذَّ قرَّ

ََ

اجَلزاِئر« صاالِت  »اتِّ احِتَكار  للَحدِّ من  صاالِت  االتِّ َتعِديُل قانوِن  بــُزوح: َينبِغي 

جـــــــــــارُة  التِّ َقاسِمـــــي: َلـــو ُأطِلَقـــت 
ُمَضاعفًة! الَكاِرثُة  لكاَنت  اإللكتُرونّيُة 

عــــالِمي: إطـــالُق 
الَبحـــريِّ  الَكابـــِل 
َسيرفُع  »أورفال« 
!% 40 دفَق بـ  التَّ
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أخبار السياسة
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 أحمد بوكليوة
اخلارجية،  الشؤون  وزير  أمس،  أول  صرح، 
اجلزائر  بأن  ملالي،   زيارته  بوقادوم،  خالل  صبري 
األزمة،  للخروج من  املالي  الشعب  ملتزمة مبساعدة 
معتبرا أن احلوار السلمي بني كل األطراف هو احلل 
ببماكو  بوقادوم  التقى  حيث  مالي،  يف  الوحيد 
ورئيس  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاص  املمثل 
النظيف،  صالح  محمد  مبالي  »مينوسما«  بعثة 
بعثة  رئيس  مع  مناقشات  إجرائه  إلى  باإلضافة 
بويويا«،  »بيير  الساحل،  ملنطقة  األفريقي  االحتاد 
حيث ركز االجتماعان على الوضع الراهن يف مالي 
وسبل ووسائل دعم هذا الدولة الشقيقة للتغلب على 

حتديات الساعة. 
وجدد بوقادوم التزام اجلزائر الثابت اجتاه مالي 
وشعبها الشقيق، والتزام طاملا اتسمت به العالقات 
السلم  اتفاق  تنفيذ  البلدين مبا يف ذلك  القائمة بني 
إذ  اجلزائر،  مسار  عن  املنبثق  مالي  يف  واملصاحلة 
بتنفيذه  االلتزام  لتجديد  فرصة  اللقاء  هذا  شكل 
الفعلي من أجل اخلروج من األزمة يف مالي بشكل 
دائم، معربا عن إميان اجلزائر بأن احلوار بني أبناء البلد 
القادر على حتقيق  الوحيد  السلمي  السبيل  باعتباره 

مسار حقيقي يسمح بتجاوز الصعوبات احلالية.
عن  جهتهم،  من  اللجنة،  أعضاء  وعّبر 
هذا  على  نوعها  من  األولى  الزيارة  لهذه  امتنانهم 
إزاء  وتضامن  صداقة  عربون  تعتبر  والتي  املستوى 
لطاملا  التي  اجلزائر  ثقتهم يف  مبدين  وشعبها،  مالي 
كانت إلى جانب الشعب املالي، مراهنني على دور 
ترافقهم  أن  آملني يف  الثنائية مع اجلزائر،  العالقات 

من أجل اخلروج من األزمة بشكل توافقي يف أقرب 
اآلجال املمكنة.

لدول  االقتصادية  املجموعة  وطالبت  هذا، 
مالي  انتقالية يف  بـ«مرحلة  )إيكواس(  إفريقيا  غرب 
تقودها شخصية مدنية وليست عسكرية ملدة أقصاها 
12 شهرا« بعد »التغيير غير الدستوري »الذي نفذه 
به  أفادت  حسبما  مالي،  يف  متمردون  عسكريون 

الرئاسة النيجيرية.
يف  مهمتها  »إيكواس«  الـ  وساطة  اختتمت  و 
االنتقالية،  املرحلة  شروط  حول  اتفاق  بدون  مالي 
العسكريون  »يقبل  أن  يف  أملها  عن  أعربت  لكنها 
عام  بنحو   انتقالية محددة  مبرحلة  بطلبها  املتمردون 

مدنية،   عليها شخصية  تشرف  العام،   من  أقل  أو 
أنباء  وكالة  أوردته  حسبما  عسكرية«،   وليس 

»رويترز« نقال عن الرئاسة النيجيرية.
املكثفة  احملادثات  من  و خالل ثالث جوالت 
مع منفذي »التغير غير الدستوري« يف مالي،  أبلغت 
الوساطة اإلقليمية العسكريني املتمردين بأن »املنطقة 
قد تقبل بحكومة انتقالية يقودها مدني،  أو ضابط 

عسكري متقاعد ملدة أقصاها 12 شهرا«.
حول  تقريرا  النيجيري  الرئيس  تسلم  قد  و 
جهود الوساطة التي يقودها الرئيس السابق »جوناثان 
غودالك« على رأس وفد الهيئة اإلقليمية يف باماكو.

بن عبو: رئيُس اجُلمهورّيِة ملزٌم 
بعرِض الّدستوِر على الَبرملاِن قبَل 

َطرحِه لالسِتفَتاء
 

الدستوري فتيحة  القانون  أوضحت اخلبيرة يف 
الوطن«،  »أخبار  به  ة خصت  تصريح  يف  عبو،  بن 
أن »رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون ملزم دستورًيا 
بتمرير النسخة النهائية ملشروع  الدستور املعدل على 

البرملان قبل طرحه لالستفتاء الشعبي.
و أضافت بن عبو أنه بعد أن تسلم الرئيس تبون 
طرف  من  الدستور  تعديل  ملشروع  النهائية  النسخة 
برئاسة  الدستور  وإثراء  مبراجعة  املعنية  اخلبراء  جلنة 
اجلمهورية  رئاسة  إحالة  املنتظر  من  لعرابة،  محمد 
»الدستور« على مجلس الوزراء اليوم األحد أو األحد 
املقبل - كأقصى تقدير - الذي سيناقشه ثم يصادق 
يجتمع  حيث  البرملان،  على  بعدها  لُيحال  عليه، 
مكتب رئيس املجلس الشعبي الوطني ليحال بعدها 
على اللجنة القانونية، ليتم مناقشته واملصادقة عليه 
اجلمهورية  رئيس  بعدها  ليستدعي  الغرفتني،  يف 
 1 الناخبة حتسًبا لالستفتاء الشعبي املقرر يف  الهيئة 

نوفمبر القادم«.
 

استدعاُء الهيئِة الّناخبِة يف 
ر امُلقِبل امُلنتصِف الّثاني من ِسبتمبَّ

 
املادة  على  »وبناء  أنه  إلى  عبو  بن  أشارت  و 
تنص  التي  لالنتخابات  العضوي  القانون  من   149
على أن استدعاء الهيئة الناخبة يكون مبوجب مرسوم 
رئاسي قبل 45 يوًما من تاريخ االستفتاء الشعبي، 
فإن رئيس اجلمهورية ملزم باستدعاء الهيئة الناخبة 

يف أجل أقصاه منتصف سبتمبر املقبل«.
ووفًقا لنب عبو، »تنص املادة 135 من الدستور 
البرملان يف دورة عادية واحدة كّل  على أنه »يجتمع 
سنة، مدتها عشرة )10( أشهر على األقّل، وتبتدئ 
سبتمبر  شهر  يف  العمل  أيام  من  الثاني  اليوم  يف 
»وتضيف الفقرة 2 على أنه »ميكن للوزير األول طلب 

االنتهاء  بغرض  معدودة  أليام  العادية  الدورة  متديد 
من دراسة نقطة يف جدول األعمال«.

املادة  »تنص  تقول:  عبو،   بن  أضافت  و 
208 من الدستور على أنه »لرئيس اجلمهورّية حّق 
الّدستورّي، وبعد أن يصّوت عليه  بالّتعديل  املبادرة 
بالّصيغة  األّمة  ومجلس  الوطنّي  الّشعبّي  املجلس 
نفسها حسب الّشروط نفسها اّلتي تطّبق على نّص 
الّشعب  استفتاء  على  الّتعديل  ويعرض  تشريعّي. 
خالل اخلمسني يوًما املوالية إلقراره. ويصدر رئيس 
عليه  صادق  اّلذي  الّدستورّي  الّتعديل  اجلمهورّية 

الّشعب«.
موفق رباح

سجلت هزة أرضية قوتها 4.2 على مقياس 
كلم   3 بعد  على  السبت  أمس  صباح  »ريشتر« 
تيبازة،  بوالية  غيالس  سيدي  شرقي  شمال 
الفلك  علم  يف  البحث  مركز  به  أفاد  حسبما 
املركز  واجليوفيزياء. وأوضح  الفلكية  والفيزياء 
 06.10 الساعة  يف  البحر  يف  وقعت  الهزة  أن 

بالتوقيت احمللي.
املدنية،  للحماية  العامة  املديرية  وأعلنت 
أو  من جهتها، عن عدم تسجيل خسائر بشرية 

مادية جراء الهزة األرضية.

احلماية  وحدات  أن  ذاته  املصدر  وأوضح 
املدنية »قامت على إثر هذه الهزة األرضية التي 
تيبازة  لوالية  املجاورة  الواليات  سكان  بها  شعر 
بعملية استطالع وتعرف، ونشرت فرقا راجلة من 
وكذا  إسعاف  وسيارات  املدنية,  احلماية  أعوان 
وأحياء  بلديات  مختلف  عبر  تدخل  شاحنات 
الوالية. وذكر املصدر ذاته أنه - حلد كتابة هذا 
التقرير - لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية«.
ق.م

أكدت اللجنة الوزارية للفتوى أنه يجوز تقدمي 
الزكاة وإخراجها قبل حلول موعدها، إذا عرضت 

حاجة تقتضي التعجيل.
أوضحت، أمس، اللجنة الوزارية للفتوى يف 
بيان لها أنه يجوز تقدمي الزكاة وإخراجها قبل حلول 
التعجيل،  تقتضي  حاجة  عرضت  إذا  موعدها، 
تعود  التي  املصلحة  حتقيق  ضرورة  على  مشددة 
مبرافقتهم  وذلك  املواطنني،  من  فئات  على 
وإعانتهم يف جتاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة 
كورونا. ونبهت اللجنة ذاتها املزكني الذين قدموا 
بناء على  زكاتهم، وأخرجوها قبل دوران احلول، 
الفتوى الصادرة يف البيان السابع، مبراجعة نصابهم 

أنه  األصلي، مضيفة  حولهم  موعد  يحني  عندما 
من  عندهم  ما  مجموع  فسيزيد   احلول  متام  عند 
سابقا،  الزكاة  منه  أخرجوا  الذي  املبلغ  عن  املال 
بني  الفارق  من  الزكاة  إخراج  عليهم  يجب  وهنا 
القيمة السابقة والقيمة احلالية، ألن تقدمي الزكاة 
هذه  طرأ خالل  الذي  املال  يف  وجوبها  يسقط  ال 
بإخراج  املبادرة  وجوب  إلى  النظر  الفتة  املدة، 
وفق  والثمار،  الزروع  وزكاة  احليوانية،  الثروة  زكاة 
األموال  زيادة  على  حرصا  وكيفياتها،  شروطها 

الزكوية، التي تسهم يف خدمة املجتمع وتنميته.
أحمد بوكليوة

السابقة  احلكومات  من  رموز  حتويل  مت 
سالل  املالك  عبد  األسبقني  األولني  كالوزيرين 
حداد  علي  األعمال  ورجلي  أويحيى،  وأحمد 
قضايا  يف  املسجونني  طحكوت  الدين  ومحيي 

فساٍد، نحو سجون يف املناطق الداخلية.
نحو  وأويحيى  سالل  من  كل  ُحوِّل  فقد 
توالًيا. ومنذ  وبشار  غرداية  إلى  اجلنوب  أعماق 
أسابيع، مت كذلك حتويل رجل األعمال  علي حداد 
إلى  العاصمة  اجلزائر  »احلراش« وسط  من سجن 
سجن »المبيز- تازولت« يف والية باتنة،  والذي 
اجلزائر،حيث  يف  املوجودة  السجون  أقدم  يعتبر 
الفرنسي،  االستعمار  عهد  إلى  تشييده  يعود 
املكوث  وصعوبة  بضيقه  »المبيز«  ويشتهر سجن 

به، خاصة الرتفاع نسب الرطوبة فيه.
الدين  محيي  األعمال  رجل  حتويل  مت  كما 

لتجميع  »هيونداي«  مجمع  مالك  طحكوت 
اجلزائر،  يف  الطلبة  نقل  ومحتكر  السيارات، 
واحملكوم يف قضايا فساد بـ 16 سنة سجنا نافذا، 
»بابار«  نحو سجن  احلراش  من سجن  ُحوِّل  فقد 
مت  والذي  الكبير  السجن  وهو  خنشلة،  والية  يف 

تشييده حتت مستوى سطح األرض.
حتويل  السجون  مصلحة  مديرية  وتعتمد 
جميع  مع  أخرى  عقابية  مؤسسات  نحو  النزالء 
بوتفليقة،  رجاالت  مع  فقط  وليس  املساجني 
حيث يتم نقل املساجني يف اجلزائر العاصمة إلى 
سجون أخرى بعد صدور أحكام نهائية يف حقهم، 
وذلك بسبب وجود سجن واحد فقط وهو سجن 
احلراش الذي بات مخصًصا للمسجونني احتياطًيا 

فقط.
 عّمــــار قـــردود

اللجنة  عضو  بركاني  بقاط  محمد  أكد 
العلمية ملتابعة تطور فيروس كورونا أنه قد مت تقدمي 
توصيات وبروتوكوالت صحية صارمة للمؤسسات 

التعليمية بخصوص الدخول املدرسي.
عضو  بركاني  بقاط  أمس، محمد  أورد، 
كورونا، يف  فيروس  تطور  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
أنه قد  العمومي،  التلفزيون  مع  هاتفية  مكاملة 
صارمة  صحية  وبروتوكوالت  توصيات  تقدمي  مت 
الدخول  بخصوص  التعليمية  للمؤسسات 
وزارتي  مع  لقاءات  لنا  »كان  قائال:  املدرسي، 
برتوكوالت  حتضير  ومت  العالي،  والتعليم  التربية 
بالتباعد  خاصة  صارمة  وتوصيات  صحية 

االجتماعي وعدد الطلبة يف األقسام«.
وأوضح بركاني أن عدد التالميذ يف األقسام 
واملعاهد،  املدارس  إمكانيات  حتديده حسب  يتم 
من حيث التباعد بني الطاوالت، مع العلم أن كل 

تلميذ سيجلس يف طاولة لوحده، مشيرا إلى أنه 
التالميذ للدراسة  اللجوء إلى تقسيم  من املمكن 
الدور  مرجعا  واملسائية،  الصباحية  الفترات  على 
الذين  واملفتشني،  التربية  مديريات  إلى  ذلك  يف 

سيتخذون التدابير الالزمة يف هذا األمر.
أنه  املتحدث  كشف  أخرى،  جهة   ومن 
خاص  صحي  لبروتوكول  حاليا  اإلعداد  يتم 
قائال  الدستور،  مشروع  على  االستفتاء  بيوم 
الصحي  البروتوكول  يف  حاليا  نفكر  »نحن 
يوم  سيكون  والذي  الدستور،  باستفتاء  اخلاص 
أن  يجب  ولكن  الوقت  داهمنا  القادم،  نوفمبر   1
أن  املواطنني  كافة  مطمئنا  له«،  مستعدين  نكون 
من  محذرا  مستقرة،  البالد  يف  الوبائية  الوضعية 
باإلجراءات  االلتزام  من  مينعنا  لن  األمر  هذا  أن 

الوقائية.
أحمد بوكليوة

 اإلكواس ُتطاِلب مَبرحلٍة انِتقالّيٍة أقصاَها عاٌم

ُبوَقادوم: الَجزائُر ُمستعّدٌة لُمرافقِة 
! رِف االسِتثنائيِّ َمالـي فـي هَذا الظَّ

استدعاء الهيئة الناخبة يف املنتصف الثاني من سبتمبر املقبل

ستـور سُيعـَرض على الَبرلمـاِن  الدُّ
اء يِه قـبل َطرِحـه لالسِتفتـَ بُغرفتـَ

أّكد وزير الشؤون اخلارجية، صبري بوقادوم، أن اجلزائر مستعدة ملرافقة مالي 
يف هذا الظرف اخلاص، وجّدد تأكيده على التزام اجلزائر اجتاه مالي وشعبها 

الشقيق. يف املقابل، دعت اإلكواس ملرحلة انتقالية مبالي أقصاها عام.

كشفت مصادر برملانية مطلعة لــ »أخبار الوطن« أن مشروع تعديل الدستور سُيعرض على البرملان 
بغرفتيه السفلى )املجلس الشعبي الوطني( والعليا )مجلس األمة( عقب افتتاح الدورة البرملانية 

املقبلة مباشرة، هذا األربعاء، قبل استفتاء الشعب فيه يف 1 نوفمبر املقبل.

جلنة الفتوى:

َيجــوُز َتقـــديُم الّزكــــاِة 
ها قبــَل بلـــُوِغ الَحــوِل! وإخــَراجــُ

 أويحيى وسالل ُنقال نحو الصحراء وحداد وطحوت نحو الشرق

 َتحِويــُل ُرمــوِز »الِعصـــابــة«
 إلـى ُسجــوِن الَجــزاِئــر الَعميـــَقة!

ال خسائر بشرية أو مادية ُتذكر

ها  ٍة ُقّوتــُ َتسجـــيُل هــّزٍة َأرضيـــّ
4.2 بـــِواليــِة ِتيبــــازة

التحضير لبروتوكول خاص بيوم االستفتاء على الدستور

بقــاط: َتقِسيــُم التــّـَالميــــِذ إلى 
ٍة َوارٌد!  ٍة وَمسائيــّ أفــواٍج َصبــاحيــّ



عّمــــار قــــردود
استيائهم  عن  جزائريون  نشطاء  عّبر 
البالد،  يف  اإلنترنت  تدفق  ضعف  من 
اجلزائر«.  اتصاالت  ومن خدمات »شركة 
بيانات  يف  املعنية  الشركة  بررت  ولطاملا 
دورية بطء اإلنترنت بأسباب تقنية، تكون 
لكن  التدفق،  يف  احلاصل  التذبذب  وراء 
الشركة،  »تبريرات«  يرفضون  اجلزائريون 
إذ يقارنون قوة التدفق يف بالدهم مع بلدان 

اجلوار، وأيضا مع بعض البلدان األفريقية، 
اجلزائر،  بعد  اإلنترنت  اعتمدت  التي 

لكنها تتوفر على قوة تدفق معتبرة.
باجلزائر،  اإلنترنت  شبكة  وشهدت 
األسبوع املنصرم، ضعًفا واضًحا أثر بشكل 
كبير على استفادة اجلزائريني من مختلف 

املواقع.
باعتبارها  اجلزائر  اتصاالت  شركة 
املزود الرئيس لإلنترنت يف اجلزائر سارعت 

يف  اضطراب  تسجيل  عن  اإلعالن  إلى 
دول  بعض  يف  لإلنترنت  الدولية  الشبكة 
للشركة  بيان  وأكد  اجلزائر.  ومنها  العالم، 
يف  اضطراب  عنه  نتج  التذبذب  »هذا  أن 
»اتصاالت  فإن  وعليه،  الوطنية؛  الشبكة 
اجلزائر« تطمئن زبائنها، وتعلمهم أن فرقها 
كافة  اتخاذ  أجل  من  تسهر  املتخصصة 

زبائنها«.  خدمة  لضمان  الالزمة  التدابير 
تقارير  على  اجلزائر«  »اتصاالت  وردت 
كذبت وجود اضطراب يف الشبكة الدولية، 
وحرصت على التذكير »مرة أخرى بأن هذا 
الوطنية  بشبكتها  له  االضطراب ال عالقة 
يف  تذبذب  هو  بل  القاعدية  منشآتها  أو 

الشبكة الدولية«.

منذ  اإلنترنيت،  تدفق  ويعرف 
الشبكة  يف  تذبذًبا  املاضي،  قبل  األربعاء 
اخلواص  املتعاملني  باقي  ولدى  الوطنية، 
للهاتف النقال، األمر الذي أثر بشكل كبير 
على نشاط العديد من القطاعات. وتتذيل 
يخص  فيما  العالم  دول  قائمة  اجلزائر 
تدفقها،  وسرعة  اإلنترنت  خدمة  جودة 
عليها  تتوفر  التي  الكبيرة  اإلمكانات  رغم 

لتحسني اخلدمة.
 

 ِملُف ُضعِف َتدّفِق 
ئاَسة اإلنترَنت َيصُل إلى الرِّ

طالب رئيس اجلمهورية، عبد املجيد 
اإلنترنت  تدفق  مشكل  بإنهاء  تبون، 
الوضع،  هذا  عن  مفصل  تقرير  إعداد  مع 
حسب ما أورده األحد املاضي بيان ملجلس 

الوزراء.

الدوري  االجتماع  ترؤسه  فخالل 
التواصل  تقنية  عبر  املنعقد  الوزراء  ملجلس 
بعد،   عن  لالجتماع  والسمعي  املرئي 
وتكنولوجيات  البريد  وزير  تبون  طالب 
الوزير  إشراف  حتت  واالتصال،  اإلعالم 
بطء  ملشكل  نهائي  حل  بـ«إيجاد  األول، 
العرقلة،  عوامل  وحتديد  اإلنترنت  تدفق 
على  امللف  إحالة  األمر  استدعى  وإن 

مجلس الوزراء«.
واملواصالت  البريد  وزير  وترأس 
بومزار،  إبراهيم  والالسلكية،  السلكية 
باملسؤولني  جمعه  لقاء  املاضي،  الثالثاء 
األوائل ملتعاملي الهاتف النقال الثالثة من 
على حتسني  والعمل  اجلهود  »توحيد  أجل 
لصالح  اإلنترنت  تدفق  وسعة  اخلدمات 

املواطنني.
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ئاسَة دُفِق اسَتفّزا اجَلزائرينَي وأرَبكا احُلكومَة وَحّركا الرِّ ر وضعُف التَّ االنِقطاُع امُلتكرِّ

 اإلْنترَنت.. َغضُب الَجزاِئرّييَن الُمسَتجّد!

يف  واملتخصصني  اخلبراء  من  عدد  تساءل 
عن  الوطن«،  »أخبار  مع  حديثهم  يف  التكنولوجيا، 
أسباب تأخر إطالق الكابل البحري »أورفال« الذي 
الإلسبانية،  بفالنسيا  العاصمة ووهران  يربط اجلزائر 
وهو املشروع الذي أطلق يف عهد وزيرة البريد السابقة 
للتشغيل،  بعد  غير جاهز  لكنه  فرعون،  إميان  هدى 
وفق تصريح للرئيس املدير العام السابق أنور بن عبد 

الواحد.
يذكر أن الرئيس املدير العام التصاالت اجلزائر 
- آنذاك - عادل خمان صرح يف نوفمبر 2018 بأن 
الرابط )اجلزائر العاصمة  إجناز نظام الكوابل البحرية 
-وهران - فالنسيا( املسمى مشروع »أورفال- ألفال« 
االنتهاء  وشك  »ORVAL- ALVAL« على 
اجلزء  يخص  فيما  باملائة   100 بنسبة  مد  مع 

الثالثة«.  التثبيت  محطات  واستكمال  البحري 
لهذا  الكلي  »االستكمال  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
أشغال  بإجناز  مرهون  اخلدمة  حيز  ودخوله  املشروع 
»هذا  أن  أسابيع«.وأكد  بضع  ستدوم  التي  الربط 
املقدر  الدولي  العابر  الشريط  سيعزز  الذي  النظام 
بـــ400 غيغابايت/الثانية قابل للتوسع إلى غاية 10 

تيرابايت/الثانية«.                                   ع.ق

املستهلك  حلماية  اجلزائرية  املنظمة  جددت 
رابع  متعامل  »وجود  بضرورة  مطلبها  أيام  منذ  »أبوس« 
ملصلحة  خدمة  قوية  منافسة  لبعث  النقال  للهاتف 
قارة  بحجم  بلد  يف  خاصة  ونوعًيا،   مادًيا  املستهلك 

كاجلزائر«.و هو الطلب نفسه الذي رفعته منظمة حماية 
انقطاع  بسبب  طرحه  لُتعيد  املاضي  العام  املستهلك 

اإلنترنت على اجلزائريني األسبوع املاضي.

يرى اخلبير يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 
الوطن«،  لــ«أخبار  به  أدلى  قرار، يف تصريح  يونس 
أن احلكومة ما تزال تلجأ للحلول السهلة والترقيعية 
يف معاجلتها أزمة ضعف تدفق اإلنترنت. ويبدو أن 
اجتماع  آخر  يف  اجلمهورية  لرئيس  الصارم  التدخل 
وزارة البريد  على  املسؤولني  أربك  الوزراء  ملجلس 
كالطير  وجعلهم  والالسلكية  السلكية  واملواصالت 

املذبوح«.
وأضاف قرار أن »قرار حترير حزمة طيف ذبذبات 
جديدة ملتعاملي الهاتف النقال، وإن كان أمرا إيجابيا 
نستحسنه وُنباركه، إال أنه – لألسف – ليس حاًل 
 ،« اإلنترنت  تدفق  ضعف  ملشكل  وشاماًل  كلًيا 

بشكل  اإلشكال  حل  من  سُيمكن  أنه  إلى  مشيًرا 
يستطيع  لن  لكنه  فقط،  احمللية  احللقة  يف  جزئي 
حل اإلشكال بشكل جذري على مستوى الشبكة 

الوطنية الدولية«.
على  الشبكات  تكثيف  بضرورة  قرار  وطالب 
والدولية؛  الوطنية  احمللية  احللقات  جميع  مستوى 
الذبذبات  حترير  يجب  احمللية  احللقة  مستوى  فعلى 
البصرية  واأللياف  النقال،  الهاتف  ملتعاملي 
الوطنية  احللقة  يخص  وفيما  اجلزائر.  التصاالت 
وربطها  البصرية  األلياف  شبكة  تكثيف  من  بد  ال 
الدولية،  احللقة  مستوى  على  أما  املجاورة.  بالدول 
فيجب رفع عدد الكوابل التي تربط اجلزائر بالنطاق 

العريض الدولي«.
عدة  للجزائر  »تكون  أن  يجب  قرار،  رأي  ويف 
أماكن  ومن  البحر  عبر  املرور  غير  أخرى  حلول 
تونس  مع  البرية  احلدود  عبر  أرضي  مختلفة خط 
واملغرب وحتى مع أفريقيا يف اجلنوب، باإلضافة إلى 

االتصال باألقمار الصناعية«.
وفيما يخص ضرورة إيجاد متعامل رابع للهاتف 
اجلزائر،   يف  اإلنترنت  خدمات  لتحسني  النقال 
أو  رابعا  متعامال  يتطلب  ال  »األمر  أن  قرار  أوضح 
ال  وبالتالي  النقال،   سوق  تشبع  بسبب  خامسا 

جدوى اقتصادية أو تكنولوجية من ذلك«.
ع.ق

قال اخلبير يف االقتصاد السلوكي الدكتور حامت 
قاسمي، يف تصريح أدلى به لـ »أخبار الوطن«، إنه 
من حسن حظنا أننا لم نطلق احلكومة اإللكترونية 
أكبر  الكارثة  كانت  وإال  اإللكترونية،  والتجارة 
حيث  وتذبذبها،  اإلنترنت  بطء  بسبب  ومضاعفة 
يف  جًدا  محدوًدا  اإلنترنت  عبر  التسوق  زال  ما 
اإلنترنت  عبر  اإللكتروني  الدفع  أن  علًما  اجلزائر، 
أنظمة  اجلزائري يف  املستهلك  ثقة  لعدم  معمم  غير 

الدفع اإللكتروني، نظًرا إلى جتارب جزئية قامت بها 
وأثبتت  االقتصاديني،  املتعاملني  ومختلف  البنوك 
عن  فضاًل  خارجية،  أطراف  من  اختراقها  إمكانية 
عدم توفر اجلزائر على الُبنى التحتية الالزمة لذلك، 
تدفق  ذات  باإلنترنت  ربط  شبكة  توفر  عدم  وكذا 
أو  حاسوبه  من  املستعمل  بني  جيدة  ونوعية  سريع 
هاتفه الذكي واملؤسسات البنكية التي يتعامل معها 
التاجر واملشتري،  ما قلل من األزمة على املستوى 

احمللي«.
يف  العمل  يتوقف  لم  »كما  قاسمي  وأضاف 
العمل  واستمر  كبير  بشكل  البريد  ومراكز  البنوك 
على حتويل األموال بشكل عادي، ولكم أن تتصوروا 
الدفع  نظام  كان  حال  يف  الكارثة  فداحة  مقدار 
أزمة  مع  اجلزائر بالتزامن  يف  معمًما  اإللكتروني 

اإلنترنت، ناهيك عن أزمة السيولة النقدية«.
ع.ق

 ُنحيُط قراءنا علما أن شبكة »أخبار الوطن« حاولت جاهدة 
التواصل مع شركة »اتصاالت اجلزائر«، إال أنه تعّذر علينا 

التواصل معهم.
يجدر بالذكر أن »اتصاالت اجلزائر« كانت قد أصدرت بيانا تؤكد 

فيه أن مشكل التدفق مرّده اضطرابا يف الشبكة الدولية.

مسؤول جهوي سابق يف شركة »أوريدو اجلزائر« عبد الرؤوف بزوح:

صــاالِت  َينبِغــي َتعِديــُل قـانــوِن االتِّ
صـاالِت الَجــزاِئر« دِّ من  احِتـَكار »اتِّ طالب املسؤول اجلهوي السابق لشركة »أوريدو اجلزائر« عبد الرؤوف بزوح، يف تصريح خص به »أخبار للحـَ

الوطن«، »بضرورة إنهاء احتكار شركة اتصاالت اجلزائر خدمة اإلنترنت فيما يخص الهاتف الثابت، ألنها 
تشرط على متعاملي الهاتف النقال الثالثة العمل بـ »السريفرات« اخلاصة بشركة اتصاالت اجلزائر. ويف حال 
وقوع تذبذب يف اإلنترنت عند اتصاالت اجلزائر األكيد سيحدث املشكل نفسه عند جميع املتعاملني؛ لهذا 
يجب على كل متعامل امتالك وإنشاء »سرفرات خاصة به للقضاء على هذا املشكل«، وأرجع »سبب هذا 

التذبذب والتدهور لغياب املنافسة واالحتكار«.
ناعّيِة احَلّل الَوِحيُد َيكُمن يف بعِث اإلنترَنت عبَر األقَماِر الصِّ

 ويف هذا الصدد، أشار بزوح إلى أن املشكل ليس يف متعاملي الهاتف النقال الثالثة، وإمنا اخللل يكمن 
يف سيطرة اتصاالت اجلزائر على السوق الوطنية؛ وهي من تزود اآلخرين بفضل كراء منصاتها للمتعاملني. 
فإذا كانت الشبكة ضعيفة فال تنتظر شيئا منها سوى االنقطاع والتذبذب نتيجة عدم حتملها للضغط، احلل 
الوحيد هو إتاحة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية التي متنحك قوة يف اإلبحار بعيدا عن انقطاع الكوابل البحرية 

التي أصبحت عذًرا أقبح من ذنب«.
ويرى بزوح أن »املشكل ليس يف عدد متعاملي الهاتف النقال بل يف نوعية اخلدمات وااللتزام بالنصوص 
القانونية والتنظيمية »، مشيًرا إلى أن »هناك تذبذب يف نوعية اخلدمات وتوقفها دون إعالم مسبق وال تعويض 
للزبائن. واملتعاملون يقدمون أحسن خدماتهم يف مراكز املدن الكبرى والواليات. أما خارج املدن ويف األرياف 
فيقدمون خدمات رديئة جدا. والسؤال املطروح »أين سلطة ضبط الهاتف النقال التي تعتبر مسؤولة عن متابعة 
االختالل وااللتزام بالعقود؟ وأبسط مثال عن حق الزبون يف االحتفاظ برقم هاتفه رغم تغيير املتعامل، وانقطاع 

اإلنترنت باأليام دون إشعار أو تعويض«.
لشركة  التاريخي  االحتكار  لُينهي  اجلزائر  يف  االتصاالت  قانون  تعديل  »يجب  أنه  على  بزوح  وشدد 
النقال  الهاتف  متعاملي  اجلزائر على  اتصاالت  توزعها شركة  »اإلنترنت  أن  إلى  اجلزائر«،  مشيًرا  اتصاالت 

الثالثة، ما يعني اإلنترنت نفسها مقسمة على ثالثة«.
ع.ق

مسؤولة جهوية سابقة بشركة اتصاالت اجلزائر كوثر عالمي:

ابِل الَبــحريِّ »أورفــال«  إطـــالُق الكـــَ
َسيــرفُع التَّــدفَق بـــــ 40 !% 

 
تعتقد كوقر عالمي اخلبيرة يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومسؤولة جهوية سابقة بشركة اتصاالت 
العاصمة  يربط  الذي  »أورفال«  البحري  الكابل  » إطالق  أن  الوطن«،  »أخبار  به  أدلت  تصريح  اجلزائر، يف 
ووهران بفالنسيا اإلسبانية ودخوله حيز التنفيذ سيزيد من نسبة تدفق اإلنترنت يف اجلزائر بنسبة تتراوح بني 
30 إلى 40 باملائة«، وأبدت املتحدثة استغرابها الشديد من عدم جلوء احلكومة إلى استغالل هذا الكابل 
البحري حتى اآلن،  رغم تدشنه يف ديسمبر 2019 من طرف وزيرة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية 
لأللياف  البحري  الكابل  ونظام  )إسبانيا(،  بفالنسيا  فرعون،  إميان  هدى  آنذاك،  والرقمنة  والتكنولوجيات 
العاصمة بالشبكة األوروبية على  الوطنية انطالًقا من وهران واجلزائر  البصرية هذا يربط شبكة االتصاالت 

مستوى مدينة فالنسيا«.
 ORVAL -( »وأضافت عالمي أن » هذا الكابل البحري الذي أطلق عليه تسمية »أورفال- ألفال
ALVAL( ميتد على أزيد من 770 كم من األلياف البصرية البحرية بقدرة 40 تيربايت، إذ مت ربطه مبحطة 
اجلميلة باجلزائر العاصمة وكذا باحملطتني اجلديدتني بوهران وفالنسيا. وقد مت إدراج هذا املشروع يف إطار املخطط 
االستعجالي الوطني لتأمني البنى التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية على إثر احلادث الذي مت تسجيله 
عام 2003 حيث كانت اجلزائر متلك خًطا دولًيا واحًدا فقط لالتصاالت. وباإلضافة إلى الرفع من القدرات 
الوطنية يف مجال النطاق الترددي وضمان دميومة االتصال الدولي، سيسمح هذا املشروع كذلك بتنويع نقاط 
الهبوط بربطه بالشبكة االسبانية، يف حني توجد نقطة تقاطع غالبية األنظمة البحرية العابرة للمتوسط والتي 

تخدم الدول األفريقية مبدينة مرسيليا بفرنسا.
بالعالم  الوطنية  الشبكة  ربط  تواصل  يضمن  املستغل  وغير  اجلديد  اخلط  »هذا  أن  عالمي  وأوضحت 
بــ  األمر  تعلق  سواء  اجلزائر  بها  تتصل  التي  األخرى  األنظمة  خالف  وعلى  أنه  كارثة،و  وقوع  حال  يف 
)SEAMW4( أو )MEDEX(، فإن »أورفال- ألفال« منشأة جزائرية %100. وستستغل كاملة من 
طرف املتعامل العمومي الوطني من خالل مؤسسة اتصاالت اجلزائر على األراضي اجلزائرية يف حني ستستغله 

بإسبانيا اتصاالت اجلزائر أوروبا«.
ع.ق

   عانى مستخدمو اإلنترنت يف اجلزائر وما يزالون  
يعانومنن صعوبات جمة يف استخدام اإلنترنت والولوج 

إلى املواقع وصفحات مواقع التواصل االجتماعي، بسبب 
ضعف تدفق اإلنترنت ورداءة اخلدمة. ورغم أن مشكلة 
ضعف تدفق اإلنترنت يف بالدنا ليست جديدة أو وليدة 

اليوم إال أن حدتها زادت يف اآلونة األخيرة.

َتســاؤالٌت عن َتــأّخر إطــالِق الَكابــِل الَبحــريِّ »أورفـــال«

أبوس:

 ال ُبـدَّ من ُمتعـامٍل َرابـٍع للَهاتــِف النَّقال!

اخلبير يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يونس قرار:

ا لُمشكِل ُضعِف التَّدُفِق بذباِت ليَس حاًل ِجذريًّ  َتحريُر ُحزمٍة من َطيِف الذَّ

اخلبير يف االقتصاد الّسلوكي الدكتور حامت قاسمي:

اعفًة! لـــَو ُأطِلــَقت التِّجــارُة اإللكتـــُرونّيُة لكاَنـت الَكاِرثــُة ُمضــَ

َتنـويـه:
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وزير الشؤون الدينية واألوقاف من سطيف:وزير الشؤون الدينية واألوقاف من سطيف:

صنـــدوق الزكـاة قـّدم رسـالة صنـــدوق الزكـاة قـّدم رسـالة 
اجتمــاعيـة وتنمـويــة قويـة!اجتمــاعيـة وتنمـويــة قويـة!

هالك 9 أشخاص يف حوادث سير

الحمـاية المدنيـة تســـجل الحمـاية المدنيـة تســـجل 
1313 حـالـة غـرق فــي يوميـن! حـالـة غـرق فــي يوميـن!

آسيا.ع
  وأكد املتحدث ذاته أنه بفضل األئمة واملشايخ 
رؤية  حتمل  مؤسسة  مبثابة  الصندوق  هذا  أصبح 
وبفضل  مقاصد،  إلى  حتتاج  مستقبلية  إستراتيجية 
صبر األئمة وسعيهم الدائم إلقناع الناس بأهمية هذا 
السنة  نهاية  غاية  إلى  ارتفعت حصيلته  الصندوق، 
املاضية إلى 1.57 مليار دج، بعدما بلغت يف بدايتها 
التحديات  أن  ومضيفا  دج،  مليون   50 2003 سنة 
عمقا  أشد  والرسالة  كبيرة  واآلمال  كثيرة  أصبحت 
دول  كل  تعيشها  التي  االقتصادية  الظروف  ظل  يف 
سنوات.  يتطلب  األزمة  هذه  من  واخلروج  العالم،  
احلملة  يف  إلى املساهمة  الوزير  دعا  املناسبة،  وبهذه 
احلنيف  ديننا  لتعاليم  تطبيقا  للزكاة   19 الـ  الوطنية 

ذلك  أهمية  مبرزا  الكرمي،  الرسول  بسنة  واالقتداء 
يف  قويا  رافدا  باعتبارها  احملتاج  عن  الضرر  دفع  يف 
والصالح  والتنمية  الوطني  واالقتصاد  البالد  خدمة 
العام - على حد تعبيره. ونّوه بلمهدي،  يف السياق 
ذاته بالدور الذي لعبه ويلعبه األئمة يف احلفاظ على 
املسجدي،  اخلطاب  خالل  من  املجتمعية  القيم 
جراء  البالء  دفع  يف  اجلزائر  مسيرة  رافقوا  والذين 
اجلائحة وكانوا سندا للجيش األبيض، وقد أشرف 
افتتاح  على  سطيف  لوالية  زيارته  خالل  الوزير 
إطارات  بحضور  الزكاة،  حول  دراسي  يوم  أشغال 
مسجد  بعدها  ليدّشن  واملشايخ،  واألئمة  القطاع 

خديجة أم املؤمنني بحي قاوة ببلدية سطيف.

باألغواط  التربوية  املؤسسات  سجلت 
اجتياز  على  املقبلني  للتالميذ  مكثفة  عودة 
البكالوريا  وشهادة  املتوسط  التعليم  شهادتي 
كشف  حيث  يوم،  أول  من  واملذاكرة  للمراجعة 
املؤسسات  ببعض  واإلداريني  األساتذة  بعض 
قصد  الدراسة  ملقاعد  عادوا  التالميذ  أغلب  أن 
تتأرجح  النفسية  وحالتهم  واملذاكرة،   املراجعة 
جتاوز  على  مصرون  ولكنهم  وأمل.  خوف  بني 
الضغوط النفسية التي عاشوها طيلة مرحلة الفراغ 
العطلة  عن  الناجتة  الضغوط  وهي  البيداغوجي، 

اإلجبارية التي فرضها وباء كورونا.
واستعدادا  جتاوبا  هناك  أن  أساتذة  وأوضح 
وتثبيت  الدروس  ملراجعة  التالميذ  لدى  كبيرا 
شجع  ما  وهو  دروسها،  التي  واملعارف  املعلومات 

األساتذة على التفاعل معهم والعمل عل تهيئتهم 
هذا  ويف  لالمتحان.  ومعرفيا  وبيدغوجيا  نفسيا 
ارتياحهم  عن  التالميذ  بعض  عبر  اخلصوص، 
املؤسسات  يف  بها  استقبالهم  مت  التي  للطريقة 
من  بها  حظوا  التي  العناية  إلى  نظرا  التربوية، 
عزمهم  مؤكدين  والتربوي،  اإلداري  الطاقم  طرف 
على جتاوز احلواجز والضغوط النفسية التي عاشوها 

خالل ستة أشهر من أجل حتقيق النجاح.
وقد سخرت املؤسسات التربوية كافة أطقمها 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  ومت  والتربوية،   اإلدارية 
الوقائية والصحية،  من أجل توفير ظروف مالئمة 

للتالميذ يف هذا الوضع الصحي االستثنائي. 
ع نورين

ف. سليم
شهادة  امتحان  إلى   وبالنسبة 
بـ  املترشحني  عدد  فقدر  البكالوريا، 
 4506 بينهم  من  مترشحا   12085
متمدرسا.  مترشحا  و7579  حرا  مترشحا 
مركزا   47 بـ  اإلجراء  مراكز  عدد  وقدر 
موزعة عبر مختلف دوائر الوالية، منها 43 
املتمدرسني  للممتحنني  مخصصا  مركزا 
عدد  أما  لألحرار.  للمترشحني  مراكز  و4 
شهادة  بامتحان  اخلاصة  اإلجراء  مراكز 
 19 منها  مركزا   48 بـ  فيقدر  البكالوريا، 
و29  األحرار  للمترشحني  خصصت 
مركزا خصصت للمترشحني املتمدرسني. 
بتنظيم  اخلاصة  التحضيرات  وبخصوص 
 2020-« دورة  املدرسية  االمتحانات 
التنشيط  خلية  تنصيب  مت  فقد   ،»2021
املنقضي.  جويلية   26 بتاريخ  واملتابعة 

كما جرى اقتناء وسائل الوقاية من فيروس 
احلرارة  قياس  وأجهزة  كالكمامات  كورونا 
كل  تعقيم  حتقق  كما  املعقمة،  واحملاليل 
تطبيق  خالل  من  التربية  مديرية  مصالح 
تعقيم  عملية  ومتت  الصحي.  البروتوكول 
املمتدة  الفترة  خالل  التربوية  املؤسسات 
وتطبيقا  اجلاري.   أوت  و20   16 الـ  بني 
للبروتوكل الصحي وخالل املرحلة األولى، 
بإجراء  اخلاصة  املراكز  تعقيم  سيجري 
لشهادة التعليم املتوسط يومي 1و2 سبتمبر 
اخلاصة  املراكز  تعقيم  وسيجري  القادم، 
10و11  يومي  البكالوريا  شهادة  بإجراء 
مت  ذلك،   عن  زيادة    .2020 سبتمبر 
على  والفاكس  الهاتف  خطوط  تنصيب 
ومراكز  واملتابعة  التنشيط  خلية  مستوى 
للمالحظني،  الوالئية  واخللية  التصحيح 
ومت  املسبقة.  املواد  نقاط  مركز صب  وكذا 

مبراكز  املتعلقة  والوثائق  امللفات  كل  ضبط 
على  الصحي  البروتوكول  وتوزيع  اإلجراء 
املنشور  وتوزيع  التربوية  املؤسسات  جميع 
والدعم  البيداغوجية  باملرافقة  اخلاص 

املوجه ألقسام االمتحانات.
جلسات  عقد  املؤسسات  على  و 
حتضيرا  االجتماعيني  الشركاء  مع 
مديري  مع  جلسات  وعقد  لالمتحانات، 
الثالثة حتضيرا  التربوية لألطوار  املؤسسات 
املدرسي  والدخول  الوطنية  لالمتحانات 
احلراسة  استدعاءات  وتوزيع  املقبل 
طريق  عن  األساتذة  على  والتصحيح 

مديري املؤسسات يف املدارس األصلية.
التربية  مديرية  مصالح  وقالت 
بجميع  اجليد  التكفل  على  حترص  إنها 
هذا  يف  املشاركني  واملؤطرين  املترشحني 
كافة  ضمان  جانب  إلى  الهام  احلدث 

الظروف األمنية اخلاصة مبحيط املؤسسات 
التالميذ  ستحتضن  التي  التعليمية 
الصحي  بالبروتوكول  والتقيد  املترشحني، 
واملرتقب  الوطنية  التربية  وزارة  الصادر عن 
املبرمجة  االمتحانات  سير  أثناء  اعتماده 
على  للحفاظ  وهذا  القادم،  سبتمبر  شهر 
حد  على  واملؤطرين  املترشحني  صحة 
سواء. وجتدر اإلشارة إلى أن رزنامة امتحان 
شهادة البكالوريا تشير إلى أن االمتحانات 
ستنطلق يوم 13 سبتمبر 2020 وتدوم إلى 
امتحانات  أما   .2020 سبتمبر   17 غاية 
أيام  فستجرى  املتوسط،  التعليم  شهادة 
وهذا   2020 سبتمبر  و09   08 07و 
الوصية،  للوزارة  بيان  يف  جاء  ما  حسب 
تعيشها  التي  اخلاصة  الظروف  إلى  نظرا 
البالد بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا 

»كوفيد19-«.

وأوضح بيان وزارة التجارة، مؤخرا، أن هذا 
القرار يأتي تطبيقا ألحكام املادة 111 لقانون املالية 
وضع حتت  بإلزامية  تقضي  والتي   ،2020 لسنة 
اإللكتروني،  الدفع  وسائل  املستهلك  تصرف 

حسب ما جاء يف بيان للوزارة.
مدعوون  التجار  »كل  فإن  اإلطار،  هذا  ويف 
البنوك  و/أو  اجلزائر  بريد  مصالح  من  للتقرب 
فضاءاتهم  جتهيز  لطلب  املصرفية  واملؤسسات 
تقدمي  ضمان  قصد  الالزمة  بالوسائل  التجارية 
 TPE،  QR (بعد عن  الدفع  خدمة 

Code («، حسب ما جاء يف البيان.
املصدر  يضيف  تاجر،  كل  على  يجب  و 
نفسه،  »االمتثال لهذه األحكام يف أجل أقصاه 
على  طلب  بإيداع  وذلك    ،2020 ديسمبر   31
للمؤسسات  التابعة  املختصة  املصالح  مستوى 
له  تسلم  والتي  أعاله  املذكورة  والبنكية  البريدية 

وصال بذلك«.
وبخصوص التجار الذين يتعذر عليهم جتهيز 
فضاءاتهم بهذه الوسائل، أشار البيان إلى أن »كل 

يف  الوسائل  بهذه  فضاءه  جتهيز  عليه  تعذر  تاجر 
عند  باإليداع  الوصل  تقدمي  ميكنه  احملدد  التاريخ 
عمليات الرقابة املنجزة من طرف األعوان املؤهلني 
الوزارة  تدعو  إضافية،  معلومات  ولطلب  قانونا«. 
اجلهوية  املديريات  من  للتقرب  املعنيني  التجار 

والوالئية للتجارة.
ق.و

سجلت وحدات احلماية املدنية5104 تدخال 
أوضحه  ما  بحسب  األخيرة،  ساعة   48 الـ  خالل 

بيان مديرية احلماية املدنية، أمس.
يخص  فيما  أنه  ذاته  البيان  يف  وجاء   
فيروس  انتشار  من  بالوقاية  املتعلقة  النشاطات 
كورونا »كوفيد19-«، قامت وحدات احلماية املدنية 
خالل الفترة نفسها عبر كافة التراب الوطني بـ 81 
عملية حتسيسية عبر 23 واليات )47 بلدية( لفائدة 
الواليات،  حتثهم وتذكرهم من  املواطنني عبر كافة 
وكذا  الصحي  احلجر  قواعد  احترام  بأهمية  خاللها 
 116 بـ  قيامها  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  التباعد 
بلدية(، شملت   53( والية   27 عبر  تعقيم  عملية 
املجمعات  وخاصة  عمومية  وهياكل  منشآت 
السكنية والشوارع؛ حيث خصصت املديرية العامة 
366 عون حماية  للحماية املدنية لهاتني العمليتني 
و27  إسعاف  سيارة   66 رتبهم،  مختلفة  مدنية 
لتغطية  أمنية  أجهزة  وضع  إلى  باإلضافة  شاحنة، 

07 أماكن لإلقامة موجهة للحجر الصحي خصصت 
اجلزائر،  هي:  واليات،   04 من  انحدروا  ملواطنني 

بومرداس، وهران ووالية إليزي. 
خالل  املدنية،  احلماية  وحدات  قامت  كما   
الفترة نفسها بـ 319 تدخال إثر تسجيل حوادث مرور 
عبر عدة واليات. هذا، وخلفت هذه احلوادث وفاة 
469 آخرين بجروح مختلفة  09 أشخاص وإصابة 
ومتفاوتة اخلطورة. وعليه، جرى إسعاف املصابني يف 
مكان احلوادث قبل حتويلهم إلى املستشفيات احمللية.  
يذكر أن أثقل حصيلة سجلت بوالية معسكر 
 04 03 آخرين مع تسجيل  بوفاة شخصني وإصابة 

تدخالت بسبب وقوع حوادث سير.
منها  غرقا،   وفاة  حالة   13 تسجيل  مت  كما 
البحر يف كل من  08 وفيات سجلت على مستوى 
واليات : بوالية مستغامن التي أحصت 05 حاالت 
السباحة  فيها  ممنوعة  شواطئ  مستوى  على  غرق 
والبحارة(. وتترواح  الصغير  امليناء  املطرية،  )شاطئ 

أعمار الغرقى بني 05 و28 سنة، باإلضافة إلى وفاة 
والشلف  اجلزائر  شخص غرقا يف كل من واليات: 

ووالية عنابة. 
  هذا، وعلى مستوى املسطحات املائية سجلت 
مصالح احلماية املدنية غرق 05 أشخاص يف يف كل 
من: والية عني الدفلى التي سجلت هالك شخص 
يبلغ من العمر 26 سنة تويف غرقا ببركة مائية ببلدية 
عني الدفلى. باإلضافة إلى والية قاملة التي سجلت 
سنة،  و26   23 العمر  من  يبلغان  شخصني  غرق 
هلكا يف واٍد ببلدية حمام النبائل. أما والية غليزان، 
فسجلت وفاة طفل غرقا يبلغ من العمر 08 سنوات 
ضحية  آخر  غليزان.  ببلدية  مائية  بركة  يف  هلك 
يبلغ  طفل  بوفاة  باتنة  بوالية  البيان سجلت  سردها 
من العمر 15 سنة غرق يف بركة مائية ببلدية املنعة.
 رحمة عمار

أمهلت التجار أجال ينقضي يوم 31 ديسمبر املقبل
وزارة التجـارة تلــزم التجــار باعتـــماد 

آليـــة الّدفــــع اإللكـــترونـــي! 

  أكد يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية، خالل إشرافه على انطالق احلملة الوطنية الـ 19 
لصندوق الزكاة بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، أن صندوق الزكاة ساهم يف تقدمي رسالة 

اجتماعية وتنموية ومللمة جراح األمة يف األزمة التي متر بها البالد جراء تفشي وباء كورونا.

األغواط
تسجيــل عــودة قــوية للتـــالميذ
 إلــى المؤسســات التــربــويـــة

كشفت مديرية التربية لوالية عنابة عن االستعداد التام والسهر على تطبيق كل اإلجراءات الالزمة إلجناح امتحانات شهادتي التعليم املتوسط والبكالوريا دورة 2020، 
حيث مت تسطير برنامج خاص لضمان السير احلسن لهذه املواعيد،  وخلق ظروف مواتية الستقبال املترشحني املعنيني بهذه االمتحانات،  والبالغ عددهم نحو 23 ألف 
مترشح موزعني على 95 مركز إجراء بالبلديات الـ 12 املوزعة عبر إقليم والية عنابة.  وبالنسبة إلى امتحانات شهادة التعليم املتوسط، فيقدر عدد املمتحنني بـ 11437 

مترشحا، من بينهم 10844 مترشحا متمدرسا و593 مترشحا حرا يؤطرهم 3256 مؤطرا بني إداريون وحراس.

 حتضيرات مكثفة لتطبيق البروتوكول الصحي عبر 95 مركزا

 عنابة تحصي  عنابة تحصي 2323 ألف مترشـح لشهادتـي »البيـام« والبكالـوريا  ألف مترشـح لشهادتـي »البيـام« والبكالـوريا 

 أعلمت وزارة التجارة، يف بيان لها، التجار بإلزامية وضع حتت 
تصرف املستهلكني وسائل الدفع اإللكتروني قصد متكينهم من 

تسديد مشترياتهم عبر حساباتهم البنكية أو البريدية املوطنة 
قانونا على مستوى مؤسسة بريد اجلزائر أو املؤسسات البنكية 

املعتمدة، وذلك قبل 31 ديسمبر املقبل.
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51 ألف تلميذ يستفيد من منحة التمدرس بعنابة

استــالم هيــاكل تــربوية جـديدة استــالم هيــاكل تــربوية جـديدة 
الموســم الموســم الدراســي المقبــــل الدراســي المقبــــل 

عنابة

عائــالت تترقـب المـــوت عائــالت تترقـب المـــوت 
في بنـاية مهـددة باالنهيــارفي بنـاية مهـددة باالنهيــار

ف. سليم
الطور  ففي  املصدر  وحسب  الصدد  هذا  ويف 
جديدة  ابتدائيات   9 إستالم  سيتم  اإلبتدائي 
ويتعلق األمر بكل من أحياء ذراع الريش، القنطرة، 
بوزعرورة، 500مسكن عدل البوني، احلروشي عني 
الباردة. وبالنسبة للطور املتوسط فعددها 5 متوسطات 
2القنطرة،1  الريش،  ذراع  من2  كل  مستوى  على 
مع  التالميذ  أمام  أبوابها  ستفتح  التي  وهي  خرازة 
إنطاق الدراسة شهر أكتوبر املقبل وأما الطور الثانوي 
بكل  مؤسستني  استالمها  املرتقب  املؤسسات  فعدد 
احلجار  وببلدية  الريش  ذراع  اجلديدة  املدينة  من 

وبخصوص هياكل الدعم وتتمثل يف أقسام للتوسيع 
مدرسي  ومطعم  الشهاب  مبدرسة  أقسام   4 وهي 
مبدرسة بودبزة صالح ووحدة للكشف واملتابعة مبدرسة 
املدرسي  التضامن  وباحلديث عن  باحلجار.  النهضة 
 51 حصة  عن  التربية  مديرية  إحصائيات  كشفت 
صب  ومت  املدرسية  املنحة  من  أستفاد  تلميد  ألف 
االعتمادات يف حساب املؤسسات التربوية والعلمية 
من  تبقى  ما  إلمتام  املدرسي  الدخول  مع  ستستأنف 
امللفات أما النقل املدرسي فعدد احلافالت املختصة 
مت  و107  حافلة   59 منها  حافلة   165 العملية  لهذه 
تأجيرها من طرف البلديات من عند اخلواص ويقدر 

عدد التالميذ املعنيني بالنقل املدرسي 8023 تلميذ 
كما تدعيم جزيرة النقل املدرسي مؤخرا ب18 حافلة 
املدرسي  اإلطعام  وبخصوص  بلدية   11 على  موزعة 
يقدر عدد التالميذ املعنيني باإلطعام 58 ألف تلميذ 
املدرسية  للكتب  وبالنسبة  مدرسي  مطعم   213 عبر 
التعليمة  األطوار  ملختلف  الكتب  استالم  عن  أعلن 
الثالثة من الديوان الوطني املطبوعات املدرسية وذلك 
على عدة مراحل مبجموع 1326600 كتاب مدرسي 
وهذا العدد مع املخزون املتبقي من السنة املاضية مما 
الكتب  توزيع  نسبة  وتقدر  الوالية  حاجيات  يغطي 

والتغطية جلميع األطوار 100 باملائة.

البوني  ببلدية  للمواطنني  من  العديد  دعا 
السلطات احمللية بالتدخل إليجاد حل سريع للعمارة 
املتواجدة بطريق سوق بوزعرورةبالبوني  4 طوابق  من 
حد  على  حلظة  أي  يف  بالسقوط  واملهددة  مركز 

تعبيرهم.
إليها  املشار  البناية  أن  املواطنني  هؤالء  ويؤكد 
2018 قرار بالتهدمي من  كان صدر يف حقها يف سنة 
مصالح بلدية البوني بسبب توسعات غير قانونية قام 
بها صاحب البناية ليتم تنفيذ القرار ومند ذلك احلني 
ظلت األخيرة عبارة عن أطالل لذا بات يطلق عليها 

ببناية األشباح يف أوساط املواطنني. 
املكتظ  املكان  إستراتيجية  رغم  أنه  وأضافوا 

املواصالت  ووسائل  واملركبات  باألشخاص  يوميا 
لكونه يتواجد مبخاذاة سوق اخلضر والفواكه وعشرات 
توافدا  يوميا  الطريق  يشهد  حيث  التجارية  احملالت 
تزال  ال  املختصة  اجلهات  أن  إال  للمتسوقني  كبيرا 
احملدقة  املخاطر  أمام  األيدي  ومكتوفة  عاجزة  تقف 
باملواطنني بسبب هذه البناية املهددة بالسقوط دعايني 
يف هذا الصدد من والي والية عنابة التدخل اليجاد 
حل لوضعية هذه العمارة التي أصبحت حديث العام 
حلماية  وقائية  تدابير  وإلتخاد  الوالية  يف  واخلاص 

أرواح املواطنني من أي حادث خطير لقدر اهلل.
ف سليم

شحن  جيجل  بوالية  جن  جن  مبيناء  أمس  مت 
أول دفعة من زيت الزيتون مبقدار 10 آالف لتر موجهة 
للتصدير نحو عدد من الدول األوربية حتمل وسم ” 
العالمة  هذه  صاحب  من  علم  ما  حسب  كتامة”, 

التجارية.
وأوضح املستثمر الفالحي بن الصغير محمد , 
املقدرة  الشحنة  هذه  أن  جيجل  بوالية  ينشط  الذي 

للتصدير  املوجهة  الزيتون  زيت  لتر من  آالف   10 ب 
نحو فرنسا وبلجيكا وإجنلترا تعد بداية لعملية تصدير 
مماثلة  عمليات  تتبعها  أن  على  الطبيعي  املنتوج  هذا 
تصدير  إتفاقية  متت  أنه  الصغير  بن  شهريا.وأضاف 
اجليجلية  كتامة”   ” لوسم  احلاملة  الزيتون  زيت  مادة 
يتم  سنوات  ثالث  ملدة  وذلك  أجنبي  شريك  مع 

خاللها تصدير ما معدله 10 آالف لتر شهريا.

نظم أمن والية جيجل أمس خرجة ميدانية 
توعوية لفائدة مختلف شرائح املجتمع وذلك على 

مستوى كل من شاطئ كتامة، شاطئ عوقة 
وحديقة األلعاب والتسلية »أمنية« الكائنة مقابل 

مستشفى محمد الصديق بن يحي بجيجل، 
أشرف عليها إطارات وأعوان من املصلحة الوالئية 
لألمن العمومي، خلية االتصال والعالقات العامة 

واألمن احلضري الثالث واخلامس بأمن الوالية 

وكذا قوات الشرطة العاملة مبراكز الشرطة حلماية 
وتأمني املصطافني وهذا من أجل عرض البرنامج 

التوعوي التحسيسي املسطر من طرف مصالح أمن 
والية جيجل لفائدة املواطنني للوقاية من تفشي 

جائحة كورونا كوفيد 19 وتزامنا مع الفتح التدريجي 
للشواطئ واملنتزهات،حيث مت تقدمي شروحات 

ونصائح للمواطنني خاصة املتواجدين منهم على 
شاطئ البحر بضرورة مواصلة التقيد بإإلجراءات 

الوقائية من جائحة كورونا ال سيما ما تعلق باحترام 
التباعد االجتماعي وجتنب االحتكاك، إلزامية 

ارتداء األقنعة الواقية وتفادي الرمي العشوائي لها 
بعد استعمالها، محافظة على نظافة احمليط وتفاديا 
النتشار ونقل العدوى من شخص إلى آخر، كما مت 
يف هذا اإلطار توزيع مطويات حتمل يف طياتها نصائح 

وإرشادات يف هذا الشأن،
سهام.ع

أقدم مدير توزيع الكهرباء والغاز لبرج 
لرؤساء  تعليمات  إعطاء  على  بوعريريج 
اجلهود  تكثيف  تنص على  املعنية  املصالح 
امليدانية  الدراسات  جميع  إلجناز  املبذولة 
وتسريع  الظل  مناطق  بربط  املتعلقة 
أولوية  إعطاء  وكذا  اإلمكان  قدر  وتيرتها 
للمناقصات املفتوحة اخلاصة بهذه املشاريع 
لها وذلك بهدف  أيام مخصص  مع حتديد 
عمليات  بإجناز  املكلفة  املقاوالت  تعني 
الربط لهذه املناطق، أين جاءت التعليمات 
حد  ووضع  متوازنة  تنمية  حتقيق  إطار  يف 
خالل  من  وذلك  االجتماعية،  للفوارق 
الذي  واالستدراكي  االستعجالي  املخطط 

سكان  لفائدة  اجلزائرية  احلكومة  وضعته 
املناطق املعزولة أو النائية. 

املؤسسة  سجلت  السياق  ذات  ويف 
227 منطقة ظل معنية بالتموين بالكهرباء 
والغاز  الكهرباء  توزيع  إمتياز  مستوى  على 
مع  بالتنسيق  وذلك  بوعريريج  برج  لوالية 
مقسمة  املعنية،  احمللية  السلطات  مختلف 
على 32 بلدية والتي ستسمح بربط 7574 
 41700 يقارب  ما  أي  بالكهرباء  منزل 
نسمة، حيث قامت مصالح توزيع الكهرباء 
دراسات  بإعداد  بوعريريج  ببرج  والغاز 
 55 بنسبة  أي  منطقة،   125 ل  ميدانية 
تخص  التي  الدراسات  إجمالي  %من 

أما  املناطق.  لهذه  بالكهرباء  الربط 
مت  فقد  الطبيعي  بالغاز  للربط  بالنسبة 
على  موزعة  ظل  منطقة   171 إحصاء 
30 بلدية ستسمح بربط 2530 مسكن 
نسمة،   13900 يعادل  ما  أي  بالغاز 
 93 ل  ميدانية  دراسة  إعداد  مت  حيث 
% من  بنسبة 4.54  أي  منطقة، 
بالغاز  بالربط  املعنية  الدراسات  إجمالي 

للمناطق السالفة الذكر.
ملؤسسة  االعالم  خلية  وكشفت 
برج  بوالية  والغاز  الكهرباء  توزيع  امتياز 
التغطية  إجمالي  نسبة  أن  بوعريريج 
برج  والية  مستوى  على  الكهربائية 

تقدر  حيث   %  66.95 تبلغ  بوعريريج 
نسبة التغطية باملناطق الريفية %62.94 
 %  ،99.95 نسبة  احلضرية  واملناطق 
الطبيعي  بالغاز  التغطية  إلى  بالنسبة  أما 
حيث   %  60.95 ب  النسبة  فتقدر 
الريفية  باملناطق  التغطية  نسبة  تعرف 
برج  والية  ستعرف  62.94.% وبهذا 
التغطية  يخص  تطور  معدل  بوعريريج 
باملادتني احليويتني وذلك بعد ان يتم إجناز 
السالفة  والغاز  بالكهرباء  الربط  مشاريع 

الذكر واخلاصة مبناطق الظل.
صفاء كوثر بوعريسة

 6 الساعة  حدود  يف  أمس،  صباح  تدخلت، 
و15 دقيقة، مصالح احلماية املدنية للوحدة الثانوية 
متالوس غربي والية سكيكدة، من أجل حادثة  يف 
مرور وقع يف منطقة شطاطح على الطريق الوطني رقم 
85، وهذا عقب إنحراف سيارة 406 خلف وفاة يف 
بداية األمر سيدة تبلغ من العمر 54 سنة، مت حتويلها 
قبل  متالوس،  على مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى 
أن تتوفا عجوز وشابة داخل مصلحة االستعجاالت 
الطبية مبستشفى متالوس حسب »مصادرنا املطلعة«، 
عائلة  من  كلهم  وفيات  ثالثة  إلى  احلصيلة  لترتفع 
واحدة كانوا يف عطلة إصطياف يف بلدية القل، فيما 
مت حتويل ثالثة مصابني من بينهم رب العائلة وأبنته 
إلى  السرعة  جناح  على  سنة   23 العمر  من  البالغ 
مصلحة العناية املشددة مبستشفى سكيكدة، حيث 
املختصة  اآلمن  باحلرجة..مصالح  حالتهم  وصفت 

فتحت حتقيقا يف مالبسات احلادثة األليمة.

حريق يأتي على مدرسة 
»عمار خراط« بعزابة

ألتهمت، ليلة أول أمس اجلمعة إلى السبت، 
نيران قوية جزء كبير من مدرسة عمار خراط يف بلدية 
عزابة شرقي والية سكيكدة، وهذا عقب نيران قوية 
أشتعلت يف األحراش احمليطة باملدرسة، قبل ان متتد 
إلي  وصلت  ما  وكل  والنوافد  األقسام  أبواب  إلى 
مصالح  بتدخل  إال  تتوقف  لم  التي  اللهب  ألسنة 
احلماية املدنية التي أستعملت كامل إمكانياتها من 
أن يصل  الذي كاد  املهول  أجل إخماد هذا احلريق 
إلى السكنات الوظيفية يف املؤسسة التعليمية حيث 
وبعد أزيد من خمس ساعات جنح رجال االطفاء من 
السيطرة على احلريق وإخمادهوسط حالة من اخلوف 
املدرسة،  جوار  يف  املقيمني  السكان  بني  والرعب 
انتشر عناصر األمن املختصني من أجل فتح  بينما 

حتقيق يف مالبسات هذا احلريق.
جمال بوالديس

برج بوعريريج

سونلغـاز تشـرع في تطبيق المخطط االستعجالي بمناطـق الظـــل

سكيكدة
مصرع ثالثة نساء في حادث سير بتمالوسمصرع ثالثة نساء في حادث سير بتمالوس

أعلنت مديرية التربية لوالية عنابة، أمس السبت، عن عدد الهياكل التربوية املرتقب استالمها يف 
املوسم الدراسي املقبل »2020 – 2021« باإلضافة إلى هياكل الّدعم.

جيجل
تصـــدير تصـــدير 1010 آالف لتــــر مــن زيــت الزيتــــون شهـريا آالف لتــــر مــن زيــت الزيتــــون شهـريا

حمـــلة تحسيســـية بالشـــواطىء للــوقاية من كـــوروناحمـــلة تحسيســـية بالشـــواطىء للــوقاية من كـــورونا
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بومرداس بومرداس 

500500 عــائــــلة بــدّلـــــس  عــائــــلة بــدّلـــــس 
تــودع جحيــم الشاليـــــهات! تــودع جحيــم الشاليـــــهات! 

سميرة مزاري 
وقد أشرف على عملية الترحيل السلطات احمللية 
لدائرة وبلدية دلس إلى جانب ديوان الترقية والتسيير 
املستفيدة،  العائالت  فرحة  وسط  لبومرداس  العقاري 
التي أعربت عن سعادتها العارمة بسكناتها اجلديدة، 
مواقع   5 بــ  املنصبة  الشاليهات  جحيم  وتوديعها 

بالبلدية، والتي حتولت، وفق قولهم، إلى وصمة عار 
تطبع والية بومرداس عموما ومدينة دلس العريقة على 

وجه اخلصوص.
بيان  أكدت، يف  قد  دلس  دائرة  وكانت مصالح 
بعمليات  متبوعة  ستكون  العملية  أن  أمس،  أول  لها 
حيث  املقبلة،  األشهر  خالل  أخرى  إسكان  إعادة 

ستمس طالبي السكن يف صيغة العمومي اإليجاري، 
النهائية  املصادقة  قد متت  أنه  السياق  ذات  مشيرة يف 
نوع  من  مسكن   100 لبرنامج  االسمية  القائمة  على 
اللجنة الوالئية،  العمومي املدعم )lpa 2( من قبل 
على أن يتم استدعاء املعنيني الستكمال اإلجراءات 

اإلدارية مبا فيها دفع الشطر األول من املساهمة.

أخبار بجاية
إحصـــاء 2500 ملــف لالستفـــادة من منحة »كوفيــــد 19« 

علمت »أخبار الوطن« أن اإلدارة احمللية بوالية بجاية قد أحصت 2500 ملف يف إطار االستفادة مبنحة كوفيد 19- – املقدرة بـ 10 آالف دينار املوجهة للتجار واحلرفيني، 
وحسب املعلومات الواردة فإن نسبة معتبرة من املعنيني بهذه املنحة قد حتصلوا عليها مؤخرا، أما فيما يخص منحة 30 ألف دينار فلم يتم التعامل بها على املستوى احمللي ألنه 

لم يرد أي مرسوم تنفيذي يف هذا الشأن الى املصالح املعنية بهذا االجراء، رغم أن القرار قد صدر يف اجلريدة الرسمية. 
كرمي ت.

تسجيــــل تــراجـــع فـــي إنــــتـــاج عســــــل النــــحل 
كشف ممثل جمعية تربية النحل لوالية بجاية السيد رابح بوزيدي عن تسجيل تراجع كبير يف مردود العسل هذه السنة، وأرجع األسباب إلى العوامل املناخية التي سادت 
املنطقة والتي مّيزتها قلة األمطار والثلوج، وأشار إلى أن مردود الصندوق الواحد للنحل ال يزيد عن 7 كغ من العسل، موضحا أن أولوية مربي النحل يف الوقت احلالي هو إنقاذ 

النحل من الهالك والضياع، متمنيا أن تتحسن األمور يف املوسم القادم. 
 كرمي ت.

بـــلدية وادي غيـــــر تتــــــدعم بمــــلعب بلــــــــدي
كشف السيد خالد بستاني رئيس بلدية واد غير عن قرب إمتام أشغال إجناز امللعب البلدي اجلديد ذات العشب االصطناعي بتكلفة مالية تقدر بـ 6.7 مليار سنتيم، 
و أشار إلى أن نسبة األشغال تفوق 60 باملائة، وأضاف أنه من املنتظر أن يتم تدشينه يوم أول نوفمبر 2020 القادم، ليتم وضعه حتت تصرف الفرق الناشطة على الساحة 
الرياضية، وأشار إلى ضرورة احاطته باملدرجات التي يتمنى أن يتم إجنازها يف املستقبل القريب، وهو األمر الذي يحتاج إلى دعم مالي إضايف الستكمال هذا املشروع، ويف 
سياق آخر ذات الصلة مبشاريع التنمية احمللية أوضح رئيس البلدية أن ادارته بصدد اجناز محطة جديدة لتطهير املياه قريبا بطاقة 60 لتر يف الثانية، بتكلفة مالية تقدر بـ 8 ماليير 
سنتيم، وبلغت بها نسبة األشغال إلى حد الساعة 30 باملائة وذلك بهدف القضاء على الروائح النتنة التي تنبعث من احملطة القدمية.                                     كرمي. ت

نصب والي املدية »أمير حموم« كمندوب 
التي  الهيئة  هذه  اجلمهورية،  لوسيط  والئي 
حقوق  حماية  يف  املساهمة  بغرض  إنشاؤها  مت 
املؤسسات  سير  قانونية  ويف  وحرياتهم  املواطنني 

واإلدارات العمومية
حضرها  التي  التنصيب  مراسيم  وخالل 
والي  هنأ  الوالئي،  الشعبي  املجلس  رئيس 
وضعها  التي  بالثقة  الوالئي  املندوب  الوالية، 
سيحظى  انه  على  مؤكدا  اجلمهورية  رئيس  فيه 
ألداء  تسهيال  اجلميع  قبل  من  الكبير  بالدعم 
مهامه النبيلة خدمة للمواطن بغرض اإلنصات 

النشغاالته والتكفل بها مركزا يف معرض تدخله 
وتلقي  املواطنني.  مع  التواصل  أهمية  على 
شكاويهم والعمل على التكفل بها ومتابعة مدى 
تنفيذها ما يعطي أكثر مصداقية لإلدارة وعملها.
هيئة  إن  حموم«  »أمير  قال  جهته   من 
وسيط اجلمهورية تعتبر همزة وصل بني املواطن 
املسؤولية  خالل  من  سيسعى  وأنه  واإلدارة 
املكلف بها إلى خلق جو من الثقة بني الطرفني 

يف إطار إرساء دعائم اجلزائر اجلديدة. 
عمر ب

احتج نهاية االسبوع امام مقر بلدية البيض 
عقود  إبرام  على  التجميد  برفع  طالبوا  مواطنون 
الزواج ببلدية البيض واملجمدة مننذ شخر جوان 
املاضي حيث تعطل الكثير من الشباب يف عقد 

زواجهم. 
اخبار  لـ«  تصريح  يف  احملتجون  وقال   
فترة  نهاية  واقتراب  العقود  باب  الوطن«إنغلق 
العطلة زاد من قلق الكثير من املواطنني الراغبني 
يف إبرام هقود زواجهم حيث ربطوا رفع احلظر عن 
ابرام العقود برفع احلظر عن السباحة بالشواطيء 
وفتح املساجد معتبرين االمر يف نفس الدرجة. 
أخبار  بشبكة  إتصلوا  الذين  املواطنني  بعض 
الزواج  عقود  ابرام  احلظر عن  برفع  طالبوا  الوطن 

لتسهيل  األعراس  إقامة  عدم  إشتراط  مع 
ضابط  وحسب  أعراسهم.  اقامه  للمواطنني 
التجميد  قرار  فإن  البيض  ببلدية  املدنية  احلالة 
صادر عن وزير الداخلية والصادر ضمن سلسلة 
اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا 
ورفع التجميد يجب أن يصدر من نفس اجلهة. 
نفس املصدر صرح أن فترة الذروة يف إبرام عقود 
الزواج ببلدية البيض هي شهري جويلية وأوت 
وهو األمر الذي سبب تضايق املواطنني ودفع الى 
قلقهم خاصة وأن الفترة تعرف إبرام اكثر من ألف 

عقد زواج. 
نورالدين رحماني

متكنت عناصر الفرقة اجلنائية بأمن والية غليزان من وضع حد لشخص يف عقده اخلامس من العمر 
ميتهن ممارسة السحر والشعوذة داخل محل لبيع املالبس القدمية. 

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات لذات املصلحة مفادها وجود شخص يقوم ممارسة الشعوذة عن 
طريق النصب واإلحتيال على املواطنني داخل محله لبيع األلبسة املستعملة، ليتم على إثرها إعداد خطة 

محكمة لغرض ترصد املشتبه فيه. 
من  مجموعة  على  عثر  احملل  تفتيش  وبعد  محله،  داخل  امرأتني  مع  توقيفه  عن  العملية  أسفرت  و 
الشعوذة  تستعمل يف  األعشاب  كتابات طالسم، مصحف شريف مدنس، مجموعة من  بها  القصاصات 
وعدد من القارورات بها سوائل تستخدم يف الشعوذة.وبعد توقيفه والتحقيق معه من قبل رجال األمن مت إجناز 

ملف إجراء قضائي يف حق السالف الذكر وقّدم مبوجبه أمام العدالة على أن تتم محاكمته قريبا. 

عمر ب 
من  العشرات  ضحيتها  راح  كبيرة  مجازر 
عاد  األمن واالستقرار  عودة  بعد  و  األرواح، 
قراهم  ومعاودة اعمار  نشاطهم  إلى  السكان 
األغنام  كتربية  استثمارية  مشاريع  ببعث 
عائقهم  أن  غير  ذلك،  والدجاج والنحل وغير 
الذي  الطريق  يف  تتمثل  مشاكل  ذلك  يف 
على  القادوس  بطريق  الثالث  القري  يربط 
مسافة 3كلم، والذي تآكل كليا وبات اليصلح 
حتي لسير اجلرارات على حد تعبيرهم، وعليه 
من  الطريق  تفريش  يطالب السكان بإعادة 
إميان، خاصة  الغابات كأضعف  محافظة  طرف 
بشبكة  ربطهم  إلى  إضافة  غابية،  املنطقة  وأن 
التزال  األعمدة الكهربائية  أن  حيث  الكهرباء 

إبان  سرقتها  متت  والتي  أسالك  دون  مثبتة 
إلى  بالعودة  السكان يتعهدون  العشرية،  وبعد 
بذلك،  املطالبة  يف  أصواتهم  بحت  وقد  قراهم 
تسهيل  قصد  التدخل  الوالية  والي  يناشدون 
الزنايتية  فرقة  عرفته  ما  غرار  على  عودتهم، 
بذات البلدية التي مت إعادة إعمارها بعد تفريش 
بالكهرباء،  القرية  ربط  وإعادة  إليها،  الطريق 
رفعوا  الفرق  هذه  سكان  أن  باإلشارة  جدير 
انشغالهم إلى والي الوالية خالل زيارته األخيرة 
إلى بلديتهم قبل أكثر من سنة ووعد بالتكفل 
لـ«  منهم  البعض  حديث  حسب  بانشغالهم 
حالها  على  لقمان  دار  أن  »غير  الوطن  أخبار 
مبطالبهم  التكفل  يستعجلون  انتظارهم  طال  فق 

واجتثاث مشاكلهم.

املدية
سكــان الحميــدات يطالبـــون 

بتسهــيل عـودتــهم إلــى قـــراهم

املدية
تنصيــــب أمـــير حمــــوم منـــدوبا 

والئيــا لوسيـــط الجمهـــــورية 

البيض
مطالبــة برفـــع التجمـــــيد

 عــن إبــرام عقــــود الــــــزواج

شرعت، يوم أمس، السلطات احمللية يف إعادة إسكان قاطني الشاليهات ببلدية دلس شرقي 
بومرداس، وذلك بترحيلهم إلى احلي السكني اجلديد الواقع باملدينة اجلديدة.

عملية إعادة إسكان قاطني الشاليهات بالبلدية مست 500 عائلة، حيث ودعت العائالت 
املعنية 17 سنة من املعاناة يف مساكن جاهزة تفتقد ألدنى شروط العيش الكرمي باجتاه 

احلي السكني اجلديد 500 مسكن عمومي إيجاري الواقع باملدينة اجلديدة.

الزلت أكثر من 50 عائلة من ثالث فرق ببلدية 
بئر بن عابد شرق املدية تناشد والي الوالية 

التدخل قصد مد يد العون إلعادة إعمار 
قراهم التى هجروها إبان سنوات اإلرهاب 

بعد أن شهدت فرقهم التي كانوا يقطنونها 
»احلميدات، الباليلية، أوالد سعادة ».

غليزان 
القبض على مشعوذ داخل محل لبيع المالبس 
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عمدت قرية في إندونيسيا إلى طريقة 
غريبة لفرض بقاء المواطنين في منازلهم ومنع 

انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك عبر 
االستعانة بـ’’األشباح’’.وقام مسؤولو قرية »كبوه« 

اإلندونيسية بنتشر األشباح، حيث يمكن رؤية 
كائنات مغطاة برداء أبيض بالكامل تقفز لتفاجئ 

المارة الذين لم يحترموا إجراءات الحجر الصحي، 
ثم تختفي هذه الكائنات تحت ضوء القمر.

وأشباح »كبوه« ليست حقيقية، فقد نشرت القرية 
هذه األشباح لتقوم بدوريات في الشوارع على أمل 

أن تفلح الخرافات القديمة في إبقاء السكان في 
منازلهم بأمان بعيدا عن فيروس كورونا الجديد.

اقترح رجل دين في إيران أن يتم فرض ضريبة على الشباب 
الذين بلغت أعمارهم 28 عاما وما فوق وهم دون زواج.

 تسبب اقتراح رجل الدين المحافظ محمد إدريسي في موجة 
من الغضب والسخرية عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث 
طالب إدريسي بأن يكون الزواج إلزاميا، وعلى أولئك الذين لم 
يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن »يواجهوا العواقب«.

واقترح إدريسي فرض ضريبة تبلغ قيمتها ربع دخل الشخص 
الذي يبلغ 28 عاما وما يزال عازبا، وحرمانه من تولي 

مناصب إدارية عليا في البالد أو التدريس في الجامعات، كما 
دعا الحكومة إلى تقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة، 

بينها توفير فرص عمل.

يالحق النحس منزال في بريطانيا حتى أصبح يحمل لقب أكثر منزل تعرض للصدمات في بريطانيا، 
بعد أن اصطدمت به شاحنات أو سيارات 8 مرات في سنة واحدة، ونحو 20 مرة إجماال.

يقع المنزل التاريخي الذي بني في القرن السادس عشر بقرية »وينغهام« في »كينت«، وتحديدا 
بالقرب من منعطف في شارع ضيق ال يكاد يتسع للشاحنات الكبيرة التي تمر من هناك، إليصال 

طلبيات إلى الزبائن. والتقطت كاميرا مراقبة مثبتة في المنزل من الخارج صورة شاحنة كبيرة تسير 
بالقرب منه، قبل أن تصطدم به وتلحق أضرارا بالمبنى.

وما زاد الموضوع غرابة أن عمال البناء كانوا قد انتهوا من إصالح المنزل من حادث تصادم سابق، 
قبل 3 ساعات فقط من الحادث الجديد، وفق ما ذكرت صحيفة »مترو« البريطانية.

وقال »مارك كيلبي« مالك المنزل إنه اشترى العقار عام 2015، وكان على علم أنه تعرض 
لصدمات مماثلة في السابق، لكنه لم يتخيل أن تكون بهذا التواتر، الفتا النظر إلى أن عدد الصدمات 

تخطى العشرين، على حسب تقديره.

 الخــراَفة لَوقـِف عـدَوى كـُورونا!

ليبيون َيرُفعوَن صورَة القّذافي!

ا َتطـاُل بيــًتا َمنحـوًسا! واج!20 حاِدثــً فُع أو الزَّ َضريبٌة للُعّزاِب.. الدَّ

 رفع مواطنون بمدينة 
سرت بليبيا،  أمس األول 
الجمعة، علم الجماهيرية 
العظمى بعد 10 سنوات 
على سقوطها كما رفعوا 
صورة معمر القذافي بعد 
مرور سبع سنوات على 
مقتله.الليبيون الناقمون 

على األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية 
واألمنية التي تشهدها 

بالدهم اليوم، خرجوا في 
احتجاجات شعبية كبيرة 
خاصة غربي ليبيا في 

حراك ليبي أربك حكومة 
الوفاق.

وتشهد ليبيا انقسامات كبيرة عقب الثورة بفعل عدم إرساء 
مؤسسات للدولة خالل فترات الحكم السابقة، ما جعل مرحلة 
ما بعد القذافي تقوم على أسس غير موجودة، في ظل غياب 

كلي لمؤسسات الدولة يمكن من بناء الدولة الليبية عليها.

كشفت مصادر »أخبار الوطن« أن 
الوزير األول األسبق أحمد أويحيي 
كان مبرمًجا أن يحول إلى سجن 
الكدية بقسنطينــــة، لكن جرى 
تغيير قرار التحويل في الثواني 

األخيرة،  ليحّول إلى سجن لعبادلة 
بوالية بشــار.هذا، و يعتبر سجن 
الكديــــة أقدم السجون في الجزائر 
و يعود إنشاؤه إلى عهد االستعمار 
الفرنسي، وهو السجن الذي فّر منه 
الكثير من المجاهديــــــــــن، على 
غرار: مصطفى بن بولعيد، حمادي 

بوكرومة،إبراهيم الطيبي،محمد 
العيفة،رشيد أحمد بوشمال،الطاهر 
الزبيري، لخضر مشري، محمد 
بزياني، سليمان زايدي، حسن 

عريف و علي خفتاري.

ل إلى ِسجـن الُكــدَية  أويحيـى كــاَن سُيحـوَّ

»ِميران« ُيبلِّغاِن ُبومدّين 
باِنشَغاالِت الُمواِطنين!

يظهر في الصورة الرئيس بومدين - رحمه هللا- رفقة رئيسي 
بلدية عين سيدي علي و قلتة سيدي سعد، اللذين نقال له 

انشغاالت موالي الوالية - آنذاك.  هذا، وأصّر الرجالن على 
أخذ صورة مع الراحل بومدين، حتى يثبتا لسكان الوالية أن 
انشغاالتهم تم تبليغها للرئيس وتم التكفل بها،  كما يؤكد ذلك 
من عايشوا تلك األحداث. الصورة تعكس كيف كان المنتخب 
يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وكيف كان يمتلك 
ثقافة الدولة التي تعتبر ربط الثقة بين المواطن والمسؤول 
من أوثق عراها،  فأين نحن من هذا في زمن تخلى فيه 

الُمَتَخب على الُمنتِخب؟ 
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يف وقت تشهد فيه أدرار ارتفاعا ملحوظا يف درجة احلرارة

سكـــان رقــان يحتــجون بسبب سكـــان رقــان يحتــجون بسبب 
انقطــاع انقطــاع تيــار الكهـــرباء! تيــار الكهـــرباء! 

متنراست

تنـصيــب  المنــدوبيـن تنـصيــب  المنــدوبيـن 
الوالئييـن لوسيط الجمهورية الوالئييـن لوسيط الجمهورية 

عبداهلل مجبري
بـ«أخبار  لقائهم  خالل  السكان  وطالب 
سونلغاز  ومؤسسة  احمللية  السلطات  »من  الوطن 
بإيجاد حل لهم مع هذه املعاناة التي تتجدد يف 
كغيرها  املنطقة  فيه  تسجل  التي  الصيف  فصل 
من مناطق والية أدرار درجات حرارة فوق عتبة 

48 درجة يف الظل .
سابق  بدون  تأتي  التي  االنقطاعات  هذه 

تبلغ  التي  العصيبة  إنذار وخصوصا يف األوقات 
وأخرجتهم  الساكنة  أرقت  ذروتها  احلرارة  درجة 
إلى الشارع يف وقفة سلمية أمام الدائرة والبلدية 
عّبروا فيها ونّددوا باجلحيم الذي يعانوه جراء هذه 
فئة  خصوصا  الكهربائي  للتيار  املتكرر  االنقطاع 
األطفال الصغار، وكبار السن الذين يعانون من 
والسكري،  الدموي  كالضغط  املزمنة  األمراض 
تلحق  التي  واألعطاب  األضرار  عن  ناهيك 

أن  احملتجون  .وكشف  الكهرومنزلية  باألجهزة 
من بني األسباب التي تؤثر على تذبذب التزود 
بهذه املادة احليوية هو رداءة احملوالت الكهربائية 
عن  الناجم  الضغط  تتحمل  ال  أصبحت  التي 
طالب  كما  للكهرباء.  الواسع  االستهالك 
توفير  بضرورة  سونلغاز  مؤسسة  من  املتضررون 
محول كهربائي ثابت وحتسني اخلدمة ووضع حد 

لهاته االنقطاعات املتكررة طيلة العام.

كرزيكة احمد 
واملقاطعتني  متنراست  ساكنة  يأمل  حني  يف 
اإلدارتني عني قزام وعني صالح ككل خاصة املناطق 
النائية واملعزولة ومناطق الظل ان يكون هذا املنصب 
القدمي اجلديد همزة وصل بني املواطن وهرم السلطة 
ويستطيع هذا األخير ايصال كل انشغاالت املواطنني 
بكل موضوعية وجدية ويساهم يف رفع الغنب عنهم 
وهل  صمت  يف  تعاني  التي  الظل  مبناطق  خاصة 

الرهان  وسيكسب  التطلعات  مستوى  يف  سيكون 
ويكسر الهوة التي اتسعت بني املواطن واملسؤول.

املندوبون الثالث أكدواعلى ثقل املسؤولية التي 
يف  املواطن  خدمة  خالل  من  عاتقهم  على  ستلقى 
الواليات الثالث خاصة مناطق الظل والقرى النائية 
العليا للبالد  املواطنني للسلطات  وإيصال إنشغاالت 

ومحاولة حتسيني مستوى معيشتهم

قزام  بعني  للجمارك  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
إثر  قزام  عني  العملياتي  للقطاع  تابعة  مفرزة  رفقة 
كهربائية  مطرقة   10 حجز  من  مشتركة  دورية 
ضاغطة 12 رأس مطرقة كهربائية 09 مولد كهربائي 
150 شمال غرب ذات  ضواحي منطقة إن غشالن 
املدينة. وحسب ما أفاد به املسؤول األول عن قطاع 
أن  صالح  شايب  السيد  متنراست  بوالية  اجلمارك 
بوالية  اجلمارك  أفراد  بها  يقوم  التي  العمليات  هذه 

متنراست بالتنسيق مع أفراد اجليش الوطني الشعبي 
الوطني  اإلقتصاد  حلماية  تدخالت  إال  هي  ما 
وخيرات  ثروات  ونهب  التهريب  جرمية  ومكافحة 
توصيات  وفق  تعمل  اجلمارك  مصالح  وان  الوطن 
خيرات  إستنزاف  ملكافحة  للجمارك  العامة  املديرية 
الغير  الذهب  التنقيب عن  البالد ومنع كل أشكال 

القانوني .
كرزيكة أحمد

بحي  الواقعة  الريفية  املفرزة  سكان  طالب 
والية  جنوب  متنطيط  ببلدية  جديد  بن  الشاذلي 
أدرار من والي الوالية العربي بهلول بضرورة التدخل 
إلنهاء معاناتهم مع األوضاع التي يعيشونها جراء 
هؤالء  .وقال  احلضرية  للتهيئة  سكناتهم  افتقار 
السكان إن شروط العيش الكرمي غائبة عن حيهم 
سنة  الريفية  السكنات  من  استفادتهم  منذ  فهم 
2011 يجلبون املاء والكهرباء على مسافات بعيدة 

تصل أحيانا إلى 500 م ماينجر عنها ضعف التيار 
الكهربائي، واألعطاب املتكررة جراء ارتفاع درجة 
األرض  يف  املنتشرة  الكوابل  عن  ناهيك  احلرارة 
واألطفال  املارة  على  خطرا  تشكل  باتت  التي 
مديرية  راسلوا  أنهم  املفرزة  هذه  سكان  .وأضاف 
التعمير والبناء عدة مرات للنظر يف هذه الوضعية 
غير أنها يف كل مرة تكتفي بالوعود وتتحجج بتأخر 
منهم  البعض  مادفع  .هذا  اإلدارية  اإلجراءات 

هذه  تنتهي  متى  عن  واالستفهام  التساؤل  إلى 
اإلجراءات اإلدارية ونحن يف 2020 ؟

احمللية  السلطات  التجزئتني  وناشدسكان 
هذه  دفع  أجل  من  والسريع  العاجل  التدخل 
املشاريع التي من شأنها تنهي معاناتهم ومتطلباتهم 

للعيش الكرمي                               

                              عبد اهلل مجبري

أجرتها  ناجحني يف مسابقة  ثمانية  يتمكن  لم 
بلدية  مبعمل  فروعها  إحدى  يف  سوناطراك  مؤسسة 
حلام  تخصص  يف  مبناصبهم  االلتحاق  من  سبع 
اجلزائرية  للشبيبة  الوالئي  االحتاد  رئيس  وأوضح 
السيد عبد الرزاق هداجي إن الناجحني الثمانية إلى 
املعنية والمن  املؤسسة  ردود من  يتلقوا  لم  اآلن  حد 

الوكالة احمللية للتشغيل رغم إن النتائج قد أعلنت منذ 
أكتوبر املاضي، وأضاف هداجي أن بعض الشركات 
م  حتتر  وال  بالشفافية  التلتزم  التي  أدرار  يف  الطاقوية 
يشعل  من  بني  من  تكون  التصرف  بهذا  القوانني، 
للشباب  متكررة  أصبحت  التي  االحتجاحات  فتيل 
البطال الذي يهضم حقه داعيا إلى تكوين جلنة تكون 

التشغيل  على  املشرفة  وهيئات  املدني  املجتمع  من 
على  والوقوف  مراقبة  هدفها  يكون  األمنيني  وبعض 
ملف التشغيل مثل التي أنشئت يف والية ورقلة وهي 

اآلن تعطي نتائج إيجابية.

عبداهلل مجبري

مجهولون يخربون شبكة املياه الصاحلة للشرب
أدرار  جنوب  تيمي  بلدية  يف  مجهولون  قام 
للشرب  الصاحلة  املياه  شبكة  صمامات  بتخريب 
يف  تذبذب  حدوث  يف  تسبب  ما  مهدية،  بقصر 
املجاورة  قصور  مستوى  على  باملياه  التموين  عملية 
وباعبداهلل.واستدعى  ملوكة،  واينة،  غرار  على 

ذلك تدخل فرع اجلزائرية للمياه إلعادة التزود باملاء 
والقضاء على التذبذب احلاصل والتي قامت بإيداع 
املختصة  القضائية  اجلهات  مستوى  على  شكاوي 
العملية  هذه  وتأتي  ومحاكمتهم.  للفاعلني  للوصول 
شهر  يف  مماثلة  عمليات  من  سلسلة  بعد  التخريبية 
املمونة  اآلبار  معظم  مّست  والتي  املنصرم  جوان 

ملدينة أدرار وشملت سرقة كوابل كهربائية ومعدات 
املولدات. هذا وقد دعت املؤسسة املذكورة املواطنني 
إلى التبليغ عن مثل هذه االعتداءات الالمسؤلة التي 
تسبب يف قطع التزويد باملياه عن القصور والتجمعات 

السكنية احلضرية.
عبد اهلل مجبري

أعلن والي أدرار العربي بهلول عن وضع حتت تصرف 
املواطنني خلية خاصة الستقبالهم والتكفل بانشغاالتهم 
بحيث ستسهر هذه اخللية على تدوين شكاوي املواطنني، 
مع  بالتنسيق  بها  والتكفل  دراستها  أجل  من  ونقلها 
السياق  نفس  .ويف  الوالية  يف  املعنية  املصالح  مختلف 
من  اإلدارة  تقريب  وبقصد  إنه  مصاحله  ديوان  بيان  ذكر 
املواطن مت إنشاء صفحة على وسائل التواصل االجتماعي 

والية  مواطني  انشغاالت  استقبال  اسم  حتمل  فايسبوك 
الساكنة  انشغاالت  تبليغ  سبل  تسهيل  أجل  من  أدرار 
ملختلف أقاليم الوالية وخصوصا القاطنني البعيدين الذين 
يصعب عليهم التقرب من اخللية .وأشار البيان إلى حتديد 
أيام االستقبال من أجل السير احلسن للخلية وحدد كل 
من أسبوع يومني اإلثنني بحيث يتم فيه استقبال مختلف 
انشغاالت املواطنني ماعدا ملف السكن ويوم األربعاء يتم 

فيه طرح امللفات اخلاصة بالسكن بحضور ملحق بالديوان 
املكلف بهذا امللف

من  كبير  استحسان  اخلدمة  هذه  لقيت  وقد  هذا 
طرف الساكنة الذين عبروا عن ارتياحهم لها عبر صفحات 
مبطالبهم  األمثل  التكفل  يف  آملني  االجتماعي  التواصل 

وانشغاالتهم.
عبداهلل مجبري

أوقفت مصالح األمن مبدينة عنابة، شخصني 
متهمني بقتل شاب مبدينة الوادي، وذلك بعد متديد 

اإلختصاص .
الفتى  املتهمان بقتل  حيث مت توقيف الشابني 
البالغ من العمر 17 سنة بواسطة سيف، وذلك بحي 
19 مارس الكائن مبدينة الوادي،وذلك بأحد أحياء 

ارتكابهما  اثر  القاتلني  إليها  فر  والتي  عنابة  مدينة 
اجلرمية النكراء التي اهتز إليها سكان والية الوادي، 
محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  على  عرضا  حيث 

الوادي والذي أمر بإيداعهما احلبس االحتياطي .
رشيد شويخ

الوادي
القبـــض علـــى المتهميــــن بقــــتل القبـــض علـــى المتهميــــن بقــــتل 

شـــاب بحــــي شـــاب بحــــي 1919  مـــــارس مـــــارس 

متنراست 
حجز معدات تستعمل في التنقيب عن الذهب حجز معدات تستعمل في التنقيب عن الذهب 

تشهد بلدية رقان، جنوبي والية أدرار، هذه األيام، احتجاجات متكررة نظمها السكان 
 تنديدا باالنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي، خاصة مع االرتفاع الكبير املسجل يف درجات احلرارة؛ 

األمر الذي يحرمهم استعمال مكيفات الهواء.

أدرار
سكــان المفــارز الريفــية بتمنطيــط يطالبــون بالتهــيئة سكــان المفــارز الريفــية بتمنطيــط يطالبــون بالتهــيئة 

الناحجـون في مسابقة سوناطراك يطالبون بااللتحاق بمناصبـهمالناحجـون في مسابقة سوناطراك يطالبون بااللتحاق بمناصبـهم

مجـهــولون يخربـــون شبـــكة الميــاه الصالـــــحة للشــربمجـهــولون يخربـــون شبـــكة الميــاه الصالـــــحة للشــرب

استحــداث خـلــية تتكــفل بانشـــغاالت المـــواطنيــناستحــداث خـلــية تتكــفل بانشـــغاالت المـــواطنيــن

نصب والي والية متنراست السيد دومي جياللي نهاية االسبوع 
املاضي املندوب الوالئي لوسيط اجلمهورية بوالية متنراست السيد 
دحمان حمزة واملندوب الوالئي للمقاطعة اإلدارية عني صالح السيد 
محمد الصالح الطالب عبداهلل واملندوب الوالئي للمقاطعة اإلدارية 

عني قزام احلدودية السيد شيكات فوفو ومت التنصيب بحضور 
السلطات املدنية والعسكرية للوالية .
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َمِدينُة النِّفط والَغاِز في إليزي َتفتِقر إلى الَمرافِق الّرياضية والّترِفيهية 

الّشواِرُع والَمالِعب غير الُمهيَّئة َمرتُع  
اطفـــــــاِل »إن امنـــــاس«! 

تعتبر منطقة »إن أمناس« بوالية إليزي من أغنى بلديات الوطن، كونها من أكبر المناطق إنتاجا للغاز والّذهب األسود، إال أن سكانها يعيشون 
وضعا اجتماعيا صعبا أّثر سلبا على الصحة الّنفسية والجسدية لألطفال، الذين ال يجدون سوى المساحات الترابية والطرقات لقضاء يوميهاتهم في 

مدينة لقبت بمدينة النفط والغاز!

 براهيم مالك
يحلو  كما  اميناس  عني  او  اميناس  ان  بلدية  تعتبر 
بعد  على  اليزي  والية  شمال  الواقعة  تسميتها  للبعض 
من  تعد  لكونها  الوطن  بلديات  اغنى  إحدى  كلم   240
اكبر املناطق إنتاجاللغاز والذهباألسود لكن الوضع املعيشي 
واالجتماعي الذي تتخبط فيه الفئة الشبانية واألطفال ال 
الغاز  مناطق  اغنى  خريطة  ضمن  يسكنون  بأنهم  يوحي 
احيائها  جل  يف  الترابية  املالعب  زالت  ال  اذ  والبترول 
أطفالها  حتتضن  السيارات  وطرق  العمومية  والساحات 
بها  اجلوارية  واملالعب  الترفيه  ملرافق  التام  الغياب  جراء 
األمر الذي يجعلهم عرضة لكل أنواعاإلمراض واملخاطر 
ويهدد صحتهم يف ظل استمرار صمت املسئولني احملليني. 

 الشوارع لقضاء العطلة! 
عن  الوطن  أخبار  ل  حديثهم  يف  املنطقة  سكان  عبر 
فلذات  فيه  تتخبط  الذي  الوضع  من  الكبير  استيائهم 
أكبادهم بسبب الغياب التام للمالعب اجلوارية يف جميع 
يف  املتكررة  مطالبهم  رغم  اميناسوهذا  ان  مدينة  أحياء 
او  األحياء  لتسلية يف  مرافق مصغرة  بإنشاء  مناسبة  كل 
مالعب جواريه كباقي بلديات الوالية التي تدعمت بها 
يف جميع أحيائها متسائلني عن حصة املدينة األكثر دخال 

يف الوطن واصفني الوضع املعاش بأنه تهميش يف حقهم 
وحق أبنائهم فال يعقل بلدية بأكملها ال تتوفر أحيائها على 

ملعب جواري او منشاة رياضية تليق مبقامها وسمعتها. 
الوئام  املواطنني من حي  احد  يقول  الصدد  ذات  ويف 
يف انه يف كل مرة يضطر أبناء احلي إلى اخذ ترخيص من 
مسؤول مدرسة لغرض استغالل امللعب املتواجد بداخلها 
حقوقهم  ابسط  من  حييهم  يف  حرموا  الذي  الوقت  يف 
لترويح عن نفسهم وقضاء أوقات فراغهم يف اللعب وممارسة 
هواياتهم األمر الذي يجعلهم عرضت لآلفات االجتماعية 

الفتاكة على حد قوله. 

طفال يواجهون الخطر يوميا
الفادح يف مرافق  وحسب بعض األولياء فان النقص 
حي  من  كل  يف  اجلوارية  واملالعب  والتسلية  الترفيه 
حي  مسكن   100 حي  القدس  هكتار   10 وحي  الوئام 
امللعب  135 الى حي تاشرونة وعلى غرار تدهور وضعية 
الشباب  من  لكثير  متنفس  كان  الذي  والوحيد  البلدي 
من  القليل  يف  أللعاب  بعضا  قدم  وكذا  سابقا  واألطفال 
األحياء والتي أصبحت التصلح حتى للجلوس فما بالك 
فراغا  أبنائهميواجهون  جعلت  األمور  هذه  كل  باللعب 
جلوئهم  بسبب  نقمة  الى  نعمة  من  حتول  والذي  رهيبا 

باالحجار  املمتلئة  الترابية  املساحات  يف  اللعب  إلى 
الطرق  قارعات  اختار  من  زمنهم  واألوساخ  الردوم  وبقايا 
السيارات االمر الذي يعرضهم للخطر  واألرصفة وموقف 
يف ظل غياب الرقابة لكون اغلبهم يلتحق بتلك األماكن 
خفية عن أولياء امورهم. وباإلضافة الى االنتشار الواسع 
بسبب  املمنوعات  تعاطي  خاصة  االجتماعية  لآلفات 
الغياب الكلي لتلك املرافق يقول األولياء والتي من شانها 
قبلة لألطفال والشباب تغنيهم وتنجيهم من شبح الشارع 

املخيف يف الوقت الراهن.

 ال مرافق رياضية ومراكز التسلية 
والترفيه منعدمة

اجلهات  من  والبترول  الغاز  مدينة  سكان  يطالب 
من  التخفيف  بضرورة  احملليني  واملسئولني  املعنية 
معاناتهم التي طال أمدها يف حق فلذات أكبادهم والتي 
لشبح  يجعلهم عرضة  مما  ابسط حقوقهم  من  حرمتهم 
الشارع الذي ال يرحم وذالك بتجسيد انشغاالتهم على 
ارض الواقع واجناز مرافق رياضية وترفيهية وتخصيص 
مساحات خضراء ترفه عن الكبير والصغير تليق مبقام 
املدينة ومن اجل املصلحة العامة فوجودها حسبهم أمر 

ضروري أكثر من أي وقت مضى. 
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خاميس رودريغيز على أعتاب »البريميرليغ«
بعد أن وافق على تخفيض راتبه  

الدوري  إلى أحد فرق  رودريغيز، من االنضمام  ريال مدريد، خاميس  يقترب العب 
اإلجنليزي املمتاز، وفقا ملا ذكرته تقارير صحفية.

 ونقلت صحيفة »ذا صن« عن الصحفي اإليطالي تانكيردي بامليري، قوله إن رودريغيز 
وافق على البنود املالية الشخصية لالنتقال إلى إيفرتون، الذي يشرف على تدريبه، املدرب 

اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
الواحد مع  العام  4.03 مليون إسترليني يف  أن رودريغيز سيتقاضى  بامليري،  وأضاف 
الـ«توفيز«، ما يعني أنه وافق على تخفيض راتبه األسبوعي مع ريال مدريد والذي يبلغ 140 

ألف إسترليني يف األسبوع، ويتوقع أن ميتد عقده اجلديد ملدة 4 أعوام.
وكان رودريغيز قد انتقل إلى ريال مدريد عام 2014 عندما كان أنشيلوتي مدربا للفريق 
ميونخ على  بايرن  إلى  الكولومبي  الدولي  انضم  للعمل معا، عندما  االثنان  وعاد  امللكي، 

سبيل اإلعارة.
 وبقي على إيفرتون االتفاق مع ريال مدريد على قيمة الصفقة، علما بأن رئيس النادي 
الالعبني قبل إجراء  بيع بعض  ناديه  بأن على  بيريز، سبق وأن صرح  فلورنتينو  اإلسباني 
عن  التخلي  مقابل  إسترليني  مليون  بـ22.5  يطالب  وهو  الصيف،  هذا  جديدة  تعاقات 

رودريغيز.
القسم الرياضي

ديبـاي يفتح 
باب الرحيـل 

لبرشلونـة
فتح الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم 

ليون، الباب أمام رحيله إلى برشلونة، 
خالل امليركاتو الصيفي اجلاري. وكانت 

تقارير صحفية، زعمت أن الهولندي رونالد 
كومان، املدرب اجلديد لبرشلونة، اختار 

ديباي خلالفة األوروغوياني لويس سواريز، 
يف هجوم البارسا باملوسم اجلديد.

وقال ديباي، يف تصريحات أبرزتها 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: 

»اآلن أنا هنا يف ليون، لكن ميكنني أن أحلم 
باالنتقال ألحد األندية الكبيرة.. سنرى 

ما سيحدث«. وأضاف: »لدي عالقة 
جيدة للغاية مع رونالد كومان، لكني لم 

أحتدث معه حتى اآلن )عقب تعاقد املدرب 
مع برشلونة(«. وتابع: »كان كومان مهتًما 
مبتابعة عملية شفائي، لقد جاء لرؤيتي يف 
روما، وعندما كنت أتدرب يف هولندا، جاء 
لرؤيتي مرة أخرى«. وأمت: »عالقتنا جيدة 
واآلن هو مدرب برشلونة، وأنا أركز بشدة 
مع ليون، وسعيد مبا أحققه وأبذل قصارى 

جهدي الستعادة تأثيري«.

إنتر ميالن يرسم 
خطــة التعاقد 
مــع كانتـــي
يرغب إنتر ميالن يف التعاقد مع 
الفرنسي نغولو كانتي، العب وسط 

تشيلسي، خالل امليركاتو الصيفي اجلاري. 
ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، 
فإن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، وضع 

كانتي يف مقدمة طلباته يف امليركاتو، ألنه 
يريد ضم العب وسط صاحب خبرات 

كبيرة.
وأشار إلى أن تشيلسي طلب 50 مليون 

أورو لالستغناء عن كانتي، لكن إنتر لم 
يدخل املفاوضات بعد مع البلوز حول هذا 

الرقم.
وأوضح أن إنتر يتوقع أواًل أن يحصل 
على 100 مليون أورو من قائمة الراحلني 

التي تضم ميالن سكرينيار وماتياس 
فيتسينو ومارسيلو بروزوفيتش ورادغا 

ناينغوالن وإيفان بيريسيتش. وقال املوقع 
اإليطالي إنه سيتم استغالل أموال الراحلني 

حلسم صفقة كانتي. وذكر »كالتشيو 
ميركاتو« أن هناك أسماء أخرى على طاولة 

إنتر يف حالة فشل صفقة كانتي مثل: 
توماس بارتي )أتليتكو مدريد(، وتاجني 

ندومبيلي )توتنهام(.

ليفربــول يعلـــن 
رحيل أوفي إيغاريا 

إلـى ريدينـــغ
أعلن نادي ليفربول، انتقال العبه 
الشاب أويف إيغاريا إلى فريق ريدينغ يف 
صفقة انتقال دائم، بعدما قضى املوسم 

املاضي معارا للفريق ذاته.
وذكر املوقع الرسمي للريدز، أن إيغاريا 
انضم لريدينغ على سبيل اإلعارة املوسم 

املاضي، مع اتفاق يقضي بتحويل االنتقال 
لدائم يف الصيف اجلاري. وكان الالعب، 
قد سجل 3 أهداف يف 39 مباراة شارك بها 

مع ريدينغ طوال املوسم.
وأضاف »الالعب أنهى كل اإلجراءات 

الرسمية من أجل امتام عملية انتقاله إلى 
ريدينغ، لينهي بذلك مسيرة دامت 6 
سنوات مع ليفربول«. ويستهل ليفربول 

حملة الدفاع عن لقبه بطال للدوري 
اإلجنليزي مبواجهة فريق ليدز يونايتد يوم 12 

من سبتمبر املقبل.

بايرن يسيطـر ورونالدو يغيب 
عــن تشكيل دوري األبطـال

األوروبي  االحتاد  أعلن 
»يويفا«،  القدم  لكرة 
املوسم  فريق  أمس،  اول 
أوروبا  أبطال  لدوري 
املكون   ،)2019/2020(

من 23 العًبا.
غياب  الفريق  وشهد 
كريستيانو  البرتغالي  النجم 
يوفنتوس،  مهاجم  رونالدو، 
ميونخ  بايرن  سيطر  بينما 
التشكيلة،  أوروبا على  بطل 

التي جاءت كالتالي:
مانويل  املرمى:  حراسة 
يان  ميونخ(،  )بايرن  نوير 
مدريد(،  )أتلتيكو  أوبالك 

أنتوني لوبيز )ليون(.
ديفيز  ألفونسو  الدفاع: 

)بايرن ميونخ(، جوشوا كيميتش )بايرن ميونخ(، فيرجيل فان دايك )ليفربول(، دايوت أوباميكانو 
)اليبزيغ(، أجنلينيو )اليبزيغ(، دافيد أالبا )بايرن ميونخ(.

عوار  حسام  سيتي(،  )مانشستر  بروين  دي  كيفني  ميونخ(،  )بايرن  ألكانتارا  تياغو  الوسط: 
سان  )باريس  ماركينيوس  )اليبزيغ(،  سابيتزر  مارسيل  ميونخ(،  )بايرن  جوريتسكا  ليون  )ليون(، 

جيرمان(، أليخاندرو غوميز )أتاالنتا(، توماس مولر )بايرن ميونخ(.
الهجوم: سيرج جنابري )بايرن ميونخ(، روبرت ليفاندوفسكي )بايرن ميونخ(، نيمار )باريس 
رحيم سترلينغ  )باريس سان جيرمان(،  مبابي  كيليان  )برشلونة(،  ميسي  ليونيل  سان جيرمان(، 

)مانشستر سيتي(.

دييغو كوستا على رادار مورينيو
مهاجم  بضم  الصيف  هذا  فريقه  صفوف  لتعزيز  توتنهام  مدرب  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  يسعى 
تشيلسي السابق. ويبحث مورينيو، عن مهاجم جديد مُيكن االعتماد عليه سواء بجوار هاري كني، أو 

حتى يف حالة غيابه.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية إنَّ مورينيو عرض على الدولي اإلسباني دييغو كوستا مهاحم 

أتليتكو مدريد احلالي، وتشيلسي السابق، العودة مجدًدا للبرمييرليغ.
إميل  بيير  الوسط  خط  العب  هي  األولى  جديدتني،  صفقتني  عن  أعلن  أن  لتوتنهام،  وسبق 
هوجبيرغ، والثانية، هي احلارس جو هارت، كما اقترب توتنهام من التعاقد مع مات دوهيرتي، ظهير 

أمين وولفرهامبتون.
ويعاني دييغو كوستا من انخفاض ملحوظ يف املستوى منذ مغادرة تشيلسي، والعودة ألتلتيكو مدريد 

مرة أخرى، ومع ذلك يصر مورينيو على إحضاره للبرمييرليغ من جديد.
ويرتبط كوستا بعقد مع أتلتيكو حتى نهاية املوسم املقبل، إال أن مسؤولي الروخيبالنكوس ال ميانعون 

رحيله هذا الصيف، قبل أن يرحل مجاًنا الصيف املقبل.

شيفيلد يعير العبه لوك فريمان لنوتنغهام
أعلن شيفيلد يونايتد اإلجنليزي، انتقال العبه لوك فرميان إلى صفوف نوتنغهام فورست، على سبيل 

اإلعارة ملدة موسم.
وذكر شيفيلد يف بيان، عبر موقعه الرسمي، أن فرميان الذي يلعب يف مركز العب الوسط املهاجم، 
والذي انضم إلى الفريق قادما من كوينز بارك رينغرز، يف جويلية 2019، سينتقل إلى نوتنغهام فورست 

بأثر فوري.
املوسم  شيفيلد،  مع  البطوالت  بكل  مباراة   16 يف  شارك  عاما(،   28( فرميان  أن  النادي  وأضاف 

املاضي، حيث كانت آخرها أمام نيوكاسل يونايتد، يف جوان.
ويستهل شيفيلد منافسات املوسم اجلديد من الدوري اإلجنليزي املمتاز، مبواجهة وولفرهامبتون يوم 

14 سبتمبر املقبل.

ميســي يغيـر خطتـه 
للرحيل عن برشلونة
قرر النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، تغيير خطته للرحيل 

عن فريقه برشلونة، بعد الفاكس الذي أرسله إلى إدارة النادي هذا 
األسبوع.

وطلب ميسي، عقد اجتماع مع مسئولي البلوغرانا لبحث مسألة 
انتقاله التي ال يزال يصر عليها، رغم إدراكه أن األمر لن يكون بصورة 

مجانية مع وجود شرط جزائي بـ700 مليون أورو يف عقده.
وأرسل ميسي فاكًسا إلدارة برشلونة منذ أيام قليلة، يخبرها فيه 
بأن هذا املوسم هو األخير له مع الفريق الكتالوني. وبحسب صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية، فإن ميسي يعلم جيًدا أنه ال ميكنه الرحيل مجاًنا 
هذا الصيف، ويف نفس الوقت سيكون من الصعب تفعيل الشرط 

اجلزائي يف عقده والبالغ 700 مليون أورو.
وأكدت الصحيفة، أن إدارة برشلونة لن تغير موقفها بشأن التخلي 
عن أسطورة النادي دون دفع الشرط اجلزائي يف عقده، رافضني إجراء 

أي محادثات مع الالعب.
وأوضحت الصحيفة، أنَّ إدارة برشلونة طالبت ميسي بتجديد 

عقده مع الفريق، أو عدم الرحيل بأي شكل من األشكال.
ومن املقرر أن يخضع ميسي ملسحة فيروس كورونا هذا األحد، 

وذلك قبل أن يبدأ التدريبات مع باقي زمالءه يف الفريق بداية من يوم 
اإلثنني، وذلك استعداًدا للموسم اجلديد.

خطـوة تفصل ميـالن 
عـن ضــم ديــاز

أكدت تقارير رياضية إمتام نادي إيه سي ميالن اإليطالي، لصفقة 
ضم الالعب براهيم دياز، من صفوف ريال مدريد، على سبيل اإلعارة.
وذكرت صحيفة )ماركا(، أنه يتبقى فقط التوقيع على العقود، 
بضم  للروسونيري  خالله  من  يتيح  شرط  أي  تتضمن  لن  التي 
العب الوسط املهاجم الشاب صاحب الـ21 ربيعا لصفوفه بشكل 
نهائي. وأكدت أن الالعب، ذا األصول املغربية، سيسافر خالل 
األيام املقبلة للتوقيع على عقد اإلعارة. وكان براهيم دياز قد ترعرع 
إلى  ومنه  سيتي  مانشستر  إلى  االنتقال  قبل  ماالغا،  يف صفوف 

امللكي، يف جانفي 2019.
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محمد هشام

أكدت إدارة مولودية اجلزائر، أنها جاهزة 
للدفاع عن حق فريقها بكل الطرق القانونية 
الرياضية  احملكمة  قرار  صدور  بعد  الالزمة، 
بسبب  النادي،  رصيد  من  النقاط  بخصم 
بخسارة  احملترفة،  الرابطة  قرار  شرعية  عدم 

احتاد اجلزائر مباراة الداربي.
أمس،  اول  الرياضية،  احملكمة  وقضت 
وخصم  العاصمي،  الداربي  مباراة  بإعادة 
ليصبح  اجلزائر،  مولودية  رصيد  من  نقاط   3

رصيده 34 نقطة بدال من 37 نقطة.
عبر  بيان  يف  العاصمي،  النادي  وقال 
»بعد  »فييسبوك«:  على  الرسمي  حسابه 
بخصوص  الدولية  الرياضية  احملكمة  قرار 
مباراة احتاد اجلزائر ومولودية اجلزائر، القاضي 
بخصم ثالث نقاط من رصيد نادينا، تطمئن 

إدارة العميد جميع أنصارها«، وتابع »الفريق 
له  يسمح  الذي  الثاني،  املركز  يف  سيبقى 
املوسم  إفريقيا  أبطال  رابطة  منافسة  بلعب 
مؤخرا  اعتمدت  الفاف  أن  باعتبار  املقبل، 
الذي  املعامل،  نظام  على  حسابها  يف 
لعب  كونه  الترتيب،  وصافة  لفريقنا  يضمن 
النادي  22«، وأمت  20 مباراة فقط من أصل 
أنها ستدافع  املولودية  إدارة  العاصمي:«تؤكد 
القانونية  الطرق  بكل  النادي،  حق  عن 

الالزمة«.
أملاس،  الناصر  عبد  أكد  جهته،  من 
رئيس مجلس إدارة نادي مولودية اجلزائر، أن 
قرار احملكمة الرياضية، بإعادة مباراة الداربي 
العاصمي، ضد احتاد اجلزائر، لن يحرم فريقه 

من املشاركة يف دوري أبطال أفريقيا.
قررت  الرياضية  »احملكمة  أملاس  وقال 

يؤثر  لن  األمر  وهذا  الداربي،  مباراة  إعادة 
قرارا  اتخذ  اجلزائري  فاالحتاد  أبدا،  علينا 
مبشاركتنا يف دوري األبطال، باالعتماد على 
اجلزائر  »مولودية  وأضاف  املعامل«،  نظام 
بوفاق  مقارنة  متأخرتني  مباراتني  اآلن  لديه 
النتيجة  على  يؤثر  لن  األمر  وهذا  سطيف، 
النهائية، مبا أننا منتلك األفضلية دائما بنظام 

املعامل«.
نظام  تغيير  على  أبدا  نوافق  »لن  وتابع 
منافسة  يف  للمشاركة  حتويلنا  أو  املعامل، 
أخرى، فقرار إشراكنا يف دوري األبطال جاء 
يف ظرف استثنائي، ومت اتخاذه بالنظر إلى عدد 
أملاس«اليوم  وأمت  خضناها«،  التي  املباريات 
نحن يف عطلة، وسنتصل يوم األحد باالحتاد 
اجلزائري لالستفسار عن القضية، واحلصول 

على املزيد من التوضيحات«.

مولودية الجزائر يطمئن أنصاره، ألماس:

»قـــرار المحكمــة الرياضيـة 
لـــن يؤثــــر علينــــا«

المدير العام التحاد الجزائر، عبد الغني الهادي:

التــــاس أنصفتنــــا 
والداربـي لــن يعــــاد

قضية  يف  اجلزائر  احتاد  أمس،  اول  »التاس«   الدولية  الرياضية  احملكمة  أنصفت 
الداربي العاصمي أمام مولودية اجلزائر حسب ما علم لدى إدارة النادي.

وصرح املدير العام الحتاد اجلزائر، عبد الغني الهادي قائال »انه انتصار لنا. لقد 
انصفتنا التاس، بقرار ارجاعنا النقاط الثالثة املخصومة، وتسليط عقوبة على الرابطة 
احملترفة واالحتادية اجلزائرية لكرة القدم. لقد اعترفت محكمة التحكيم الرياضي، بأن 
الهيئتني الكرويتني خرقتا القوانني، ولم تنص التاس يف قرارها على ضرورة إعادة اللقاء 

احمللي«.
برمجة  بعد  املاضي،  أكتوبر  شهر  يف  العاصمي  الداربي  قاطع  قد  االحتاد  وكان 
الرابطة للمباراة يف تواريخ »الفيفا« يف الوقت الذي كان يتواجد فيه بعض الالعبني مع 

املنتخب العسكري والعبه احملترف مؤيد الاليف مع املنتخب الليبي.
أكدت  للفاف،  االستئناف  جلنة  طرف  من  رفضه  مت  أول،  لطعن  تقدميه  فبعد 
محكمة التحكيم اجلزائرية قرار جلنة االنضباط بخسارة االحتاد )0-3( وخصم 3 نقاط 

من رصيده.
مع  مشكل  أي  لنا  ليس  بأنه  أوضح  أن  »أود  قائال  الهادي  الغني  عبد  وأضاف 
املولودية بل مع الهيئات الكروية الوطنية. إنها قضية مبدأ حيث التزمنا بالذهاب حتى 

نهاية املطاف. احلمد هلل، استرجعنا حقوقنا«.
جلسة  املاضي يف  جويلية  شهر  نهاية  املجتمع  للفاف،  الفيديرالي  املكتب  وكان 
املستجد  فيروس  كورونا  جائحة  تفشي  بسبب  نهائيا  البطولة  توقيف  قرر  قد  طارئة 
)كوفيد19-( معلنا عن تتويج شباب بلوزداد بلقب البطولة الوطنية للموسم »-2019
املركز  يف  املنافسة  ينهي  املخصومة،  النقاط  استعاد  الذي  اجلزائر  احتاد  أما   .»2020

السابع مبجموع 32 نقطة بالتساوي مع جمعية عني مليلة.
م.هشام

مانشستــر سيتـي ترفـض 
التفريط في خدمات محرز

صحفي  تقرير  كشف 
عن  السبت،  امس  بريطاني، 
مستقبل  بشأن  جديد  تطور 
جنم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 

برشلونة، خالل املوسم املقبل.
وأرسل ميسي فاكًسا رسمًيا 
الرحيل  فيه  يطلب  لبرشلونة، 
ويعد  الصيف،  هذا  مجاًنا 
مانشستر سيتي أبرز الراغبني يف 
احلصول على خدمات البرغوث.
صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
مانشستر  فإن  البريطانية، 
بعض  برشلونة  سيمنح  سيتي 
صفقة  بإمتام  إلقناعه  الالعبني، 

رحيل ميسي، هذا الصيف.
مانشستر  أن  إلى  وأشارت 
رياض  الثالثي  استبعد  سيتي 
وغابرييل  سيلفا  وبرناردو  محرز 
الصفقة  دخول  من  جيسوس 
التبادلية، بينما سيقدم لبرشلونة 
كال من أجنيلينو وإريك غارسيا.

وأوضحت أن إدارة مانشستر 
ومحرز  جيسوس  أن  ترى  سيتي 

الدوري  لقب  استعادة  النادي  محاولة  من  كجزء  بهم،  املساس  ميكن  ال  وبرناردو 
اإلجنليزي املمتاز خالل املوسم اجلديد.

إدارة وفاق سطيف تطالب بتأشيرة 
المشاركة في رابطة أبطال أفريقيا

طالب مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، االحتاد اجلزائري لكرة القدم، مبنح فريقه 
بخصم  الرياضية،  احملكمة  قرار  بعد صدور  أفريقيا،  أبطال  دوري  املشاركة يف  تأشيرة 

النقاط من رصيد مولودية اجلزائر.
وقضت احملكمة الرياضية، اول أمس بإعادة مباراة الداربي العاصمي، وخصم 3 

نقاط من رصيد مولودية اجلزائر، ليصبح رصيده 34 نقطة بدال من 37 نقطة.
وقال النادي، يف بيان عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك«: »تطالب إدارة وفاق 
مولودية  رصيد  من  النقاط  بخصم  الرياضية،  احملكمة  قرار  بتطبيق  الفاف،  سطيف، 
التي  الثانية،  املرتبة  وفاق سطيف صاحب  بإعالن  تطالب  »كما  وأضاف:  اجلزائر«، 
عن  تتخلى  لن  اإلدارة  أن  إلى  وأشار  أفريقيا«،  أبطال  دوري  يف  باملشاركة  له  تسمح 

مطالبها، وستتبع كامل السبل القانونية الستعادة حق الوفاق.
وأمت »نحذر من أي خرق جديد للقوانني، ألن تطبيق القوانني كما جاء يف بيان 
الفاف، مت اللجوء إليه للتفريق بني املولودية والوفاق، بسبب التساوي بينهما يف عدد 

النقاط، واالعتماد على التعليمة املوجهة يوم 2 أوت، للتفريق بني الفرق املتساوية«.

كشف عنتر يحيى املدير الرياضي الحتاد 
العبني   8 تسريح  عن  امس،  أول  اجلزائر، 
الدولي  أيًضا  تشمل  ألن  مرشحة  قائمة  يف 
ال  األمر  بأّن  مشيرا  بلقروي،  هشام  السابق 

يتعلق بتاتا بطرد هؤالء الالعبني الثمانية.
ويف فيديو بثته الصفحة الرسمية للنادي 
التواصل  شبكة  على  واألسود  األحمر 
يحيى«أمتمت  عنتر  أوضح  »فيسبوك«، 
ووكالئهم،  املعنيني  الالعبني  مع  املشاورات 
احلارس  يعيش،  بعرجي،  األمر  ويتعلق 
شريفي،  تيبولني،  رجيمي،  منصوري، 
املدافع  حالة  فقط  وبقيت  وأوكال،  خيراوي 
وننتظر  تونس،  يف  حاليا  املتواجد  بلقروي 
محتمل  فسخ  إلى  لنمّر  اجلزائر  إلى  عودته 

لعقده«.
لسوسطارة  الرياضي  املدير  واستهل 
القابلني  الالعبني  ملفات  بحسم  مهامه 
وأشار  االستقدامات،  ملف  وأيًضا  للتسريح 
ال  بالتسريح  املعنيون  يحيى«الالعبون  عنتر 
يزالون متعاقدين مع النادي، وال يتعلق األمر 
إما  املناسبة،  احللول  سنجد  لكننا  بالطرد، 
على شكل إعارة أو فسخ التعاقد بالتراضي، 
نسبة  احتساب  مع  آخر  ناد  إلى  االنتقال  أو 

يستفيد منها االحتاد يف حالة إعادة بيعه«.
ملني  محمد  احلارس  وبخصوص 
املطلوب من طرف مولوديتي اجلزائر  زماموش 
نادي  مع  عقده  نهاية  يف  واملتواجد  ووهران 
سوسطارة، أبرز بطل ملحمة أم درمان رغبته 

»ال  قائاًل  الفريق،  مع  زماموش  استمرار  يف 
األسطوري،  حارسنا  مع  محادثات  يف  أزال 
كثيرا،  عليه  نعتمد  عقده،  متديد  بخصوص 
حيث سيكون هناك العبون شبان على غرار 
خمايسية، بومشرة، بن حمودة وشيتة الذين 

سنبني بهم فريق املستقبل«.
الطاهر  الهجومي،  املتوسط  وبشأن 
متديد  اجلزائر،  احتاد  يأمل  الذي  خليفة  بن 
كشف  التوالي،  على  الثاني  للموسم  إعارته 
القائد السابق للمنتخب اجلزائري، بأنه تلقى 
بارادو،  أتلتيك  ناديه  طرف  من  قاطعا  رفضا 
للباك،  اقتراحات  عدة  »قدمنا  عنتر  وكشف 
وهو  اقتراحه،  ميكن  ما  أقصى  بلغنا  حيث 
اقتراح بالنسبة لي محترم للغاية، مع األسف 
العب  خليفة  وبن  بالرفض،  اقتراحنا  قوبل 
ممتاز للغاية، وأمتنى أن يكون مع الفريق املوسم 

املقبل، ننتظر إشارة من نظرائنا يف بارادو«.
قسنطينة،  شباب  لالعب  وبالنسبة 
طرف  من  املستهدف  بلقاسمي  اسماعيل 
حتادث  بأنه  يحيى  عنتر  أشار  اجلزائر،  احتاد 
لتشكيلة  باملجيء  إقناعه  بهدف  الالعب  مع 
سوسطارة، لكن ال شيء مّت حتى اآلن مضيفا 
حتدثت  جيدة،  مميزات  له  »بلقاسمي العب 
معه هاتفًيا، وسنرى ما سيخبئه لنا املستقبل، 
الظفر  الراتب من أجل  باملزايدة يف  ولن نقوم 

به، ألن ذلك ليست من إستراتيجيتنا«.
اآلن  حتى  اجلزائر  احتاد  ضّم  للتذكير، 
ثالثة العبني جدد خالل مرحلة االنتقاالت 

الصيفية، ويتعلق األمر بالظهيرين فاحت عاشور 
)وفاق  رضواني  وسعدي  بلعباس(  )احتاد 
أسامة  الفرانكو-اجلزائري  واملهاجم  سطيف( 

عبد اجلليل.

قال أنه ال يزال في محادثات مع زماموش

عنتــر يحيـى: »ننتظر عـودة 
بلقروي للفصـل في مصيــره« 
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رئيس المجلس الشعبي الوالئي األسبق وصاحب إسهامات أكاديمية هامة 

 المسيلة تفقد أحد رجالها المخلصين الدكتور بلقاسم معمري 

بقلم / أ.  خلضر.  بن يوسف 

شهادات حول الراحل: 
األستاذ عواج بوخالفة:

  قامة شامخة ومربٍّ عظيم. . 
رحل الرجل وبقي األثر

والذي  للراحل،   نعيه  أثناء  ويف  بوخالفة  عواج  األستاذ 
كتب  البلدي،   الشعبي  باملجلس  جنب  إلى  جنبا  معه  عمل 
يف شهادته حول الراحل مردفا بالقول : عندما أردت أن أكتب 
عن معمري بلقاسم بن احلاج رحمه اهلل وغفر له.. لم استطع 
أن أكتب واهلل عجزت عن الكتابة ألنني بكل بساطة. . قلت 
ماذا أكتب عن هذه القامة والشخصية املرموقة،  والتي ال ميكن 
للبعض من ضامري البصيرة أن يروها.. لتواضعها وبساطتها. 
..و تساءلت عن من أكتب بلقاسم الطفل يف براءته أم بلقاسم 
الكهل يف عزمه ورجولته،  أم بلقاسم الشيخ يف حكمته.. وأنا 
والتي  الصعاب  األيام  وجمعتنا  معه  وسافرت  عاشرته  الذي 
ملّا شكلنا قائمة حّرة سميناها   1997 بدأت ذات يوم من سنة 
حرب  اتون  يف  تلتهب  اجلزائر  وكانت  والتقومي  االصالح  قائمة 
العظيم  املربي  هذا  اكتشفت  التي  البداية  ..فكانت  أهلية. 
وتعلمت منه معنى الوطنية الصادقة. ..و االسالم الذي يأمر 
باملعروف وينهى عن املنكر. ..و يوجه إلى سبيل اهلل باحلكمة 
واملوعظة احلسنة. .. رغم أنه يتقن اإلجنليزية ويتكلم الفرنسية 
إاّل أن لسانه ال ينطق إال العربية. .. لم متتد يداه إاّل ملا أحّل 
اهلل...و حتى ال أطيل سبق وأن تناقشت معه ذات مساء يف 
على  معه  أصررت  قد  ..و  استفادات.  توزيع  يخص  موضوع 
املوضوع،  جاءني يف الصباح وقبلني وقبل جبيني واحتضنني 
ويا  يا صديقي  انقذتني. ..قلت  لقد  بارك اهلل فيك  وقال لي 
شيخي واهلل منك نتعلم احلكمة واملواقف.. اتعرفون ماذا قال 
ملا صعد على  أنا من سيدنا عمر رضي اهلل عنه  وأين  لي... 
املنبر وقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر... رحمك اهلل وغفر لك 

سيدي ومعلمي وشيخي وصديقي وأخي أبا القاسم..
المعلم المتقاعد عبد الكريم بن يوسف: 
شخصية مثقفة. .ومدرسة في األخالق! 

 قال املعلم املتقاعد عبد الكرمي عن املرحوم بإذن اهلل تعالى 
: بلقاسم شخصية مثقفة ازدهر يف عهده الفعل الثقايف،  كان 
والبحث،   للعلم  وقته  وكّرس جل  بامتياز،  ثقايف  إشعاع  قطب 
وما مييز شخصية هذا الرجل املثابر واملكافح يضيف عبد الكرمي،  
من  كل  جانب  إلى  ووقوفه  الدائم  وتواضعه  الطيبة  سمعته 
روحه  وأسكن  الرجل  اهلل  رحم  منه،   املساعدة  ويريد  يقصده 

فسيح جنانه،  وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان.
الشيخ علي العيفاوي: 

شخصية ال يكررها الزمن! 
بلقاسم  الراحل  إن  العيفاوي،   علي  املربي  الشيخ  قال   
معمري يعّد من الرعيل األول الذي فتح معاهد علم االجتماع 
واالقتصاد باملسيلة،  ويعد فقيد عني احلجل واجلزائر السياسي 

معادلة  يف  به  يستهان  ال  رقم  هو   : علي  الشيخ  يقول  احملنك 
الذي  وهو  يضيف  ووطنيا،  كيف ال،  ووالئيا  محليا  السياسة 
واالقتصاد،   االجتماع  عالم  يف  متعاقبة  ألجيال  أستاذا  كان 
فهو مبثابة مدرسة تخرج على يده كبار الباحثني الذين أضاءت 
تأسيس معاهد  الفضل يف  يعود  وله  اجلامعة،   أقالمهم دروب 

اجلامعة،  ورافق تطورها حتى غدا اسمه مقرونا بها.
 النائب بالمجلس الشعبي

 البلدي عباس بورزق: 

 الحاج بلقاسم. .
حلقة تواصل بامتياز!

أكد النائب عباس،  أن احلديث عن الراحل احلاج بلقاسم 
يطول بطول مسيرته النضالية واملهنية،  مضيفا خالل كلمته أن 
اجلميع يتفق على أن بلقاسم كان رجل التواصل الذي لم ينقطع 
عن أي جيل من األجيال املتعاقبة،  الرجل الذي عرف كيف 
شهادته  تقدمي  عن  يوما  يتأخر  ولم  شجاعة  بكل  كلمته  يقول 
كضيف قار يف املناسبات الوطنية والتاريخية والدينية والثقافية 
خالل  من  عباس  يضيف  عرفناه،   كما  يحضرها،  كان  التي 

مساهماته ومداخالته التاريخية الفكرية.
إجالل  وقفة  الوقوف  يستدعي  الوقت  أن  عباس  واعتبر 
وتقدير لشخص وملسيرة الراحل التي قضاها يف خدمة اجلامعة 
والبحث العلمي،  مضيفا أن الراحل عرف باتصاله املباشر مع 
اجلميع وعدم انقطاعه على الندوات واجللسات الفكرية،  وكان 
من  تقربوا  الذين  القالئل  الرجال  من  وواحدا  جيدا  مستمعا 
الشباب،  وهو واحد من الرموز احلجيلية التي رحلت يف صمت 

األستاذ كمال برابح: 

 فقدنا رجال عظيما تحّمل
 ما لم يتحمله كثيرون! 

أدلى األستاذ كمال برابح بشهادته يف حق الفقيد بقاسم 
كبيرة  وقامة  وأستاذا  وأخا  صديقا  فقد  أنه  معتبرا  معمري،  
 «  : برابح  قال  والسياسة، وخالل كلمته،   الفكر  قامات  من 
اجليل الذي نفقد رجاالته هو جيل عظيم حتّمل ما لم يتحمله 
الكثيرون،  ومنهم بلقاسم،  وذكر كمال أن الراحل كان من أشد 
املدافعني عن الكلمة احلرة والقضايا العادلة ومن بينها القضية 

الفلسطينية التي سكنته وسكنها. 
األستاذ معمري عبد القادر شقيق الراحل:

 ينبغي تدريس سيرة
 الرجال لجيل اليوم 

 قال األستاذ عبد القادر- ساعد- شقيق الراحل بلقاسم،  
أنه من حق اجليل احلالي والقادم أن يتعرف على الشخصيات 
التي صنعت مجد عني احلجل من خالل  البارزة يف مجتمعنا 
التفاتة  مستحسنا  وفاتهم،   قبل  أحياء  عليهم  الضوء  تسليط 
جريدة أخبار الوطن التي أثبتت أن الرسائل االعالمية قادرة على 
بلوغ أهدافها وإنارة الرأي العام حول العديد من القضايا،  وإعادة 
الضوء لوجوه فقدت بريقها بسبب التعتيم،  متأسفا الكتشافه 

مطالبا  وثقافية،   تاريخية  لوجوه  اليوم  الكثير من شباب  جهل 
االعالم بتسليط الضوء عليهم.

نائب سابق بالمجلس الشعبي 
البلدي)م.ب.(:

 بلقاسم لم يتوقف 
يوما عن التساؤل!

أدلى النائب السابق باملجلس الشعبي » م. ب » بشهادته 
الرجل  مبناقب  كلمته  مذكرا يف  بلقاسم  احلاج  الراحل  يف حق 
شخصيته  من  جزءا  استعرض  كما  بها،  عرف  التي  وخصاله 
الفضولية والتي حاولت دائما النبش يف تاريخ اجلزائر وأحداث 
بعينها حتى يتنسى له احلكم ومعرفة الرأي األقرب إلى الصواب 
خاصة ما تعلق منها بالثورة التحريرية،  وعّرج » م. ب » على 
العديد من املواقف التي تركت صورة مشعة لرجل عرف كيف 
اليوم  احلجل  عني  أن  وقال  الصحيح،   الطريق  يف  رجله  يضع 
رجاالتها  تخليد  عبر  اجلماعية  الذاكرة  على  باحلفاظ  مطالبة 
وحفظ مآثرهم لألجيال القادمة،  مشيرا يف تدخله أن الساحة 
احلاج  برحيل  الكثير  خسرت  والعلمية  والسياسية  الثقافية 
أن يدون اسمه بحروف من ذهب يف  الذي استطاع  بلقاسم،  
متميزا،   باحثا  عرفته   : وقال  والسياسة  والفكر  الثقافة  سماء 
ومثقفا لم يرفض يوما دعوة قدمت له إلثراء جانب ما من تاريخ 
القامات  لطاملا احترم كثيرا  إلى كونه من جيل  اجلزائر، مشيرا 
داعيا  واقفة،   جزائر  أجل  من  والنضال  املهنة  يف  سبقته  التي 
املسؤولني واملثقفني إلى كتابة مذكراتهم وحفظ الذاكرة اجلماعية 

لعني احلجل. 
من يتكفل بمذكرات بلقاسم؟ 

تثنه  لم  الوالد  أن  بلقاسم  الراحل  وأشقاء  أبناء  أكد 
حنونا  فكان  عائلته،  وسط  كأب  دوره  أداء  عن  مسؤولياته 
معهم  للجلوس  مناسبات  يختلق  فكان  القلب،   وطيب 
كان  كما    ، أعماله،  يشاركهم  وكان  شؤونهم،  يف  والنظر 
أصدقائه  لكل  واالحترام  التقدير  يكن  يقولون  اهلل  رحمه 

وكل من يقوم بزيارته يف بيته،  كما لم يبخل طالب العلم 
واملعرفة واالستشارة يف العلم والدنيا،  وفتح بابه مكتبه وبيته 
وصفحته على شبكة التواصل االجتماعي للطلبة والباحثني 
شقيقه  كشف  كما  منابعها،  من  للمعرفة  ومتعطشني 
األستاذ عبد القادر » ساعد - عن عديد األعمال واملقاالت 
واملذكرات التي تركها،  وكلها أعمال لم يتم نشرها وينتظر 
بها مستقبال إلخراجها  يتكفل  أبنائه،  ومن  مبوافقة  طبعها 
املكتبي  الفضاء  إلى  الراحل  شقيقه  مكتب  درج  نفق  من 
والقنوات السمعية البصرية لتعم الفائدة حسبه على اجلميع، 
وإرثا  مرجعا  بحق  تعد  األعمال  تلك  أن  ساعد  يقول  ألنه 
إلى جانب  وأثنى ساعد على كل من وقف  تاريخيا،  هذا 
شقيقه أثناء مرضه،  رافعا شكره إلى كل من آزرهم ووقف 

إلى جانبهم يف وفاته.
الناشط الجمعوي عبد اللهوم عبد المطلب:

  الراحل الحاج بلقاسم 
ملهم األجيال! 

على  ترتكز  اللهوم  عبد  يقول  بالراحل  معرفتي  إن 
نقطتني،  أولهما نضاله وكفاحه املستميت يف سبيل حتصيل 
العلم والبحث،  لم يجعل املغامن واملكاسب هدفه،  إمنا كان 
دافعه األساسي هو الفكر واألخالق،  كان الفقيد شخصية 
كان  كما  املجتمع،   يف  النقد  عملية  ميارس  وكان  مثقفة،  
الراحل من محبي التأريخ والفكر والسياسة،  وأضاف عبد 
التعامل مع  املطلب يف شخصه أنه شخصية متزنة، ويجيد 
الناس، ويتميز بأخالقه العالية وبتواضعه مع الناس،  وبالعفو 
يظهر غضبه حتى  ال  أنه  طاليبو  يقول  لدرجة  املقدرة،  عند 
مدرسة  بلقاسم  أن  إلى  مشيرا  الغضب،   درجة  بلغت  لو 
متشعبة ومتعددة املعالم،  مزج بني الصرامة واملهنية،  جمع 
يختلف  وبنهج  بحنكة  جيل  كل  مع  ويتعامل  أجيال  عدة 
عن األسلوب الذي يتعامل به مع اجليل الذي يأتي بعده،  
والصداقة  الزمالة  اجلميع بصيغة  مع  ويتعامل  متواضعا  كان 

ومبنتهى املوضعية. 

برحيل الدكتور الحاج بلقاسم معمري  أستاذ العلوم االجتماعية بجامعة باتنة والمسيلة، تفقد عين الحجل مثقًفا وسياسّيا محّنكا وأكاديميًّا فّذا رفيعا، حيث أثرى الفقيد عبر مسيرته الطويلة 
التعليمية والسياسية فكرا وعمال، بوصفه سياسيا قديرا وخبيرا تميَّز على مدى رحلته الطويلة بالجرأة وقوة الطرح في مناقشة القضايا الملحة محليًّا وإقليميًّا! 

)الجزء الّثاني(
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بقلم األستاذ محمد عدنان بن مير
دور  اإلنســان  يلعــب  ايجابيــا  فأمــا    
التغييــر و بعــث احليــاة يف احلضارة اإلنســانية 
و  اقتصاديــا  باملســاهمة فكريــا اجتماعيــا 
علميــا مشــكال بذلــك عناصــر احلضــارة يف 
ــي  ــد النه ــى صعي ــا  عل ــا بينه ــل فيم تفاع
عــن املنكــر و األمــر باملعــروف  و ينطبــق هــذا 
املســمى علــى األخــالق و املبــادئ التــي 
جــاءت بهــا الشــريعة اإلســالمية باعتبارهــا 
خيــر امــة أخرجــت للنــاس  مصدقــا لقولــي 
ــاِس  ــْت لِلنَّ ــٍة أُْخِرَج ــَر أُمَّ ــْم َخيْ ــى )ُكنُت تعال
امْلُنَكــِر  َعــِن  َوَتنَْهــْوَن  ِبامْلَْعــُروِف  َتأُْمــُروَن 
ِ  َولَــْو آَمــَن أَْهــُل الِْكَتــاِب  َوُتْؤِمُنــوَن ِبــاللَّ
ــُم  ــوَن َوأَْكَثُرُه ــُم امْلُْؤِمُن نُْه ــم مِّ ــًرا لَُّه ــَكاَن َخيْ لَ

.)110( الَْفاِســُقوَن 

تبعــث  اإلســالمية  األمــة  أن  ذلــك 
برســائل ســالم و محبــة و تعــارف بــن 
او  عرقــي  متييــز  دون  جمعــاء  اإلنســانية 
دينــي او جنــس  مصدقــا لقولــه تعالــى) 
ــاُس إِنَّــا َخَلْقَناُكــم مِّــن َذَكــٍر  َيــا أَيَُّهــا النَّ
ــوا  ــَل لَِتَعاَرُف ــْم ُشــُعوًبا َوَقَباِئ ــى  َوَجَعلَْناُك َوأُنَث
ــمٌ  َ َعِلي ــْم إِنَّ اللَّ ِ أَتَْقاُك ــَد اللَّ ــْم ِعن إِنَّ أَْكَرَمُك

)13(  ) َخِبيــٌر 
األمــة  صفــات  مــن  العامليــة  وكــون 
ــا  ــى  ) َوَم ــه تعال اإلســالمية و شــريعتها قول
ــارا ان  ــَن (  واعتب ــًة لِلَْعامَلِ ــلَْناَك إاِل َرْحَم أَرَْس
ــة  دون  ــوم اإلنســان يجمــع اإلنســانية كاف ي
ــالمية و  ــارة اإلس ــادت احلض ــد ن ــز  فق متيي
العربيــة إلــى احلــوار و التشــاور باعتبــاره 
مركــب الفكــر الناضــج الدافــع إلــى التعارف 

بــن البشــرية و زرع أخــالق الصداقــة واحملبــة 
ــن األمم . ب

ــب  ــان ذئ ــرة اإلنس ــر فك ــذا يدح كل ه
ألخيــه اإلنســان اعتبــارا إن جميــع املذاهــب 
املاديــة و األفــكار و النظريــات الغربيــة تــدق 
متزيــق  و  الصراعــات  و  التفرقــة  مســمار 
الروابــط اإلنســانية بــن األمم و الشــعوب 
اليابــس  و  األخضــر  علــى  أتــت  حيــث 
و  بشــرية  خســائر  اإلنســانية   كبــدت  و 
ماديــة مردهــا احلــروب التقليديــة و احلــروب 

ــام . ــذه األي ــها ه ــي نعيش ــتجدة الت املس
وعليــه يجــب االعتمــاد علــى الفكــر 
اإلســالمي كمشــرب لإلنســانية باعتبــاره 
ــوح للســلم  ــى اجلن منهــج ســليم و يدعــوا إل
و التســامح و تعــارف و يقــدس اإلنســانية .

اإلنسانيـــة فــــي الحضــــارة اإلنسانيـــة فــــي الحضــــارة 
يعد اإلنسان هو المحور الفعال في الحضارة اإلنسانية قد حق االحتفال باليوم العالمي لإلنسانية ذلك أن اإلنسان هو الدافع الحقيقي و المهم في يعد اإلنسان هو المحور الفعال في الحضارة اإلنسانية قد حق االحتفال باليوم العالمي لإلنسانية ذلك أن اإلنسان هو الدافع الحقيقي و المهم في 

الحضارة سوءا إيجابا أو سلبا. الحضارة سوءا إيجابا أو سلبا. 

احتفاالت الذكرى 61 لقصف المستشفى العسكري بالعارطة

حضرت ذكرى الشهيدة »زيزة مسيكة« و غاب المحتفلونحضرت ذكرى الشهيدة »زيزة مسيكة« و غاب المحتفلون
مايــون،  أخنــاق  بلديــة  أمــس،  أحتضنــت، 
أقصــى غــرب واليــة ســكيكدة، الذكــرى 61 لقصــف 
منطقــة  يف  التحريــر  جليــش  العســكري  املستشــفى 
»العارطــة«، و الــذي استشــهدت فيــه خيــرة مجاهدات 
ــة و األوراس األشــم،  ــة مراون ــزة مســيكة أبن ــورة زي الث
حيــث أقتصــرت اإلحتفاليــة داخــل مدرســة ابتدائيــة 
بتجمــع القلــة القليلــة مــن املشــاركن يف ظــل األوضــاع 
التــي أجبرهــا وبــاء كوفيــد 19 ، يف غيــاب الشــخصيات 
الثوريــة أو مــن تبقــى منهــم مــن املجاهديــن، و يف 
تنظيــم ســيء مــن بلديــة أخنــاق مايــون التــي كانــت 
غائبــة عــن احلــدث طــوال و عرضــا، و بحضــور عائلــة 
ــل  ــن قب ــرم م ــل تك ــي تظ ــيكة الت ــزة مس ــهيدة زي الش
أســرة املجتمــع املدنــي احمللــي خاصــة و مــا تركتــه 
ــت الشــهيدة  ــث كان ــر حي ــورة التحري ــن نضــال يف ث م
ــة  ــد التحقــت باملستشــفى العســكري بالعارطــة بلدي ق
اخنــاق مايــون حتــت إشــراف الدكتــور ملــن خــان 
مســئول الصحــة وقتهــا يف الواليــة الثانيــة التاريخيــة و 

ــن مــن بينهــم عمــار  ــرة املجاهدي برفقــة عــدد مــن خي
بعزيــز ..عــزوز حمــروش و عبــد القــادر بوشــريط و 
بعــده املجاهــد الراحــل محمــد تومــي بــن ســنة 1958 
و 1962 ، حيــث قصــف الطيــران الفرنســي املركــز  يــوم 
29 اوت 1959 و أستشــهدت زيــزة مســيكة  يف املركــز 
ــاهدة  ــه ش ــزال خنادق ــذي ال ت ــفى ال ــدم للمستش املتق
علــى شــجاعة أبنــت األوراس و بطولــة الشــهداء و مــن 
ــة  ــن يف املنطق ــن املجاهدي ــة م ــة القليل ــن القل ــى م تبق
الديــن لــم يتــم دعــوة العديــد منهــم مــن قبــل اللجنــة 
املنظمــة لإلحتفاليــة بحجــج غيــر مقبولــة خلفــت 
ــي  ــة الت ــة يف املنقط ــرة الثوري ــدى األس ــرا ل ــا كبي غضب
كانــت قــد فقــدت قبــل أيــام رئيــس قســمة املجاهديــن 
ــة مــرور الكــرام  ــد بولكــره، لتمــر اإلحتفالي ــد املجي عب
يف أجــواء بــاردة رغــم حــرارة الصيــف و بعــد إقتصارهــا 
ــم  ــع العل ــورة ..و رف ــفى الث ــز مستش ــارة ملرك ــى زي عل

ــة. ــاحة مدرس ــع يف س ــي و جتم الوطن
جمال بوالديس  
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شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

غير  تاريخية  مرحلة  العالم  دخل        
سيطرة  و  التفاهة  بصعود  متيزت   ، معهودة 
التافهني على احلكم ، ليس يف العالم العربي 
فقط و إمنا حتى يف الدول العظمى ، فامللمح 
قيادات  بروز  هو  الدولي  املسرح  على  الطاغي 
شعبوية مغامرة ، ذات تكوين ضحل ، و تفتقر 
إلى الرؤية السياسية الواضحة و احلكيمة ، و 
كل ذلك يوحي بأن صوت التفاهة اليوم يعلو و 

يتقدم كل األصوات األخرى .
  و من بني الدراسات التي اهتمت بظاهرة 
احلياة  على  هيمنتها  و   « التفاهة   « صعود 
 « للكندي   « التفاهة  نظام   « كتاب   ، العامة 
أالن دونو » أستاذ الفلسفة و العلوم السياسية 
سنة  صدر  الذي   ، بكندا  كيبك  جامعة  يف 
عبد  الدكتورة  »مشاعل  ترجمته  2017،  و 
، حيث  العربية  اللغة  إلى   « الهاجري  العزيز 
 « سؤال   « دار  عن  األولى  طبعته  صدرت 
سنة 2020.  و يف هذا الكتاب حلل » أالن 
التفاهة » حتليال مستفيضا من  دونو » » نظام 
حيث احلفر يف داللة املفهوم وتاريخية تطوره ، 
ليقف عند أسباب صعود » نظام التفاهة » يف 
العالم ، و مواصفات نظام التفاهة يف مجاالت 
السياسة و العلم و األخالق و االجتماع ... 
الخ ، و الكشف عن سلطته و آليات اشتغاله . 
صحيح أن أمناط التفاهة قد تختلف من مجتمع 
إلى أخر و من ثقافة إلى أخرى ، و لكنها يف 
نهاية املطاف جندها تشترك يف عديد املواصفات 
و تتقاطع يف عديد اخلصائص ، لتشكل نسقا 
املمارسة  يف  واحدا  منطا  و  التفكير  يف  واحد 
تؤكد  الكتاب  مستهل  .      ففي  العمل  و 
املترجمة على أهمية كتاب » نظام التفاهة » و 
ضرورة أن يقرأ بهدوء ، حيث يالحظ املرء عبر 
العالم صعودا غريبا لقواعد الرداءة و التفاهة و 
االنحطاط ، حيث تدهورت متطلبات اجلودة 
همشت  و   ، الرفيع  األداء  غيب  و   ، العالية 
منظومات القيم ، و برزت األذواق املنحطة ، و 
أبعد األكفاء و خلت الساحة من التحديات ، 
فتسيدت إثر ذلك شريحة كاملة من التافهني 
و اجلاهلني و ذوي البساطة الفكرية و السخافة 

و االبتذال .
الدول  و  البشرية  املجتمعات  فإذا كانت    
عبر التاريخ ال تخلو من التفاهة و الضحالة و 
االبتذال ، و لعل ما يفسر ذلك هو مناذج املدن 
و الدول الفاضلة التي لطاملا حلم بها الفالسفة 
و مجدتها الديانات و دعت إلى ضرورة إقامتها 
على أرض الواقع ، فإن يف » نظام التفاهة  » 
و   ، متكامال  نظاما  لتصبح  التفاهة  تتطور 
ليتم نصبه كنموذج و معيار  و يجري التمييز 

 : هما  و  أساسيني  مفهومني  بني  الكتاب  يف 
كلمة  حتيل  حيث   ، التفاهة  نظام  و  التفاهة 
تفاهة إلى  وصف حالة كل شخص من حيث 
تواضع  السخافة  و  و  االبتذال  و  السطحية 
املستوى و نقص األصالة و الكفاءة ، يف حني 
يشير مفهوم  »نظام التفاهة » أو » امليديوقراطية 
الطبقة  تكون  الذي  االجتماعي  النظام  إلى   «
املسيطرة فيه هي طبقة األشخاص التافهني ، 
أو الذي تتم فيه مكافأة التفاهة و الرداءة عوضا 
عن اجلدية و اجلودة ، ففي نظام التفاهة يتبوأ 
التافهون موقع السلطة ، و يحول فيه التافهني 
تصير  لدرجة   ، لالقتداء  رموز  و  جنوم  إلى 
يقوم  ما  أول  و       . بالفعل  مطلوبة  التفاهة 
بتعريفه »أالن دونو« هو جوهر الشخص التافه 
على  التعرف  على  بالقدرة  يحدده  الذي  و   ،
شخص تافه أخر ، معا يدعم التافهون بعضهم 
بعضا ، فيرفع كل منهم األخر ، لتقع السلطة 
بيد جماعة تكبر باستمرار ، ألن الطيور على 
التفاهة  نظام  أن  أخر  مبعنى   ، تقع  أشكالها 
الرديئة  السلعة  فيه  و  التافهني  إال  يشجع  ال 
تطرد السلعة اجليدة ، و الغباء يقصي الذكاء 
هو  التافه  أن  كما  الكفاءة  .  تطرد  العطالة  و 
املهارة  املوهبة ، قليل  كائن منحط ، ضعيف 
، متوسط الذكاء ، و ينحدر من خلفية تافهة 
املراتب  ذوي  من  أشخاصا  فإن  ذلك  مع  و   ،
االجتماعية العليا يتأثرون به : لم يكن عاملا و 
لكنه كان ذا عالقة بالعلماء ، كان قليل اجلدارة 
و لكنه كان يعرف أشخاصا ذوي جدارة كبيرة 
، لم يكن حاذقا و لكنه كان ذا لسان يجعله 
مفهوما و قدمني حتمالنه من مكان إلى أخر .   
و يورد »أالن دونو » نصا رائعا للروائي الفرنسي 
 « رائعة  » صاحب  فلوبير  غوستاف   « الشهير 
 «  : قائال  التفاهة  فيه  يصف   « بوفاري  مدام 
آه أيتها التفاهة املنتنة ، الشعر النفعي ، أدب 
البيادق ، الثرثرة اجلمالية ، القيء االقتصادي 
، املنتج املقزز ألمة مستهلكة ، إنني أكرهك 
بجميع قواي الروحية   إنك لست بالغرغرينا ، 
بل أنت ضمور عضوي   إنك لست بااللتهاب 
أنت  بل   ، احملمومة  لألزمنة  األحمر  الساخن 
اخلراج البارد ذو األطراف الباهتة ، الذي يقطر 
كما النبع الذي يجد مصدره يف جتويف تسوس 

عميق ».
مفهوم  »فلوبير«  يحدد  النص  هذا  يف    
التفاهة و صفاتها و كل ما حتمله من خصائص 
سلبية و مذمومة فهي  منتنة و نفعية و ثرثارة 
و تبعث على التقيؤ و التقزز ، و هي أخطر من 
األعضاء  بعض  تتلف  التي  الغرغرينا  مرض 
بسبب  اليدين  أصابع  و  القدمني  كأصابع 

إليها  الدم  تدفق  لنقص  اجلسم  أنسجة  موت 
أو إصابتها بعدوى بكتيرية خطيرة ، نعم هي 
إلى ضمور  تؤدي  فهي  بكثير  ذلك  من  أخطر 

عضوي بالكامل .
  و عليه فإن » نظام التفاهة » هو املصطلح 
الذي يشير إلى النظام التافه ، الذي يتم نصبه 
احلكم  ملكة  تسليم  يتم  فيه  و   ، كنموذج 
السليم إلى مناذج اعتباطية مسوق لها من قبل 
السلطة  تتحول  التفاهة  نظام  ففي   . السلطة 
اجلميع  يجبر  و   ، لعبة  إلى  ككل  احلياة  و 
اللعبة حسب  اللعبة » و  على ضرورة » لعب 
متاما  مالئم  غموض  ذو  تعبير   « دونو  أالن   «
أوقات  عدة  يف  منك  يتطلب   ، التافه  للفكر 
إال  أرسيت  ما  التي  للقواعد  بتزلف  متتثل  أن 
رقعة  على  هام  موقع  شغل  هو  وحيد  لهدف 
هذه  من  للتملص  أو   ، االجتماعي  الشطرجن 
القواعد بتعجرف ، مع احلفاظ على املظاهر ، 
إن تعبيرا ساذجا مثل » لعب اللعبة » هو مجرد 
دهان ملطف لضمير الالعبني املدلسني . كما 
تبدو اللعبة  يف املقام األول ، و كأنها مجموعة 
ذات  املكتوبة  غير  اإلجراءات  و  القواعد  من 
رسمية  غير  كانت  إن  و   ، املعتادة  الطبيعة 
حتى  معينة  بيئة  يف  إتباعها  يجب  التي  و   ،
لعب   « يشمل  و   . أهدافك  حتقيق  ميكنك 
اللعبة » املشاركة يف بعض الطقوس ) كالظهور 
يف فعالية مسائية ، التبرع بشكل علني جلهة 
خيرية معينة ، تهنئة زميل على كتابة مقال 
ممتاز لم تقرأه أصال ( ..و الن  القواعد ليست 
ليست  ذاتها   « اللعبة   « فإن  دائما،  واضحة 
اللعبة   « قواعد  وضع  حتى  إن  بل  واضحة، 
اللعبة  فإن  أخيرا  و  لعبة.  ذاته  بحد  هو   «
القواعد  من  كمجموعة  تكون  ما  أقرب  هي 
العبون  وضعها  سلطة  ديناميكيات  إلى  منها 
اآلخرين... على  قواعدهم  فرض  يحاولون 
إن لعب اللعبة يعني إعادة تأسيسها بطريقتك 
أن   ، لنفسك  منها  جزءا  تدعي  أن  اخلاصة، 
تعزز ما تعتقد أنه من قواعدها ، و أن تسجل 
آخرين  أشخاص  إيجاد  خالل  من  النقاط 

تتعسف ضدهم أو تخدعهم .
من  أمناط  عدة  بني  دونو«  »أالن  مييز  و    
التافهني يساهمون يف تكريس » نظام التفاهة 
» منهم : الشخص الالمبالي  و هو الشخص 
املنسحب من الواقع إلى عزلته و عامله اخلاص 
ظنا منه أن سلوك االنسحاب هو اإلستراتيجية 
الناجحة ملقاومة التفاهة ، و الشخص التعس 
هو من يقبل بكل شيء و يبرر ما ال يبرر ، أما 
الشخص املندفع و الطائش هو من يضع نفسه 
يف خدمة النظام يف جميع األحوال و الظروف 

، و الشخص التافه رغما عنه هو من يتكيف 
مع كل الوضعيات و يتبنى الواقع كما هو بدون 
بدل أي جهد للتغيير  ، و الشخص املتعصب 
بلوغ  الوسائل من أجل  هو من  يستخدم كل 

أهدافه و الوصول إلى السلطة .
كما يحدد » أالن دونو » استراتيجيات » 
على  ، سواء  نفسه  فرض  » يف  التفاهة  نظام 
مستوى اللغة ، حيث مييل إلى استعمال لغة 
اخلشب ، و هي لغة جوفاء تستعمل احلشو و 
التكرار ، و ما هي يف احلقيقة إال ألفاظ زائدة 
على أصل املعنى من دون فائدة ، و إضافة إلى 
ذلك يعمل نظام التفاهة على تسطيح الهام و 
املبالغ  االستخدام  خالل  من  املعتبر  تبسيط  
فيه للغة و اخلطاب الساذجني ، و أخطر ما يف 
أسلوب التبسيط هو توظيفه حتى يف األوساط 
العمل  ينحدر  حيث   ، األكادميية  و  اجلامعية 
التفاهة ، فتتحول فيه من  إلى درك  باجلامعة 
ذلك  دليل  و   ، فيها  تاجر  إلى  للمعرفة  منتج 
كمثال  اخلبير  حضور  هو   « دونو  أالن   « عند 
مقابل  يف   ، للسلطة  ممثال  باعتباره   ، للتفاهة 
بالقيم  التزام  ميثله من  ما  و  الفكر  املثقف ذي 
التفاهة ، و هو  املبادئ ، فاخلبير هو عراب  و 
السوفسطائي الذي يدفع له كي يفكر بالطريقة 
أسلوب  التفاهة  نظام  ميتهن  كما   ، املطلوبة 
التفاصيل  يف  املبالغة  و  االبتذال  و  البهرجة 
للحكم  كمعيار  التفاهة  لتكريس  ذلك  كل  و 
ممارسة  يف  طريقة  و  التقييم  و  للتصور  نسقا  و 

السلطة .
التفاهة »  النهاية فإن كتاب » نظام   و يف 
دونو  »أالن  فيه  قدم  أكادميي  هو كتاب علمي 
صعود  لظاهرة  دقيقا  و  عميقا  علميا  حتليال   «
و  ثقايف  و  إلى نسق سياسي  و حتولها  التفاهة 
قيمي ، يعلي من شأن التافهني ، و ميكن لقيم 
السذاجة و السطحية و االبتذال من التحكم و 
الهيمنة على الفرد و اجلماعة ، و السيادة على 
مؤسسات الدولة و دواليب السلطة ، فهو جهد 
تفكيك  فيه  استطاع  رصني  علمي  و  نظري 
و  الهيمنة  يف  استراتيجياتها  و  التفاهة  منطق 
احلياة  السيطرة يف جميع مجاالت  أدواتها يف 
االجتماعية كالسياسة و الصحافة و االقتصاد 
فإنه يستحق  لذلك  و  اجلامعة .  و  املدرسة  و 
القراءة العميقة و املتأنية يف سبيل فهم واقعنا 
ألننا   ، مترادفاتها  و  التفاهة  مبفردات  اململوء 
زمن  يف  مهري  احلميد  عبد  قال  كما  نعيش 

الرداءة و للرداءة أهلها .
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  ُخالصًة للَقوِل، نقوُل إّن 
البلَد بَحاجٍة إلى َثورٍة 

كُك  َتنموّيٍة َشاملٍة؛ َثورٌة ُتفِّ
يِع والَفساِد  َمنظوماِت الرِّ

والّتكُلِس، وُتعيُد بناَء 
البلِد ِوفَق ُمنطلقاٍت َتأخُذ 
حوالِت  بعنِي االعِتباِر التَّ

امُلجتَمعّيِة وما ُيِحيُط بها من 
َتّوالٍت يف إدارِة االقِتصاِد، 
؛  قافِة، وامَلورِد الَبشريِّ والثَّ

دُة،  َفمشاِكُلنا الَعِديدُة وامُلتعدِّ
وامُلتراِبطُة ارتباًطا َوِثيًقا 

َتتداَعى َعلينا كما َيتداَعى 
األكلُة على الِقَصاع. أحياًنا 

َتبُدو َمشاِكُلنا وكأّنها ُطوفاٌن 
َهائٌج: انِقطاُع امِلياِه، انعداُم 
قدّيِة أو نقُصَها  يولِة النَّ السُّ
أو َجفاُفها - لسُت أدِري أُيّ 
امُلصَطلحاِت أدُق يف َحاِلنا 

صاالِت  هِذه، َرداءُة َشبكِة االتِّ
وُضعُف َتدّفِق اإلنِترَنت، 

َتأّخٌر ُمزِمٌن يف إجناِز امَلشاريِع، 
َعراقيٌل َجّمٌة ُتواِجه 

امُلستثِمريَن، أضْف إلى كلِّ 
ما َسبَق عدَم امُلافظِة على 
ولِة وأمواِلها من  أمالِك الدَّ
ِجهٍة أخَرى، وُسوَء َتنظيِم 

الّشارع وُبروَز ِعصاباٍت 
إجرامّيٍة يف األحياِء!

ليَس هذا َفحسْب، فاْنِزياُح 
ُمباالِة  امُلواطِن إلى حزِب الالَّ
نه يف َقلعِة  - أحياًنا - وَتصُّ
األَنانّيِة أحياًنا أخَرى، فضاًل 
عن اخِتياِر الَغالبّيِة َقاعدَة 

كالّيِة التي َتستِمدُّ  االتِّ
َشرعيَتها وَمشروِعّيَتها 

فِطي  من ِسياَسة الّريِع النَّ
امُلسّطرِة وامُلنتَهجِة منذ َفجِر 
االسِتقالل، جعَل من احَلركِة 
شاِط  امَلطلبّيِة تأخُذ رأَس النَّ

االجتَماعيِّ واالقِتصاديِّ 
بدَل امُلبادرِة واالقِتراح 

. وامُلساَهمِة يف احللِّ
إنَّ َحاجَتنا إلى َثورٍة َتنموّيٍة 

َشاملٍة لم َتعْد َتقبُل الّتأِجيَل، 
لَسببنِي َرِئيَسنِي، ُهما:

أّوال - برأينا: هَو ما َتّتِفق 
قافّيُة  خُب الثَّ َعليه النُّ

ياسَيُة الَعاِقلُة؛  والِفكرّيُة والسِّ
إعادُة بناِء اإلنساِن؛ اإلنساُن 
بِقَيمه، مَبباِدئه، بَثقافِته، 
بَتاريِخه؛ فامَلورُد الَبشريُّ 
وحُده سيظلُّ االسِتثماَر 

ائَم. الدَّ
َثانًيا - برأِينا داِئًما: هَو رأيٌّ 

َنتقاسُمه مع العديِد من 
خِب الَعاِقلة مبا ِفيها تلَك  النُّ
ي ُتوَجد ضمَن َمنظومِة  التِّ
بُب  احُلكِم، ويتمّثُل هذا السَّ

الّرئيُس يف كوِن ِنظام 
، مُبنطلقاِته  احُلكِم احَلاليِّ
الَفلسفّيِة، بآلّيات َعمِله، 

بأدواِت َتسِييره، بذهنّياِت 
َفواِعله، َقد بلَغ سنَّ الَيأِس، 

ولم َيعْد قادًرا على إنتاِج 
احُللوِل وال َخلِق امُلبادراِت 

الّناجَعِة. 
 إّن الَبلَد بحاجٍة إلى إعاَدِة 
الِبناء وفَق َقواعٍد َجديدٍة، 

وهِذه الَقواعُد ليست وَصفاٍت 
َجاهزًة، وال هَي حكًرا على 

ِجهة، إّنا ُيِكن أن َتكوَن محلَّ 
َتواُفٍق وَطنيٍّ إذا متَّ االحِتكاُم 

إلى احِلواِر كآلّيٍة َحضارّيٍة 
ُتعتَمُد يف الِبناِء واالنِطالق! 

بلسان: ريـــــــاض هـــــــــويلي

بوالية  املدنية  احلماية  مصالح  أمس،  أول  سجلت، 
موسم  افتتاح  منذ  الغرقى  عدد  يف  حصيلة  أثقل  مستغامن 
غرقى   06 متفرقة  بشواطئ  انتشال  مت  االصطياف ، حيث 
وإنقاذ 56 شخصا من غرق محقق ، باإلضافة إلى تسجيل 

100 تدخل خالل يوم واحد فقط.
ويف بيان أوردته املصالح ذاتها، فإنه رغم حتذيرات أعوان 
احلماية املدنية وحراس الشواطئ بوجود اضطراب يف البحر 
بسبب رياح غربية قوية تصل سرعتها 70 كم يف الساعة، 
إال أن ذلك لم مينع بعض املصطافني من املغامرة بالسباحة 
الصخرية،  والشواطئ  السباحة  فيها  املمنوعة  الشواطئ  يف 
جثة  انتشال  مت  حيث  ضحايا،   06 تسجيل  يف  تسبب  ما 
مبنطقة  عليه  العثور  مت  سنوات   05 العمر  من  يبلغ  طفل 
تعرف بالوادي بالقرب من شاطئ بحارة شرقي ببلدية أوالد 
بوغالم.  الضحية ينحدر من بلدية الصبحة بوالية الّشلف 

مت حتويله إلى مصلحة االستعجاالت مبستشفى عشعاشة. 
 كما مت انتشال 04 غرقى غامروا بالسباحة يف شاطئ 
تتراوح  أن الضحايا  الوالية مستغامن، يذكر  املطربة بعاصمة 

لوالية  بلديات  من  وينحدرون  سنة  و26   19 بني  أعمارهم 
جرى  كما  والصور.  تادلس  ،عني  صيادة  مستغامن، 
بالشاطئ ذاته إنقاذ شخصني آخرين من املوت غرقا يبلغان 
من العمر 13 و20 سنة مت حتويلهما إلى مستشفى مستغامن. 
شاب  جثة  املدنية  للحماية  الغطاسني  فرقة  انتشلت  كما 

معالة  أوالد  ببلدية  من  ينحدر  سنة   27 العمر  من  يبلغ 
ممنوعة  صخرية  مبنطقة  يسبح  كان   ، علي  سيدي  بدائرة 
ببلدية  الصغير  امليناء  شاطئ  شرق  تقع  السباحة،  فيها 
سيدي خلضر. هذا، وقد جرى إجالء الضحايا إلى مصلحة 

االستعجاالت باملنطقة ذاتها.

ـــــذا  هــــَ
مـا َتحتاُجــه 
ولة..! الـــدَّ

فيما قضى 8 مرضى متأثرين بإصابتهم

 الَجزاِئـر ُتحِصي 379 إصابًة 
َجديـدة بُكورونا يوَم أمـس

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس السبت، عن آخر اإلحصائيات 
املسجلة يف اجلزائر حول تفشي وباء فيروس كورونا »كوفيد19«.

كورونا، جمال  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  حيث كشف 
فورار، عن تسجيل 391 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني إلى 43782 شخًصا.

وحسب املتحّدث ذاته، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 08 وفيات بني املصابني، ليرتفع 
إجمالي عدد الوفيات إلى 1491 حالة.

كما كشف فورار عن تسجيل 281 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء 
بني املصابني بالوباء إلى 30717 حالة.

يف أثقل حصيلة ُسّجلت مبستغامن

انتشاُل 06 غرَقى وإنقاُذ 56 شخًصا من َموٍت ُمحّقق 

مجزرة مرورية بسكيكدة

َمصــرُع َثالثِة ِنســاٍء في انحراِف َسّيارٍة بَتمالــوس
تدخلت، صباح أمس، يف حدود الساعة 6 و15 دقيقة، مصالح احلماية املدنية للوحدة الثانوية يف متالوس غربي والية سكيكدة إثر تسجيلها حادث مرور وقع يف منطقة شطاطح 

على الطريق الوطني رقم 85، وهذا عقب انحراف سيارة من نوع )406(. 
 يذكر أن احلادث خلف وفاة سيدة تبلغ من العمر 54 سنة، مت حتويلها إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى متالوس، باإلضافة إلى وفاة عجوز وشابة داخل مصلحة االستعجاالت 

الطبية مبستشفى متالوس، لترتفع احلصيلة إلى ثالثة وفيات كلهم من عائلة واحدة كانوا يف عطلة اصطياف يف بلدية القل.
 فيما مت حتويل ثالثة مصابني ، بينهم رب العائلة وابنته البالغة من العمر 23 سنة، على جناح السرعة إلى مصلحة العناية املشددة مبستشفى سكيكدة، وصفت حالتهم باحلرجة.

يذكر أن مصالح األمن املتخصصة فتحت حتقيقا يف مالبسات احلادث األليم.
جمال بوالديس

 بسبب خلل يف أنابيب األكسجني 

َتسجيـــُل َحـــاالت إغَماء لــَدى َمرضـى 
»كوِفيــــد 19« بقسنطينــــة

اجلامعي  باملستشفى  تهيئتها حديثا  مت  التي  األكسجني  أنابيب  مستوى  على  األسبوع، خلل حصل  نهاية  تسبب، 
بقسنطينة يف إصابة العديد من مرضى مصلحة »كوفيد 19« بإغماءات وفقدان للوعي، ما تطلب نقلهم إلى قسم اجلراحة 
بعيادة ابن سينا، حيث جرى إسعافهم.  وحسب مصادر من مستشفى احلكيم ابن باديس، فإن قرار املدير بنقل املرضى 
للمصلحة واستعجاله يف ذلك دون مراقبة األنابيب من طرف الشركة اخلاصة التي عملت على جتديد األنابيب وفق ما نقل 
النائب خلضر بن خالف كان سببا حدوث هذا اإلرباك؛ غير أن تدخل الطواقم الطبية مبصلحة »كوفيد 19« أنقذ املرضى، 
ومنع حدوث املجزرة بهالك املصابني الذين انقطع عنهم األكسجني. وقد تبني أن األنابيب التي مت جتديدها بها خلل وال توفر 
األكسجني بكميات كافية. وما يزال مستشفى قسنطينة اجلامعي يعاني من سوء التسيير بالنظر إلى الفوضى التي تعرفها 
مصلحة »كوفيد »19 باملستشفى ، بحيث بادر زوار املرضى إلى شراء األلبسة اخلاصة ويدخلون املصلحة ويصلون إلى املرضى 
ويقدمون لهم الطعام ويجلسون معهم وهذا يف غياب تام للرقابة على مستوى املصلحة، األمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على 

الزائرين الذين قد يصابون بالعدوى وبالتالي سيساهمون يف نشر الفيروس.
 خديجة بن دالي 

 العقود ستمضى األسبوع القادم

إشــراُك 300 ُمؤّسسـة ُمصّغرة لَتعزيِز 
الِخدَمـــــة العمومّيـــِة للِميـــاه

كشفت وزارة املوارد املائية، أمس السبت يف بيان لها، أنها تسعى إلشراك سريع ألزيد من 300 مؤسسة مصغرة لتعزيز 
القطاع يف مجال حتسني اخلدمة العمومية للمياه.

وأوضح بيان وزارة املوارد املائية، بحسب )و.أ.ج(، أن وزير املوارد املائية اجتمع األربعاء املاضي مع الوزير املنتدب لدى 
الوزير األول املكلف باملؤسسات املصغرة، حيث توج اللقاء باتفاق من أجل إشراك أكثر من 300 مؤسسة مصغرة يف مسعى 
املؤسسات املصغرة خالل األسبوع  للمياه وهذه  العقود بني اجلزائرية  يتم إمضاء  أن  للماء. ينتظر  العمومية  حتسني اخلدمة 
القادم. ويتعلق األمر بنشاطات صيانة املنشآت وإصالح التسربات يف شبكة التوزيع وتركيب العدادات وإصالح املضخات 

وإصالح األعطاب الكهربائية ، والتي ستوكل للمؤسسات املصغرة عبر ربوع الوطن.
وأشار البيان ذاته إلى أنه ونظرا إلى النقص الذي تعرفه اجلزائرية للمياه يف مجال التسيير، ستقوم بتكليف عدد من 
املؤسسات املصغرة بالتدخالت التقنية التي من شأنها ضمان دميومة اخلدمة العمومية، مما يجعل هذا العدد مرشحا لالرتفاع.
رحمة عمار 

بن سعدية. ن



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

