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 أِطباء وُممّرضـو مستشفـى 
»الحكيم الُعقبي« يحتّجون!

06
بجاية 

 الَوالــي يأمـُر بفتـــِح 
حية الَجِديدة الُمنشآِت الصِّ

09
إليزي 

َفرحٌة بخروِج الُمصاِب الوحيِد 
بالجائــحِة مـن الُمستشفـى

د. الّسعيد بوطاجيند. الّسعيد بوطاجين  		15

عبــُد الَعزيـز ُبوباِكيــر
إلى  هَي  وال  البرِّ  إلى  هَي  ال  َصيٍف،  كغيمِة  حياَتك  َيعُبرون  أشخاٌص  ُهناَك   

إلى  اكرَة  الذَّ َيسكُنون  آَخرون  وُهناك  الَبحِر. 
ناِتها.  ُهم من ُمكوِّ األبِد؛ كَما لو أنَّ

العِزيز  عبُد  وامُلترِجُم  واإلْعالميُّ  األستاُذ 
الِفئة  ِمن هِذه  »َتاكسانة«،  َقريِتي  ابُن  بوَباكير، 
يف  الكرُز  َيفعُل  كما  األرض،  نا  ُأمَّ ُف  تشرِّ ي  التِّ
بِجيجل،  »الِكندي«  ثانويِة  يف  َعرفُته  َعلياِئه. 
االِتاد  إلى  يذهَب  أن  قبَل  مًعا،  درسَنا  نا  ألنَّ
ِبيترْسبورْغ«،  »َسان  إلى  وتديًدا  وفييِتي،  السُّ
أنا،  أّما  بِعينّيات.  السَّ نهايَة  اإلعالَم  درَس  حيُث 
وْربون«  »السُّ بجامعِة   - بعُد  فيَما   - فالتحقُت 

يمياِئّيات. بباريس، حيُث درسُت السِّ

إحصاُء 2160 حالًة  و708 ُمتعاِفين 

تسجيُل 90 إصابًة جِديدًة بـ 
»كوفيد – 19« و10 وفياٍت
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد 

ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف 
اجلزائر، الدكتور جمال فورار، عن 

تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا«، ليرتفع إجمالي املصابني 

إلى 2160 حالة موزعة عبر 47 
واليًة،  جرى تأكيد اإلصاباتها  

بتقنية الـ )بي. سي. أر(. يذكر أن 
اجلزائر سجلت صفر إصابة جديدة 

يف  26 والية يف الوطن. 
وكشف جمال فورار، أمس األربعاء 
يف ندوته الصحفية التي يعقدها 

يوميا، عن تسجيل 10 حاالت وفاة 
جديدة موزعة عبر 6 واليات .

ى إلى تراُجع الّطلِب وانخفاِض األسَعار  حي وغياُب كباِر امُلتسهلِكني أدَّ احلجُر الصِّ

َمصائب الُمنتجين.. 
فـوائُد الُمستهلِكين!فـوائُد الُمستهلِكين!

0303

تعليُق فرض الُعقوبات الَمالّية على المؤّسساِت الُمتأِخرة في إنجاِز الَمشاِريع
رِة يف إجناِز املشاريع؛ وهذا للّتخفيِف من آثار  أقرَّ الوزيُر األّول عبد العزيز جراد، يوم أمٍس األربعاء، تعليَق فرِض الُعقوبات املالّيِة على املؤّسساِت امُلتأخِّ

إجراءاِت الوقاَية من وباء ُكورونا )كوفيد19-( ومكافحِته على األداِة الَوطنّية لإلجناز.

يف َتعليمة وّجهها الوزيُر األّول حلكوَمته02

ر سلًبا على الَفالِحني :  انخفاُض أسعاِر اخُلضر  والَفواِكه سُيؤثِّ ر سلًبا على الَفالِحنيعليوي  :  انخفاُض أسعاِر اخُلضر  والَفواِكه سُيؤثِّ عليوي 
بولنوار :  ال ُبدَّ من وضِع ُمخّطٍط مدروٍس لَتصديِر امُلنتجاِت الِفالحية بولنوار :  ال ُبدَّ من وضِع ُمخّطٍط مدروٍس لَتصديِر امُلنتجاِت الِفالحية 

لِف  لِف ديلمي  :  الُبّد من حمايِة أطنان امَلنتوجاِت من التَّ ديلمي  :  الُبّد من حمايِة أطنان امَلنتوجاِت من التَّ
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في َتعليمة وّجهها الوزيُر األّول لحكومته

تعليُق فرِض الُعقوبات الَمالّية على 
المؤّسساِت الُمتأِخرة في إنجاِز الَمشاِريع

صفية نسناس

يف  جراد،   األول  الوزير  أردف   
احلكومة  ألعضاء  وّجهها  التي  تعليمته 
الرئيس  لتوجيهات  تنفيذا  أنه  والوالة، 
مبسؤولية  منها  وعيا  احلكومة،   فإن 
املنوط  الصناعي  النسيج  على  احلفاظ 
بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات 
الطابع اجلبائي وشبه اجلبائي والقروض 
التي  املؤسسات  دعم  بغرض  البنكية 
األزمة  إثر  على  صعوبات  تكابد 
أن  غير  البالد،  تواجهها  التي  الصحية 
املرتبطة  الصحية  الوضعية  التطورات 
عن  الناجمة  واآلثار  »كوفيد19-«  بوباء 
ومكافحته  الوباء  الوقاية من هذا  تدابير 
الوطنية  األداة  على  سلبا  أثرت  قد 
لإلجناز التي تعاني بشدة من وطأة تراجع 
نشاطها جراء التأخر يف متوينها باملعدات 
العاملة  اليد  توفر  وعدم  األولية  واملواد 
النقل.  لوسائل  املؤقت  التعليق  بسبب 
عدم  على  وحرصا  السياق،  هذا  ويف 
نفسها  وجدت  التي  املؤسسات  تضرر 
األشغال  إجناز  ضمان  استحالة  أمام 
تطبيق  تقرر  فقد  املقررة،  واخلدمات 
الرئاسي  املرسوم  من   147 املادة  أحكام 
سبتمبر   16 يف  املؤرخ   15.247 رقم 
الصفقات  تنظيم  واملتضمن    ،2015
العام،  املرفق  وتفويضات  العمومية 

اآلجال  تعليق  على  املادة  تنص  حيث 
املالية  العقوبات  فرض  وعدم  التعاقدية 
املسطرة  احلدود  ضمن  التأخير  بسبب 
اخلدمات  واستئناف  توقيف  أوامر  يف 
املصلحة  ذلك  نتيجة  تتخذها  التي 
التعليمة،  تضيف  املتعاقدة.  وعليه، 
فإنه بالنسبة جلميع الصفقات العمومية 
والهيئات  احمللية  واجلماعات  للدولة 
تطبيق  يتم  لن  العمومية،  واملؤسسات 
تاريخ  من  ابتداء  التأخير  عقوبات 
 69.20 رقم  التنفيذي  املرسوم  نشر 
املتعلق   ،2020 مارس   21 يف  املؤرخ 
فيروس  وباء  انتشار  من  الوقاية  بتدابير 
كما  ومكافحته،  )كوفيد19-(  كورونا 
املادة  أن  األول  الوزير  تعليمة  أوضحت 
العمومية  الصفقات  نظام  من   147
من  احلال  بطبيعة  تطبق،  أن  يجب 

طلب  على  بناء  املشاريع  أصحاب  قبل 
من  املتعاقدة.  الشريكة  املؤسسات  من 
اآلثار  تخفيف  وقصد  أخرى،  جهة 
املالية لهذه األزمة على مؤسسات اإلجناز 
التشغيل،  وعلى  واخلاصة  العمومية 
برصد  املالية  وزير  تكليف  كذلك  مت 
اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم 
الضرورية لتسديد الديون املستحقة لهذه 
العمومية،   الطلبية  بعنوان  املؤسسات 
املشاريع  إلى مختلف أصحاب  وتبليغها 
حتت طابع استعجالي، مشددا على بالغ 
الصارم  للتطبيق  يوليها  التي  األهمية 
أن  مؤكدا  التعليمة،  لهذه  والعاجل 
احلكومة ستستمر يف دراسة كافة السبل 
والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات 
التي تواجهها املؤسسات اجلزائرية بفعل 

األزمة الصحية.

والتشغيل  العمل  وزير  كشف 
شوقي  االجتماعي،  والضمان 
آجال  متديد  عن  يوسف،  عاشق 
الضمان  لدى  االشتراكات  دفع 
األجراء  لنظام  بالنسبة  االجتماعي 
القادم،  ماي  شهر  نهاية  غاية  إلى 
سبتمبر  نهاية  إلى  األجراء  ولغير 
اإلجراءات  إطار  يف  وذلك  املقبل، 
االستثنائي  الظرف  هذا  يف  املتخذة 
وباء  جراء  البالد  تعيشه  الذي 

كورونا.
اتخذ  القطاع  أن  الوزير  أوضح 
الوزير  موافقة  بعد  إجراءات 
دفع  آجال  متديد  يف  تتمثل  األول 
الصندوق  لدى  االشتراكات 
االجتماعية  للتأمينات  الوطني 
اخلاصة  األجراء)كناس(  للعمال 
يوما،  بثالثني  اجلاري  أفريل  بشهر 
لغير  االجتماعي  للضمان  وبالنسبة 
آجال  متديد  مت  )كاسنوس(  األجراء 
مبدئيا  احملدد  االشتراكات  دفع 
إلى  سنة،  كل  من  جوان   30 يوم 
مبرزا أن  املقبل،  سبتمبر   30 غاية 
جملة  إطار  يف  يندرج  اإلجراء  هذا 
القطاع  اتخذها  التي  التدابير  من 
للمساهمة يف اإلجراءات االحترازية 
للبالد  االستثنائية  الظروف  هذه  يف 
متديد  بينها  من  كورونا،  وباء  جراء 
املستخدمني  اشتراكات  دفع  آجال 
الصندوق  لدى  العمل  وأرباب 
االجتماعية  للتأمينات  الوطني 
والصندوق  األجراء  للعمال 
االجتماعية  للتأمينات  الوطني 

أرباب  األجراء، مطمئنا  لغير 
لهذا  نظرا  أنه  واملستخدمني  العمل 
توقيف  أيضا  مت  االستثنائي  الوضع 
الزيادات يف غرامات التأخير السابقة 
الضمان  اشتراكات  دفع  بخصوص 
االجتماعي، وذلك ملدة ستة أشهر 
أن  مبرزا  اجلاري،  أفريل  من  بداية 
للمؤمنني  يسمح  االشتراكات  دفع 
خدمات  من  االستفادة  اجتماعيا 
من  االجتماعي  الضمان  وأداءات 
بطاقة  طريق  عن  األدوية  بينها 

الشفاء.
أن  يوسف  عاشق  ذكر  و 
»املورد  تعد  االشتراكات  هذه 
الضمان  صناديق  لتمويل  الوحيد« 
هذا  دميومة  وضمان  االجتماعي 
قطاع  لعمال  النظام، وبالنسبة 
والري  العمومية  واألشغال  البناء 
الذين توقف نشاطهم بسبب الوضع 
أن  الوزير  أكد  احلالي،  االستثنائي 
مدفوعة  للعطل  الوطني  الصندوق 
سوء  عن  الناجمة  والبطالة  األجر 
القطاعات،  لهذه  اجلوية  األحوال 
االجتماعي،  للضمان  التابع 
بالدفع  استثنائية  وبصفة  »سيتكفل 
املسبق للعطل السنوية لفائدة هؤالء 
العمال، وذلك مبا يتناسب مع عدد 
األشهر التي مت دفع اشتراكاتها خالل 
الفترة املمتدة من جويلية 2019 الى 
إلى  املعنيني  داعيا   ،2020 فيفري 
من  لالستفادة  بالصندوق  االتصال 

هذا األجراء.
صفية. ن

 حددت بنهاية ماي للعمال األجراء وشهر سبتمبر لغير األجراء

تمديُد آجاِل َدفع اشتراَكاِت 
الّضمان  االجتماِعي

ثّمن، يوم أمس، التجمع الوطني 
اجلهود  له،  بيان  يف  الدميقراطي،  
اجلمهورية  رئيس  طرف  من  املبذولة 
الصحة  وقطاع  العمومية،  والسلطات 
للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيدا 
اجليش  به  يقوم  الذي  الكبير  بالدور 
دعمه  خالل  من  الشعبي  الوطني 
املستلزمات  جلب  يف  اللوجستيكي 
الطبية وجتنيد خبراته وكفاءاته ملجابهة 

وباء كورونا.
أنه  بيانه، على  وأكد احلزب، يف 
يتابع عن كثب كل التطورات املتعلقة 
مبديا  الوطن،  داخل  كورونا  بفيروس 
به  قامت  الذي  للتجنيد  ارتياحه 
من  كورونا  فيروس  ملواجهة  السلطات 

املادية  املقدرات  كل  تسخير  خالل 
الضرورية  الشروط  وتأمني  والبشرية 
رئيس  حرص  مثمنا  الوباء،  حملاصرة 
يتعلق  ما  كل  متابعة  على  اجلمهورية 
إلى  مشيرا  للوطن،  العام  بالوضع 
قطاع  إلى  يقدمه  الذي  االهتمام 
التي  التحفيزات  خالل  من  الصحة 
القطاع، مثنيا على جهود  قدمها لهذا 
الفعال  ودوره  الشعبي  الوطني  اجليش 
دعمه  خالل  من  كورونا  مجابهة  يف 
اللوجستيكي يف جلب كل املستلزمات 
الصني  دولة  من  واملقتنيات  الطبية 
التي  املبادرات  إلى اجلزائر، مبرزا كل 
فيروس  مكافحة  يف  اجليش  قدمها 
وكفاءات  خبراته  من  انطالقا  كورونا 

إطاراته يف القطاع الصحي.
الوطني  التجمع  تقدم   كما 
للتضامن  تقدير  بتحية  الدميقراطي  
تابعة  لهيئات  منتسبون  أبداه  الذي 
شركات  وكذا  املدني،  للمجتمع 
عمومية وخاصة بالتبرع لصالح حساب 

التضامن الوطني ملكافحة كورونا.
حزب  ندد  أخرى،  جهة  ومن 
التي  اجلهات  ضد  بالوقوف  األرندي 
مغلوطة  ومعلومات  أكاذيب  تبث 
إلثارة البلبلة لدى الرأي العام ومحاولة 
السلطات  جهود  من  االنتقاص 
لفيروس  مجابهتها  يف  العمومية، 

كورونا حسب ما جاء يف بيانه. 
أحمد بوكليوة

وّجه تحية تقدير لكل األطراف المتضامنة ضد وباء كرورنا
ي َفيروس كورونا لطات العموِمّية للحدِّ من تفشِّ األرندي ُيثمِّن جهوَد السُّ

أقر الوزير األول عبد العزيز جراد، يوم أمس األربعاء، تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في 
اإلنجاز،  وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا )كوفيد19-( ومكافحته على األداة الوطنية لإلنجاز.

المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته:
مخزوُن بودرِة الَحليب ُيِغطي الطلَب إلى 

غايِة جانفي 2021
خالد  ومشتقاته،  للحليب  املهني  الوطني  للديوان  العام  املدير  طمأن 
موضحا  احلليب،  بودرة  مخزونات  توفر  بخصوص  أمس،  يوم  سواملية، 
أنها متوفرة على مستوى مخازن الديوان وتكفي لتلبية طلب االستهالك 

الوطني لغاية جانفي 2021.
وأكد سواملية، خالل ندوة صحفية  نظمها يوم امس على هامش تسليم 
حمولة تقدر بـ 500 طن من بودرة احلليب مبيناء اجلزائر لفائدة  امللبنات 
العمومية واخلاصة لواليات الوسط، أن اجلزائر تتوفر على مخزونات من 
بودرة احلليب على مستوى مخازن الديوان كافية لتلبية الطلب احمللي الى 
لن  انه  على  املواطنني  »نطمئن  الصدد  بهذا  وقال   .2021 جانفي  غاية 
مستوى  على  احلليب  ببودرة  التموين  يف  اختالل  أو  نقص  أي  يسجل 
وهي  الديوان  عليها  يحوز  التي  املخزونات  بفضل  وذلك  الوطنية  السوق 

كافية لضمان متوين مستمر للملبنات«.
الفالحة  وزارة  خالل  من  وضعت،  الدولة  ان  املسؤول  ذات  ذكر  و 
والتنمية الريفية، برنامجا خاصا يضمن متوين امللبنات عبر القطر الوطني،  
احلليب«.و  مادة  على  الطلب  يكثر  حيث  رمضان،  شهر  خالل  خاصة 
حسب سواملية فان الفترة ما بني شهري أفريل وماو تعرفان وفرة كبيرة يف 
احلليب الطازج املنتج من طرف املربني، ما من شانه ان يساهم يف تعزيز 

العرض.
ورحب  املسؤول ذاته بالتسهيالت التي متنحها مختلف املصالح املعنية 
)املوانئ اجلمارك ووزارة التجارة واملصالح البيطرية( من أجل استيراد هذه 
املادة األولية وفق الشروط الصحية املالئمة على مستوى املوانئ البحرية 
مبادة مسحوق احلليب  أن سفن معبئة  البالد، مضيفا  واملوانئ اجلافة يف 
تصل إلى املوانئ الوطنية بشكل شبه يومي، حتى خالل هذه الفترة التي 

تتميز بأزمة صحية » .
ق.و 

خالل فترة الحجر الصحي
األمُن يحجُز 3384 سيارًة و345 دراجًة نارية 

كشف رائد الدرك الوطني عبد احلميد جيبوب   عن حجز 3384 سيارة باإلضافة إلى 345 دراجة نارية وإرسالها إلى 
احملشر، وذلك تطبيقا إلجراءات احلجز املنزلي التي مت اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال ممثل الدرك الوطني يف تصريحات إذاعية، إّن تلك السيارات مت حجزها خالل الفترة املمتدة من 02 إلى 12 أفريل 
املاضي، كما مت تسجيل 909 مخالفة تتعلق باملضاربة تورط فيها 1016 شخصا، مشيرا إلى أّن عمليات املراقبة التي قام 
بها أعوان الدرك الوطني كللت بحجز 7000 قنطار من السميد و8538 قنطارا من الفرينة و1015 قنطارا من احلبوب اجلافة.
من جهته، كشف مدير مكتب الوقاية ومراقبة اجلرمية على مستوى املديرية العامة لألمن الوطني، فتحي مرداس، أّن 

الشرطة قامت باحتجاز 2700 سيارة ودراجة نارية يف إطار املخالفة إلجراءات احلجر املنزلي.
صفية نسناس



عّمــــار قــــردود

والفواكه  اخلضر  أسعار  معدل  وشهد 
انخفاًضا قدر بـ50 باملائة يف اآلونة األخيرة، 
حيث أرجع مصدر مسؤول باللجنة الوطنية 
لوكالء أسواق اجلملة للخضر والفواكه، يف 
تصريح لــ«أخبار الوطن«، هذا االنخفاض 
إلى كثرة الوفرة يف املنتجات بأسواق التجزئة 

واجلملة وقلة العرض.
اخلضر  منتجي  من  العديد  عّبر  فقد 
واليات  مختلف  عبر  املوسمية  والفواكه 
يف  حالًيا  يحدث  مما  استيائهم  عن  اجلزائر 
املوسمية،  والفواكه  اخلضر  إنتاج  قطاع 
والفول  )اجللبانة(  والبازالء  الطماطم  سيما 
والليمون  والبصل  واخلس  واللفت  واجلزر 

والبرتقال.
و يأتي تراجع أسعار اخلضر والفواكه يف 
التي  اإلجراءات  إثر  نسبًيا  التجزئة  أسواق 
بالتنسيق  والفالحة  التجارة  قطاعا  اتخذها 
بعد  املاضي  مارس  يف  األمنية  اجلهات  مع 
االرتفاع الكبير لهذه األسعار بسبب تهافت 
خوًفا  الغذائية  املنتجات  على  املستهلكني 
»كورونا«،  فيروس  تفشي  تداعيات  من 
تراجعت  األسعار.و  يف  املضاربة  شجع  مما 

دج   55  -  45 متوسط  إلى  البطاطا  أسعار 
وصلت  قياسية  أرقاًما  بلغت  بعدما  /كغ 

120دج/كغ يف عدة واليات.
والتنمية  الفالحة  وزارة  كانت  و 
املاضي  مارس   18 يف  أطلقت،  الريفية قد 
 1400 تسويق  عملية  العاصمة،  باجلزائر 
للكيلوغرام  دج   40 بسعر  البطاطا  من  طن 
اجلنوني  االرتفاع  مجابهة  قصد  الواحد 

الفالحي  املنتوج  هذا  أسعار  عرفته  الذي 
يف أسواق اجلملة والتجزئة بسبب املضاربة 
رغم وفرته. و انطلقت العملية بالعديد من 
وحدات البيع التابعة ملجمع تثمني املنتجات 
باب  وحدات  منها  بالعاصمة،  الفالحية 
وعني  وبوشاوي  داي  وحسني  الوادي 
على  العملية  تعميم  يتم  أن  قبل  البنيان، 

عدة واليات على غرار سطيف ووهران.
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والنشاطات  األسواق  تنظيم  مدير  أكد 
أنه  مقراني،  أحمد  التجارة،  بوزارة  التجارية 
سيتم خالل شهر رمضان متوين السوق الوطنية 
بكميات معتبرة من اللحوم البيضاء واحلمراء 

احمللية واملستوردة بأسعار معقولة. 
وأوضح املسؤول ذاته، يف تصريح لوكالة 
اإلنتاج  عن  وفضاًل  أنه  اجلزائرية،  األنباء 
سيتم  والبيضاء  احلمراء  اللحوم  من  احمللي 
الطازجة  اللحوم احلمراء  استيراد كميات من 
الذي  الطلب  ملواجهة  خصيًصا  واملجمدة، 
عادة ما يسجل ارتفاًعا خالل الشهر الفضيل.
مبناسبة  استيراد  »سيتم  يقول  محدثنا  وتابع 
تبلغ  البقر،  حلم  من  كميات  رمضان  شهر 
و26.5  الطازج  النوع  من  طن  ألف   12.5
ألف طن من النوع املجمد« مؤكًدا أن عمليات 
االستيراد سيتكفل بها متعاملون متخصصون 

يف االستيراد.

أفاد  البيضاء،  باللحوم  يتعلق  ما  أما 
بكميات  السوق  دعم  »سيتم  بأنه  مقراني 
تتراوح ما بني 53 ألف و54 ألف طن خالل 
لتغذية  الوطني  الديوان  أن  مضيًفا  رمضان«، 
األنعام قام بتخزين كميات معتبرة تصل إلى 
أجل ضمان  من  لرمضان  حتسًبا  طن   4000

الوفرة وتفادي ارتفاع األسعار.
الوطني  للديوان  العام  الرئيس املدير  أكد 
محمد  الدواجن،  وتربية  األنعام  لتغذية 
خالل  البيضاء  اللحوم  أسعار  أن  بطراوي، 
كأقصى  دينار   250 تتجاوز  لن  رمضان  شهر 
لإلذاعة  تصريح  يف  بطراوي،  حد.وأوضح 
منتوج  يف  سجل  الذي  الفائض  الوطنية،أن 
إعادة  وكذا  »كورونا«  أزمة  قبل  الدواجن 
مخصصة  كانت  التي  الكميات  توجيه 
من  يجعل  احمللية،  السوق  نحو  للتصدير، 
رمضان  شهر  خالل  مستقرة  الدجاج  أسعار 

يف  احلالية  أسعارها  على  وستحافظ  املبارك، 
حدود 200 دينار، ولن تتجاوز 250 دينارا.

الدجاج  مخزون  أن  إلى  املتحدث  وأشار 
مبرزا  مقبلة،  أشهر  ثالثة  ملدة  يكفي  املتوفر 
كانت  طن  مليون   30 بحجم  كان  فائًضا  أن 
بوقف  الرئيس  أوامر  وبعد  للتصدير،  ستوجه 
السوق  إلى  الغذائية مت توجيهها  املواد  تصدير 
احمللية. ملفتا إلى أن اإلنتاج الوفير ال يتمثل 
فقط يف اللحوم البيضاء وإمنا جميع مشتقاتها.
الشهر  خالل  باألسعار  املضاربة  وحملاربة 
للديوان  العام  املدير  الرئيس  أورد  الكرمي، 
أن  الدواجن  وتربية  األنعام  لتغذية  الوطني 
بأنفسهم  اإلنتاج  بتوزيع  سيقومون  املنتجني 

دون احلاجة إلى وسطاء.
عّمــــار قــــردود

 الحجر الصحي أدى النخفاض الطلب 

انخفاُض أسعاِر الخَضر َفائدُة 
المستهِلكيَن  ومِصيبةُ  الفالحين!

  الَجزائرُيون يستهِلكون بين 12 و15 مليوَن طٍن من الُخضر والفواِكه سنوًيا 	

أسعار الدجاج لن تتجاوز 250 دينار
تمويٌن منتَظٌم لألسواق باللُّحوِم الَحمراء والبيضاِء في َشهر رمضان

الجزائريون يستهلكون 15 مليون طن من الخضر والفواكه سنوًيا

الجزائُر ُتحِصي 50 سوَق جملٍة و500  
سوًقا جواريًا 

وهو  الوطني،  املستوى  على  والفواكه  باخلضر  خاصا  للجملة  سوًقا   50 اجلزائر  حتصي 
عدد كاف -حسب املعنيني- لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مقارنة بالنقص الفادح يف 
األسواق اجلوارية املقدر عددها بـ 500 سوق، حيث تعتبر هذه األسواق غير كافية يف ظل 
اجلوارية  األسواق  اجلملة، ألن  احلاجة ألسواق  من  أكثر  حالًيا  أسواق جوارية  إلى  احلاجة 

املوجودة غير كافية لتلبية حاجات السوق الوطنية.
بولنوار،أن  الطاهر  احلاج  اجلزائريني،   واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئيس  كشف 
اجلزائريون يستهلكون ما بني 12 و15 مليون طن سنوًيا من اخلضر والفواكه،و قال إن استهالك 

اخلضر أكثر من الفواكه لدى اجلزائريني بنسبة 75 باملائة.
موفق رباح

رئيس االتحاد العام للفالحين الجزائريين.. محمد عليوي:
الَفالحون في مأَزٍق بسبِب انخفاِض أسعار 

الُخضِر  والفواِكه 
لــ«أخبار  تصريح  اجلزائريني،يف  للفالحني  العام  اإلحتاد  رئيس  عليوي  محمد  قال    
كالطماطم  اخلضر  أسعار  انخفاض  عقب  فادحة  خسائر  يتكبدون  الفالحني  إن  الوطن«،  
التي تراجع سعرها إلى احلضيض، ولم تعد تغطي حتى تكلفة اليد العاملة. وأكد عليوي أن 
الفالحني وجدوا أنفسهم مرة أخرى يف مأزق حقيقي، أمام التزاماتهم املالية مع البنوك التي 
تنتظر استعادة ديونها. و أشار عليوي إلى أن عدد معتبر من الفالحني عبر مختلف واليات 
الوطن تضرروا كثيًرا عقب تراجع وانخفاض سعر اخلضر والفواكه وحتى الدواجن،موضًحا أن 
هذه األسعار ال تغطي تكاليف اإلنتاج مبا فيها تسوية األرض وحرثها وجتهيزها وتكلفة زراعة 
الشتالت،  باإلضافة إلى غالء اليد العاملة واألسمدة واألدوية التي تعرف نوًعا من الغش 

بسبب غياب أدنى مراقبة وتتبع وزجر من طرف املسؤولني.
و أوضح عليوي أن اجلرائد واإلذاعات والقنوات التلفزية ظلت تنتقد ارتفاع سعر الطماطم 
والبطاطا، وملا تراجع السعر وأصبح الفالح )املنتج( يف ورطة حقيقية، لم تكلف نفسها النزول 
وأن  سيما  يعانيه،  الذي  الضرر  وإبالغ حجم  إسماع صوته  على  والعمل  أخرى  مرة  عنده 

املنتوج لم يعد مرغوًبا فيه أمام معضلة العرض والطلب.
ع.ق

األمين الوطني لالتحاد العام للفالحين الجزائريين. .عبد اللطيف ديلمي:

على الِجهات الَوصّية الّتدخُل لحمايِة 
الَمنتوجاِت من التَّلف 

 دق األمني الوطني لالحتاد العام للفالحني اجلزائريني، عبد اللطيف ديلمي، يف تصريح 
لـــ«أخبار الوطن«، ناقوس اخلطر، وقال إن هناك وفرة كبيرة جًدا يف اإلنتاج الفالحي وفائًضا، 
األمر الذي يهدد ماليني األطنان من املنتوجات الفالحية بالتلف بسبب الكساد وقلة الطلب 

خاصة يف ظل الظروف احلالية املتسمة باحلجر الصحي املفروض على كل واليات الوطن.
الفالحني  فورا حلماية  التدخل  الفالحة  وزارة  ممثلة يف  الوصية  ناشد ديلمي اجلهات  و 
منتوجاتهم  أسعار  انخفاض  جراء  فادحة  خسائر  تكبدوا  والذين  منهم،   الصغار  خاصة 
املعرضة للتلف. وقال ديلمي إن احلجر الصحي الذي عرفته اجلزائر جراء تفشي وباء »كورونا« 
لم يؤثر يف وفرة احملاصيل الزراعية ذات االستهالك الواسع، فاإلنتاج متوفًر يف األسواق ويغطي 
حاجيات املواطنني من اآلن وحتى رمضان املقبل، لكن املشكلة تتمثل يف قلة الطلب من 
املستهلكني  فكبار  ومنطقية؛  موضوعية  اعتبارات  عدة  إلى  راجع  وذلك  املستهلكني  طرف 
عن  حالًيا  متوقفون  هم  والفنادق  فوود«  »الفاست  ومحالت  الكبرى  املطاعم  أصحاب  وهم 
النشاط،كما أن إجراءات احلجر املنزلي أوقفت األعراس واحلفالت والوالئم واجلزائري بات 
املتوسطة املدى كالبقول اجلافة والطماطم  الغذائية ذات الصالحية  املواد  اقتناء  مجبًرا على 

واخلضر املصبرة، ناهيك عن تأثير احلجر على عملية التوزيع والتموين. 
و حّذر ديلمي من جلوء الفالحني وخاصة السماسرة إلى املضاربة واالحتكار من أجل 
رفع أسعار اخلضر والفواكه خاصة يف شهر رمضان،  الذي يشهد إقباال كبيرا من املستهلكني 
الآلليات  وإيجاد  السوق  لتنظيم  والتجارة  الفالحة  وزارتي  تتدخل  لم  حال  الشراء يف  على 

املناسبة إلنقاذ الفالحني من اإلفالس.
موفق رباح

الخبير في الزراعة.. عبد المؤمن كاللي:
الَخسائُر قد تؤِدي إلى هجِر الفالحيَن ِمهنَتُهم 

الوفرة  أن  الوطن«،   لــ«أخبار  تصريح  يف  كاللي،   املؤمن  عبد  الزراعي  اخلبير  يعتقد 
مصلحة  يخدمان  أسعارها  يف  واالنخفاض  املوسم  هذا  الفالحية  املنتجات  يف  الكبيرة 
انخفاض  نتيجة  فادحة  خسائر  الفالحني  سُيكّبدان   - املقابل  يف   - لكنهما  املستهلك، 
األسعار إلى مستويات ضعيفة متس مبصالح الفالحني واملنتجني. وأضاف كاللي أنه يف حال 
استمرت األمور على هذا املنحى، فإن خسائر الفالحني واملنتجني ستكون كارثية، خاصة 
يف حال لم تتدخل اجلهات املعنية إلنصاف الفالحني وإنقاذهم من اإلفالس، فإننا سنشهد 
الكبيرة  للخسائر  أراضيهم واستغاللها نظرا  الفالحني عن خدمة  مستقباًل عزوف عدد من 
التي يتكبدونها كل سنة، ما من شأنه أن يؤدي إلى ندرة كبيرة يف بعض املنتجات الفالحية 

وبالتالي ارتفاع قياسي يف أسعار والثمن سيدفعه املواطن يف كل احلاالت.
وشدد كاللي على ضرورة تنظيم القطاع الفالحي، بوضع خطط وإستراتيجيات لتفادي 
الفائض الكبير يف املنتوج مثلما يحدث اآلن، واستحداث وحدات صناعية لتحويل وتعبئة 
من  الفالحي  اإلنتاج  يف  الكبير  الفائض  ملنع  التصدير  نحو  واالجتاه  الفالحية،  املنتجات 

التلف.
ع. قــ

تزامن الحجر الصحي بسبب وبباء كورونا بموسم جني المنتجات الفالحية الموسمية، وهو ما أنقذ األسواق، وتجسد في 
أسعار المنتجات الفالحية كالخضر والفواكه الموسمية واللحوم البيضاء، في مقابل ذلك ُأصيب الفالحون بخيبة أمل كبيرة 
جّراء تكبدهم لخسائر فادحة بسبب كساد منتوجهم الفالحي،  وانخفاض كبير في أسعار المنتجات،  األمر الذي ال يغطي 

حتى تكاليف اإلنتاج.

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئيس  أما 
واحلرفيني، احلاج الطاهر بولنوار، فقد توقع 
يف تصريح لـــ«أخبار الوطن«أن تشهد أسعار 
الذي  االستقرار  بعض  الفالحية  املنتجات 
خاصة  الفالح  وال  املستهلك  ال  يضر  ال 
خالل رمضان املقبل، ال سيما يف حال رفع 

احلجر الصحي.
و أوضح بولنوار أن السوق حالًيا تشهد 
مقابل  الفالحية  املنتجات  يف  كبيرة  وفرة 
الطلب-رمبا-بسبب  يف  معتبر  إنخفاض 
إلى إن  مشيًرا  الصحي،  احلجر  إجراءات 
مختلف  تشهدها  التي  الكبيرة  الوفرة 

ساهمت  والتي  والفواكه  اخلضر  محاصيل 
األسعار،  انخفاض  يف  األخيرة  اآلونة  يف 
لن متس مبصالح املنتجني والفالحني، مؤكًدا 
أن هذه الوفرة تسمح للفالح بتحقيق قيمة 

أرباح تخدم مصاحله.
الكبير  االنخفاض  أن  إلى  أشار  لكنه 
بآالف  يضر  قد  والفواكه  اخلضر  أسعار  يف 
ضرورة  إلى  داعًيا  واملنتجني،  الفالحني 
حتقيق توازن من خالل إيجاد أسعار مستقرة 
من  الفالحني  مصالح  حتمي  ومتوسطة، 
جهة وحتافظ على القدرة الشرائية للمواطن 

من جهة أخرى.

استحداث  بضرورة  بولنوار  طالب  و 
وتعبئة  حتويل  ومؤسسات  جديدة  وحدات 
مختلف املنتجات الفالحية الحتواء فائض 
املنتجات  مختلف  لتلف  تفادًيا  اإلنتاج، 
املوسم،  هذا  يف  كبيرة  وفرة  تشهد  التي 
شأنها  من  اإلجراءات  هذه  أن  مضيًفا 
وتوفير  ذاتي  اكتفاء  حتقيق  يف  املساهمة 
مناصب الشغل. كما دعا إلى وجوب وضع 
مخطط مدروس لتصدير املنتجات الفالحية 

املوسمية سريعة التلف.
ع. قـ

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.. الحاج الطاهر بولنوار:
ال ُبّد من وضِع ُمخّطٍط لَتصديِر الُمنتجاِت الِفالحّية َسريعة التَّلف
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قبل تطبيق قانون العرض والطلب في توزيع اإلشهار العمومي 

بلحيمر يراهن على تطهير 
قطاع اإلعالم

ق.و

تصريحات  يف  بلحيمر،  وأوضح 
إعالمية له، ويف حوار أدلى به يوم أمس 
املتعلقة  املسألة  أن  »اخلبر«،   جلريدة 
مهنة  أهل  »مطالب  حتقيق  بآجال 
العمومي  اإلشهار  بتحرير  الصحافة 
الدور  عند  متوقفة  واملؤسساتي  
توزيع  من خالل  الدولة،  تلعبه  الذي 
للمؤسسات  بالنسبة  خاصة  اإلشهار 
املكتوبة،  الصحافة  متثلها  التي  الهشة 
مشددا على أن إخضاع توزيع اإلشهار 
الطلب  و  العرض  لقانون  العمومي 
القطاع،  هذا  تطهير  يسبقه  أن  يجب 
قائال إنه يتوجب املرور مبرحلة انتقالية 
يتم خاللها إعادة ترميم قطاع اإلشهار 
العمومي و تطهيره بعد تعرضه لسرطان 
هياكله  نخر  الّذي  الرشوة،   و  الفساد 
العام  املال  استنزاف  عملية  سهل  و 
و عصابات  إعالمية  غير  قوة  قبل  من 
سياسية و زمر من أهل النفوذ الشيطاني 
التي كانت تقف وراء الستار، و حترك 
اخليوط داخل الشركة الوطنية للنشر و 
اإلشهار؛ كونه خلف هذا الوضع الذي 
استمر لسنوات نشأت شبكات النفوذ 
دواليب  يف  »تغلغلت  التي  الوالء  و 
القرار«  مراكز  و يف  الصحافة  و  اإلدارة 
على شتى املستويات، يضيف الوزير.

كما قال إنه شرع مؤخرا يف »تطهير 
واسع و هيكلة معمقة« للشركة الوطنية 
تنصيب  خالل  من  واإلشهار،  للنشر 
طاقم »صلب و متماسك« أسندت له 
هذه العملية، من أجل حتويل الشركة 
الريع اإلشهاري إلى  لتوزيع  من »علبة 
الشغل  مناصب  وخلق  إبداع  مؤسسة 

والثروة«، يتابع السيد بلحيمر.
منسوب  أن  املتحدث  أوضح  كما 
من  أكثر  ميثل  ال  العمومي  اإلشهار 
اإلشهارية  السوق  من  باملائة   65
اإلجمالية، و هو ميثل دعما غير مباشر 
و  منها  العمومية  اجلزائرية،  للصحافة 
اخلاصة على حد سواء. و هو ما يعني 
صحافتها«،  بني  تفرق  »ال  الدولة  أن 
باب  حتت  يندرج  كونه  عن  فضال 
الشغل  مناصب  على  احملافظة 
املقابل  يف  اإلعالمية.   والتعددية 
اعتبر أن حترير اإلشهار يف ظل الظروف 
جراء  البالد  بها  متر  التي  العويصة 
جائحة كورونا و كساد سوق احملروقات 
لألغلبية  القاصمة  »الضربة  سيمثل 
اإلعالمية،  املؤسسات  من  الساحقة 

إن لم أقل جميعها«.
سلطة  تنصيب  بخصوص  أما 
أقر  التي  املكتوبة  الصحافة  ضبط 
 ،2012 لعام  اإلعالم  قانون  إنشاءها 
كشف الوزير عن تفكير جار حاليا حول 
أخالقيات  مبجالس  تعويضها  إمكانية 
املهنة،  على املستوى الوطني و داخل 

وحدها  »تتحكم  التحرير،  قاعات 
العمل  حيثيات  و  ميكانيزمات  يف 

الصحفي يوميا«.
الرقابة،  ومقص  احلريات  وحول 
من خالل وضع إعالميني يف السجن 
سجل  إلكترونية،  جرائد  توقيف  و 
على  اعتراضه  بالقطاع  األول  الرجل 
استخدام مفردات »ثقيلة املغزى« من 
بصورة  توحي  إنها  قائال  النوع،  هذا 
إعالمي  مشهد  بوجود  مبالغة  جد 
هناك  »فعال،  بالقول:  متابعا  قامت، 
قليلة،  قلة  وهم  الصحافيني،  بعض 
وال  العدالة  أيدي  بني  ملفاتهم  توجد 
رسميا  وناطقا  وزيرا  بصفتي  لي  يحق 
للحكومة اخلوض، جملة و تفصيال، 
يف مسائل تخص العدالة«، التي تعتبر 
املخولة للحكم إن كانت لهذه القضايا 
بأسباب  أو  الصحافة  بحرية  عالقة 

أخرى.

 على الصحفيين التخلص من عقدة 
الرقابة الذاتية السلبية 

»مقص  بـ  يتصل  فيما  أما 
احلديث  بأن  الوزير  رد  فقد  الرقابة«، 
قد  الصحف  بأن  »يوحي  ذلك  عن 
منعت من أداء مهامها وبأن صحفييها 
من  بإيعاز  أو  اإلمالء  حتت  يكتبون 
واعز«، ليشير إلى أن األمر قد يتعلق 
بوجود »شيء من الرقابة الذاتية« التي 
»يجب على الصحافيني التخلص من 

عقدتها السلبية«.
بعض  توقيف   بخصوص  أما 
اجلرائد اإللكترونية، فقد ذكر بلحيمر 
أن األمر يتعلق بـ »حالتني استثنائيتني« 
أم.  »راديو  و  إمييرجان«  »مغرب  هما 
بوست« التي يديرهما صحايف »مارس 
التجريح يف  و  الذم  و  القدح  و  القذف 
حق شخص رئيس اجلمهورية )...( 
متجاوزا بذلك حدود األدب و اللياقة 
و القانون«، متداركا بأن التوقيف يعد 
إجراءات  إمتام  انتظار  يف  »احترازيا«، 
قانون  ألحكام  وفقا  القضائية  املتابعة 

اجلنايات وقانون اإلعالم«.

الوضع  ضبط  مسألة  حول  و 
اإللكترونية  للصحف  القانوني 
أن  بلحيمر  ذكر  اجلزائر،  يف  الناشطة 
وضعها  بتسوية  املرتبط  األول  شقها 
من  بطلب  به  التعجيل  »مت  القانوني 
مت  حيث  نفسه«،  اجلمهورية  رئيس 
»االستدراكي«  النص  لهذا  التحضير 
يف  الفاعلني  ضمت  مشاورات  عقب 
الوزارات من  من  وافرا  و عددا  القطاع 
باب  »من  آرائها  على  اإلطالع  أجل 

التعاضد احلكومي«.
يعيشه  الذي  للوضع  تطرق  كما 
العديد من الصحفيني الذين لم يتلقوا 
مع  تفاقم  والذي  شهور،  منذ  رواتبهم 
أزمة كورونا، حيث أكد أنه يتابع »عن 
املالية  الضائقة  فائق«  وبقلق  كثب 
وسائل  أغلبية  تعيشها  التي  اخلانقة 

اإلعالم.
املقررة  باإلجراءات  تعلق  فيما  أما 
اخلسائر  من  اخلاص  القطاع  حلماية 
املترتبة عن وباء كورونا، تساءل الوزير 
العمومي  القطاع  استثناء  سبب  عن 
لدى احلديث عن هذا اجلانب، ليؤكد 
اجلزائرية  »الدولة  بأن  الصدد  هذا  يف 
تنظر للقطاع العمومي والقطاع اخلاص 
على أساس أنهما وجهان لعملة واحدة 

وهي االقتصاد الوطني«.
على  التأكيد  إلى  الوزير  خلص  و 
أن الدولة وعلى الرغم من انهماكها يف 
إدارة اخلطر األعظم الذي ميثله الوباء، 
من زاوية احلفاظ على أرواح و سالمة 
املواطنني، إال أن احلكومة دأبت على 
دراسة العواقب االقتصادية لألزمة، و 
اتخاذ إجراءات »دفاعية ووقائية«، من 
شأنها تخفيف وطأة األزمة على جميع 

املتعاملني االقتصاديني على السواء.
اإلجراءات، على  و من بني هذه 
بنك  اتخاذ  احلصر،  ال  املثال  سبيل 
املرحلية  التدابير  من  لسلسة  اجلزائر 
مجال  بتوسيع  تقضي  واالستثنائية 
الشركات  لصالح  القرض  وإمكانيات 
جدولة  إعادة  على  عالوة  املتضررة، 
دفع  آجال  حانت  التي  الديون 

توزيع 1000 قفة على العائالت المتعّففة 
وزارة البيئة تزود واليَة وهران بـ 

500 سرير طّبي 
اخلاصة  اإلجراءات  إطار  يف  املتجددة،  والطاقات  البيئة  وزارة  أطلقت 
مبواجهة فيروس كورونا، عملية تطوعية بوالية وهران متثلت يف تزويد الوالية 
بـ 500 سرير طبي بكل لواحقه من أفرشة وأغطية،  بالتنسيق مع السلطات 
التبرعات  بتسيير  اخلاصة  األول  الوزير  تعليمة  عليه  نصت  ما  وفق  احمللية 
التضامنية. كما أوضحت الوصاية أنه،  يف  إطار العملية نفسها، مت توزيع 
1000 قفة بكل املواد الغذائية على العائالت الفقيرة واملتضررة بالتنسيق مع 

السلطات احمللية لوالية وهران.
ق.م

اتصاالت الجزائر: 
توفيُر خدمة إنترنت مجانا لممارسي الّصحة 

بمستشفي فرانس فانون وبوفاريك

 سيتم توفير خدمة اإلنترنت مجانا ذات تدفق عاٍل بسعة 100 ميغابات 
للطاقم الطبي واملرضي مبستشفي فرانس فانون وبوفاريك بالبليدة.

كشفت شركة اتصاالت اجلزائر، يوم أمس يف بيان لها، أنها ستقوم بتوفير 
الطبي  للطاقم  ميغابات   100 بسعة  عاٍل  وبتدفق  مجانا  اإلنترنت  “خدمة 

واملرضى مبستشفى فرانس فانون وبوفاريك بوالية البليدة”.
بتوفير خدمة اإلنترنت إضافية  أنها ستقوم  إلى  اتصاالت اجلزائر  وأشار 
الصناعي  القمر  عبر  الرابط   VAST عبر محطتني  فانون  فرانس  ملستشفي 

الكوم سات.
ابتسام بوكثير

خالل 24 ساعة 
الحماية المدنية ُتجري 498 عملية 

تعقيم عبر 159 بلدية 

نفذته  تدخال   2966 أمس،  يوم  املدنية،  احلماية  وحدات   سجلت 
تلقي مكاملات  إثر  الوطن، وهذا على  بعــدة مناطق  من  24 ساعة  خالل 
مجاالت  التدخالت شملت مختلف  هذه  املواطنني.  طرف  من  االستغـاثة 
أنشطة احلمايـة املدنية سواء املتعلقة بحوادث املرور احلوادث املنزلية اإلجالء 
املدنية  احلماية  بيان  وأوضح  ألمنية.  األجهزة  و  احلرائق  إخمــاد  الصحي 
بـ281 عملية حتسيسية لفائدة املواطنني  الصادر يوم أمس عن قيام وحداتها 
عبر 38 والية )139 بلدية(، حتثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد احلجر 
الصحي وكذا التباعد االجتماعي، باإلضافة إلى القيام بـ 498 عملية تعقيم 
عمومية  وهياكل  منشات  عدة  مست  بلدية(،   159  ( والية   45 عبر  عامة 
العامة  املديرية  خصصت  حيث  والشوارع،   السكنية  املجمعات  وخاصة 
للحماية املدنية لهتني العمليتني 1764 عون حماية مدنية مبختلف الرتب، 
إقامة مخصصة للحجر الصحي   23 باإلضافة إلى وضع جهاز أمني لتغطية 
عبر 06 واليات.   كما تدخلت وحدات احلماية املدنية خالل الفترة نفسها 
مت  آخرين   93 إصابة  و  شخصني  وفاة  إلى  أدت  مرور  حادث   81 إثر  على 

إسعافهم يف مكان احلوادث، ثم نقلهم للمستشفيات احمللية.
رحمة عمار

راهن وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على تطهير القطاع، قائال إنها الخطوة التي يجب 
أن تسبق تطبيق قانون العرض و الطلب في توزيع اإلشهار العمومي بعد ما تعرض له من فساد سّهل  استنزاف 

المال العام من قبل »قوى غير إعالمية وعصابات سياسية«.



خديجة بن دالي

اطباء وممرضي مصلحة   حيث طالب 
عقبي  احلكيم  مبستشفى  االستعجاالت 
الكامل  الواقي  اللباس  توفير  بضرورة 
ومنع  كورونا  لفيروس  التصدي  أجل  من 
انتقال  من  العمال  حماية  وكذا  انتشاره 
العدوى، وأيضا حماية لعائالتهم،  حيث 
وهذا  فقط  الكمامة  توفير  حسبهم  يتم 
وممرضي  أطباء  وأن  خصوصا  كايف  غير 
كامل  لباس  توفير  يتم  اخرى  مؤسسات 
واملمرض،  الطبيب  بني  متييز  دون  لهم 
التي رفعها أطباء  وهي نفس االنشغاالت 
املستشفى  وهو  والطفل  األم  مستشفى 
كورونا،  فيروس  مرضى  ملعاجلة  املرجعي 
حيث احتج أطباء وعمال املستشفى على 
عدم توفير وسائل الوقاية بالرغم من وعود 
الوالية  والي  رأسها  على  احمللية  السلطات 
خصوصا  قريبا،  كمامة  آالف   55 بتوزيع 
وان السلطات العليا للبالد اقتنت كميات 

الوقاية واحلماية، فضال  كبيرة من وسائل 
عن تبرعات الصني بكميات كبيرة، حيث 
من  قاملة  والية  األطباء عن حصة  تساءل 

هاته اإلجراءات.
مبدير  اتصلت  الوطن  أخبار  جريدة 
رؤوف  السيد  عقبي،  احلكيم  مستشفى 
الوقاية  وسائل  أن  أكد  الذي  بوقفة، 

واألطباء  للعاملني  منحها  يتم  واحلماية 
تعليمة  به  جاء  ما  حسب  واملمرضني 
وزارة الصحة،  الذي يحدد وسائل الوقاية 
يف  إال  كامل  لباس  يشترط  وال  فئة  لكل 
كورونا  بفيروس  املريض  مع  التعامل  حالة 
مباشرة، مضيفا أن املستشفى يتم تعقيمه 
يوميا مع توزيع مواد تطهير يف كل مصلحة.

البيضاء  اللحوم  أسعار  سجلت 
عنابة  أسواق  يف  مسبوق  غير  انخفاضا 
بتدنيها الى 160دج للكيلوغرام الواحد يف 
الوطن«  »أخبار  بالتجزئة.  البيع  محالت 
من  للعديد  أمس  ميدانية  جولة  وخالل 
احملالت بوسط املدينة وببلدية البوني ثاني 
أكبر بلديات الوالية سجلت تهاوي أسعار 
الدجاج الى مستويات قياسية ببلوغها عتبة 
انهيار  بتواصل  توقعات  وسط  160دج  ال 

األسعار يف األسواق اجلملة والتجزئة. 

الى  ذلك  اسباب  التجار  وأرجع 
التدابير  جراء  الوفرة  بسبب  العرض  كثرة 
كورونا  فيروس  من  للوقاية  االحترازية 
القاضية بغالق املطاعم املدرسية واجلامعية 
املطاعم  وإغالق  الزفاف  حفالت  وتوقيف 
كلها عوامل تسببت يف انخفاض االسعار 
املواطنني  قبل  املسجل من  بالطلب  مقارنة 
على اللحوم البيضاء يف الوقت الدي بات 
فادحة  مالية  بخسائر  مهددين  املربني  فيه 
حيث يؤكد الكثير من املربني ببلدية الشرفة 

أن االسعار احلالية ال تغطي تكاليف تربية 
وتسمني الدجاج مؤكدين بأنه اسوء موسم 
فيروس  تداعيات  بسبب  املربني  يعيشه 
الفالحة  ووزارة  احلكومة  داعيني  كورونا. 
لصالح  إستعجالية  اجراءات  اتخاد  الة 
الكبيرة  اخلسائر  عن  لتعويضهم  املربني 
الى  تراجع االسعار  يتكبدونا بسبب  التي 
شهر  حلول  عشية  مسبوقة  غير  مستويات 

رمضان.

الطارف
اإلطاحة بشبكة إجرامية تمتهن ترويج المهلوسات

متكنت كتيبة الدرك الوطني بالطارف من وضع حدا لنشاط شبكة إجرامية 
مختصة يف ترويج املهلوسات. وحسب مصادرنا فان العملية اسفرت عن توقيف 
8 أشخاص و3 أخرين يف حالة فرار ،  وحجز 5536 قرص من مختلف األنواع 
الى جانب سيارتني ودراجتني ناريتني و8 هواتف نقالة وعتاد الغطس لشخصني.  
والتحري  البحث  لفضيلة  الشبكة  لعناصر  تعقب  عملية  إثر  العملية  وجاءات 
املجموعة اإلقليمية الدرك الوطني بناءا على معلومات مؤكدة حول نشاط مشبوه 
لها باجلهة واستغالل لتلك املعلومات مت توقيف 8 اشخاص و3 اليزالون يف حالة 
فرار ويتواصل البحث عن باقي افراد املجموعة واإلجرامية التي تنشط يف مجال 
ترويج اخلبوب املهلوسة. وإستناذا لذات املصدر فقد مت حترير محضر سماع يف حق 
املوقوفني واجناز ملف قضائي يف حقهم وحتويلهم على اجلهات القضائية املختصة 

لدى محكمة الطارف للنظر فيما نسب إليهم.
ف سليم

سطيف
حجز  قنطار من أحشاء الدجاج 

العمومي  لألمن  الوالئية  للمصلحة  التابعة  والنظافة  التطهير  عناصر  متكنت 
صاحلة  غير  الدجاج  كبد  من  معتبرة  كمية  حجز  من  سطيف،  والية  بأمن 
لالستهالك وذلك على مستوى سوق عباشة عمار بسطيف، والتي كان صاحبها 

ال يحوز شهادة طبية تثبت مصدرها.
وسط  وقائية  بدوريات  األمن  مصالح  قيام  إلى  إلى  القضية  حيثيات  وتعود 
مدينة سطيف وبالضبط على مستوى سوق عباشة عمار، أين مت توقيف مركبة 
أنها محملة بكمية معتبرة من  جتارية أخضعت لعملية مراقبة تبني من خاللها 
كريهة  روائح  منها  تنبعث  كانت  التي  الكمية  وزنها القنطار،  فاق  الدجاج  كبد 
جعلت أفراد الشرطة يلجئون إلى ضمان فحصها من قبل املختصني الذين أكدوا 
معمق يف  حتقيق  وفتح  اتالفها  ليتم  البشري،  لالستهالك  متاما  غير صاحلة  أنها 
الضبطية  الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد  القضية،  مالبسات 

القضائية أجنزت ملفا جزائيا ضد املخالف وإرساله للجهات القضائية املختصة.
آسيا.ع

برج بوعريريج 
تنامي عمليات السرقة تزامنا مع غلق المحالت

ارتف ععداد قضايا السرقة بوالية برج بوعريريج يف ظل احلجر اجلزئي املطبق 
على الوالية ومع ازدياد أعداد املصابني بفيروس كوفيد 19،  خاصة سرقة احملالت 

على غرار محالت بيع الهواتف واألجهزة الذكية. 
هذه الظاهرة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا بالوالية طالت احملالت التجارية عبر 
مختلف مناطق وبلديات الوالية،  أين يستغل السارق فترة احلجر وغلق احملالت 
الثمينة من هواتف  لتنفيذ مخططات السرقة ومحاولة االستيالء على احملتويات 

ذكية باهضة الثمن وأجهزة الكترونية جديدة. 
وكانت املصالح األمنية بأمن والية برج بوعريريج قد عاجلت عددا من قضايا 
املتهمني  تقدمي  مت  أين  املنصورة،   ببلدية  سرقة  عملية  آخرها  مؤخرا،   السرقة 
ملدى  بحبسهما  يقضي  حكم  حقهما  يف  صدر  واللذان  القضائية  اجلهات  أمام 
05 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم ملتابعتهما بتهمة تكوين 
بتوافر  السرقة  املوصوفة مع محاولة  السرقة  جمعية أشرار بغرض اإلعداد جلناية 
ظروف التعدد والليل واستحضار مركبة،  من جانبها متكنت مصالح أمن دائرة 
برج الغدير من توقيف متورط آخر قام باالستيالء على 07 أجهزة كمبيوتر من 
مختلف األحجام واألنواع وعشرات الهواتف الذكية املعروضة للبيع بأحد احملالت 

التجارية املعدة لبيع األدوات الكهرومنزلية. 
صفاء كوثر بوعريسة

المسيلة 
كورونا فيروس يشلُّ ورشات البناء 

يشهد العديد من ورشات البناء بعاصمة احلضنة توقفا شبه كلي لألشغال 
منذ مدة وبالضبط بعد صدور قرار مبنع التجمعات واحلد من اخلروج إال للضرورة 
فيروس  كورونا  وباء  انتشار  من  احلد  وكذا  للوقاية  تهدف  التي  اإلجراءات  وهي 
هذه  العمال  أغلب  مغادرة  بسبب  ملحوظ  بشكل  األشغال  تراجع  إلى  أدى  مما 
الورشات خاصة تلك التي كانت ستسلم يف القريب العادل على غرار سكنات 
تذبذبا  املستجد،  »كورونا«  فيروس  املدعم.  حيث أحدث  العمومي  الترقوي 
مدن  ورشات  من  بكل  احلال  وهو  السكنات  هذه  وإمتام  إجناز  أشغال  يف  كبيرا 
60سرير  غرار مستشفى  األخرى على  املشاريع  بوسعادة وسيدي عيسى وحتى 
بحمام ومشروع الثانوية اجلديدة بعاصمة الوالية،  حيث خيم الصمت على هذه 
الورشات منذ أيام وحتولت ملدن لألشباح،  بعدما كانت احلركة واألشغال به ال 
تتوقف إلى غاية ساعات متأخرة من الليل.غير أن ظهور الوباء واتخاذ إجراءات 
انتشاره، جعل األشغال تتراجع بشكل ملحوظ، خاصة بعد  صارمة للحد من 
تقليص عدد العمال بعد أن كانت قد دخلت يف سباق مع الزمن بعد الزيارات 
العديدة ملسؤولي الوالية وعلى رأسها والي الوالية يف خرجاته التفقدية والتي لطاملا 

حث فيها على إنهاء األشغال يف آجالها احملددة. 
جمال أبو أشرف
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طالبوا بتوفير وسائل الوقاية من فيروس كورونا

حة بمستشفى »الحكيم  ُممارسو الصِّ
ون الُعقبي« بقالمة يحتجُّ

عنابة
 سعر الدجاج يبلغ 160 دينارا للكيلوغرام

نظم األطباء والممرضون العاملون بمستشفى »الحكيم عقبي« ومستشفى األم والطفل بقالمة وقفة احتجاجية داخل المستشفى، 
للمطالبة بتوفير مختلف وسائل الوقاية والحماية، خصوصا اللباس الواقي والكمامات الطبية.

عمومية  مؤسسة   19 حوالي  شاركت 
ألحياء  وتطهير  تعقيم  عملية  أكبر  يف 
حيث  تبسة،   الوالية  عاصمة  وشوارع 
مّست 20 حّيا من أحياء املدينة وأكثر من 
400 كلم من الشوارع واحملاور والفضاءات 

العامة والطرقات الرئيسية.
احلملة  هذه  انطلقت  قد  وكانت 
البيزنطي  الّسور  التضامنية من أمام ساحة 
الوالية  والي  إشراف  حتت  املدينة  بوسط 
القطاعات  مبديري  عطاللهمرفوقا  موالتي 
سوناطراك،   مؤسسة  غرار  على  املشاركة 
البيئة  ومديرّية  الّشرق  اسمنت  نفطال،  
الّتقني  الّردم  ومركز  املدنّية  واحلماية 
والديوان  العقاري  والتسيير  الترقية  وديوان 

الوطني للتطهير ومديرّية الرّي واملوارد املائّية 
وغيرها من املؤسسات،  كما ساهم يف هذه 
واملنظمات  اجلمعيات  من  العديد  العملية 
اإلسالمّية  الكّشافة  منها  اجلماهيرية 

اجلزائرّية وهيكتوبيديا وكاراكال.
وقد مت تزويد هذه العملية بعتاد ضخم 
متثل يف » 10 شاحنات هيدروميكانيكّية،  
و12  04 شاحنات  يدوّية،   رّش  آلية   80
آليات  ثالث  الّدفع،   رباعّية  سّيارات 
شحن و08 شاحنات صهريج و20 جرارا. 
جميع  جهود  إلى  الوالية  والي  وأشار 
القطاعات واملؤسسات العموّمة واجلمعيات 
توحيد  إلى  داعيا  العملية،   يف  املساهمة 
التضامني  العمل  نحو  وتوجيهها  اجلهود 

املجهودات  أن  على  مؤكدا  اإلنساني،  
املبذولة يف هذا اإلطار، مكنت من حتقيق 
مرافقة  يف  املسّطرة  األهداف  من  عدد 
كورونا،   فيروس  من  للوقاية  الدولة  جهود 
متواصلة،   اجلهود  أن  أيضا  حتدث  كما 
مماثلة  بعملّيات  ستتبع  الّتعقيم  وعملية 
لتشمل جميع بلديات الوالية والتجمعات 
ذات  أشاد  كما  الكبرى.  السكانّية 
والشبابية  الشعبية  باملبادرات  املتحدث 
مبختلف  واملنازل  الشوارع  وتطهير  لتعقيم 
للمواطن  الكامل  للوعى  نظرا  البلديات 
التبسي والذي ساهم بشكل كبير يف عدم 

انتشار وباء كورونا بدرجة أكبر. 
فيروز رحال

تبسة
انطالق حملة تعقيم ليلية بعاصمة الوالية

مختار  باجي  جامعة  عميد  أعلن 
أن  أمس  مانع  محمد  الدكتور  بعنابة 
بشكل  تسيير  بعد  عن  التعليم  عملية 
وضع  تواصل  ظل  يف  خصوصا  جيد 
اخلط  عبر  البيداغوجية  مختلف الدعائم 
املودعة  الدعائم  عدد  أن  الى  يجدر  إذ 
مبنصة التعليم عن بعد للجامعة بلغ خالل 
اجلامعي  الدخول  من  االول  األسبوع 

الرقمي لوحده 6431 دعامة بيداغوجية
تزال  وال  باملائة  ب70  تقدر  بنسبة 

بان  ليؤكد  يومي  بشكل  مستمرة  العملية 
منصة التعليم عن بعد تعرف إقبتال كبيرا 
يفوق  مبا  وحتميلها  الدروس  تصفح  قصد 
25000 زيارة يوميا.  واكد مدير اجلامعه 
على انه بفضل جهود القائمني على مركز 
عن  والتعليم  االتصال  وأنظمة  الشبكات 
بعد فقد مت اتخاذ كافة االجراءات التقنية 
للعملية  احلسن  التسيير  بضمان  الكفيلة 
استغالل  نسبة  أن  اإلشارة  جتدر  كما 
للتعليم  الرقمية  للمنصة  التخزين  ذاكرة 

 14 نسبة  اآلن  حلد  تتعدى  لم  بعد  عن 
باستقبال  املنصة  وستسمح  فقط  باملائة 
دروس األساتدة وإطالع الطلبة عليها بكل 
الدراسية.  السنة  نهاية  غاية  الى  اريحية 
ملواصلة  اجلامعية  لألسرة  افراد  داعيا 
الدراسية  السنة  اجناح  لضمان  اجلهود 
متديد  ظل  يف  خصوصا  احلالية  اجلامعية 
غلق للمؤسسات اجلامعية الجراءإحترازي 

ملواجهة تفشي فيروس كورونا.
ف سليم

25 ألف طالب زار موقع منصة التعليم  
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عقد اجتماعا مع أصحاب العيادات الخاصة

واِلي بجاية يأمُر بفتِح الُمنشآِت 
الّصحية الَجديدة

بـــلقاسم.ج

لفتح  األشغال  وتيرة  يف  بالتسريع  تعليمات  اعطي  حيث 
متعددة  وعيادة  اإلثنني،  وسوق  تازمالت  غير،  واد  مستشفيات 
يف  التسريع  بجاية.قرار  مبدينة  لبحر  علي  سيدي  يف  اخلدمات 
منه  الغرض  االستشفائية  املؤسسات  هذه  لفتح  األشغال  وتيرة 
مواجهة فيروس كورونا والتكفل باحلاالت يف حالة ارتفاع عددها 
بوالية بجاية، لتفادي الضغط على املؤسسات االستشفائية التي 
تتكفل مبرضى فيروس كورونا بوالية بجاية حاليا.للعلم مستشفى 
تازمالت  ومستشفى  العقلية(  لألمراض  )مستشفى  غير  واد 
ليكون  منهم،  لكل  سرير   60 ل  يتسع  االثنني  ومستشفى سوق 
إجمالي املستشفيات الثالثة 180 سرير.ومن جهة اخرى، طلب 
السيد الوالي من مدراء العيادات اخلاصة ومديرية الصحة،حصر 
بخطورة  التحسيس  عملية  يف  واملساهمة  املتوفرة  اإلمكانيات 
أكد  كما  انتشاره  ملنع  الوقائية  اإلجراءات  إتباع  وضرورة  املرض 
من جهة أخرى على حتسيس األطباء اخلواص بضرورة استمرارية 

إيجاد  مع  املزمنة  اإلمراض  ألصحاب  بالنسبة  خاصة  اخلدمة 
العيادات  هذه  مدراء  ابدي  قد  و  لذلك.  املناسبة  امليكانزمات 
استعدادهم للتكفل باملصابني بالوباء يف حال استدعى األمر ذلك 
من  مبادرة  واي  والتوعية  التحسيس  عمليات  يف  املساهمة  وكذا 
تعقيم  الوباء على غرار عمليات  املساهمة يف مجابهة هذا  شأنها 

الكمامات تدعيما للجهود املبذولة يف هذا اإلطار.

متكنت قوات الشرطة باألمن احلضري 
احلادي عشر من وضع حد لـ 03 أشخاص 
يف العقد الثاني من العمر تورطوا يف السرقة 
بسيدي  املساكن  أحد  داخل  من  بالكسر 
صاحبه،  غياب  فرصة  منتهزين  اجلياللي 
اخلصوص  وجه  على  إستهدفو  حيث 
يتم  أن  قبل  األصفر  املعدن  من  مجوهرات 
التي  املسروقات  وإسترجاع  تباعا  توقيفهم 

ملف  إجناز  مت  سلمت ألصحابها، يف حني 
بالكسر  السرقة  تهمة  عن  ضدهم  قضائي 
من داخل مسكن قدموا مبوجبه أمام النيابة 
القضية  فصول  احلبس.  إيداعهم  مت  أين 
باألمن  الشرطة  قوات  إستغالل  إلى  تعود 
تفيد  ملعلومات  عشر  احلادي  احلضري 
بتعرض أحد املساكن إلى السرقة عن طريق 
يف  للمسكن  الرئيسي  الباب  قفل  كسر 

الفاعلني  إستهدف  حيث  صاحبه،  غياب 
عدة أغراض منها حلي من املعدن األصفر، 
لتباشر املصلحة بفتح حتقيق معمق للكشف 
عن مالبسات القضية، حيث متكنت قوات 
هوية  حتديد  من  وجيز  ظرف  يف  الشرطة 
مت  كما  تباعا،  توقيفهم  مت  الذين  الفاعلني 
إسترجاع املسروقات التي سلمت للضحية.
رفيق.ف

ترأس والي بجاية اجتماعا جمعه مع مدراء العيادات الخاصة الموزعة عبر إقليم الوالية، بحضور المدير الوالئي للصحة. 
خصص االجتماع لدراسة إمكانيات هذه األخيرة للمساهمة في إطار مجهودات السلطات العمومية في محاربة تفشي مرض فيروس 

سيدي بلعباس
القبض على لصوص سطوا على المنازل

بجاية
القبض على المتورطين في السطو على محل تجاري

اإلطاحة  بجاية،من  والية  بأمن  اخلامس  احلضري  عناصر األمن  متكنت 
بـ 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بني20 و22 سنة، تورطوا يف محاولة سرقة محل 
بجاية  مبدينة  املطبقة  اجلزئي  الصحي  احلجر  فترات  بجاية مستغلني  مبدينة  جتاري 
املطبقة يف إطار احلد من إنتشار فيروس كورونا.  تفاصيل العملية جاءت أثناء قيام 
عناصر الشرطة بدوريات مراقبة ليلية للوقوف على مدى إحترام وتطبيق إجراءات 
احلجر الصحي اجلزئي باملدينة، وعلى الساعة الثانية صباحا وبوصولهم إلى حي 
صوماكوب مت ضبط 03 أشخاص يف حالة تلبس بصدد تخريب واجهة أحد احملالت 
التجارية لبيع مالبس الرجال بإستعمال نازع املسامير، حيث متكنوا من فتح ستار 
الشرطة الذوا  لعناصر  إلى احملل، ومبجرد مشاهدتهم  الدخول  والشروع يف  املدخل 
التي  اجلرمية  أداة  وإسترجاع  منهم  إثنني  على  مت القبض  بالفرار، وبعد مالحقتهم 
أستعملها املشتبه فيهم يف محاولتهم فتح الستار احلديدي للمحل التجارومت تقدميهم 

أمام اجلهات القضائية املختصة أين صدر يف حقهم أمز إيداع.        بـــلقاسم.ج

تعقيم القوارب بمرفأ الصيد بـ »تغرمت« 
املوجودة  البحري  البحري ببجاية، بتعقيم سفن الصيد  قامت مديرية الصيد 
على مستوى مرفأ »تغرمت«،بالتنسيق مع بلدية بجاية وبني كسيلة،توجة، يف ظل 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا املستجد، وحماية الصيادين وأطقم 
واملعدات  والبضائع  الصيد  وقوارب  السفن  العملية  وقد مست  الوباء.  السفن من 
واألدوات املوجودة داخلها،وأيضا األرصفة والساحات التي يتجول فيها الصيادون 
األسماك  اقتناء  أجل  من  املكان  على  يترددون  الذين  املواطنني  وحتى  والباعة، 
العمل  حركة  على  احلفاظ  العملية  من  أيضا  والهدف  الصيادين،  من  مباشرة 
بتغرمت التي تعد من أكثر املناطق استقطابا للسياح ومئات املواطنني،الذين يأتون 
من مختلف البلديات وحتى الواليات املجاورة للتمتع مبناظرها السياحية اجلميلة.
ويف ذات الصدد ودائما يف مجال التحسيس حول وباء » كورونا » أنشأت مديرية 
توعية  على  تسهر  التي   « واملتابعة  اليقظة   « بجاية،خلية  لوالية  البحري  الصيد 
كارتداء  الوقاية،  بشروط  االلتزام  ضرورة  إلى  وتدعوهم  والصيادين،  امليناء  عمال 
الكمامات واحترام املسافة أثناء عملية إنزال السلع والبضائع، ما جعلها تصدر بيانا 
هاما تعلم فيه املوظفني بضرورة استعمال األقنعة الواقية وكل من يخالف القرار مينع 
الوقائية كعدم االختالط  إلى ضرورة تطبيق اإلجراءات  الدخول، كما دعت  من 

بني العمال واالبتعاد عن التجمعات.                                       بـــلقاسم.ج

تيزي وزو
محسن يتبرع بـ 500 قفة مواد غذائية 
املستجد  كورونا  وباء  لتفشي  التصدي  إجراءات  تفعيل  السلطات  إعالن  منذ 
رافقها تخصيص  التجند يف هبة جماعية  إلى  بادر عدد من احملسنني واجلمعيات 
معونات ومساعدات غذائية يف إطار التكافل االجتماعي فقد أقدم » لشعبان- س« 
رجل اعمال معروف بتيزي وزو إلى توزيع 500 قفة تضمنت جل البقوليات واملواد 
التخفيف عن  املساهمة يف  وغيرها يف سياق  والسميد  الفرينة  األساسية كطحني 
ساكنة املنطقة املساعدات مت توزيعها على األسر الفقيرة من خالل تولي إيصالها إلى 
مقار إقاماتهم عمال بإجراء تفادي التجمعات وقد لقيت املبادرة استحسانا كبيرا من 
قبل أهالي املنطقة ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي، الذين نوهوا باملبادرة وطالبوا 

مببادرات مشابهة يف مناطق تعاني هي األخرى من العزلة بسبب فيروس كورونا
احمد. آليان

تفكيك شبكة تسطو على الشركات األجنبية 
متكنت مصالح الدرك بتيزي وزو بعد مكاملة من أحد عناصر االستعالم مفادها 
الشركة  للقيام بعملية سرقة من  06 أشخاص يعلم هويتهم يترصدون  عن وجود 
أغراض ويف  املكان حاملني معهم  امليزان وقد غادروا  دائرة ذراع  التركية بضواحي 
اليوم املوالي مت التحقق من طرف مصالح الدرك الوطني واثر عملية تفتيش ملنازل 
ومكيفني  كهربائية  كوابل  يف  واملتمثلة  املسروقات  على  العثور  مت  فيهم  املشكوك 
هوائيني نوع كوندور هذه األخيرة مت عرضها على مسؤول الشركة الذي تعرف عليها 
املشكوك  ومواجهة  التحقيقات  استفاء جميع  وبعد  األخير  األولى،يف  الوهلة  من 

فيهم باألدلة واحملجوزات مت تقدمي جميع األطراف امس أمام محكمة ذراع امليزان.
أحمد. اليان

معسكر 
توقيف 156 شخصا خرقوا الحجر الصحي

خالل  الصحي  احلجر  156 شخصاخالفواإجراء  معسكر  والية  أمن  مصالح  أوقفت 
عشرة أيام األولى املنقضية منه.  حيث مت حترير محاضر مخالفة يف حقهم وتوجيهها إلى 
العدالة، أمام فيما يتعلق بحركة املركبات خالل فترة احلجر الصحي فتم وضع 13 مركبات 
قام  محل  لصاحب  جتاري  سجل  سحب  من  الوالية  أمن  مصالح  متكنت  كما  باحملشر، 
مبخالفة اإلجراءات القانونية املتعلقة مبمارسة األنشطة التجارية، حيث تبقى اإلجراءات 
والقوانني املتعلقة باحلجر الصحي سارية املفعول، كما تثمن مصالح أمن الوالية االستجابة 
الواسعة من طرف املواطنني لهذا اإلجراء الصحي حفاظا على صحتهم وصحة عائالتهم، 
لكل  تفاديا  املنازل  والبقاء يف  الوقائية  التدابير  بتطبيق كل  االلتزام  نداءها بضرورة  وجتدد 

أشكال العدوى بهذا الوباء القاتل.                                             بلعالم بهيجة

النقل لوالية  مديرية  سخرت 
لنقل  حافلة   30 قرابة  سيدي بلعباس 
بالنظر  وهذا  الصحة  قطاع  مستخدمي 
بتوقف  القاضية  االحترازية  لإلجراءات 
من  احلد  إطار  يف  العمومية  النقل  وسائل 
دخول  و  املستجد.  كورونا  فيروس  انتشار 
حيز التنفيذ قرار تعليق النقل ما بني املدن 
العمومية  النقل  وسائل  بكافة  والواليات 
الصحي  الوضع  جراء تداعيات  واخلاصة 
بالتنسيق  نقل  مخطط  ضبط  مت  الطارئ 
والسكان  للصحة  املديرية الوالئية  مع 
قطاع  مستخدمي  لكافة  النقل  يضمن 

الصحة بالوالية، كما مت وضع حتت تصرف 
بلعباس  لسيدي  والسكان  الصحة  مديرية 
عبر  لتسخيرها  نقل  حافلة   30 قرابة 
مت  املؤسسات االستشفائية حيث  مختلف 
مستخدمي  لفائدة  حافالت   4 تخصيص 
املركز اجلهوي ملكافحة السرطان إلى جانب 
5 حافالت موزعة عبر مختلف املؤسسات 
حني  يف  بلعباس  لسيدي  االستشفاية 
لفائدة  احلافالت  من  تخصيص عدد  مت 
جندت  وقد  الوالية هذا  بلديات  باقي 
إطار  يف  والسكان  الصحة  مديرية  بدورها 
التصدي لهذه اجلائحة 551 طبيب و1337 

ممرض فضال عن توفير 46 سيارة إسعاف 
مديرية  جهتها  من  خصصت  حني  يف 
مصالح احلماية املدنية 7 أطباء و31 سيارة 
سريرا   120 تخصيص  مت  إسعاف. كما 
باملؤسسة العمومية االستشفاية »دحماني 
للتكفل  سليمان« بعاصمة الوالية 
توفير  مت  حيث  كورونا  بفيروس  باملصابني 
وشبه  طبية  أطقم  من  اإلمكانيات  كافة 
وحدة  توفير  جانب  إلى  ومعدات  طبية 
االستشفائي  باملركز  الصحي  للعزل 

اجلامعي »عبد القادر حساني. 
رفيق.ف

تخصيص 30 حافلة لنقل مستخدمي قطاع الصحة

البيض  بوالية  اخلير  جزائر  شباب  قام 
محمد  مستشفى  لفائدة  معقم  ممر  باجناز 
بوضياف بالبيض مت وضعه باملدخل اخلاص 
بتعقيم  ويقوم  الية  بصورة  يشتغل  بالزوار 
اجلهود  اطار  يف  ذكية  بطريقة  عبره  املارين 
وحسب  كورونا.  فيروس  مبحاربة  اخلاصة 
اخلير  جزائر  جمعية  رئيس  الشيخ  بوزاد 
محسنون  فيه  ساهم  املشروع  فان  بالبيض 

الجنازه  واملعدات  املادي  الدعم  قدموا 
تخصص  جامعي  لطالب  الفكرة  وكانت 
قام بطرحها على اجلمعية  كهروالكترونيك 
الواقع.  ارض  على  وجسدتها  تبنتها  التي 
وتسعى دات اجلمعية الى اجناز ممرين اخرين 
على مستوى املستشفى شريطه يقول رئيس 
املادي  الدعم  يتوفر  ان  اخلير  جمعية جزائر 
ظل  يف  خاصة  بذلك  للقيام  واملعنوي 

الكهربائية  االدوات  على  احلصول  صعوبة 
يقتضي  ما  البيض  بوالية  وااللكترونية 
التنقل الى والية وهران جللبها. و يف ذات 
السياق طالبت جمعيات ذات طابع صحي 
جميع  على  الفكرة  بتعميم  البيض  بوالية 
للتصدي  كمبادرة  بالوالية  املستشفيات 

لفيروس كورونا الفتاك. 
نورالدين رحماني

م بمستشفى محمد بوضياف  َنصب ممر معقِّ

اوقفت مصالح امن والية البيض 105 
شخص قاموا بخرق احلجر الصحي عقب 
لك على دوريات عديدة ومنتظمة نفذتها 
بلديات  عناصر االمن عبر مختلف احياء 
باالعالم  املكلف  وحسب  البيض.   
عملية  فان  البيض  والية  أمن  مبديرية 
مساءا  السابعة  الساعة  بعد  متت  التوقيف 

الصحي  احلجر  تطبيق  بداية  موعد  وهو 
حيث مت توقيف املعنيني وحترير محاضر لهم 
ذلك  مع  بالتوزاي  القضاء.  الى  وحتويلهم 
قواعد  اصحابها  خرق  مركبة   14 حجز  مت 
الى  احملشر  الى  وحتويلها  الصحي  احلجر 
اصحابها.  بحق  قضائي  قرار  غاية صدور 
احلجر  عملية  ان  املصدر  ذات  ويضيف 

بحذافرها  تطبق  البيض  بوالية  الصحي 
انها  كما  القانون  ذلك  عل ى  ينص  كما 
تلقى استجابة واسعة من املواطنني سوى 
املواطنني  من  الشاذة  احلاالت  بعض  من 
القانون  مخالفة  على  تعودت  والتي 

السباب مختلفة. 
نورالدين رحماني

البيض 
توقيف 105 أشخاص خرقوا الحجر الصحي
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أخبار السر ايا

عاد المسرح الوطني محي الدين 
باشطارزي بذاكرة جمهور الفن الرابع 

إلى أجواء الثمانينيات من القرن 
الماضي، في إطار برنامجه االفتراضي، 
المعتمد في زمن الجائحة، إذ عرض 

مسرحية الشهداء يعودون هذا األسبوع 
سهرة الثالثاء المنقضي، على قناة 

اليوتيوب. وهوالعرض الذي أبدع فيه 
الراحل امحمد بن قطاف إلى جانب 

الراحلة صونيا.

شهد تتويج الجزائر ألول مرة بجائزة »البوكر« 
العالمية للرواية العربية، التي افتكها الروائي الشاب 
عبد الوهاب عيساوي في دورتها الثالثة عشرة للعام 
2020 عن رواية »الديوان اإلسبرطي«، احتفاء 
واسعا لدى الجزائريين، معتبرين أن الرواية التي 
تغوص بالقارئ في أعماق ذاكرة التاريخ، جعلت 
الجزائر سّيدة الرواية العربية في زمن كورونا، 

معتبرين أن عيساوي أهدى للجزائريين فرحة في 
عز األزمة.

منذ تفشي وباء »كوفيد 19-« والتزام البشر بيوتهم، تحسنت جودة 
الهواء، وانخفضت نسب التلوث بمعدالت غير مسبوقة في العديد من 

الدول، وخصوصا أعضاء نادي كبار الملوثين الصين والواليات المتحدة 
 )NASA( األمريكية. ففي الصين، كشفت صور وكالة الفضاء األمريكية
تراجع معدالت التلوث، وأظهرت الخرائط انخفاضا واضحا في مستويات 

ثاني أكسيد النتروجين المنبعث من عوادم السيارات ومحطات توليد الطاقة 
والمنشئات الصناعية، والمسبب األول في تلف طبقة األوزون. ليثبت 

اإلنساان في زمن كورونا أنه )اإلنسان( العدول األول لكوكبه األرض.  

إذاعة كورونا الدولية«، آخر مولود 
إعالمي رقمي )يبث عبر اإلنترنت( موجه 
للجزائريين، بخط ملتزم وتعليقات غير 
نمطية، تقدم للمستمعين لحظة حرية 

لمحاربة كآبة الحجر والحفاظ على شعلة 
الحركة االحتجاجية. 

ويقدم مذيع معروف ومساعدون غير 
تقليديين رفقة ضيوفهم األخبار المتعلقة 
بالجزائر مرتين في األسبوع، مباشرة 

على موقع فيسبوك.

الشهداُء يعودون مراًرا!

األياُم ُدوٌل َبيننا!

الـ »بوكر«.. جزائرّيٌة التِقطوا َموجاِت ُكورونا!
بامتياز!

نشرت إحدى القنوات التلفزيونية شريطا وثائقيا 
وسمته بـ »عجائب كورونا السبع«، أبرزت من 

خالله بعض المشاهد التي ما كانت تخطر على قلب 
بشر. ظهر في الوثائقي قطيُع ماعز برّي يصول في 
مدينة »وايلز« )Wales( البريطانية، بل ويقترب 

من منازل البشر وأبواب بيوتهم. وأما الخنازير 
البرية، فقد استباحت عاصمة الحضارة والموضة 

باريس ورفستها بأحوافرها رفسا، واكتسحت الدببة 
السمراء أحياء كليفورنيا األمريكية وجالت بها في 
مشهد غير معهود، وكأن بالحيوانات تخاطب البشر 
وتقول: »إنما األيام دوٌل بين سكان األرض والغلبة 

في زمن كورونا لنا!«

يانة يانة مغلٌق من أجِل الصِّ  مغلٌق من أجِل الصِّ

انتقد الخبير في التكنولوجيا يوسف بوشريم واقع التجارة 
اإللكترونية في الجزائر، واصفا حالها بقوله إّنه عندما 

تتفوق الشعوب على حكوماتها تكنولوجًيا ُتصبح الّتجارة 
شبه إليكترونية، حيث يتم عرض وترويج المنتوجات 

إليكترونيا بالطرق العصرية، لكّن الدفع ما زال نقدا عند 
التسليم، أي بالطريقة التقليدية، وهو واقع الحال حاليا، 
في ظل الحاجة الماسة للنشاط الرقمي في عز الجائحة.

بيَن 

منزَلتين؟!
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دعوٌة لالمتثال والتقيُّد بالحجر الصحي 

إجراءاٌت أمِنّية مشّددٌة الحتواِء الوَباء بغرداية

زاهية سعاد

االحترازية  لإلجراءات  مواصلة 
امليدانية التي جسدتها مصالح األمن 
الوطني ملواجهة تفشي فيروس كورونا 
ما  خاصة    COVID 19املستجد
تعلق منها بالسهر على تطبيق املرسوم 
احلجر  بتوسيع  املتعلق  التنفيذي 
مبا  الوطن  واليات  كافة  عبر  اجلزئي 
فيها  انطلق  والتي  غرداية  والية  فيها 
منذ تاريخ 05 أفريل من السنة اجلارية 

. 2020
بأمن  الشرطة  مصالح  وأحصت 
األول  األسبوع  خالل  غرداية  والية 
من  أزيد  مراقبة  به  العمل  بداية  من 
ودراجة  مركبة  و204  شخص   336
اليومي  التدخل  عمليات  نارية خالل 
من  ابتداء  العملياتية  للفرق  املوكلة 
الساعة  إلى  مساء  السابعة  الساعة 
هذه  املوالي  اليوم  من  السابعة صباحا 
العمليات التي ترافقها يوميا خرجات 
حتذير  بغية  النهار،  خالل  حتسيسية 
بضرورة  املواطنني  على  والتأكيد 
ضرورة  مع  اجلزئي  باحلجر  االلتزام 
كانت  بدايتها  احملددة  اآلجال  احترام 
املواطنني  وتوعية  مراقبة  حتسيسية عبر 
يدخل  الذي  اإلجراء  هذا  بأهمية 
وحفاظا  لسالمتهم  األولى  بالدرجة 
تعزيز  تالها  العامة  الصحة  على 

عمليات املراقبة وردع املخالفني حيث 
شخص   139 املصالح  ذات  أوقفت 
أين  اجلزئي  للحجر  خرق  محل  كانوا 
القانونية  اإلجراءات  ضدهم  اتخذت 
مركبة   65 وضع  مت  حني  يف  الالزمة 
احملشر  مستوى  على  نارية  دراجة  و21 
حيث  االختصاص  محل  البلدي 
املرسوم  مضمون  خالفوا  أصحابها  ان 
املتعلق مبنع التنقل خالل الفترة احملددة 
مبرر  أو  رخصة  دون  اجلزئي  للحجر 
املصالح  ذات  سهرت  وقد  هذا  مقنع 
االمنية على تسهيل كافة اإلجراءات 
اخلاصة سواء  احلاالت  بتنقل  املتعلقة 
على  احلائزين  بتنقالت  املتعلقة  تلك 
واملكلفني  الصحة  ممارسي  أو  رخص 

الوباء  هذا  مبواجهة  األولى  بالدرجة 
الذين يف بعض احلاالت يتم تدعيمهم 
أمن  ومرافقتهم ميدانيا وتذكر مصالح 
والية غرداية كافة املواطنني إلى ضرورة 
االلتزام بالفترة احملددة للحجر التي تبدأ 
يف متام السابعة مساء خاصة وأن أغلب 
الساعة  خالل  تسجيلها  يتم  احلاالت 
األولى من بداية احلجر اجلزئي داعية 
اليومية  قضاء حوائجهم  إلى  املواطنني 
قبل الساعة احملددة حتى ال يقعوا حتت 
إلى  أنفسهم  ويعرضوا  القانون  طائلة 
متابعات قضائية جراء خرقهم للحجر 
الصحي الذي هو موجه حلفظ صحتهم 

بالدرجة األولى.

وضعت مصالح األمن بوالية غرداية إجراءات أمنية ُمشددة الحتواء الوباء بالمنطقة، عن طريق السهر على تطبيق 
إجراءات الحجر الصحي المقرر من قبل الحكومة.

اليزي
هالك طفلة وإصابة 04 أشخاص في 

حادث سير
لقيت طفلة ال يتجاوز عمرها 08 سنوات وإصابة أربعة أشخاص آخرين من 
نفس العائلة بجروح متفاوتة اخلطورة يف حادث سير وقع مبنطقة رود النص التابعة 

إقليميا لبلدية برج عمار إدريس والية اليزي بالطريق الوطني رقم 03 .
يف  اليزي  والية  شمال  النص  رود  مبنطقة  وقع  الذي  املروري  احلادث  ومتثل 
انحراف وانقالب سيارة من نوع تايوتاهيليكس اين لفظة الطفلة أنفاسها األخيرة 
يف عني املكان وإصابة أربعة أشخاص وفور وقوع احلادث تدخلت على إثره مصالح 
الصحة ملؤسسة سونطراك باملنطقة إلجالء اجلرحى الذين نقلو على جناح السرعة 

إلى املصلحة الصحية مبنطقة حاسي مسعود لتلقي العالج .
براهيم مالك

بشار
 توجه قوافل مساعدات  نحو

 مناطق الظل 
تضامنية  عملية  إطالق  على  بشار  والية  والي  مباركي  أحمد  أمس  أشرف 
واسعة لقوافل من املساعدات لفائدة سكان مناطق الظل بالتنسيق مع مصالح وزارة 

الفالحة ومبشاركة عدد من املتعاملني االقتصاديني
وكشف املسؤول األول بالوالية عن تسطير برنامج عمل مشترك قصد التخفيف 
معاناة املواطنني يف املناطق النائية، مضيفا يف اتصاله مع »اخبار الوطن« أن املصالح 
املعنية ستعمل على تقدمي مساعدات مختلفة من املواد الغذائية الواسعة االستهالك 
ألزيد من  ألف عائلة وأعلن احمد مباركي أن العملية ستنطلق بعد 15 يوما من 
اآلن أي عشية شهر رمضان أين ستقوم مصالح محافظة للغابات بعملية إحصاء 
للعائالت التي ستوجه لها املساعدات فيما ستتكفل مصالح وزارة الفالحة بنقل 
اإلمدادات الغذائية وإيصالها ألصحابها على حد قوله ويف سياق ذي صلة اردف 
املتعاملني  مختلف  مع  واسع  بشكل  للتنسيق  تسعى  املختصة  اجلهات  ان  قائال 
االقتصاديني يف القطاعني العام واخلاص من أجل إجناح قوافل املساعدات التي امر 

بعا رئيس اجلمهورية اول امس.
زاهية سعاد

َطين في ترويج المهلوسات  توقيف ُمتورِّ
باملخدرات  املشروع  غير  االجتار  جرائم  ملجابهة  امليدانية  ملهامها  استمرارا 
واملؤثرات العقلية يف كل الظروف واألحوال، متّكنت قوات الشرطة لفرقة املتنقلة 
كمية  وحجز  فيهما  مشتبه  توقيف  من  بشار،  والية  02بأمن  القضائية  للشرطة 

معتبرة من املؤثرات العقلية بأنواع وتراكيز مختلفة وأسلحة بيضاء محظورة.
للشرطة  املتنقلة  الفرقة  طرف  من  معلومات  الستغالل  تعود  القضية  وقائع   
القضائية 02بأمن والية بشار، تفيد بقيام مشتبه فيهما يعتبران أقارب ويقيمان 
الفور  وعلى  العقلية  املؤثرات  املؤثرات  بترويج  قضائيا  ومسبوقان  املسكن  بنفس 
وبالتنسيق مع وكيل اجلمهورية لدى محكمة بشار مت استصدار إذن بتفتيش املنزل 
محل القضية، أين مت توقيف املشتبه فيهما يف العقدين الثاني والثالث من العمر، 
كما أسفرت عملية تفتيش املنزل على ضبط وحجز كمية تقدر بزهاء621قرصا 
08أسلحة بيضاء محظورة مبختلف  العقلية وبتركيز مختلفو  املؤثرات  من مختلف 
األحجام عصا قوية من نوع بيزبول و11قاطع حديدي )كيتور( مقص صغير مبلغ 
وزنها  قدر  أبيض  مسحوق  كمية  حجز  مع  نقاال  و11هاتفا  111.560دج  مالي 
للشرطة  اجلهوي  املخبر  طرف  من  لتحليلها  منه  عينة  اقتطاع  مت  )51.40غراما( 
العلمية والتقنية بوهران ومعرفة إن كان من املمنوعات.املشتبه فيهم سيتم تقدميهم 
يحمل  قضائي  إجراء  مبوجب  بشار  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد/  أمام 
وصف حيازة املؤثرات العقلية لغرض البيع، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.
زاهية سعاد

الجلفة
إنقاُذ 11 شخصا إثر نشوب 

حريق  بعمارة
تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية باجللفة مساء أمس يف حدود الساعة 
17 سا 55 د، مدعمة بكل من اسعافات الوحدة الرئيسية واملركز املتقدم 
بحي  عمارة  داخل  متواجدة  عدادات  حريق  نشوب  وذلك ألجل  باجللفة 
بحرارة، اين مت انقاذ 11 شخص تبلغ اعمارهم مابني ) 08 اشهر و47 سنة( 
يعانون ضيق يف التنفس جراء استنشاقهم للدخان ومنهم من كان يف حالة 
صدمة اين مت اسعافهم يف عني املكان وحتويلهم الى العيادة اجلوارية املتعددة 
أسباب  ملعرفة  حتقيقا  املختصة  اجلهات  فتحت  وقد  سرار  بعني  اخلدمات 
ومالبسات نشوب هذا احلريق،  الذي لم يسفر حلسن احلظ عن ضحايا يف 

ظل سرعة تدخل مصالح احلماية املدنية
زاهية سعاد

النعامة 
بعُث نشاط مطاحن التيجانية إلنتاج السميد

ايدير  النعامة  والية  والي  أشار 
عملية  هامش  على  أمس  يوم  مدباب 
مطاحن  نشاط  بعث  وإعادة  تدشني 
السميد،  إلنتاج  باملشرية  التيجانية 
واجلماعات  الداخلية  وزير  جتاوب  إلى 
الفوري  العمرانية  والتهيئة  احمللية 
يعاني  كان  التي  العراقيل  بخصوص 
التيجانية  مطاحن  صاحب  منها 
والتدخل  انشغاله،  رفع  بعد  مباشرة 
بعد  وهذا  املختصة،  اجلهات  لدى 

أزيد  دام  الذي  اإلنتاج  عملية  توقف 
أين ثمن هذا اإلجراء  من6 سنوات، 
إزالة  أجل  من  املهمة  باخلطوة  ووصفه 
كل أنواع العراقيل التي تقف يف وجه 
إعادة  مت  احلقيقيني،حيث  املستثمرين 
والتي من  املطاحن،  بعث نشاط هذه 
الساكنة،   شأنها تخفيف العبء على 
مبادة  الوالية  كل  طلبات  وتغطية 
السميد والفرينة مع حتقيق االكتفاء .

هي  املطاحن  هذه  أن  لإلشارة 

مملوكة للمتعامل بطاط احلبيب تشغل 
بداية  وشرعت  الشباب  من  العشرات 
هذه  وتوزيع  إنتاج  يف  أمس  يوم  من 
واألسواق،  املتاجر  على  املفقودة  املادة 
مبادرة جاءت يف ظرف حساس  وهي 
أن  شأنها  ومن  اجلميع،   استحسنها 
الطوابير  وظاهرة  الندرة  على  تقضي 
حلت  كلما  الوالية  مدن  عرفتها  التي 

شاحنة محملة مبادة السميد.
ابراهيم سالمي

غرداية
حجز 160 قرصا مهلوسا وتوقيف شخصين

املنصورة  دائرة  أمن  مصالح  متكنت 
نوع  من  مهلوس  قرص   160 من حجز 
 22( شخصني  توقيف  مع  بريقابالني 
اجلهات  أمام  وتقدميهما  سنة(  و36 
إطار  ذلك يف  يدخل  اين  القضائية 
بالوسط  أنواعها  بشتى  اجلرمية  محاربة 
احلضري، خاصة ما تعلق منها بترويج 

املخدرات واملؤثرات العقلية وقائع .
السبت  يوم  إلى  تعود  لقضية 
الشرطة  مصالح  حتصلت  أين  الفارط 
معلومات  على  بغرداية  باملنصورة 
مخدرات  ترويج  شخصني  عزم  مفادها 
املنصورة  مبدنية  مهلوسة  وأقراص 
وهذا  غرداية(  على  كلم   60 )حوالي 

احلثيثة  التحريات  مركبة  منت  على 
لذات املصالح مع تعزيز املراقبة األمنية 
مباشرة  اليوم  نفس  أمسية  مكنت 
اجلزئي  احلجر  بداية  بعد  ساعة  نصف 
مركبة  على منت  الشخصني  من ضبط 
بأحد  وهذا  أكسنت  هيونداي  نوع  من 
الدقيق  التفتيش  األمنية  املراقبة  نقاط 
للمركبة مع التلمس اجلسدي للمشتبه 
قرص   160 على ضبط  أسفرت  فيهما 
 Pregabaline( نوع  من  مهلوس 
مبلغ  مع  مخبأة  كانت   )300 mg
إلى  باإلضافة  دج   85500 قدره  مالي 
السادس  الصنف  من  أبيض  سالح 
عناصر  جنوم(   3 مقبض  ذو  )خنجر 

وبعد  الدائرة  بأمن  القضائية  الضبطية 
القانونية  اإلجراءات  كافة  استكمال 
يف حق املشتبه فيهما مت تقدميهما بتاريخ 
أمام ة وكيل اجلمهورية املختص إقليميا 
عن تهمة جنحة حيازة مواد صيدالنية 
)أقراص طبية من نوع بريقابالني( قصد 
البيع بدون رخصة من السلطات املخولة 
قانونا بإستعمال مركبة مع حيازة سالح 
أبيض من الصنف السادس بدون سبب 
شرعي وبعد استنفاذ كافة اإلجراءات 
صدر يف حقهما حكم يقضي بسنتني 
مصادرة  مع  مالية  وغرامة  نافذة  حبس 

جميع احملجوزات.
زاهية سعاد
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اخبار الجنوب

براهيم مالك

الطبي  الشبه  أعوان  قام  حيث 
واألطباء والعاملني وجمع من املواطنني 
بإنشاء ممر للفرقة املعنية مبتابعة املصاب 
استقبالهم  مت  خروجهم  وفور  باجلائحة 
بتصفيقات وزغاريد عرفانا مبجهوداتهم 
وجناحهم يف مهمتهم بعد تعايف احلالة 
وكذا  املستشفى  ومغادرتها  الوحيدة 
الصحي  العزل  على  الكبير  حرصهم 
الوقائي أثناء فترت مكوث املصاب من 

اجل سالمة اجلميع.
املواطنني  من  العديد  عبر  وكما 
الوطن عن مدى  أخبار  يف حديثهم ل 
ارتياحهم بعد شفاء أول حالة مسجلة 
على مستوى الوالية ومغادرتها املؤسسة 
العمومية لصحة اجلواريةتارقيوانتميضي 
من  مؤكدين  عدوة  أي  تسجيل  دون 
تطبيق  مواصلتهم  عن  خالل حديثهم 
معاير السالمة واحلذر واالمتثال جلميع 
اإلجراءات االحترازية التي يدعو اليها 
القائمني على الشأن الصحي والوقائي 
الوقائية  وعدم تخليهم عن االجراءات 
رغم خلو الوالية من ايت حالة مشتبه 

فيها حاليا. 
مسؤول  أوضح  السياق  ذات  ويف 
كوفيد  اليقظة  بلجنة  اإلعالم  خلية 
األوبئة  مصلحة  ورئيس  باليزي   19
العمومية  باملؤسسة  الوقائي  والطب 
الدكتور  سينا  ابن  اجلوارية  للصحة 
ديب ياسني بان الفريق الطبي املكلف 
اجلناح  مستوى  على  والوقاية  بالعناية 
على  باجلائحة  للمصابني  املخصص 
بايت  والتكفل  للتعامل  اجلاهزية  أمت 
أهبة  وعلى  مستقبال  اهلل  قدر  حالة ال 
24 ساعة وكما  االستعداد على مدار 
الوالية  لسكان  رسالة  املتحدث  وجه 

الوقاية  بإجراءات  التحلي  على ضرورة 
االحترازية  التدابير  جميع  احترام  مع 
املستجد  كورنا  فايروس  تفشي  ملواجهة 

عبر الوالية. 
من  املتعايف  خروج  فور  جهة  ومن 
املدنية  احلماية  أعوان  باشرا  اجلائحة 
وتطهير  تعقيم  بحملة  البيئة  ومديرية 
تارقيوانتميضي  للمستشفى  شاملة 
به  يتواجد  كان  الذي  اجلناح  وخاصة 
كوفيد  انتشار  من  للحد  وهذا  املريض 
19 ضمن سلسلة التدابير واالجراءات 
حفاظا  املعمول  والوقائية  االحترازية 

على صحة وسالمة اجلميع.

خضع للعالج بمستشفى »تارقيوانتميضي« بإليزي

تماُثُل المصاب الَوحيد 
فاء بـ »كوفيد – 19« للشِّ

غادر المصاب الوحيد بفايروس كورونا، والبالغ من العمر 30 سنة،  مستشفى »تارقيوانتميضي« بإليزي، سالما معافًى 
وسط فرحة وزغاريد الطاقم الطبي واإلداريين العاملين بالمستشفى. 

البريد  لقطاع  اخلدمة  حيز  دخل 
مكاتب  ثالث  بأدرار  واملواصالت 
وجتهيزها  تهيئتها  إعادة  بعد  بريدية 
اجلزائر  بريد  مؤسسة  زبائن  لفائدة 
وزاوية  رقان  بريد  ويتعلق األمر مبكتبي 
مت  والتي  تيدكلتباولف  وبريد  كنتة 
بوسائل  ودعمها  وتهيئتها  توسيعها 
إضافة  بإعطاء  سيسمح  ما  جديدة 
اخلدمات  تقدمي  مجال  جديدةيف 
خاصة منها االلكترونية تزامنا وتطبيق 
اجراءات وتدابير وقائية تفاديا النتشار 

وباء كورونا. 

نهاية  الوحدة  هذه  تدعمت  كما 
متنقل  بريدي  الفارط مبكتب  األسبوع 
اخلدمة  حيز  دخوله  ينتظر  بتيميمون 
املكاتب  عدد  بذلك  ليرتفع  قريبا 
سيسمح  ما  مكتبني  الى  املتنقلة 
املالية  بضمان تقدمي مختلف اخلدمات 
ودفع  سحب  عمليات  من  والبريدية 
املكلف  وبحسب  العمليات  وجميع 
مستوى  على  واالتصال  باألعالم 
املكتب  فان  بادرار  اجلزائر  بريد  لوحدة 
لتوفير  العمومية  الفضاءات  يف  سيحط 
اخلدمات البريدية لساكنة املنطقة وهي 

تعزيز  اطار  يف  تدخل  التي  العملية 
الى  يرمي  ومشروع  البريدية  الشبكة 
املواطنني  من  اخلدمات  وتقريب  تعزيز 
ويف نفس السياق. قام املكتب البريدي 
لبلدية أولف بتقدمي خدماتة عن طريق 
املدنية  وحدةاحلماية  إلى  التنقل 
ان  املنتظر  ومن  هذا  املذكورة  بالدائرة 
وفتح  باستالم  البريدية  الشبكة  تتعزز 
مكاتب بريدية جديدة التي هي يف طور 
اإلجناز على غرار مكتب فنوغيل ورقان 

وزوايةكنتة وأولف.
عبداهلل مجبري

املهني  التكوين  شرع باملركز 
عني  اإلدارية  باملقاطعة  باجودة 
صالح بالتنسيق مع أساتذة واملتربصني 
األولى  مبادرة  يف  اخلياطة  تخصص 
التشييد  تستحق  والتي  نوعها  من 
ومعتبر  هام  إجناز عدد  والتشجيع، يف 
تكفل  الطبية حيث  الكمامات  من 
املركز بإجناز 1000 كمامة  للمساهمة 
اإلصابة  مخاطر  من  الوقاية  يف 
وحسب  املستجد  كورونا  بفيروس 
اخبار  جلريدة  املركز  مدير  أكده  ما 
تبعا  انه  اهلل  عبد  علي  طالب  الوطن 
الوصية مت خياطة  لتوصيات للمديرية 
تعليمات  على  بناء  الكمامات  عديد 
وبالرجوع  وأنواع  مقاييس  من  الوثيقة 

يف  حاليا  واملتوفرة  املوثقة  للخامات 
الصحية  اخلامة  على  احلصول  انتظار 
لبلدية  البلدي  املجلس  يسعى  التي 
طاقم  على  وعرضت  بتوفيرها  صالح 
وأعطيت  املستشفى.  من  طبي 
املواطنني  يستسعملها  بأن  املوافقة 
بصفة عادية للحد من العدوى خاصة 
أول  فيها  قد سجلت  وإن عني صالح 
وهذا  اإلثنني  اليوم  كورونا  لوباء  حالة 
وستتكفل  وتعليماتها  للوثيقة  الرجوع 
وإصدار  بتعقيمها   املستشفى  إدارة 
)احلرارة  إستعمالها  كيفية  تعليمات 

ومدة الغسيل وكيفية الغسيل (
وأضاف أن املركز قد سخر جميع 
والتقنية  البشرية  املادية،  اإلمكانيات 

احترام  ظل  يف  العملية  هذه  إلجناح 
جميع تدابير األمن والسالمة والوقاية 
يهدف  أنه  أكد  عليها، كما  املتعارف 
إلى  الوصول  العملية  هذه  خالل  من 
الكمامات  من  أخرى  حصة  إجناز 
»أخبار  ل  تصريحه  سياق  يف  مضيفا 
واالنخراط  التطوع  باب  أن  الوطن« 
مفتوح أمام األساتذة واملتكونني الذين 
العملية  إجناح  يف  املساهمة  يريدون 
الكمامات. وان  من  ممكن  قدر  بأكبر 
بالنسبة  أساسيا  يعتبر  املنتوج  هذا 
للطواقم الصحية واألمنية وجلميع من 
فيروس  األمامية ضد  اخلطوط  هم يف 

كورونا.
كرزيكة أحمد

عين صالح
مركز التكوين المهني »باجودة« ينتج ألف كمامة

أدرار 
قطاع البريد يتعزز بمكاتب جديدة ومكتب متنقل

تمنراست
اإلطاحة بعصابة تمتهن السرقة 

البحث  فرقة  مع  بالتنسيق  اخلامس  احلضري  األمن  عناصر  متكنت 
أشخاص  أربعة  توقيف  من  القضائية  للشرطة  الوالئية  والتحري باملصلحة 
تتراوح أعمارهم مابني )18 سنة الى 22 سنة ( متورطون يف قضية تكوين 
التجارية  واحملالت  املنازل  السرقة  جنحة  إرتكاب  لغرض  أشرار  جمعية 
وحيازة  اجلزئي،   الصحي  احلجر  وإستغالل  الليل  ظريف  بتوافر  بالكسر 

املهلوسات العقلية قصد البيع والترويج.
حيثيات القضية حسب خلية اإلعالم لألمن تعود إلى معلومات واردة 
الى عناصر الشرطة مفادها وجود مجموعة من األشخاص يستغلون أوقات 
احلجر الصحي املنزلي إلرتكاب السرقة على املنازل واحملالت التجارية،  مع 

املتاجرة يف املؤثرات العقلية على مستوى قطع الواد متنراست،
و عليه باشرت  عناصر الشرطة بإعداد خطة أمنية محكمة، و تفعيل 
اجلانب اإلستعالمي وبعد عملية الترصد للفاعلني مت حتديد املستودع الذي 
لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد/  مع  وبالتنسيق  فيه،  املسروقات  حتزين  يتم 
محكمة متنراست، مت إستصدار إذن بالتفتيش والتي كانت نتائجه إيجابية 
حيث أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص،  والعثور بحوزتهم على 
كما  مهلوس،  قرص   270 يف  متمثلة  العقلية  املؤثرات  من  معتبرة  كمية 
البوتان وكمية  05 قرورات خاصة بغاز  مت إسترجاع املسروقات املتمثلة يف 
وهاتفني  دج   2400 قدره  مالي  ومبلغ  املختلفة  الغذائية  املواد  من  معتبرة 

نقالني،  ومت حتويل املشتبه فيهم إلى املقر وفتح حتقيق يف القضية.
كرزيكة أحمد

األغواط
خياطة 13 ألف كمامة طبية 

سلم قطاع التكوين املهني والتمهني باألغواط أكثر من 13 ألف كمامة 
التحسيس  بحمالت  املكلفة  الفئات  على  لتوزيعها  الوالية  ملصالح  ومئزر 
والتعقيم والتطهير ملواجهة انتشار وباء فيروس كوفيد 19،  وقد جند القطاع 
اجلامعيات  والطالبات  واملتقاعدات  واحلرفيات  البيوت  وربات  املتربصات 
التي  التكوين  مراكز  داخل  واملآزر  الكمامات  هذه  بإجناز  للقيام  املتطوعات 
تتوفر على وسائل اخلياطة، ومت التكفل بهن يف مجال النقل واإلطعام وكل 

اإلجراءات الوقائية.
نورين عبدالقادر

بتمنراست
توقيف أفراد عصابة تمتهن السطو 

البحث  فرقة  مع  بالتنسيق  اخلامس  احلضري  األمن  عناصر  متكن 
والتحري باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بتمنراست من توقيف أربعة 
املنازل  18 و22 سنة متورطون يف سرقة  أشخاص تتراوح أعمارهم ما بني 
واحملالت التجارية أثناء فترة احلجر الصحي وحيازة املهلوسات العقلية قصد 

البيع والترويج. 
وتعود القضية إلى ورود معلومات لعناصر الشرطة بشأن وجود مجموعة 
من األشخاص يستغلون احلجر الصحي للقيام بالسرقة واملتاجرة باملؤثرات 
العقلية على مستوى حي قطع الواد بعاصمة الوالية وعلى إثرها قام عناصر 
إلى  الشرطة بوضع خطة محكمة مع تفعيل اجلانب االستعالمي أفضت 
حتديد املستودع املخصص لتخزين املسروقات، أين مت توقيف أربعة أشخاص 
بحوزتهم كمية معتبرة من املؤثرات العقلية متمثلة يف 270 قرص مهلوس، 
البوتان  غاز  قارورات  و5  الغذائية  املواد  من  معتبرة  استرجاع كمية  مت  كما 

ومبلغ مالي
زاهية سعاد

أدرار 
يوم تحسيسي للحدِّ من انتشار وباء كورونا

لفائدة  يوم حتسيسي  بأدرار  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  نظمت 
6 يف  الوطني رقم  الطريق  السيارات وهذا يف منعطفات  املواطنني وسائقى 
قصر املنصورية وقد جاءت هذه املبادرة إلى جانب مشاركة بعض الفاعليات 
بالوضع  للتذكير  التحسيسي  اليوم  هذا  يف  شاركت  التي  املدني  املجتمع 

الصحي اإلستثنائي الذي تشهده بالدنا مع انتشار فيروس كورونا
املواطنني وللتوعية بضرورة  19( وللحد من هذا االنتشار بني  ) كوفيد 
بالدنا،   تعرفه  الذي  احلجر  إجراءات  واحترام  الداء،   هذا  من  الوقاية 

ولتجنب العقوبات املترتبة عليه.
عبداهلل مجبري
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رئيس االتحاد اإليطالي لكرة القدم.. غرافينا: 

ياضي لن نستسلَم وسنجُد كيفيًة الستئناِف النَّشاِط الرِّ

القسم الرياضي

منذ  إيطاليا  يف  الرياضي  النشاط  وتوقف 
كورونا  وباء  تفشي  بعد  املاضي،  مارس   9
تصريحات  يف  غرافينا  وقال  املستجد. 
»أحترم  اإليطالية:  ريبوبليكا«  »ال  لصحيفة 
نحن  االستسالم،  ميكنني  ال  لكن  الِعلُْم، 
وأضاف:  للعب«.  العودة  كيفية  نبحث 
»عندما تعود احلياة يف كل القطاعات بإيطاليا 
القدم«. وتابع: »أقولها  مجدًدا، ستعود كرة 
مرة ولألبد، علينا استكمال البطولة، ولدينا 
الوقت، سنتخذ القرار مًعا، احلكومة واالحتاد 
سيفيد  املسابقة  استئناف  ألن  واألطباء، 

نظامنا بالكامل«.
وعن إمكانية خوض املباريات يف مدينة 
ذلك،  يحدث  »قد  غرافينا:  صرح  واحدة، 
لكن ليس يف شمال البالد«. واستدرك: »ال 
ميكن اللعب يف مدينة واحدة فقط، أن تلعب 

أسبوع  خالل  امللعب  نفس  يف  مباريات   10
مركًزا   20 إلى  أيًضا  سنحتاج  صعبا،  يبدو 
سينشئ  البطولة  »توقف  وأردف:  رياضًيا«. 
سلسلة من اخلالفات وهناك بالفعل حتذيرات 
وتابع:  طاولتي«.  على  األندية  بعض  من 
لن  اجلديد  فاملوسم  الطريق،  مهد  »الفيفا 

يبدأ دون اختتام املوسم احلالي، ليس هناك 
موعد للبدء من جديد، لكن سنعمل جنبا 
إلى جنب مع الدوريات األوروبية األخرى«. 
بداية  يف  باللعب  لنا  سمحوا  »إذا  واختتم: 
نهاية  البطولة يف  شهر جوان، سيكون ختام 

جويلية املقبل«.

خاميس رودريغيز يحاول إقناع 
يونايتد  بضمه

 كشف تقرير صحفي إجنليزي، امس األربعاء، عن محاوالت 
إلقناع مانشستر يونايتد بضم أحد جنوم ريال مدريد، خالل 

سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة. فبحسب صحيفة »ذا صن« 
البريطانية، يجري خورخي مينديز، وكيل أعمال الكولومبي 
خاميس رودريغيز، العب خط وسط امللكي، مفاوضات مع 
مانشستر يونايتد لضم موكله. وأضافت الصحيفة أن مينديز 

يحاول إقناع أولي غونار سولسكاير، املدير الفني للشياطني احلمر، 
بالصفقة التي قد تبلغ قيمتها 40 مليون أورو. ورمبا تكون عالقة 

مينديز اجليدة بإدارة مانشستر يونايتد، هي مفتاح الصفقة، بجانب 
رغبة الالعب يف الرحيل.

وكان وكيل األعمال الشهير، قد صرح لوسائل إعالم 
كولومبية: »خاميس لديه الكفاءة للعب يف أي فريق يف العالم، ولو 

كنت مكانه لهربت من ريال مدريد«.
وعاد خاميس إلى امليرينغي، الصيف املاضي، بعدما رفض 
بايرن ميونخ شراءه بشكل نهائي، وكانت مشاركته هذا املوسم 

ضعيفة للغاية مع الريال.

دورتموند يدفع ضريبة العودة 
للتدريبات الجماعية

تلقى لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورمتوند، خبًرا صادًما، 
صباح امس األربعاء، بإصابة أحد العبيه األساسيني.

 وأعلن دورمتوند يف بيان عبر موقعه اإللكتروني تعرض املدافع 
الفرنسي دان أكسيل زاغادو إلصابة خالل مشاركته يف التدريبات 
اجلماعية.  وأوضح البيان أن صاحب الـ21 عاًما يعاني من إصابة 

يف أربطة الركبة اليسرى، مما سيدفعه للغياب عن املران اجلماعي يف 
األسابيع املقبلة.  ومن املتوقع غياب زاغادو عن مباريات الفريق، 
حال عودة منافسات البوندسليغا يف منتصف ماي املقبل، بعدما 

بدأت الفرق يف االستعداد بالفعل الستكمال املوسم.
ويعد زاغادو أحد ركائز دورمتوند األساسية هذا املوسم، بعدما 
اعتمد عليه مدربه فافر لقيادة اخلط اخللفي، رفقة الثنائي لوكاس 

بيشتشيك وماتس هوميلز، بعد التحول لطريقة )3-4-3(.
اجلماعية  للتدريبات  عادوا  قد  الفيستيفال  أسود  العبو   وكان 
باستكمال  يقضي  قرار  صدور  أمل  على  املاضي،  مارس  بنهاية 

املسابقات احمللية يف األيام املقبلة.

فيرنانديز يدافع عن بوغبا
يونايتد عن  مانشستر  فيرنانديز العب وسط  برونو  دافع 
زميله بول بوغبا، مشيًرا إلى أن املنتقدين تناسوا جودة النجم 
الفرنسي. وشارك بوغبا يف 8 مباريات فقط هذا املوسم، ولم 

يخض أي مباراة منذ البوكسينغ داي بسبب اإلصابة.
ملانشستر  الرسمي  للموقع  الشأن  هذا  البرتغالي يف  وقال 
ما  تنسى  اجلماهير  إن  القدم  كرة  يف  القول  »ميكن  يونايتد: 
وأضاف:  األخطاء«.  ترتكب  عندما  جيدة،  بصورة  فعلته 
»ميكنك أن تبلي البالء احلسن يف 34 مباراة، وتقدم مستوى 
سيئا يف واحدة وسيتذكر اجلميع تلك املباراة فقط، بول قادم 
يكن  لم  شارك  عندما  حتى  موقفه،  بسبب  سيئة  فترة  من 

الفريق جيًدا«.
وتابع: »التوقعات املنتظرة من بول عالية، فهو من العبي 
القمة، ومانشستر دفع الكثير لضمه، واجلميع توقع من بوغبا 
ما انتظرته اجلماهير من )كريستيانو( رونالدو يف يوفنتوس أو 
من )ليونيل( ميسي يف برشلونة«. وواصل: »الكل توقع هذا 
من بول يف مانشستر، الكل يعرف أنه ميلك اجلودة، ونحن 

بدورنا كفريق نثق فيه كثيًرا«.
الفترة األخيرة،  الكاحل يف  بوغبا من إصابة يف  وعانى 
تفشي  يتسبب  أن  قبل  املالعب،  إلى  للعودة  يستعد  وكان 
فيروس كورونا يف توقف النشاط، وعن ذلك علق فيرنانديز: 
»بدأ التدرب معنا يف األسبوع الذي سبق التوقف، وبالتالي 
مع  وسيتواجد  للمشاركة  سيعود  املوسم  يستأنف  عندما 
الفريق«. وأمت: »أعتقد أنه ميلك الكثير ليقدمه، ولديه جودة 
كبيرة، ومع الطاقة اإليجابية يف النادي بسبب فوزنا بالكثير 
بصبر  اجلميع  سيتعامل  جيدة،  بفترة  ومررونا  املباريات  من 

أكبر مع بول«.

مالديني ُيملي شروطه على ميالن
وضع اإليطالي باولو مالديني، املدير التقني مليالن، 

شروطه على طاولة إدارة النادي لالستمرار يف منصبه عقب 
االنتهاء من أزمة فيروس كورونا، واستئناف املوسم من 

جديد. وُعنّي مالديني كمدير للتطوير يف أوت 2018، قبل 
أن يتم ترقيته إلى منصب املدير التقني يف جوان 2019، 

ليعمل جنًبا إلى جنب مع املدير الرياضي السابق زفونيمير 
بوبان. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن إيفان غازيديس، 

الرئيس التنفيذي مليالن، تواصل مع األملاني رالف راجننيك 
لقيادة الفريق املوسم مع منحه صالحيات كاملة بشأن كل 

ما يتعلق بكرة القدم يف النادي.
من جانبها كشفت صحيفة »الغازيتا ديلو سبورت« 

اإليطالية أن مالديني طلب ضمانات من أجل االستمرار 
يف منصبه، أبرزها أن يكون له دور يف صنع القرار، وذلك 

فيما يتعلق بكل من سوق االنتقاالت وموقف املدرب.
وأشارت إلى أن غازيديس يقدر مالديني، وهو من 

اقترح االستعانة به يف النادي، إال أن أسطورة الروسونيري 
قرر إمالء شروطه بعد قرار اإلدارة بالتخلص من بوبان، 

باإلضافة إلى الصعوبات التي واجهها ليوناردو قبل رحيله.

تير شتيغن وبرشلونة على 
أعتاب التوصل التفاق حاسم

 كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود تطور جديد 
يف مفاوضات إدارة برشلونة مع األملاني مارك أندريه تير 

شتيغن، حارس مرمى الفريق األول، لتجديد عقده.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإنه مت 
استئناف املفاوضات من جديد مع جيرد فوم بروش وكيل 

أعمال تير شتيغن. وأضافت الصحيفة: »الطرفان يواصالن 
االقتراب من الوصول التفاق، والنادي يرى أن التجديد 

سيكون ُمكلًفا جًدا على املستوى املادي«.
وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة مقتنع بأن رغبة 

تير شتيغن هي االستمرار، ورغم ربط اسمه ببايرن 
ميونخ، فإن النادي األملاني وقع مع أليكسندر نوبل حارس 

مرمى شالكه مجانا. وأفاد التقرير، بأن اللجنة الفنية 
للنادي التي يترأسها جوسيب بارتوميو رئيس النادي، 

لم تتحدث بشكل رسمي عن األمر حتى اآلن، بعدما 
حدث تعديالت يف مجلس اإلدارة، وانضم للجنة جوردي 

مويكس بدال من إنريكي تومباس املستقيل مؤخًرا.

م عرًضا لنجم  آرسنال يقدِّ
أتلتيكو مدريد توماس بارتي
قدم آرسنال عرًضا لضم جنم أتلتيكو مدريد، خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، وفقا لتقرير صحفي 
إيطالي.

ويسعى ميكيل أرتيتا، املدير الفني آلرسنال، إلعادة 
بناء الفريق من جديد، بعدما تولى املسؤولية يف ديسمبر 

املاضي، خلًفا لإلسباني أوناي إميري.
ويف هذا الصدد، ذكرت صحيفة »كوريري ديلو 

سبورت« اإليطالية، امس األربعاء، أن الغانرز يسعون لضم 
الغاني توماس بارتي من الروخي بالنكوس.

ويساوي عرض النادي اللندني، قيمة الشرط اجلزائي 
يف عقد بارتي )43.5 مليون جنيه إسترليني(، وهو ما 

يجعله قريًبا من ملعب اإلمارات. وسيكون آرسنال مضطرا 
لدفع الشرط اجلزائي، لكون بارتي من العناصر األساسية 

يف أتلتيكو مدريد، وبالتالي لن يوافق ناديه على بيعه.
وشارك بارتي يف 35 مباراة مع األتليتي، يف جميع 

املسابقات هذا املوسم، وساهم يف تأهل الفريق لربع نهائي 
دوري األبطال، على حساب ليفربول. وأشارت »كوريري 

ديلو سبورت« إلى أن أرتيتا يتمسك بضم بارتي، من أجل 
تدعيم دفاعات الفريق الهشة بدءا من وسط امللعب، 

حيث يكافح لوكاس توريرا وزمالؤه منذ انطالق املوسم، 
دون مستوى ثابت.

ويف املقابل، يأمل أتلتيكو مدريد يف مكافأة بارتي على 
مستواه، من خالل تعديل عقده ومده حتى 2025، مع 
زيادة أجره، إلى جانب إدراج شرط جزائي بقيمة أكبر.

أكد غابرييل غرافينا، رئيس االتحاد اإليطالي 
لكرة القدم، أنه لن يستسلم بشأن استئناف 
منافسات الموسم الحالي، رغم كل الظروف 
التي تعانيها بالده، في الوقت الراهن، من 

تداعيات فيروس كورونا.
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي

للجنة  العام  االمني  وأوضح 
عبد  اجلزائرية،  والرياضية  االوملبية 
استمرار  حالة  يف  انه  إيزام،  احلفيظ 
كورونا  لفيروس  الوبائية  احلالة 
على  مرغمني  فسنكون  املستجد، 
تأجيل اجلمعية العامة العادية التي ال 
مسبق  اجتماع  بدون  تعقد  ان  ميكنها 
لوحدها  واملخولة  التنفيذية  للجنة 

لتحديد تاريخ اجلمعية العامة.
كانت  كورونا،  جائحة  وقبل 
اجلمعية العامة العادية للجنة االوملبية 
ماي  شهر  مبرمجة  والرياضية، 
النشاطات  كل  توقف  ان  غير  املقبل، 
الوضعية  جراء  الرياضية  والتظاهرات 
اللجنة  جعل  اجلزائر،  يف  الصحية 
تؤجل  االوملبية  للهيئة  التنفيذية 

االجتماع.
ومن املقرر ان يعقد اجتماع اللجنة 
اجل  من  اوال  »للكوا«  التنفيذية 

الرئيس  منصب  شغور  ملسالة  التطرق 
ثم  براف(  مصطفى  استقالة  )عقب 
املالية  للحصيلتني  اولية  دراسة  بعدها 
انعقاد  تاريخ  حتديد  وايضا  واالدبية 

اجلمعية العامة العادية.
واضاف إيزام »يتوجب على املكلف 
يف  استدعاء  االوملبية  اللجنة  بتسيير 
جمعية  تعيينه،  منذ  يوما   45 ظرف 
عامة استثنائية النتخاب رئيس لبقية 
االوملبية  االلعاب  بعد  ما  الي  العهدة 

بطوكيو، املؤجلة ل2021 »، وحسب 
بني  الفاصلة  الفترة  فإن  العام  االمني 
اجلمعيتني )45 يوما( ُتكن من اعطاء 
تولي  يف  الراغبني  للمترشحني  فرصة 
يستويف  والذي  االوملبية  الهيئة  رئاسة 

الشروط.
وبالنظر الى الوضعية الصحية التي 
العامة  اجلمعية  فان  اجلزائر  تعيشها 
مطلع  منطقيا،  تقام  ان  ميكن  العادية 

شهر جوان واالستثنائية يف جويلية.

 األمين العام للجنة األولمبية الجزائرية.. عبد الحفيظ إيزام:

 إذا استمرَّ الوباء سُنرَغم على تأجيِل 
الجمعّيِة العاَمة العاديِة

بسبب تعليق الّنشاط الرياضي 
»الفاف« ُتلِزم األندية باالتفاق مع 

العبيها حول الرواتب
عقدت جلنة العمل واملراقبة، املكلفة من قبل االحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم، بدراسة تداعيات ما بعد جائحة كورونا، من النواحي التنظيمية، 
أمس،  اول  الفيديو،  طريق  عن  اجتماعاتها  أول  والقانونية،  واملالية، 

برئاسة خير الدين زطشي.
تأثيرها  ومدى  األزمة،  تداعيات  كافة  دراسة  اللجنة على  وحرصت 
رواتبهم  وتخفيض  الالعبني،  بعقود  يتعلق  فيما  خاصة  األندية،  على 

خالل فترة التوقف.
وخلص االجتماع إلى إجبار األندية، على االستعانة مبالحق للعقود 
التي ستنتهي يف جوان، مع ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الالعبني، قبل 
تطبيق إجراءات تخفيض رواتبهم، خالل فترة تعليق النشاط. كما قررت 
اللجنة تأخير فتح باب االنتقاالت الصيفية، بناًء على تعليمات االحتاد 

الدولي لكرة القدم »فيفا«.

بن رحمة على رأس قائمة آرسنال، 
توتنهام، نيوكاسل وأستون فيال! 

نادي  مع  املوسم  هذا  رحمة،  بن  اجلزائري، سعيد  الدولي  اسم  برز 
برينتفورد، كواحد من أفضل الالعبني يف دوري الدرجة األولى اإلجنليزي، 

حيث جنح بفضل قدراته ومهاراته، يف خطف أنظار أكبر األندية.
مواطنه  األذهان سيناريو  إلى  أعاد  برينتفورد،  مع  الطائر  اجلناح  تألق 
ليستر سيتي،  السابق  ناديه  مع  بصورة خارقة  الذي ظهر  رياض محرز، 
بعد أن عانى التهميش يف فرنسا، وهو املصير نفسه الذي واجهه بن رحمة 
التأكيد على أنه  الـ24 عاًما، يف  قبل انتقاله إلى إجنلترا. وجنح صاحب 
من طينة الكبار، بعدما ُوضع على رأس قائمة املطلوبني يف عدة أندية، 
على غرار آرسنال، وتوتنهام، ونيوكاسل، وأستون فيال، وصنفته املواقع 

املختصة، كثاني أفضل العب يف الشامبيونشيب هذا املوسم.
وخاض بن رحمة حتى اآلن 72 مباراة مع فريقه، منذ انتدابه صيف 
2018، قادًما من نادي نيس الفرنسي، سجل خاللها 20 هدًفا، وقدم 

23 تريرة حاسمة.
وساهم أداء بن رحمة املميز هذا املوسم، يف فوز فريقه بعدة مباريات 
مهمة، ليصبح بني الفرق املرشحة للصعود إلى الدرجة املمتازة، باحتالله 

املركز الرابع برصيد 60 نقطة.

إدارة موناكو تلمِّح لشراء عقد سليماني 
الذي  سليماني،  إسالم  الفريق  بنجم  الفرنسي،  موناكو  نادي  أشاد 

يلعب معارا له وتنتهي إعارته مع نهاية املوسم احلالي.
ونشر احلساب الرسمي لنادي اإلمارة فيديو ألجمل لقطات سليماني 
مع الفريق حتت عنوان »خذوا كأسا من الشاي واستمتعوا بأفضل لقطات 
سليماني مع موناكو«. واعتبر الفرنسيون هذه التغريدة كنوع من التلميح 
إلمكانية شراء عقد الدولي اجلزائري، الذي يقدم يف موسم مميز مع موناكو.

توتنهام يتخلى عن فكرة انتداب عطال 
كشفت مصادر صحفية إجنليزية، أن جوزي مورينيو، مدرب توتنهام، 
الصائفة  يف  عطال،  يوسف  اجلزائري،  الدولي  انتداب  فكرة  عن  تخلى 
املقبلة، بعد أن استقر على إستقدام املدافع األمين لنادي نوريتش، ماكس 

أرون.
وأكدت ذات املصادر، أن مدافع نوريتش هو األقرب لالنضمام لنادي 
»السبيرز«، مع احتمالية التعاقد مع العب باريس سان جيرمان مونيي. 

تحديد موعد جديد لسباق فرنسا 
للدراجات

قال االحتاد الدولي للدراجات، امس األربعاء، إن سباق فرنسا تأجل 
ليقام بني 29 أوت و20 سبتمبر القادم، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، االثنني املاضي، عن عدم 
إقامة مناسبات عامة يف البالد، حتى منتصف جويلية، ضمن إجراءات 
العالم.  حول  شخص  مليوني  من  أكثر  أصاب  الذي  الفيروس،  احتواء 
وكان من املفترض إقامة سباق فرنسا، بني يومي 27 جوان و19 جويلية. 
وإسبانيا سيتبعان  إيطاليا  أن سباقي  للدراجات،  الدولي  وأضاف االحتاد 

سباق فرنسا، بعد مراجعة جدول منافسات الرجال.

سيحدد تاريخ الجمعية العامة العادية للجنة األولمبية والرياضية الجزائرية خالل االجتماع المقبل للجنة التنفيذية للهيئة 
األولمبية، حسبما علم من األمين العام للهيئة.

أول  بلوزداد،  شباب  فريق  أعلن 
ميدان  وسط  عقدي  تديد  أمس، 
الدفاعي حسني ساملي، واملدافع ريان 

حايس، ملوسمني إضافيني.
وإذا كان حايس قد تنقل إلى مقر 
اجلديد،  العقد  على  لإلمضاء  النادي 
توفيق  للفريق،  العام  املناجير  بحضور 
من  يتمكن  لم  ساملي  فإن  قريشي، 
املجيء إلى العاصمة، ليكتفي بالتوقع 
على عقد إلكتروني، حسبما أفادت به 

موقع  على  للشباب  الرسمية  الصفحة 
التواصل االجتماعي »فايسبوك«.

)22سنة(،  حايس  ميدد  وبهذا 
القادم من رائد القبة يف 2018، عقده 
الذي  وهو   ،2023 سنة  غاية  الى 
تسع  يف  وشارك  أيسر  كظهير  يلعب 

مباريات منذ بداية املوسم.
حسني  سيبقى  حني،  يف 
الفريق  أعمدة  من  يعد  الذي  ساملي، 
العاصمي، مرتبطا مع نادي »العقيبة« 

الى غاية 2022.
بسبب  البطولة  توقيف  وقبل 
الفارط،  مارس   16 يف  كورونا  وباء 
تتصدر  »البلوزدادية«  التشكيلة  كانت 
ثالث  وبفارق  نقطة  بـ40  الترتيب 
سطيف  وفاق  مالحقيه:  عن  نقاط 
ومعلوم  نقطة.  اجلزائر37  ومولودية 
اجلزائر  مولودية  واجلار  الشباب  أن 

تنقصهما مباراة واحدة.

شباب بلوزداد 
دان عقديهما لموسمين إضافيين الالعبان سالمي وحايس يمدِّ

سفيان  اجلزائري  الدولي  طالب 
القطري،  الغرافة  العب  هني، 
اجلماهير بالبقاء يف املنازل، للوقاية من 

اإلصابة بفيروس كورونا املستجد.
مؤسسة  موقع  مع  مقابلة  وخالل 
وجه  أمس،  اول  قطر،  جنوم  دوري 
»ابق  فيها  قال  للجماهير  رسالة  هني 
وعائلتك«.  نفسك  احم  املنزل،  يف 
قال  احلالية،  الفترة  يف  يفعله  وعما 
عائلتي  مع  البيت  يف  بالبقاء  »ألتزم 
من  الفردية  والتدريبات  وأطفالي، 

البدنية«.  لياقتي  على  احلفاظ  أجل 
يوميا،  بالركض  »أقوم  وواصل 
الذي  الفردي  البرنامج  إلى  باإلضافة 
البدنية،  اللياقة  مدرب  من  تلقيته 
يوميا،  لذلك لدي حصتان تدريبيتان 
مع اتباع برنامج محدد«. وأضاف »مع 
وجود طفلني يف املنزل، يجب أن ألعب 
معهما باستمرار، ألنه خالل اليوم ال 
التلفزيون«.  مشاهدة  فقط  ميكنهما 
هذا  الدوري  يف  فريقه  أداء  وحول 
تطورنا  أننا  »أعتقد  هني  قال  املوسم، 

املتواصل  العمل  تدريجيا، من خالل 
منذ أول يوم، وكانت مبارياتنا األولى 
التفاصيل  بعض  افتقدنا  لكننا  قوية، 
أن  علينا  لذلك  أخرى،  مباريات  يف 

نعمل أكثر لكي نكون أفضل«.
يف  الرابع  املركز  الغرافة  ويحتل 
نقطة،   28 برصيد  قطر،  جنوم  دوري 
نهاية  على  مباريات  تبقي خمس  مع 
وباء  بسبب  حاليا  املوقوفة  املسابقة، 

كورونا.

العب الغرافة القطري.. سفيان هني: 
علينا أن نعمل أكثر حتى نصبح أفضل

»الفيفا« ُيمِهل الزمالك 45 يوما لسداد مستحقات النقاز
تلقى احتاد الكرة املصري، امس األربعاء، مراسلة من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بتغرمي الزمالك يف قضية العبه 

السابق حمدي النقاز. وقال مصدر باحتاد الكرة، أن املراسلة تضمنت 4 ورقات، شملت العقوبات املوقعة على الزمالك.
وأشار املصدر إلى أن جلنة فض املنازعات بالفيفا رفضت شكوى الزمالك الذي اتهم العبه بالهروب، يف حني قبلت 
شكوى النقاز. وشدد فيفا يف خطابه على أن الزمالك مدين للنقاز مببلغ 288 ألف دوالر، أغلبها مكافآت لم يحصل عليها 
الالعب، بجانب مبلغ مليون و19 ألف دوالر، عقوبة لعدم التزام النادي بتعاقده مع الالعب. ومنح فيفا مهلة للزمالك 45 
يوما لسداد املستحقات وإال سيتم عقابه بإيقاف القيد ملدة 3 فترات انتقال. جدير بالذكر أن النقاز فسخ تعاقده مع النادي 

األبيض من طرف واحد أواخر العام املاضي، مؤكدا عدم حصوله على مستحقاته ملدة جتاوزت 4 أشهر.
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اب ِعيساوي للكاتب عبُد الوهَّ

يواُن اإلْسَبرِطي«! وايَة الَجزائريَة »الدِّ الـ »ُبوَكر« َتختاُر الرِّ
« للكاتب الُمتميز عبد الوهاب عيساوي،  يواُن اإلْسَبرطيُّ وايُة الجزائرية »الدِّ جت الرِّ توِّ

الصادرُة عن دار »ميم« للنشر، على رأس الروايات العربية المشاركة في الجائزة العالمية 
للرواية العربية الثالثاء المنقضي، حسب ما جاء في موقع الُمسابقة، وهذا بعدما تم إلغاء الحفل 

المقرر في أبو ظبي بسبب جائحة كورونا.

صارة بوعياد

من  عيساوي  الوهاب  عبد  الروائي  ويعد 
زّيان  جامعة  من  تخرج  باجللفة،   1985 مواليد 
ويعمل  إلكتروميكانيك  دولة  مهندس  عاشور، 
»سينما  األولى  روايته  فازت  صيانة،  كمهندس 
جاكوب« باجلائزة األولى للرواية يف مسابقة رئيس 
اجلمهورية عام 2012، ويف العام 2015، حصل 
أكبر  تعتبر  التي  للرواية  جبار  آسيا  جائزة  على 
دي  »سييرا  رواية  عن  اجلزائر،  للرواية يف  جائزة 
مويرتي«، أبطالها من الشيوعيني اإلسبان الذين 
خسروا احلرب األهلية وسيقوا إلى معتقالت يف 

شمال إفريقيا.
اجلائزة  »ندوة«  يف  شارك   ،2016 العام  ويف 
للكتاب  إبداع  )ورشة  العربية  للرواية  العاملية 
»الدوائر  روايته  وفازت  املوهوبني(،  الشباب 
 ،2017 للرواية  الصباح  واألبواب« بجائزة سعاد 
 2017 املنشورة  للرواية غير  فاز بجائزة كتارا  كما 

عن عمله »سفر أعمال املنسيني«.
اإلسبرطي«  »الديوان  رواية  اختيرت  وقد 

القائمة  من  عيساوي  الوهاب  عبد  للجزائري 
من  أعمال  ستة  وتضمنت  الدورة  لهذه  القصيرة 
حيث  والعراق،  ومصر  وسوريا  ولبنان  اجلزائر 
سراييفو«  »حطب  روايات  القائمة  ضمت 
للبناني  الهند«  للجزائري سعيد خطيبي و«ملك 
للسوري  الروسي«  و«احلي  الدويهي،  جبور 
زيدان  يوسف  للمصري  و«فردقان«  الرز،  خليل 

و«التانكي« للعراقية عالية ممدوح.
وتكونت جلنة التحكيم برئاسة الناقد العراقي 
الصحفي  وعضوية  املوسوي  جاسم  محسن 
الروسية  والباحثة  صعب  أبي  بيار  اللبناني 
أمني  اجلزائري  والروائي  زاريتوفسكايا  فيكتوريا 

الزاوي واإلعالمية املصرية رمي ماجد.
ويجدر الذكر أن اجلائزة العاملية للرواية العربية 
من أهّم اجلوائز األدبية املرموقة يف العالم العربي، 
تهدف اجلائزة إلى مكافأة التمّيز يف األدب العربي 
هذا  قراءة  على  اإلقبال  مستوى  ورفع  املعاصر، 
الفائزة  الروايات  ترجمة  عامليًا من خالل  األدب 
لغات  إلى  القصيرة  القائمة  إلى  وصلت  والتي 

رئيسية أخرى ونشرها.
تدار اجلائزة بالشراكة مع مؤسسة جائزة »بوكر« 
يف لندن وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة، أبو 
وبالرغم من  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ظبي يف 
أن كثيرًا ما يتم اإلشارة إلى اجلائزة العاملية للرواية 
أن  إال   « العربية  البوكر  »جائزة  بوصفها  العربية 
العاملية  اجلائزة  من  تأييد  أو  بتشجيع  ليس  هذا 
للرواية العربية أو من مؤسسة جائزة البوكر وهما 
واجلائزة  متامًا،  ومستقلتان  منفصلتان  مؤسستان 

عالقة  أي  لها  ليست  العربية  للرواية  العاملية 
بجائزة بوكر.

الكّتاب  أعمال  ترجمة  اجلائزة  تشجع  كما 
لغات  إلى  القصيرة  القائمة  يف  املرّشحني 
اجلائزة  تقدير  على  احلصول  أن  أخرى،حيث 
لذلك  العالم،  أنحاء  من  ناشرين  انتباه  يجذب 
الروايات التي تقترن باجلائزة حتصد أيضا زيادًة يف 
املبيعات وإمكانية الوصول إلى جمهور أوسع من 
القّراء يف العاملني العربي والعاملي خالل الترجمة.
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الّدكتور والمسرحي حبيب بوخليفة:

 مسرح الّشارع ُيَعّد المحرك الحيوي إلحداِث الوعي االجتماعي والسياسي
الدكتور  قّدم  اجلزائري،  الوطني  املسرح  منتدى  من  متواصل  لقاء  يف 
واملسرحي حبيب بوخليفة ورقة حتت عنوان »ضرورة فعاليات مسرح الشارع 
يف تركيب الوعي اجلمعي«، وهو خريج جامعة موسكو بشهادة دراسات عليا 

تخصص فنون درامية.
حول  املسرح  باملنتدى  مداخلته  يف  بوخليفة  حبيب  املسرحي  قال 
»ضرورة فعاليات مسرح الشارع يف تركيب الوعي اجلمعي«: »يستمد مسرح 
الشارع جذوره من مختلف التجارب املسرحية عبر التاريخ، فهو مرتبط مبفهوم 
أو بروتوكوالت تنظيمية  البشرية. لم حتدده أطر  املفتوح للمجموعة  الفضاء 

مثلما هو الفعل املسرحي للعلبة اإليطالية«.
مواصال حديثه قائال: »لقد ازدهر يف أواخر القرون الوسطى يف أوروبا 
تقدم  كانت  التي  املضحكة  البهالوانية  الفرق  بظهور  النهضة  عصر  بداية 
و«السكماروخي«  ديرالتي«  »الكوميديا  مثل  مرجتلة  هزلية  كمودية  عروضا 
يف روسيا فيما بعد و عدد كبير من الفنانني يف مختلف الفنون الذين كانوا 
ثم  املتفرجني،  بإرادة  بل  حتمي،  مقابل  ودون  للعامة  مهارتهم  يقدمون 
تقعص بعدما ظهرت بنايات املسارح الضخمة يف بداية القرن الثامنة عشر 

إلى غاية بداية القرن العشرين«.

»الجزائر العاصمة كانت فضاء شعبيا للفرجة والترفيه«
األداء  من  الشكل  هذا  »عاد  بوخليفة  أوضح  املمثل  أداء  وبخصوص 
بعد  باملدينة  املختلفة  املفتوحة  الفضاءات  العامة ويف  األماكن  التمثيلي يف 
احلرب العاملية الثانية يف فرنسا يف إطار تنظيمي خاص باملهرجانات، أقيم يف 
أماكن مختلفة مثل الساحات، احلدائق العامة، الشوارع الرئيسية، حيث 
يستطيع جمع أعداد غفيرة من املتفرجني، »أفينيون« كانت وال تزال منطلق 

تنظيم هذه التظاهرة«.
مشيرا إلى أنه قد انتشر هذا الشكل من املسرح )Art street( يف 
كثير من املدن الفرنسية خصوصا بعد الثورة الشبابية يف ماي 1968، وقد 
لبعض  أو  عموما  للمسرح  للترويج  املسرح  من  النوع  هذا  أمريكا  استغلت 
فرنسا  وتبقى  الشيوعي.  الزحف  وإبان  اإلشهارية  للدعاية  كذلك  الفرق، 
اليوم البلد األكثر اهتماما مبسرح الشارع، حيث تنظم أكثر من 250 مهرجان 

يف مختلف مدنها.
املسرح  من  الشكل  هذا  واألفارقة  العرب  نحن  منلك  »ألم  متسائال: 
ولكن بشكل وأهداف تختلف عن املجتمعات األوروبية؟، فبجانب ساحة 
الشهداء بالعاصمة )باب الوادي، القصبة( يف منتصف القرن التاسع عشر 
كانت هناك عروض احلكواتي والقوال ومسرح خيال الظل، ال تزال قائمة 
للفرجة  يعتبر فضاء شعبي  الشقيق  باملغرب  الفنا  وكذلك يف ساحة جامع 
للمدينة  النابض  القلب  إنها  والسياح يف مدينة مراكش،  للسكان  والترفيه 

وعلى مر السنة«.
الوعي  احليوي إلحداث  احملرك  له  بالنسبة  الشارع  مسرح  يعتبر  حيث 
وإبراز  االجتماعية  الروابط  ومتتني  املتلقي  يف  والسياسي  االجتماعي 
اخلصوصية الطبيعة البشرية بحكم التفاعل بني الفنانني املبدعني بأساليب 
وألوان مختلفة يف ظل حرية جمالية ومهارة متميزة مطلقة، إن التفاعل احلي 

بني املشاهد واملؤدين يبعث يف نفس حالة االطمئنان بعيدة عن بروتوكوالت 
السيطرة التنظيمية التي نراها يف الفضاءات املغلقة، فاحلرية والتبادل جوهر 

التظاهرة.

»مسرح الّشارع مرتبط بفكرة االحتجاج والتعبير«
والتعبير من طرف  يرتبط مع فكرة االحتجاج  الشارع  أن مسرح  مبرزا 
بسطاء الشعب عن الرغبة يف التغيير مثال: استغالل بعض املدن البريطانية 
و الهندية والروسية الطبقات العمالية مسرح الشارع يف توعية الناس بحقوقهم 
وواجباتهم نحو الوصول إلى العدالة االجتماعية. و يف كل االحتجاجات 
االجتماعية يف النظم الليبرالية الرأسمالية يكون مسرح الشارع حاضرا بقوة.
على  الشارع  مسرح  يختصر  ال  أنه  بوخليفة  حبيب  األخير  يف  مفيدا 
بقضايا  االهتمام  و  اجلمعي  الوعي  يحي  بل  ثورية  أو  فقط  تسلية  أهداف 
األمة و يربي األجيال على ذوق الفن املسرحي بشتى أشكاله و أنواعه، ففي 
غياب نشاط مسرحي عمومي متوازن بريبرتوار مستمر ومتباين من الضروري 
أن املجتمعات العربية تعيد تنظيم هذه التظاهرات الشعبية التي تسمح بربط 

الفن املسرحي باجلمهور الواسع و تكوينه مستقبال للعروض يف القاعات«.
ليختم ورقته التي نصت على إشكالية ضرورة فعاليات مسرح الشارع 
على  املسرح  انتصار  معركة  سنربح  :«حتما  اجلمعي«  الوعي  تركيب  يف 
املسرحي  الفن  يكون  أجياال  ونربي  الشمولية  الفاسدة  و  املفسدة  األنظمة 

عندها متعة ومدرسة«.
صارة بوعياد

وجهة فنية وثقافية في الغرب الجزائري 
متحف »مامو« يعتمد على مشروع 

جديد بتقنية عالمية 
متاشيا مع تطور التكنولوجيا 
السينوغرافيا  تقنية  واستعمال 
يعتمد  العاملية،  املتاحف  يف 
اقتراح  بوهران  »مامو«  متحف 
منها  العمليات،  بعض  جتسيد 
اإلضاءة ووضع لوحات للعرض 
ومكتبة ومتاجر متحفية ومقهى 

وغيرها.
العمومي  املتحف  يسير 

الوطني للفن احلديث واملعاصر لوهران »مامو«، بعد مرور ثالث سنوات على 
تدشينه نحو تبوأ مكانة متميزة يف املشهد الثقايف لعاصمة غرب البالد على 

الرغم من انعدام ميزانية خاصة به.
وحتتل هذه املؤسسة املتحفية، التي مت تدشينها يف 21 مارس 2017 موقعا 
استراتيجيا يف وسط مدينة وهران داخل املقر الواسع لألروقة اجلزائرية سابقا، 
وحي   »1954 نوفمبر  »أول  وساحة  لوهران  اجلهوي  املسرح  عن  بعيد  غير 

»سيدي الهواري« العتيق.
ويعتبر هذا املرفق الثقايف، الذي يعد أول متحف للفن احلديث واملعاصر 
على  ونافذة  وسياحية  وثقافية  فنية  وجهة  اجلزائري  الغرب  مستوى  على 
تلح  كانت  فنية  توثق ألسماء  الوطن،  وخارج  داخل  من  لفنانني  إبداعات 
يف كثير من املناسبات الثقافية على استحداث منشأة موجهة لإلبداع الفني 

املعاصر.
الناشئة  لدى  متحفية  ثقافة  غرس  على  »مامو«  متحف  إدارة  وتراهن 
الفنون  تنظيم ورش يف مختلف  الثقايف من خالل  اإلشعاعي  الطابع  وتعزيز 
العلم  مع  فنانني،  تنشيط  ومن  سنة  العمر15  من  البالغني  األطفال  لفائدة 
أن الورش التي أقيمت يف موسم الصيف املاضي جلبت الكثير من األطفال 

الشغوفني بالفن البصري.
كما أطلقت وزارة الثقافة عملية لتجهيز متحف الفن احلديث واملعاصر، 
التي  للثقافة  الكبرى  املشاريع  اجناز  لتسيير  الوطنية  الوكالة  بها  ستتكفل 
باشرت يف إعالن عن مناقصة وطنية الختيار مكتب دراسات يقوم بإعداد 

دراسة سينوغرافية لتجهيز هذه املؤسسة املتحفية.
ومن أجل جعل متحف »مامو« يتماشى مع املواصفات العاملية ملتاحف 
اإلضاءة  منها  العمليات  بعض  اقتراح جتسيد  مت  واملعاصرة،  احلديثة  الفنون 
ووضع لوحات للعرض ومكتبة ومتاجر متحفية ومقهى وغيرها، مع العلم أن 
هذه االقتراحات جاءت بعد االستماع إلى انشغاالت الفنانني التشكيليني 

وصناع اإلبداع الفني.
ق.ث
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تواصل جامعة ابن خلدون بتيارت سعيها يف إيجاد اجنع السبل 
لضمان السير العادي لتسيير شؤون إدارة اجلامعة.

هذه املرة من خالل تنظيم أول عملية انتخاب رقمية عن ُبعد، 
بعد أن كانت قد عمدت يف وقت سابق إلى عقد اجتماعاتها عبر 
اخلط. العملية حسبما صرح بها مسؤول اإلعالم للجامعة تومي زين 
العابدين، تأتي يف إطار اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس 

كورونا املستجد عبر تفادي جميع انواع التجمعات.
تقنية  اعتماد  إلى  اجلامعة  بإدارة  دفع  مما  فيها اإلجتماعات،   مبا 
التواصل عن بعد يف عملية انتخاب رئيس املجلس العلمي للجامعة.
تنفيذا للتعليمة الوزارية القاضية بضرورة الفصل بني صالحيات 

مدير املؤسسة اجلامعية ورئيس املجلس العلمي للجامعة.
األمر الذي استدعى عقد اجتماع عبر اخلط، شارك فيه جميع 

رؤساء املجالس العلمية لكليات ومعهد البيطرة باجلامعة.
مت فيه استخدام تطبيق رقمي للتصويت، اين أفرزت النتائج فوز 
البروفييور  السياسيه  والعلوم  احلقوق  لكلية  العلمي  املجلس  رئيس 

بوراس عبد القادر برئاسة املجلس العلمي للجامعة.

تشهد غالبية الصيدليات 
املقويات  على  كبيرا  إقباال  بجاية،  بوالية 
األطباء  أصبح  أن  والفيتامينات،بعد 
بـ  املصابني  للمرضى  خاصة  بها  يوصون 
تعب  يف  املرض  لتسبب  »كورونا«بالنظر 
اجلسم  تقوية  فإن  ثمة  ومن  وحاد  بالغ  عام 
بالذكر  ونخص  الغذائية  املكمالت  بهذه 
وهو  و2000    1000 »جالفور«  مقوي 
مبساعدته  واملعروف  امللكي«للنحل  »الهالم 
يف تقوية اجلسم ومده بالقوة وفتح الشهية، 
يف  بفائدته  املعروف   C للفيتامني  إضافة 
اإلصابة باإلنفلونزا بشكل عام كونه مقوي 
أيضا وصرح لنا بعض الصيادلة بأن الطلب 

هاذين  على 
خاصة  األيام  هذه  الغذائيني،زاد  املكملني 
من  املواطنون  وتعرف  املرض  انتشار  بعد 
الطبية  الوصفة  على  املرضى  أقارب  خالل 
والتي  للعالج  األطباء  يقدمها  أصبح  التي 
جعل  املكملني،ما  هاذين  وصف  تتضمن 
ممن  املواطنني  من  الكثير  اهتمام  محط  منه 
فضلوا اقتناءه مسبقا والشروع يف أخذه تقوية 
ملناعة أجسامهم. زيادة على تفضيلهم أخذ 
مقويات ومضادات حيوية طبيعية من خالل 
القرنفل،ما  مادة  شراء  على  أيضا  اإلقبال 
تسبب أيضا يف طوابير أمام بعض محالت 
بيع البهارات التي توفرت عندها هذه املادة 

الزجنبيل،مع  ملادة  إضافة 
بها  يفتقد  احملالت  هذه  أغلب  أن  العلم 
فإن  ثمة  ومن  الطبيعيني.  املضادين  هاذين 
العلم بتوفره لدى أحد هذه املتاجر يتسبب 
اليوم يف طوابير أمامه وهو ما بأحد محالت 
بيع هذه املنتجات ببلدية القصر من خالل 
هاتني  لشراء  للمواطنني  كبير  عدد  توافد 
طبيعية  وصفات  يف  املادتني،الستعمالهما 
الفيروسات  على  والقضاء  اجلسم  لتسخني 
التواصل االجتماعي  خاصة وأن صفحات 
هذه  الستخدام  معروفة  طرق  عدة  نشرت 

املواد الطبيعية للعالج.
بـــلقاسم.  ج

بعد اعتمادها على تقنية االجتماعات عبر الخط

م  جامعُة »ابن خلدون« بتيارت ُتنظِّ
أّوَل عمليِة انتخاٍب رقميَّة

بعد نصائح باستعمالها في عالج »كورونا«

إقباال كبير على المقويات والمكمالت بالصيدليات  ببجاية
تلمسان 

 مديريُة التَّكويِن ُتسّلم 
الواليَة  45 ألَف 
كمامٍة طبَية معقمة 

سلمت مديرية التكوين والتعليم 
املهنيني لوالية تلمسان أزيد من 45 
ألف كمامة طبية معقمة إلى والي 

الوالية، لتوزيعها حسب احتياجات 
األطقم الطبية.

وأفادت وزارة التكوين والتعليم 
املهنيني، يف بيان لها أن إنتاج هذه 

الكمامات الطبية املعقمة مت يف إطار 
املبادرة التضامنية التي يقوم بها أساتذة 
وعمال قطاع التكوين والتعليم املهنيني 

منذ ظهور الوباء.
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100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

حياَتك  َيعُبرون  أشخاٌص  ُهناَك    
هَي  وال  البرِّ  إلى  هَي  ال  َصيٍف،  كغيمِة 
اكرَة  إلى الَبحِر. وُهناك آَخرون َيسكُنون الذَّ

إلى األبِد؛ كَما لو أنَُّهم من ُمكوِّناِتها.
عبُد  واملُترِجُم  واإلْعالميُّ  األستاُذ 
ِمن  َتاكسانة،  َقريِتي  ابُن  بوَباكير،  العِزيز 
نا األرض، كما  هِذه الِفئة التِّي تشرُِّف أُمَّ
ثانويِة  يف  َعرفُته  َعلياِئه.  يف  الكرُز  َيفعُل 
مًعا،  درسَنا  ألنَّنا  بِجيجل،  »الِكندي« 
وفييِتي،  السُّ االِتاد  إلى  يذهَب  أن  قبَل 
حيُث  ِبيترْسبورْغ«،  »َسان  إلى  وتديًدا 
بِعينّيات. أّما أنا،  درَس اإلعالَم نهايَة السَّ
ورْبون«  فالتحقُت - فيَما بعُد - بجامعِة »السُّ
يمياِئّيات. ثمَّ  بباريس، حيُث درسُت السِّ
األدب  معهِد  يف   - َجديٍد  من   - التقيَنا 
الثَّماِنينّياِت،  اجَلزائر  مطلَع  بجامعِة 
حيُث دّرَس اآلداَب األْجنبّيَة بَتفّوٍق، يف 
ُم ُمحاضراٍت لطلبِة  ُيقدِّ ي بقَي  الذِّ الوقِت 
بعَض  أحُضر  ما  عادًة  وكنُت  اإلعالم. 

. ِحَصصه يف اإلخراِج التِّلفزيونيِّ
كاأللف  متالزمني  آنذاك       عشنا 
ومورقة،  بهية،  العاصمة  وكانت  والباء، 
واحلياة ممكنة رغم بعض املوت. لقد قضينا 
عليها،  نحسد  حقيقية  بوهيمية  حياة 
هيمنجواي  إرنست  عاشها  التي  كتلك 
فيتزجيرالد، وكالثنائي سليمان  وْسكوت 
عبد  كاملمثلني  أو  بوليفة،  ومحد  جوادي 
نقرأ  وكّنا  بورزاق.  وعلي  شلوش  النور 
ونناقش كّل ما نعثر عليه من آداب عاملية 
كانت  الفترة  تلك  يف  وجزائرية.  وعربية 
بأسماء  نلتقي  جعلتنا  جوهرة  العاصمة 
واملوسيقى  والفكر  والسرد  الشعر  وازنة يف 
والسينما: املخرج يوسف شاهني، الشاعر 

الشيخ  النواب،  مظفر  درويش،  محمود 
إمام، أحمد فؤاد جنم، يفجينييافتوشنكو، 
املوسيقار مارسيل خليفة، محمد بوليفة، 
وطار،  فوتيي،  روني  بوا،  مارسيل 
محمد  جيلي  الرحمن  عبد  بوجدرة، 
حسني األعرجي أبو العيد دودو، وآخرين 

من الذين جعلوا احلياة قابلة للعيش.
بوباكير ال ميلك ذاكرة قوية ألنه ذاكرة 
كان  وقد  النسغ،  إلى  اخللية  من  برمته، 
ذلك مدهشا حقا. يعرف تفاصيل الرواية 
األمريكية،  الرواية  واألوروبية،  الروسية 
واملفكرين  والساسة  والفنانني  املؤلفني 
والديانات،  والشخصيات  واملترجمني 
واألزمنة،  األماكن  واملآثر،  األقوال 
مجتمعة  العصور  كّل  عاش  أنه  لو  كما 
ويهوذا  وبوذا  والشيطان  املالك  وعرف 
اإلسخريوطي. رّبا كان ذلك أحد العوامل 
التي جعلته استثناء مثيرا، وكائنا ذا قدرة 
عجيبة على السرد اعتمادا على األسماء 
لو  كما  واجلزئيات،  والتواريخ  واألحداث 
تتسكع يف  لها  شأن  مدّونات ال  عدة  أنه 
والطبل  الكرة  مدن  اآلثمة،  املدن  شوارع 

واملزمار والغوغاء.
السوفييتي  االتاد  من  عاد  أنه  أذكر 
األيديولوجيات،  من  ضجرا  منكمشا، 
ومن املاركسية التي انحرفت عن مثاليتها، 
كما عايشها هناك. ذاك ما استنتجته من 
احلديث  قليل  وظّل  العالمات،  بعض 
مرحلة  وسمت  التي  التجربة  هذه  عن 
كائنا  أو  عبثيا،  أصبح  لقد  السبعينيات. 
إخفاقات  إلى  بالنظر  التصنيف  عدمي 
والفكر،  والسياسة  الفلسفة  يف  اإلنسان 
ويف احلياة. كان يشعر بالالجدوى. لذلك 
عالم  بناء  إلى  املستمّر،  الرفض  إلى  مال 

خاص به، إلى الكفرباليقني. لقد أصبح 
ونسي  املطلقة،  النسبية  يشبه  ما  يعيش 
وظل  املستقبل،  هو  يومه  كان  الزمن. 
قلقا، رغم هدوئه االستثنائي الذي يشبه 

باقة من القطن يف أرض الرّب.
كأستاذ  األولى  بداياته       كانت 
عسيرة جدا، مرهقة، وليست ذات معنى. 
لقد كان بال راتب شهري، وبال سكن، 
بني  ما  متنقال  شهور  عدة  خالل  وظل 
استقر بحسني  أن  إلى  الشعبية،  الفنادق 
طرابلس  بشارع  صغيرة  غرفة  يف  داي، 
كما  الكراء،  دفع  وجد صعوبة يف  حيث 
حصل لكثير مّنا يف سياق تاريخي أهبل. 
الشهري.  راتبي  معه  اقتسمت  لذلك 
هكذا عشنا جنوب العاصمة كملعونني ال 
النكد، لم  وجهة لهما.لكنه، رغم ذلك 
وكان  وحيد،  كمتكأ  القراءة  عن  يتوقف 
وبإحاالت  نادر،  بإتقان  محاضراته  يقدم 
وكان  وفلسفيا،  معرفيا  ومؤثثة  مركبة، 
قريبة  متواضعة،  جامعة،  شخصية 
الشعراء  أوساط  ومن  اجلميع،  من  جدا 
ببعض  واألكادمييني،  واملثقفني  والكتاب 
احلذر والتكتم. لقد كان نبيها يف تعامله، 
وقليل الكالم، حتى عندما يالحظ أخطاء 

وتعاسات املثقفني واملنظرين واألدعياء.
مع الوقت انخرط يف التأليف والترجمة 
ومن  جيدا،  يتقنها  التي  الروسية  من 
منهجيته  دقيقا يف  وكان  أيضا،  الفرنسية 
اجلميل  السرد  هذا  ويف  ومعلوماته، 
والرواية،  القصة  من  يقترب  جعله  الذي 
كعبقرية أدبية راقية استولى عليها اإلعالم 
والتاريخ. نشر بوباكير عدة كتب، ومنها: 
لكتاب  ترجمة  املغاربية،  األنتليجنسيا 
فالدميير ماكسيمينكو، تداعيات )مقاالت 

صحفية(، بوتفليقة رجل القدر، مذكرات 
موريسكي  جديد،  بن  الشاذلي  الرئيس 
ماركس(،  كارل  عن  )كتاب  اجلزائر  يف 
 19 الروسي،  االستشراق  يف  اجلزائر 
جوان، تصحيح ثوري أم انقالب؟ وغيرها 
التي قدمت خدمات جليلة  املؤلفات  من 
وجدال  اهتماما  شهدت  كما  للقارئ، 
املسؤولني  بعض  أفعال  وردود  واسعني، 

والعسكريني الذين استاءوا من كتاباته.
هذا  عرف  فقد  ذلك  إلى  إضافة      
اإلعالمي واملترجم بعدة مقاالت صحفية 
تقلد  كما  متخصصة،  ومحاضرات 
عدة  يف  واشتغل  إعالمية،  مسؤوليات 
صحف، ومنها اخلبر األسبوعي، وجريدة 
مجموعة  فيها  نشر  التي  املصرية  األهرام 
يفعله  ما كان  الهاالت، على شاكلة  من 
محمد حسني هيكل.بوباكير ينشر حاليا 
سلسلة من املقاالت على شبكة التواصل 
ومادة  مراجع،  بحق  وهي  االجتماعي، 
تأثيث  يف  منها  االستفادة  وجب  علمية 
قراءاتنا  بعض  مراجعة  ويف  العقل، 
السابقة التي بنت على اجلانب الشفهي، 
هذا  املعلومة.  مصادر  يف  التدقيق  دون 
فحسب،  الثقافة  ميثل  ال  النير  الرجل 
العالية، وهذا اإلمحاء  إنه هذه األخالق 
يف  زاهدا  متصوفا،  يجعله  الذي  اجلليل 
أمر الدنيا وسفاسفها، بعيدا عن السلطان 
واحلاشية، وقريبا من األرض والناسك يف 
صورته املضيئة التي ميكن أن نحلم بها يف 
السياقات العمياء. على اجلزائر احلقيقية 
أن تفتخر ألنها أجنبت عبد العزيز بوباكير، 

نابغة وإنسانا.
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أقالم

عبُد الَعزيز 
ُبوباِكير

بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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ِمن َبني األثاِر اجَلانبّيِة 
لوباِء »ُكورونا« امُلستَجد، 

ِتلُكُم اخلسائُر االقتصادّيُة 
ِف عجلِة  اجَمة عن َتوقُّ النَّ

ركاِت  اإلنتاِج بالّنسبِة إلى الشَّ
ورِة االقِتصادّيِة  وَشلِل الدَّ

سبِة إلى امُلؤّسساِت؛ فمنُذ  بالنِّ
حي  إعالِن حالِة احَلجِر الصِّ
وَتطبيِق إجراءاٍت اسِتثنائّيٍة 

للِوَقاية من الَفيروس اخَلطيِر، 
حَة الُعموِميَة،  د الصِّ ي ُيهدِّ الذِّ
حي للُمواطِن  ويضُع األمَن الصِّ

على ِمَحك اخَلطِر، دَخلْت 
ساِت االقتَصادّيِة  آالُف املؤسَّ

ركاِت اإلنَتاجّيِة يف حالِة  والشَّ
ر  َحجٍر اقتصاديٍّ َحقيقيٍّ أثَّ
ركاِت،  ِسلًبا على َمداخيِل الشَّ

َبل وضَع اآلالَف ِمنها على 
حافِة اإلفالِس؛ ولهَذا ميِكُن 

ي  القوُل إّن اإلجراءاِت التِّ
خَذها الوزيُر األّوُل، عبد  اتَّ

الَعزيز جّراد، يوَم أمٍس، 
لَتخفيِف اخَلسائَر على هِذه 
ركاِت، وُمساعدِتها على  الشَّ
ة  َتاوِز امِلَنة االقِتصاديَّ
االْسِتثنائّيِة، ِبا َيجعُلها 
ُمستعّدًة إلعادِة َتريِك 
ورِة اإلنتاجّيِة  َعجلِة الدَّ

واحِلفاِظ على الُعّمال؛ ذلَك 
ألنَّ االهِتماَم - يف رأِينا - 

بامِللّف االقِتصادي ال يقلُّ 
أهميًة على االهتماِم بِصّحة 
امُلواطِن؛ فالّركوُد االقِتصاديُّ 
الذي يشهُده االقتصاُد الَعاملُي 
- وأيًضا االقتصاُد امَلّلي - قْد 
يخِلُق أزمًة اقِتصادّيًة خاِنقَة 
ر ِسلًبا على امُلواطِن، وِمنُه  ُتؤثِّ
على االستقراِر االجِتَماعي؛ 

ي  وِمن ُهنا فاإلجراءاُت التِّ
اّتخذتها احُلكومُة حلمايِة 

ركاِت اإلنتاجّيِة  الشَّ
وامُلؤّسساِت االقِتصادّيِة 

تضيًرا مِلا بعَد كورونا تبَقى 
على جانٍب َكبيٍر من األهمّيِة 
ـ وَستساِعد - دوَن شٍك - يف 

تخفيِف الَوطأِة على الّشركاِت 
ومنُه على الَعامل.

َلقد خّلَف »كورونا« وضًعا 
اسِتثنائًيا على كلِّ األصِعَدة؛ 
فالّصورُة يف ُمجمِلها َشبيهٌة 

بحالِة حرٍب َحقيقّيٍة، 
ورُة بعَد »كورونا«  وستكوُن الصُّ

كحالِة اخُلروِج من احَلرِب؛ 
إْذ َتقتِضي إعادَة بناِء الَبلِد 

اجتماعًيا، ِصحًيا، اقِتصادًيا، 
ا، إعالِمًيا  إنسانًيا، ِسياسّيً

وُمؤّسساِتًيا، ِبا ُيفِضي لبناِء 
الّدولِة اجَلزائريِة يف شكٍل 

َجديٍد )اجلزائُر اجلديدة(، 
تكوُن - إلى َجانِب ما سلَف 

ذكُره - أرِضيُتها احُلرّيَة 
ميقراطّيَة والعدالَة  والدِّ

عايُش يف  االجِتماعّيَة، والتَّ
إطاِر االختالِف، واالخِتالُف يف 
عدُد يف إطاِر  عدِد، والتَّ إطاِر التَّ

الِوحَدة الَوطنّيِة. 

إحصاُء 2160 حالًة  و  708 ُمتعاِفني 

تسجيُل 90 إصابًة جِديدًة بـ »كوفيد – 19« و10 وفياٍت
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء »كورونا« 
يف اجلزائر، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 90 إصابة جديدة 

بفيروس »كورونا«، ليرتفع إجمالي املصابني إلى 2160 حالة موزعة 
عبر 47 واليًة،  جرى تأكيد اإلصاباتها  بتقنية الـ )بي. سي. 

أر(. يذكر أن اجلزائر سجلت صفر إصابة جديدة يف  26 والية يف 
الوطن. وكشف جمال فورار، أمس األربعاء يف ندوته الصحفية التي 

يعقدها يوميا، عن تسجيل 10 حاالت وفاة جديدة موزعة عبر 6 
واليات ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات إلى 336 حالة وفاة.  وأشار 
الناطق الرسمي للجنة أن عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء بلغ 708 

حاالتت،  بزيادة 17 حالة شفاء يف األ 24 ساعة األخيرة، بينما 
خضع للعالج بالبروتوكول اجلديد )الكلوروكني( 3213 حالة. 

البّيض

ر طائرًة مروحّيًة للبحِث عن طفٍل َمفقود  الّدرُك يسخِّ
الثالثاء  يوم  مساء  من  امتدت  والتي  سنوات،  العمر 4  من  البالغ  غامن  احلق  عبد  الطفل  عن  البحث  عملية  شهدت 
وإلى غاية صباح أمس األربعاء،  وجود تعزيزات أمنية كبيرة من قوات الدرك الوطني واحلماية املدنية عبر تسخير عشرات 
املركبات كما مت تسخير طائرة مروحية للمساهمة يف العملية.  عبد احلق مت العثور عليه بعد بحث شارك فيه كذلك مئات 
املواطنني الذي لبوا نداء والده للبحث عنه بعد أن فقده والده يف منطقة معزولة، حيث  خرج للتنزه رفقه أفراد عائلته يف 
مكان يبعد عن مدينة البيض بأربعني كلم مبنطقة سهبية تكثر بها الكالب املتشردة والذئاب.  و بعد إطالق الوالد نداء 
االستغاثة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وعبر اخلط األخضر للدرك الوطني، انتفض مئات األشخاص الذين قاموا 
بتمشيط املنطقة طيلة ليلة كاملة ليتم العثور عليه عند أحد الرعاة،  الذي وجده واحتفظ به طيلة الليل خوفا عليه من 
احليوانات املفترسة. ويف الصباح، توجه إلى الطريق الوطني 102 الرابط بني البيض وتيارت ليبلغ عن وجةد الطفل ساملا 
معافى.                                                                                                              نور الدين رحماني 

الدار البيضاء بالعاصمة 

فتُح تحقـيق فـي مالبسـاِت وفـاة تقنــِي 
َطيــراِن فــي األمـــِن الَوطنـــــي 

لألمن  اجلوية  للوحدة  تابع  طيران،  تقني  وفاة  قضية  يف  حتقيق  فتح  العاصمة،  اجلزائر  البيضاء،  الدار  نيابة  قررت 
الوطني.وحسب بيان صدر عن املديرية العامة لألمن الوطني يوم أمس، فإّنه مت يوم الثالثاء يف حدود الساعة الثامنة 
مساء اكتشاف حافظ الشرطة بلوزاني بوبكر، تقني يف الطيران، تابع للوحدة اجلوية لألمن الوطني متوفيا، من ِقبل 
واصل  الوفاة،  ظروف  العاصمة.وحول  اجلزائر  البيضاء،  بالدار  مقرها  الكائن  الوحدة  ذات  بثكنة  غرفته  زمالئه يف 
البيان: »الوفاة التي وقعت يف ظروف مجهولة وأثارت ذهول منتسبي األمن الوطني وباألخص منهم زمالئه، كون 
املرحوم ميتاز بخصال مهنية وإنسانية معترف بها لدى اجلميع«. وتابع املصدر نفسه أّن النيابة املختصة إقليمًيا فتحت 

حتقيًقا لتحديد أسباب ودوافع هذه احلادثة.

خالد دحماني 

ـّاض هــويلي بلسـان: ريــ

وممارسو  عمال  أمس،  صبيحة  نظم، 
وقفة  بومرداس  شرقي  بدلس  الصحة 
املؤسسة  مدخل  أمام  احتجاجية 
بوسط  الواقعة  االستشفائية  العمومية 
استالم  عدم  خلفية  على  املدينة، 
شهر.أوضح  من  ألزيد  ملستحقاتهم 
رواتبهم  دفع  يف  التأخر  أن  احملتجون 
الوقفة  تنظيم  إلى  دفعهم  الشهرية 
مطلبهم  إيصال  بغرض  االحتجاجية 
جتمع  حيث  املعنية،  للسلطات  املشروع 
مدخل  عند  املوظفني  من  العشرات 
استيائهم  عن  معبرين  املستشفى، 
دفع  يف  املسؤولة  اجلهات  تأخر  من 
أن  املعنيون  مستحقاتهم.وأضاف 
املشكل تسبب لهم يف صعوبات مالية،  

عائالت  أرباب  أغلبهم  وأن  السيما 
العديد  ولديهم أطفال صغار يحتاجون 
تلبيتها. عليهم  التي  املتطلبات  من 
به  متر  الذي  للظرف احلساس  وبالنسبة 
كورونا،  جائحة  تفشي  جراء  البالد 
أنهم  دلس  مستشفى  عمال  كشف 
املرضى،  خلدمة  نهارا  ليال  مجندون 
باملدينة  الصحة  قطاع  أن  على  عالوة 
يستقبل يوميا عشرات احلاالت املشتبه 
األمر  التاجي،  بالفيروس  إصابتها  يف 
حتت  مهامهم  ميارسون  جعلهم  الذي 
الرواتب  مشكل  ويأتي  شديد،  ضغط 

ليزيد من معاناتهم- على حد قولهم.

سميرة مزاري

بومرداس 

حــة  بدلــّس  ُينّظـمــون  وقـــفًة احتجاجيـــّة ُمماِرســو  الصِّ

أمر َبترميِم َجميِع املساجد العتيقة. . تبون: 

ال ُبدَّ من االهتماِم بالُمعّلِم واألستاِذ 
والَباحــِث للّنهــوِض   بالجزائــٍـر 
 أشاد رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، يوَم أمس، بخصال العالمة عبد احلميد ابن باديس مبناسبة 
إحياء يوم العلم املصادف لــ16 أفريل من كل سنة، حيث قال:لقد حارب شيخنا العالّمة عبد احلميد 
بن باديس حّتى آخر رمق من حياته، كّل املخططات االستعمارية الفرنسية لطمس الهوية الوطنية، وهدم 
عقيدة األمة، ومحاولة القضاء على لغتها، وإفساد أخالقها، وتشويه ثقافتها، وتصّدى خلطط اإلدماج 
العتيقة  ا بترميم جميع املساجد  الرئيس تبون، أمس األربعاء، عن توجيهه أمر  بقوة«.وكشفت رسالة 
يف اجلزائر، ويف مقّدمتها اجلامع األخضر يف قسنطينة، الذي كان الشيخ عبد احلميد بن باديس يلقي 
فيه الدروس  التفسير واحلديث. وأوضح يقول: »ما أكثر الرجال من األولني واملتأخرين الذين أجنبتهم 
أمثال  البصمات  وتفانيهم من  وأعمالهم  بتضحياتهم  التاريخ  امتداد  وتركوا على  الطاهرة،  األرض  هذه 
الشيخ العالمة سيدي محمد بلكبير طيب اهلل ثراه، املتخصص يف املذهب املالكي، والشيخ عبد الكرمي 
املغيلي التلمساني نزيل توات ودفينها، وشيوخ زوايا التيجانية، والقادرية، والرحمانية والهبرية، وزاوية 
الهامل، والولّي الصالح سيدي عبد الرحمان الثعالبي«.و أّكد تبون يف رسالته على ضرورة إيالء اهتمام 
خاص بأهل التدريس والباحثني، قائاًل: »أجّدد التزاما قطعته على نفسي أمامكم يف خطاب الَقَسم، 
باالهتمام باملعلم، واألستاذ والباحث ماديا واجتماعيا، لُصنع نهضة وطنية شاملة تعيد االعتبار للمدرسة 
الوطنية بكّل أطوارها، وتستعيد الدولة فيها هيبتها، ويتنافس يف ظلها أبناؤها وبناتها على العمل الصالح 
ونكران الذات«، معربا عن األلم الذي يولد احلرمان من احتفاالت يوم العلم هذه السنة.من جهة ثانية، 
تطرق الرئيس للفرص التي أوجدتها اجلائحة »حيث مكنتنا من اكتشاف طاقاتنا العلمية ممثلة يف أطبائنا 
هموم  مع  تفاعله  وقوة  قدراته  إلبراز  سانحة  للشباب  أتاحت  كما  للوباء،  املتصّدين  طليعة  الواقفني يف 
شعبه،  مبا يّتخذه يوميا من مبادرات للمساهمة يف املجهود الوطني الدؤوب الستئناف احلياة الطبيعية، 
وهي مبادرات تبرهن على كفاءته العلمية يف مجال ابتكار الوسائل والتجهيزات، واألرضيات الرقمية، 
بل واإلسهام باألعمال التطوعية للتنفيس عن املصابني«، مؤكدا على ضرورة إرفاق كل ذلك بااللتزام 

بالتدابير الوقائية.

عّمــــار قـــردود

َتـدارٌك هاٌم 
للغـاَيــة!

عّمـــار قـــردود



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 
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