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02020909
حاَل إلى الُقرى طلًبا للُعزلة ون الرِّ مواطنون يشدُّ

»كورونـا«.. وَمــوسُم الحــجِّ
 إلــى ريـــــِف جيـــجل! 

تِضُج  التي  ة  امُلكتظَّ امَلدينِة  نحَو  ُهوا  واتَّ وُهدوِئه،  بُخضرِته  يَف  الرِّ َهجُروا 
نحَو  وَنزحوا  ُقراهم  غادُروا  األرياِف،  من  انحًدروا  ُمواطنون  هم  بسكانها؛ 
ِمن  ريِفهم  إلى  عاُدوا  ما  ُسرعاَن  هم  لكنَّ أفضل،  حياٍة  عن  بحًثا  الكبيرة  الَبلدّيات 
اجَلاِئحة! خطِر  من  هرًبا  وخاصًة  والُعزلة،  مأِنينة  والطُّ الُهدوِء  عن  بحًثا  َجديد، 

ِاخلي قبَل ثالثِة أّياٍم َتعينُي العميِد عبد الَغني راشدي على رأِس ُمديريِة األمِن الدَّ

04
برج بوعريريج

ابتكـاُر جهـاِز َتنفـٍس 
اصطناعــّي يـــركُب 
لشخصين في آن واحٍد 

06
بجابة

َتخصيُص 24 ملياًرا 
ـحة  لدعِم قطاع الصِّ

08
متنراست 

 ُعّمـال النَّظــافِة 
يحتّجــوَن ُمجـدًدا

اللِّواُء »ُيوسف بوِزيت« يعوُد لقياَدِة اللِّواُء »ُيوسف بوِزيت« يعوُد لقياَدِة 
ُمديريـِة الَوثـاِئق واألمـِن الَخـارِجيُمديريـِة الَوثـاِئق واألمـِن الَخـارِجي

الَحجُر االقتصادي الَحجُر االقتصادي 
ُيسِقط لقمة عيِشُيسِقط لقمة عيِش  77  مالِيين َعامل!مالِيين َعامل!

آالُف العّماِل لم يَتقاضوا أجرَة  ماِرس امُلنصرِم كاِملًة وراتُب أفريل ُمهّدد 

0303

مدير  إقالة  من  أيام  ثالثة  بعد 
واسيني  العميد  الداخلي،  األمن 
بوعزة، من قبل رئيس اجلمهورية 
القائد  الوطني  الدفاع  وزير 
عبد  املسلحة،  للقوات  األعلى 
املجيد تبون، جرى يوم اخلميس 
محمد  الّلواء  تعينُي  املنقضي 
على   - يوسف  املدعو   - بوالزيت 
اخلارجي،  األمن  مديرية  رأس 
رملي  الّدين  كمال  للعقيد  خلفا 
من  سنة  نحو  بعد  أقيل  الذي 

توليه زمام املنصب ذاته.

ِحكايـــُة العاصـــَفة.. 
وأهُل الحرِث وَمطبـِخ الَعجـوز 

خلَق  ُه  أنَّ اِوي،  الرَّ على  والُعهدُة  ُيحَكى، 
وُمتراِميًة  َشاِسعًة  ُمتّدًة  أرًضا  اهلُل 
َيسكُن  حرًثا  األرُض  َفكاَنت  واِسعًة، 
من  وفيها  كِثيٌر،  خلٌق  اخَللِق  ِمن  ِفيها 
ذا  يف  اُس  والنَّ الَعميُم،  اخَليُر  اخَليراِت 
َصحيُح  وِمنُهم  وفقيٍر،  َغنيٍّ  بني  احلرِث 
وكاَن  قيُم،  السَّ املريُض  وِفيهم  الَبدِن، 
كلُّ  يحوُز  أقواًما،  فيها  اِكنون  السَّ اخللُق 
قوٍم منُهم أرًضا َيزرُعها وَيحرُثها، وِفيها 
ماُؤها وأشجاُرها، ويف كلِّ قوٍم كبيُر قوٍم 
ومن كلِّ قوٍم داِرُسون وُمدّرسوَن وُفقهاٌء 

وعامُلون.

 د. جيدور حاج بشير 	15

ساِت سيكوُن كبيًرا جًدا بعد انحساِر »كورونا«  ساِت سيكوُن كبيًرا جًدا بعد انحساِر »كورونا َعدد امُلنازعاِت بني الُعّمال واملؤسَّ كرباج:كرباج: َعدد امُلنازعاِت بني الُعّمال واملؤسَّ

16
 الجزائُر ُتحصي 16 وفاة و150 إصابًة ِخالل أسبوٍع 

 الُجمعُة يوٌم خاٍل من وفيات بـ »كوفيد – 19« 
اجلزائر،  يف  »كورونا«  وباء  تفشي  ومتابعة  رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن 
الفترة  يف  »كورونا«  بفيروس  جديدة  إصابة   150 تسجيل  فورار،  جمال  الدكتور 
والية   47 عبر  حالة   2418 إلى  العدد  ليرتفع  احلالي،  أفريل  و17   11 بني  املمتدة 
أر( و2106 حالة محتملة  1529 حالة مت تأكيدها بتقنية )بي. سي.  من ضمنها 

بحسب حتليل األشعة والسكانير.

غل غلارتقاُب عقِد ثالِثّيٍة إليجاِد آلياٍت حُتافظ على امُلؤّسساِت ومناصِب الشُّ نغزة:  نغزة:  ارتقاُب عقِد ثالِثّيٍة إليجاِد آلياٍت حُتافظ على امُلؤّسساِت ومناصِب الشُّ
 عقلي: عقلي: على احلكومِة مساعدُة امُلؤّسساِت اخلاصِة الَعاجزة مالًيا قبَل ُمحاسبتها  على احلكومِة مساعدُة امُلؤّسساِت اخلاصِة الَعاجزة مالًيا قبَل ُمحاسبتها 

 بن حليلو: بن حليلو: حرماُن العّماِل من رواتِبهم خرٌق حُلقوِق الُعّماِل االجتماِعّية!  حرماُن العّماِل من رواتِبهم خرٌق حُلقوِق الُعّماِل االجتماِعّية! 



02
أخبار السياسة
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اللِّواُء »ُيوسف بوِزيت« يعوُد لقياَدِة ُمديريِة الَوثاِئق واألمِن الَخارِجي

َتعييُن العميِد عبد الَغني راشدي على رأِس 
اِخلي قبَل ثالثِة أّياٍم ُمديريِة األمِن الدَّ

بقلم: ريـــــــــاض هــــــــويلي

يوم  صدَر  الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  قال 
اخلميس املنقضي، إّن الّلواء السعيد شنقريحة رئيس 
اليوم  بالنيابة نّصب،  الشعبي  الوطني  اركان اجليش 
)أي يوم صدور البيان( الّلواء محمد بوزيت مديرا عاما 
للوثائق واألمن اخلارجي، خلفا للعقيد كمال الدين 

رملي الذي تولى املنصب نحَو سنة كاملة.
 البيان الذي دعا فيه رئيس األركان إطارات هذه 
بتعليمات  وااللتزام  واحترام  طاعة  بضرورة  املديرية 
قائدهم اجلديد، يالحظ فيه عدم تقدمي الشكر للعقيد 
املبعد )كمال الدين رملي( متاما مثلما لم يوجه بيان 
تنصيب العميد عبد الغاني راشدي مديرا عاما لألمن 
من  بوعزة  واسيني  املقال  للعميد  أي شكر  الداخلي 

قبل رئيس األركان الّلواء السعيد شنقريحة.
هذا  يف  بوزيت  محمد  اللواء  تنصيب  ويأتي 
الغاني راشدي وقبلهما  العميد عبد  املنصب، وقبله 
والتحضير  االستعمال  دائرة  يف  قايدي  محمد  الّلواء 
بقيادة األركان، وقبل ذلك تنصيب، أو إعادة العميد 
األمن  مديرية  رأس  على  زميرلي  ولد  علي  سيد 
العسكري أو أمن اجليش، حسب املتتبعني - للملف 
شاملة  رؤية  ضمن  اجلزائر،  يف  واألمني  السياسي 
األمني،  وفرعها  العسكرية  للمؤسسة  ومتكاملة 
ضمن  أيضا  ولكن  املرحلة،  وتطورات  يتالءم  مبا 
والذي  اجليش،  وتطوير  لتجديد  الهيكلي  املشروع 
ُشِرَع يف الترويج له عام 2003 ضمن خطة  عصرنة 
تقوم  الشعبي  وهي خطة  الوطني  اجليش  واحترافية 
على التكوين العلمي والتقني العالّيني ألفراد اجليش 
التقنية  التطورات  كلَّ  ومسايرته  الشعبي،  الوطني 

والتكنولوجية العاملية، وكذلك التجهيز التدريب.

َمصالُح الُمخاَبرات.. التَّغييُر ِضمن إعاَدِة الَهيكلة
 وبخصوص جهاز األمن الوطني )االستخبارات 
السنوات  يف  تغييرات  عدة  شهد  فقد  العامة(، 
االستعالم  مديرية  ُحلَّت  أن  بعد  خاصة  األخيرة، 
الـ  باختصارا  اجلزائريني  عند  املعروفة  واألمن 
املدعو  مدين  محمد  اللواء  تقلدها  التي  )دياراس(، 
توفيق ألزيد من 25 سنة، ومت إحلاقها مبصالح رئاسة 
عثمان  اللواء  وتعيني   2016 جانفي  يف  اجلمهورية 
طرطاق املدعو بشير منسقا للمصالح األمنية مستشارا 
بالرئيس  اإلطاحة  وبعد  اجلمهورية.  رئيس  لدى 
املخلوع عبد العزيز بوتفليقة يف أفريل 2019 على إثر 
حراك شعبي سلمي ومساندة من قبل اجليش الوطني 
الشعبي، الذي خرج رئيس أركانه - آنذاك - الفريق 
مطالبا  الوطني  الدفاع  وزير  نائب  صالح  قايد  أحمد 
بتطبيق املادة 102 من الدستور، وهو ما استجاب له 

الرئيس املخلوع يف 02 أفريل 2019.
بعدها، ويف إطار التطورات التي شهدتها البالد، 
إلى  املخابرات  جهاز  وعاد  طرطاق  بشير  الّلواء  أُقيَل 
لكنه  له،  الطبيعي  احلضن  الوطني  الدفاع  وزارة 
 - الداخلي  )األمن  الثالث  مبديرياته  يشتغل  بقي 
اخلارجي - التقني(. أما مديرية أمن اجليش )األمن 
لقيادة  مباشرة  تابعة  اختصاصا  فهي  العسكري(، 

أركان اجليش الوطني الشعبي.
من  واخلارجي  الداخلي  األمن  مديريتا  وتعتبر 
أهم مديريات جهاز األمن ؛ فمديرية األمن الداخلي 
والتي قادها الّلواء إسماعيل العماري لسنوات طويلة 
ملا كانت تابعة لدائرة االستعالم واألمن الـ )دياراس( 
األمن  وحماية  اجلوسسة  محاربة  مهامها  أبرز  من 
الداخلي ومكافحة اإلرهاب واملجموعات اإلجرامية. 
أما مديرية الوثائق واألمن اخلارجي، فمن أبرز مهامها 

البعثات  وتأمني  اخلارج  يف  اجلزائر  مصالح  حماية 
وزارة  مصالح  مع  والتنسيق  اجلزائرية،  الدبلوماسية 
للدولة  اخلارجية  السياسة  إجناح  أجل  من  اخلارجية 
اجلزائرية، ومن هنا اعتبر تعيني اللواء محمد بوزيت 
مهما لدى املتابعني.. فمن هو اللواء محمد بوزيت؟

اللِّواُء محمد بوزيت في ُسطور
· يعتبر الّلواء محمد بوزيت من اإلطارات الشابة 
والُكفأة لوزارة الدفاع الوطني عموما، واألمن الوطني 
خصوصا، هو من مواليد عام 1960 حسب العديد من 
املراجع، يحوز على شهادة دكتوراه يف اإلستراتيجية 
العسكرية، يتقن أربع لغات منها اللغة الصينية، من 

أبرز املناصب التي تقلدها مايلي:
العسكرية  بالناحية  لألمن  جهويا  مديرا   ·  

اخلامسة بقسنطينة

· مديرا جهويا لألمن بالناحية العسكرية الثانية 
بوهران

· مفتشا عاما لألمن بدائرة االستعالم واألمن
· ملحقا عسكريا باألردن ودوال أخرى

· مفتشا عاما لألمن بالدائرة نفسها
اخلارجي  واألمن  التوثيق  ملديرية  عاما  مديرا   ·
 24 من  عطايف  املدعو  لعاللي  رشيد  للجنرال  خلفا 

سبتمبر 2013
املخلوع  الرئيس  باسم  املنصب  إقالته من  متت   ·

منتصف مارس 2019
كان  إنه  السياسية  األوساط  بعض  يف  قيل   ·

معارضا أو معترضا على العهدة اخلامسة.
الوثائق  مديرية  إلى  عودته  املتتبعني  يعتبُر 
واألمن اخلارجي إشارة إيجابية وإضافة كبيرة للجهاز 

وللدبلوماسية اجلزائرية.

فهي  التمويل،  يف  مأزقا  الوطنية  الصحافة  تعيش 
لم تعد قادرة على االستمرار بعد أن استحوذ اإلنترنت 
وما  املشتركني،  عدد  وتراجع  اإلشهار،  إيرادات  على 

بقي للصحف غير القّراء األوفياء.
بينما احلكومة تتحدث عن االنفتاح على وسائل 
اإلعالم وتبادل املعلومات بحرية ودعم وسائل اإلعالم، 
يف محاولة تبدو جادة منها لتحسني عالقتها بالصحافة 
أم  شاءت  وتأثير  اقتراح  وقوة  رابعة  سلطة  تعتبر  التي 
أبت. و ألن وسائل اإلعالم ال تستطيع كشف مواضع 
قوية  تكن  لم  إن  العام،  املال  ونهب  والتزوير  الفساد 
عن  اليوم  الصحافة  تبحث  لذلك  جتارًيا،  ورابحة  مالًيا 
دخلت  أن  بعد  الكسر  من  تقترب  وهي  متويل  مصادر 
السوق املريضة، وتلجأ إلى احلكومة التي طاملا انتقدتها 
وقادت املعارك ضدها ملدها باإلشهار العمومي من أجل 
النظر يف  إلى  بقائها وهي بحاجة ماسة  ُتافظ على  أن 

خيارات جديدة ومبتكرة بشكل جذري.
املورد  هو  بل  للصحافة،  مورد  أهم  اإلشهار  إن 
سواء  مشاربها،  اختالف  على  الصحف  لكل  الرئيس 
كانت عمومية أم خاصة، ومهما كان حجم مبيعاتها. 
للصحافة  الراهن  االنشغال  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 
وبالتالي  اإلشهارية  املادة  نقص  على  منصب  الوطنية 

نقص املداخيل لضمان استمرار اجلريدة.
إلى  الوطنية  اإلعالم  وسائل  بعض  جلأت  فقد 
أجندة  يخدم  مشبوه  متويل  عادة  وهو  األجنبي  التمويل 
واإلقتصادية  السياسية  مواقفها  وُيرر  املمولة  اجلهات 
الرسمية  واملواقف  تتوافق  ال  عادة  والتي  واألمنية، 

للبالد.و يف هذا اإلطار، أعلنت وزارة االتصال، أمس 
التمويالت  ملفات  جميع  فتح  عن  اخلميس،  األول 
اخلارجية للصحافة الوطنية أو لكافة القطاعات األخرى 
باًتا.وقالت  منًعا  القانون  ينعها  التمويالت  هذه  لكون 
الوزارة يف بيان لها إن »كل ملفات التمويالت اخلارجية 
للصحافة أو أي قطاع آخر سيتم فتحها، أي مراجعتها 
من قبل هيئات الدولة املختصة يف هذا الشأن.وستجرى 
دراستها وعرضها املفصل من باب أنها تتضمن عناصر 
أخرى،  جهة  من  تغذي،  إذ  الوطنية.  بالسيادة  متس 

أشكال معارضة لإلصالحات الوطنية املرجوة«.
عن  األول  املسؤول  أن  االتصال  وزارة  وذكرت 
دعا  قد  كان  احلكومة  باسم  الرسمي  الناطق  القطاع، 
مؤخًرا الفاعلني يف الصحافة الوطنية إلى االحترام الصارم 
األجنبية«،  التمويالت  يخص  فيما  السيما  للقانون، 
كما أبرز أن«هذه التمويالت اخلارجية للصحافة الوطنية 
مصدرها«.  أو  طبيعتها  كانت  مهما  باتا  منعا  ممنوعة 
التمويالت ممنوعة مبوجب  بأن »هذه  الوزارة  أفادت  كما 
القانون العضوي رقم 05-12 املؤرخ يف 12 جانفي سنة 
2012 املتعلق باإلعالم، والقانون رقم 04-14 املؤرخ يف 
البصري«،  السمعي  بنشاط  املتعلق   2014 فيفري   24
مؤكدة أن »التمويالت األجنبية ألي نشاط كان يؤطرها 

القانون الذي ال يكن ألي كان أن يحيد علي«.
الصحافة  بخصوص  االتصال،  وزارة  وأشارت 
الوطنية، إلى املادة 29 من قانون اإلعالم التي تنص أنه 
أية  املباشر الصادر عن  املباشر وغير  »ينع الدعم املادي 
جهة أجنبية«، مبرزة أن املادة ذاتها إمنا تلزم كافة وسائل 

وتبرر  »تصرح  أن  البصرية  والسمعية  املكتوبة  اإلعالم 
الضرورية  واألموال  لرأسمالها  الـمكونة  األموال  مصدر 

لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما«.
التي  واإلذاعات  التلفزيونية  القنوات  وفيما يخص 
التلفزيونية  والقنوات  الساتل  أو  الهرتز  طريق  عن  تبث 
القانون رقم 14-04  أن  الواب، يؤكد املصدر ذاته  عبر 
أخرى،  2014 ينص، من جهة  فيفري   24 املؤرخ يف 
وبوضوح، على ضرورة أن »يكون رأس املال االجتماعي 
وطنيا خالصا وأن يتم إثبات مصدر األموال املستثمرة«.
بتوزيع  وإلشهار  للنشر  الوطنية  الوكالة  تقوم  و 
اإلشهار العمومي على نحو 160 جريدة وطنية باللغتني 
ال  الصحف  هذه  من  الكثير  والفرنسية،فيما  العربية 
بل  ُتوزع  وال  ُتطبع  وأخرى  جًدا  قليلة  كمية  إال  ُتطبع 
يتم تويل نسخها املطبوعة من املطبعة مباشرة إلى جتار 
إلى  إطالًقا  تنزل  وال  بالكيلوغرام  ُتباع  التجزئة،أين 
األكشاك.! هذا الواقع يقتضي فتح امللف، فالعديد من 
اجلرائد أصبحت نسخا متطابقة وتفتقد ملعايير الصحف 
منها  وكثير  احلقيقي،  اإلعالم  مُتارس  وال  الفعلية 
تعتمد على ما جتود به وكاالت األنباء أو على ما ينشر 
أن صحًفا عديدة ال  معلومات، حتى  باإلنترنت، من 
تكاد جتد ولو اسما واحدا لصحفي يقوم بتحرير املواضيع 
وتوقيع املقاالت يف تايل واضح وفاضح على القانون، 
يف حني كانت تستفيد من كرم حامتي يف اإلشهار، وهي 
ال تسحب أكثر من 1000 نسخة فقط ورمبا أقل، بينما 
صحف عريقة وبارزة ومهنية ُتطبع عشرات اآلالف من 
النسخ ال تستفيد إال من ربع صفحة إشهار يومًيا أو كل 

يومني وأخرى ال تتحصل على أي إشهار بتاًتا.
العربي  »الناب«  رأس  على  اجلديد  الوافد  أكد  و 
بسرعة  والعمل  التحدي  رفع  على  أنه سيعمل  ونوغي 
وقوة على تقيق املهمة التي كلف بها، وتطهير القطاع 
التضامن  إلى  اجلميع  داعًيا  القانونية،  غير  القوى  من 
آخر  يف  ونوغي  املهمة.وتدث  هذه  اجناز  يف  املطلق 
اإلشهار  قطاع  تطهير  ضرورة  على  اإلعالمية  خرجاته 
من الفساد ومختلف مظاهر التالعب باألموال املوجهة 

لتطوير الصحافة وترقيتها.

بلحيمر: الَفساُد سّهَل استنزاَف الماِل الَعام 
الناطق الرسمي للحكومة،   و شدد وزير االتصال 
العرض  قانون  تطبيق  أن  على  مؤخرا،  بلحيمر،  عمار 
يكون  أن  يتعني  العمومي  اإلشهار  توزيع  يف  والطلب 
من  له  تعرض  ما  بعد  القطاع،  هذا  بتطهير  مسبوًقا 
فساد سهل من استنزاف املال العام من قبل »قوى غير 

إعالمية وعصابات سياسية«.
وزير  تطرق  »اخلبر«،  ليومية  به  أدلى  حوار  يف  و 
االتصال إلى املسألة املتعلقة بآجال تقيق »مطالب أهل 
مهنة الصحافة بتحرير اإلشهار العمومي واملؤسساتي«، 
حيث توقف عند الدور الذي تلعبه الدولة، من خالل 
توزيع اإلشهار، خاصة بالنسبة للمؤسسات الهشة التي 
متثلها الصحافة املكتوبة، مشددا على أن إخضاع توزيع 
أن  يجب  والطلب  العرض  لقانون  العمومي  اإلشهار 

يسبقه تطهير هذا القطاع.
عّمـــــار قـــردود

سلسلُة إجراءاٍت هاَمة! 
لطاِت الُعمومّيِة التَّمويُل األجنبيُّ لوساِئل اإلعالِم الَوطِنّية تحَت ِمجَهر السُّ

بعد ثالثة أيام من إقالة مدير األمن الداخلي،العميد واسيني بوعزة، من قبل رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد األعلى للقوات المسلحة، عبد المجيد تبون، جرى يوم 
الخميس المنقضي تعييُن الّلواء محمد بوالزيت المدعو يوسف على رأس مديرية األمن الخارجي، خلفا للعقيد كمال الّدين رملي الذي أقيل بعد نحو سنة من توليه زمام المنصب.



عّمــــار قـــردود

قامت عدة شركات ومجمعات اقتصادية 
عطل  على  العمال  أغلبية  بإحالة  خاصة 
إجبارية غير مدفوعة األجر،األمر الذي يتنافى 
مع التعليمات املوجهة من طرف احلكومة يف 
إطار املرسوم التنفيذي املتعلق بتدابير مكافحة 
أمرت  »كورونا«،حيث  فيروس  تفشي 
السلطات العمومية القطاع العمومي واخلاص 
بتقليص ما معدله 50 يف املائة من عمالها،مع 

االلتزام باالحتفاظ برواتبهم الشهرية.
إقدام هذه املؤسسات اخلاصة على التنكر 
لعمالها وحرمانهم من أجورهم جاء بناء على 
إلنقاذ  خاص  ملخطط  احلكومة  وضع  عدم 
االقتصاد الوطني من خالل حماية املؤسسات 
العمومية واخلاصة ومساعدتها على االحتفاظ 
بآالف من العمال وعدم تسريحهم، مما سيزيد 
نسبة  ويرفع  االجتماعية  األوضاع  تأزم  يف 

البطالة.
أن  إلى  الوطن«  »أخبار  مصادر  تشير  و 
هناك عدة مؤسسات تتجه نحو حرمان آالف 
العمال من أجرة شهر أفريل اجلاري، حيث إن 
هناك نحو 30 باملائة من عمال القطاع اخلاص 
مدفوعة  غير  إجبارية  عطل  على  إحالتهم  مت 
األجر؛ وذلك بسبب عجز مؤسساتهم عن دفع 
واالقتصادية  املالية  األوضاع  بسبب  أجورهم 
املتأزمة واملترتبة عن وباء »كورونا« الذي عّطل 
غلق  يف  وتسبب  االقتصادية،  األنشطة  كل 
مؤقت،لكن  بشكل  تقريًبا  املؤسسات  معظم 
يبدو أن هذا املؤقت طال أمده وزاد من متاعب 

اجلميع.

 عدُد العمال في الجزائر 11.3 مليونا 
بينهم 7 ماليين يعملون في القطاع الخاص

للعمال  اإلجمالي  العدد  يبلغ   و 
موزعني  عامل  مليون   11.3 باجلزائر  لألجراء 
االقتصادي  والقطاع  العمومية  الوظيفة  بني 
اإلحصائيات  حسب  واخلاص،  العمومي 
لإلحصائيات  الوطني  الديوان  قدمها  التي 
يف 2019، حيث ينشط 3,9 مليون منهم يف 
القطاع اخلاص. أما فئة العمال غير األجراء 
ميثلون  ناشط،  ماليني   3 نحو  متثل  فهي 

احلرفيني والفالحيني والعمال املوسمني.
بتدخل  النقابيني  من  عدد  طالب  و 
أجور  دفع  لضمان  وفورا  عاجال  احلكومة 
الفضيل،و  رمضان  شهر  حلول  قبل  العمال 
إنقاذ ماليني العائالت من اجلوع والضياع.و 
اقترح خبراء اقتصاديون يف حديثهم لــ«أخبار 
الوطن« على احلكومة االستنجاد باالحتياطي 
مبلغ  للصرف من خالل تخصيص  األجنبي 
مالي يقدر ما بني 1 و2 مليار دوالر إلنقاذ هذه 
واخلاصة،  العمومية  االقتصادية  املؤسسات 
لعمالها  الشهرية  األجور  منح  من  ومتكينها 
احلل  من  وإنقاذها  وإنعاشها  تنشيطها  وإعادة 

واإلفالس، 
املؤسسات  من  العديد  وأن  خاصة 
الصناعات  يف  املتخصصة  املنتجة،بإستثناء 
تستطع  لم  واخلدماتية  والصيدالنية  الغذائية 
االقتصادي  الركود  بسبب  منتجاتها  تسويق 
يف اجلزائر ويف العالم ككل. ورغم اإلجراءات 
البنكية املتخذة من طرف البنوك واملتمثلة يف 
أنها  املؤسسات،إال  ديون  أقساط  دفع  تأجيل 

غير كافية.
قرارات  من  احلكومة  اتخذته  ما  رغم  و 

من  األزمة،  بحجم  كامل  وعي  عن  عبرت 
وتعليق  واجلامعات  املدارس  إغالق  بينها 
تأجيل  وكذلك  مدة،  منذ  الطيران  حركة 
القطاع  ملوظفي  والسماح  احملاكم  جلسات 
طبيعة  كانت  إذا  املنزل  من  بالعمل  العام 
هذا  من  واستثنى  بذلك،  تسمح  عملهم 
احليوية،  املؤسسات  يف  العاملني  القرار 
والكهرباء  املياه  وشركات  املستشفيات  مثل 
قرارات  من  اتخذته  عما  فضاًل  وغيرها، 
يعبر  مما  العالم  دول  بباقى  مقارنة  حاسمة 
وصحته،إال  للمواطن  الواضح  انحيازها  عن 
املتخذة  االحترازية  واإلجراءات  القرارات  أن 
اخلاص  القطاع  عمال  يخص  فيما  خاصة 
وجد  والذين  إجبارية  عطلة  على  احملالني 
أجرة  من  محرومني  أنفسهم  منهم  الكثير 
أفريل اجلاري وتقاضوا نصف أجرة شهر مارس 
املنصرم لم جتد طريقها نحو التطبيق والتجسيد 
القطاع  شركات  تعّمد  بسبب  ميدانًيا، 
قلة  بداِع  عمالها  أجور  تسديد  عدم  اخلاص 
اإلنتاج واملوارد املالية وعدم تلقيها أّي إعانات 
مالية من احلكومة،بالرغم من أنه صعب جًدا 
أن تتحمل احلكومة وحدها تكلفة هذه األزمة 
وانخفاض  العمومية  اخلزينة  عجز  ظل  يف 
البترول  سعر  )انخفاض  اجلبائية  إيراداتها 

وشبه شلل اقتصادي(.
جراد،  العزيز  عبد  األول،  الوزير  ودعا 
القيام،  إلى  املاضي  الثالثاء  احلكومة  أعضاء 
منظمات  مع  بالتشاور  نشاطه،  ومجال  كل 
أرباب العمل ونقابات العمال التي تنشط يف 
من  احلد  إشكالية  االقتصادي، حول  املجال 
قبل  من  املتخذة  التدابير  عن  الناجمة  اآلثار 
الدولة للوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.
كما أمرهم يف تعليمة وجهها األربعاء املنصرم 
بتعليق فرض العقوبات املالية على املؤسسات 
للتخفيف  وهذا  اإلجناز  يف  التأخير  بسبب 
كورونا  وباء  من  الوقاية  إجراءات  آثار  من 

)كوفيد19-( ومكافحته.

آالُف الُعّمال لم يتقاَضوا أجرَتُهم كاملًة 
د  شهر مارس وراِتب أفريل ُمهدَّ

العام  القطاع  شركات  بعض   جلأت 
العمل  سياسات  إلى  أيضا  اخلاص  والقطاع 
االجتماع  من  احلد  بغرض  املنزل،  من 
الفترة  هذه  خالل  املوظفني  بني  واالختالط 
دائرة  واتساع  الفيروس  انتشار  مخافة  احلرجة 
حول  تساؤالت  يطرح  ما  وهو  به،  املصابني 
اآلثار القانونية لهذا الوضع بالنسبة للموظفني 
للتأمني  بالنسبة  سواء  األعمال،  وأصحاب 
العمل  أصحاب  خلسائر  تغطيته  وحدود 

أو من ناحية صالحيات أصحاب  والعمال، 
األعمال فى تخفيض أجور ورواتب العاملني 
العديد  تفاجأ  حيث  بعضهم،  تسريح  أو 
واخلدماتي  االقتصادي  القطاع  عمال  من 
اخلاص، الذين أحيلوا على العطلة اإلجبارية 
بإلزامية  اخلاص  الرئاسي  للمرسوم  تطبيقا 
عطلة  على  العمال  من  باملائة   50 إحالة 
إطار  يف  احليوية  غير  بالقطاعات  استثنائية 
تطبيق احلجر الصحي، بعدم تسديد أجرتهم 
كاملة لشهر مارس املنصرم، فيما أجبر آخرون 
بأوامر  مسبًقا  سنوية  عطلة  يف  الذهاب  على 
من أرباب العمل، األمر الذي أرجعه اخلبير 
سراي،يف  املالك  عبد  الدولي  االقتصادي 
تصريح لــ«أخبار الوطن«، إلى حتايل »واضح 
وفاضح« للقطاع اخلاص يف ظل قلة اخلرجات 
الرقابية ملفتشية العمل، مقترًحا على احلكومة 
ضخ 1 مليار دوالر يتم اقتطاعها من احتياطي 
الصرف األجنبي من العملة الصعبة، تضاف 
آثار  المتصاص  املتبرعني،  مساهمات  لها 
الصدمة االقتصادية واإلجتماعية التي ترتبت 

عن الوباء.
القرارات  تلك  تداعيات  كانت  ومهما 
على امليزانية العامة للدولة، وهو التوجه الذي 
ترجمته  ما  وهو  اجلمهورية،  رئيس  عنه  عبر 
اإلجراءات  من  حزمة  شكل  يف  احلكومة 
فيروس  تداعيات  ملواجهة  االستعجالية 
»كورونا« على املستوى االقتصادي، وتعويض 
نصت  األزمة،حيث  من  املتضررة  القطاعات 
رقم  التنفيذي  املرسوم  من  السادسة  املادة 
20-69 املؤرخ يف 21 مارس 2020 واملتعلق 
فيروس  وباء  انتشار  من  الوقاية  بتدابير 
عطلة  يف  يوضع  أنه  ومكافحته،  »كورونا« 
%50 على األقل  استثنائية مدفوعة األجر 
من مستخدمي كل مؤسسة أو إدارة عمومية. 
تطبيق  بتوسعة  قرار  أيام  ثالثة  بعد  وتبعها 
املادة 6 إلى القطاع االقتصادي العام واخلاص 
التنفيذي  املرسوم  من   15 املادة  يف  وذلك 
 ،2020 مارس   24 يف  املؤرخ   70-20 رقم 
من  الوقاية  بهدف  أساًسا  اإلجراء  هذا  وجاء 
انتشار فيروس »كورونا«، ضمن مجموعة من 
واملجلس  احلكومة  من  املتخذة  اإلجراءات 

األعلى لألمن.
إال أن تلك القرارات احلكومية لم تتطرق 
إلى أي آليات لتنفيذ قرار السلطات العمومية 
للشركات اخلاصة املعنية بالتوقف عن العمل 
الذى  األمر  إجبارية،  إجازة  العمال  منح  أو 
يعقد من الوضع القانوني للعاملني فى القطاع 

اخلاص.
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 30 بالمائة من ُعّمال القطاع الخاص َمحروُمون من أجرِة أفريل

الحجُر االقتصاِدُي ُيسِقط لقمَة 
عيِش 7 مالييَن عامٍل

آالُف العّماِل لم يتقاَضوا أجرَة ماِرس كاملًة وراتُب أفريل ُمهّدٌد  	

المكلفة باإلعالم بنقابة مفتشية العمل.. سهيلة كرباج:
َعدد الُمنازعاِت بين الُعّماِل والمؤّسسات سيكوُن 

كبيًرا بعَد »كورونا«
قالت سهيلة قرباج األمينة الوطنية املكلفة باإلعالم بنقابة مفتشية العمل، يف تصريح 
لــ«أخبار الوطن«، إن السبب يف إقدام بعض املؤسسات التابعة إلى القطاع اخلاص على 
تسريح عمالها ورفض تسديد أجورهم الشهرية بناًء على تعليمات رئيس اجلمهورية يعود 
إلى عدم توفرها على شريك اجتماعي )نقابة( يهتم مبشاكل وانشغاالت العمال ويدافع 
عن حقوقهم املهنية واالجتماعية، ورمبا البعض اآلخر ال ُيصرح بالعمال لدى صناديق 
الضمان االجتماعي، أو يصرحون فقط بعدد قليل من العمال وهو ما ُيعتبر خرق واضح 
لقانون العمل وُيعرض أرباب العمل إلى مالحقات قضائية يف حال قام العمال بتقدمي 
شكاوي ملفتشيات العمل. وأوضحت سهيلة أن أزيد من 90 باملائة من مؤسسات القطاع 
اخلاص ال يوجد بها فروع نقابية أو شريك اجتماعي، كما أن نسبة التصريح بالعمال 
أرباب  يقوم  حيث  فقط،  باملائة  الـــ80  تتعدى  ال  االجتماعي  الضمان  صناديق  لدى 

العمل بالتصريح بعدد قليل من العمال دون اآلخرين حتى ال يدفعوا أمواال أكثر.
واملؤسسات  العمال  واجلماعية بني  الفردية  املنازعات  يكون عدد  أن  قرباج  تتوقع  و 
اخلاصة بعد انحسار وباء »كورونا« كبيرا جًدا بالنظر إلى جملة من التجاوزات واخلروق 

التي تورط فيها أرباب العمل خالل أزمة اجلائحة.
عّمــــار قـــردود

رئيس منتدى رؤساء المؤسسات«األفسيو«.. سامي عقلي:
على الحكومِة مساعدُة المؤّسساِت الَخاصة 

العاجزِة مالًيا وليس ُمحاسبِتها 
من  طالب  فقد  املؤسسات«األفسيو«،  رؤساء  منتدى  رئيس  عقل  سامي   أما 
العاجزة  اخلاصة  املؤسسات  مساعدة  بضرورة  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف  احلكومة 
وليس  الصحي  احلجر  بسبب  تقريًبا  شيء  كل  وتوقف  نشاطها  تعّطل  بسبب  مالًيا 
محاسبتها على عدم تسديد أجور عمالها، مقترًحا عليها تقدمي إعانة مالية إلنعاش 
بــ50 باملائة من كتلة األجور  هذه املؤسسات أو مساهمتها يف تسديد أجور العمال 
وإعفائها من الضرائب. وكان رئيس منتدى رؤساء املؤسسات سامي عقلي قد دعا، 
املاضي،  األسبوع  السادسة  طبعتها  يف  املؤسسات  رؤساء  منتدى  نقاشات  خالل 
إلى إنقاذ املؤسسات التي جتابه صعوبات يف ظل تفشي وباء »كورونا«، وحتدث عن 
مؤسسات عاجزة عن استيراد املواد األولية وأخرى عاجزة عن تسديد أجور العمال 

املسرحني ومؤسسات أخرى مهددة باالختفاء من السوق يف هذا الظرف الصعب.
ع. ق

رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.. سعيدة نغزة:
 ارتقاُب عقِد ُثالثيٍة إليجاد آلّياٍت ُتحافظ على 

غل الُمؤّسساِت وَمناصِب الشُّ
تصريح  نغزة، يف  اجلزائرية، سعيدة  للمؤسسات  العامة  الكنفدرالية  رئيسة   دعت 
لــ«أخبار الوطن« احلكومة، إلى العمل بشكل جدي من أجل استعادة األموال املعتبرة 
التي استحوذ عليها عدد من كبار رجال األعمال على شكل قروض، بغية املساهمة يف 
إجراءات السلطات العمومية ملساعدة املؤسسات االقتصادية املتضررة من وباء »كورونا«.
و أوضحت نغزة أنها ستقترح ذلك خالل اللقاء التشاوري املنتظر املقرر بني احلكومة 
وأرباب املؤسسات االقتصادية والنقابات، وتوقعت أن ُيسفر ذلك اللقاء الهام عن عقد 
للثالثية من أجل احلفاظ على املؤسسات ومناصب الشغل واتخاذ إجراءات تناسب كل 
قطاع. وتأسفت نغزة لعدم التزام الكثير من أرباب العمل يف القطاع اخلاص بتسديد أجور 
العمال، مثلما ينص عليه املرسوم الرئاسي، مشيرة إلى أن الكثير منهم أجبر مستخدميه 
على أخذ العطلة السنوية مسبًقا، وحتى عطل السنة املقبلة. وأوعزت سبب ذلك إلى 
االستطالعية  اخلرجات  وغياب  العمال  حقوق  عن  تدافع  التي  النقابية  الفروع  انعدام 
ملفتشية العمل، باإلضافة إلى طبيعة العقود املهنية للعمال والتي تعتبر يف مجملها عقوًدا 
من  العامل  يحرم  الذي  الشيء  فقط.  واحدة  سنة  لفترة  تكون  ما  عادة  املدة،  محددة 

عطلته، ويجعله يف وضع غير مريح للمطالبة بحقوقه املهنية واالجتماعية.
واعتبرت نغزة أن التجاوزات التي وقعت يف تطبيق املرسوم التنفيذي الرئاسي اخلاص 
املمارسات  نتاج  هي  »كورونا«  وباء  بسبب  عليها  احملالني  للعمال  استثنائية  عطل  بدفع 
احترام  وعدم  بالعمال  التصريح  السابق، كعدم  النظام  املوروثة عن  السلبية  والتصرفات 
طبيعة العقود املهنية وظروف العمل، داعية مفتشية العمل إلى لعب دورها الكامل لرفع 

هذه املظالم.
ع.ق

المحامي جمال بن حليلو:
ِحرمان الُعّمال من رواتِبهم خرٌق لحقوِق الُعماِل 
لــ«أخبار  تصريح  العليا،يف  احملكمة  لدى  املعتمد  احملامي  حليلو  بن  جمال   اعتبر 
الوطن«،أن عدم تلقي العديد من عمال القطاع اخلاص من فئة األجراء رواتبهم اخلاصة بشهر 
أفريل اجلاري،  الفترة اخلاصة، واحتمال عدم استفادتهم من أجور شهر  املنصرم يف  مارس 
خرًقا  رئاسي،  تنفيذي  مبرسوم  األجر  مدفوعة  استثنائية  بعطلة  يتعلق  األمر  أن  من  بالرغم 

واضًحا وفاضًحا للحقوق االجتماعية للعمال بالقطاع اخلاص ميارسه أرباب العمل«.
و فيما يخص فئة العمال غير األجراء، فإن طبيعة عملهم والوضعية املالية جتعلهم عرضة 
ألزمة مالية فرضها وباء »كورونا«، بحكم أنه يف األيام العادية يرتبط دخلهم بنشاطهم اليومي 
وليس لهم أجر شهري ثابت، وتعتبر هذه الفئة هي الفئة األكثر تضرًرا من الوباء بسبب تضرر 

أنشطتهم احلرفية واملوسمية وفًقا لنب حليلو.
عّمــــار قـــردود

أثارت جائحة فيروس »كورونا« المستجد ) كوفيد 19( الكثير من التساؤالت حول األوضاع القانونية للعمال والموظفين 
بالقطاعين العام والخاص، وبخاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والتأمين والرواتب والتسريح واإلجازات والفصل 

والتقاعـد الخاصة بالعاملين، وهو ما نرى أنه بات يشكل حالة من التداخل القانونى مع تلك المستجدات الحاصلة بالجزائر. 
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تعبئة األسطول الجوي والبحري لتجسيد العملية

جراد يسدي تعليمة إلجالء الجزائريين 
العالقين  بالخارج

صفية نسناس

وأفاد بيان للوزير األول جراد،  يوم 
أمس اجلمعة،  بأنه تطبيقا لتوجيهات 
رئيس اجلمهورية مت توجيه تعليمة إلى 
وزير الشؤون اخلارجية،  ووزير الداخلية 
والتهيئة  الـمحلية  واجلماعات 
العمومية  األشغال  ووزير  العمرانية،  
يف  الشروع  على  حلملهم  والنقل،  
الـمسافرين  مواطنينا  إجالء  عملية 
يف اخلارج،  والعالقني على إثر تعليق 
الرحالت اجلوية والبحرية خالل شهر 
كورونا  جائحة  جراء    ،2020 مارس 

فيروس )كوفيد19-(«.
ويف هذا اإلطار،  ُيدعى الـمواطنون 
هذه  اإلجالء  بعملية  الـمعنيون 
احلائزين على تذاكر العودة إلى اجلزائر،  
أنفسهم  بتسجيل  اآلن  القيام من  إلى 
www. :على مواقع اإلنترنت اآلتية
pm.gov.dz – www.mae.
gov.dz – www.interieur.
الـمواطنني  إجالء  gov.dz« )قسم 
تقدمي  خالل  من  اخلارج(  يف  العالقني 

قصد  الـمطلوبة  الـمعلومات  كل 
إحصائهم واالتصال بهم.

وبخصوص  أخرى،   جهة  من 
احلج  ملوسمي  التسجيل  تاريخ  متديد 
مصالح  بيان  ذكر   2021  2020-
التسجيل على  تاريخ  بأن  الوزير األول 
بيوم  حدد  قد  الذكر  سالفة  الـمواقع 
اخلميس 23 أفريل 2020،  كأقصى 
أجل األمر الذي سيسمح عقب ذلك 

والبحري  اجلوي  األسطول  بتعبئة 
اإلجالء  عملية  لتجسيد  الضروري 

الهامة الـمذكورة.
أن  إلى  ذاته  البيان  أشار  كما 
إجالؤهم  سيتم  الذين  املواطنني 
للحجر  الوقائية  للتدابير  سيخضعون 
الصحي على مستوى هياكل أحصيت 
ضمان  سيتم  حيث  الغرض،   لهذا 

متابعتهم الطبية.

بتقنية  حكومي  اجتماع  عقد 
دراسة  أجل  من  بعد  عن  التحاضر 
قطاع  يخص  لقانون  متهيدي  مشروع 
مرسومني  مشروعي  وكذا  العدالة،  
الصحة،   بقطاع  يتعلقان  تنفيذيني 
يف  العروض  بعض  تقدمي  مت  فيما 
من  احلساسة  القطاعات  مختلف 
الوزارة  كشفت،   تقييمها.  أجل 
لها،  أول أمس،  أن  بيان  األولى يف 
الوزير األول عبد العزيز جراد،  ترأس 
التحاضر  بتقنية  للحكومة،   اجتماعًا 
دراسة  أجل  من  خصص  بعد،   عن 
قطاع  يخص  لقانون  متهيدي  مشروع 
مرسومني  مشروعي  وكذا  العدالة،  
الصحة  بقطاع  يتعلقان  تنفيذيني 
العروض  من  عددا  الوزراء  قدم  حيث 
بالتكفل  الـمرتبطة  منها  القطاعية 
السوق  ووضعية  الـمعوزة،   باألسر 
واإلصالح  للمحروقات،   العـالـمي 
ومنها  الصناعي،   للقطاع  االقتصادي 
على  الصحي  الوضع  بتقييم  تعلق  ما 
انتشار  ظل  يف  الوطني،   الـمستوى 
الشباب  جهد  وتقييم  كورونا،   وباء 
بوسائل  الناشئة  للمؤسسات  الـمرقني 

مبتكرة يف مكافحة وباء.
التمهيدي  املشروع   وبخصوص 
العدل  وزير  قدم  العدالة  لقانون 
ويتمم  يعدل  لقانون  متهيدي  مشروع 
 08 يف  الـمؤرخ   156 ـ   66 رقم  األمر 
قانون  والـمتضمن    ،1966 جوان 
الـمشروع  يندرج  إذ  العقوبات،  
للجرائم  الـمنتظم  التحيني  إطار  يف 

العقوبات  قانون  الـمنصوص عليها يف 
بالتهديدات  التكفل  أجل  من 
العام،   بالنظام  متس  التي  اجلديدة 
واالستقرار،   االجتماعي  والتماسك 
والسكان  الصحة  وزير  عرض  فيما 
مرسوم  مشروع  املستشفيات  وإصالح 
الطبي  الفريق  مهام  يحدد  تنفيذي 
الـمتنقل الـمحدث لدى الـمؤسسات 
العمومية للصحة،  وتنظيمه وسيره إذ 
يهدف هذا املشروع إلى ضمان تغطية 
الـمتناثرين و/ للسكان  صحية أفضل 
الهضاب  مناطق  وسكان  الرّحل،   أو 
بعض  وكذا سكان  واجلنوب،   العليا 
البلديات الـمعزولة يف جنوب البالد،  
الصحية  التغطية  هذه  أن  إلى  مشيرا 
االستشارات  نشاطات  تغطية  تخص 
الطبية والعالج والفحص وتنفيذ برامج 
الفحص  تغطية  مع  ومتابعتها  التلقيح 
احلد  بغرض  وبعدها  الوالدة  قبل  ما 
وفيات األمهات واألطفال بهدف  من 
تنظيم األسرة كما تخص هذه التغطية 

أيضا الـمراقبة الغذائية.
مشروع  على  االجتماع  واطلع 
الـمرسوم  يعدل  تنفيذي  مرسوم 
يف  الـمؤرخ   379 ـ   19 رقم  التنفيذي 
يحدد  الذي    ،2019 ديسمبر   31
والتقنية  اإلدارية  الـمراقبة  كيفيات 
ذات  واألدوية  للمواد  واألمنية 
اخلصائص الـمؤثرة عقليا والذي يرمي 
عليه  الـمنصوص  األجل  متديد  إلى 
الصحة  ومؤسسات  لهياكل  بالنسبة 
أشهر،   بـ6  واخلاصة،   العمومية 

هذا  ألحكام  االمتثال  من  لتمكينها 
تقييم  مت  التنفيذي.  فيما  املرسوم 
واجلماعات  الداخلية  وزير  عرض 
حول  العمرانية،  والتهيئة  الـمحلية 
إطار  يف  التكفل  وشروط  كيفيات 
عمليات التضامن بالعائالت الـمعوزة 
وكذا  الصحية  األزمة  من  الـمتضررة 
التضامن  بعمليات  الـمعنية  تلك 
الـمقررة لشهر رمضان. كما استمعت 
الطاقة  احلكومة إلى عرض قدمه وزير 
حول وضعية السوق البترولية العالـمية 
ضوء  على  وذلك  وتأثيراتها،   وآفاقها 
االجتماع  خالل  الـمتخذة  القرارات 
لـمنظمة  العاشر  االستثنائي  الوزاري 

البلدان الـمنتجة للبترول.
إعادة  إلى  االجتماع  خلص  وقد 
مختلف  ويف  محاور  عدة  تعديل 
القانوني  اإلطار  تعديل  إلى  املجاالت 
وإعادة  االستثمار  ترقية  يحكم  الذي 
والـمحلية  الـمركزية  اإلدارة  تنظيم 
الـمؤسسات  وكذا  الصناعة  لوزارة 
العمومية الـملحقة بها مبا يجعلها قادرة 
النظر  إعادة  اإلصالحات  قيادة  على 
الصناعات  يحكم  الذي  النظام  يف 
يف  أيضا  النظر  إعادة  التركيبية،  
النظام الذي يحكم الـمناولة الصناعية 
التشجيعات  التصنيع وترشيد  وأنشطة 
خالل  من  الصناعي  التشغيل  على 
القيمة  ذات  الشغل  مناصب  تفضيل 
مزايا  حتديد  يف  العالية  الـمضافة 

استحداث مناصب الشغل.
 أحمد بوكليوة

االجتماع ُعِقد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد
حة  جراد يرأس اجتماعا للحكومة لدراسة ملفات العدالة والصِّ

ُنقلت من بكين الصينية 

الجزائر تستقِدُم ثالَث شحنٍة من 
المعدات  الطبية 

طائرة  الدولي،   بومدين  هواري  مبطار  اجلمعة،   أمس  صباح  حطت،  
فيروس  من  احلماية  ومستلزمات  الطبية  الوسائل  من  طلبية  بثالث  محملة 

كورونا املستجد العاملي،  قادمة من الصني.
احلماية  وسائل  من  طنا   36 بـ  تقدر  على شحنة  املعدات  هذه  وتشمل 
وأجهزة تشخيص فيروس كورونا مت شراؤها من الصني ونقلت من بكني إلى 
اجلزائر على منت طائرتني تابعتني للقوات اجلوية للجيش الوطني الشعبي،  يف 

ظرف 38 ساعة.
وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  أفاد  للصحافة،   به  أدلى  تصريح  ويف 
الطائرتني  املستشفيات،  عبد الرحمن بن بوزيد،  الذي وقف على وصول 
وعملية إفراغ هذه الشحنة برفقة الوزير املنتدب املكلف بالصناعة الصيدالنية 
ومستلزمات  معدات  تتضمن  الشحنة  هذه  بأن  بأحمد،   بن  لطفي  جمال 
رئيس  بها  وعد  والتي  كورونا،   فيروس  من  بالوقاية  خاصا  طبيا  وعتادا 
أن  إلى  املواطنني،  مشيرا  تبون بهدف حماية صحة  املجيد  اجلمهورية عبد 
هذه الشحنة ستوجه إلى الصيدلية املركزية للمستشفيات وكافة املؤسسات 

الصحية املنتشرة بكافة التراب الوطني.
وأكد بن بوزيد أن انتشار وباء كورونا باجلزائر يعرف استقرارا ويشهد حتكما 
يف وضعه بفضل جهود اجلميع واإلجراءات املتخذة منها استيراد التجهيزات 
الالزمة من كواشف وكمامات ما يجعل مخزون اجلزائر من وسائل احلماية 
من هذا الوباء مضمونا،  مشيرا - يف هذا السياق - إلى أن الدولة اجلزائرية 
حريصة على صحة مواطنيها وجندت لهذا الغرض كافة إمكانياتها البشرية 
واملادية للقضاء على هذا الوباء،  مشيدا بالدور الذي يقوم به اجليش الوطني 
الشعبي ضمن املجهود الوطني حملاربة هذا الوباء،  كما أن هناك عدة رحالت 

أخرى لنقل مثل هذه املستلزمات قريبا.
بدوره،  كشف جمال لطفي بن بأحمد أن هذه الشحنة تشمل على 5 
ماليني و700 ألف كمام طبية وكذا 200 ألف كمامة من نوع »أف أف بي 
2« املوجهة لألطباء،  باإلضافة إلى أكثر من 85 ألف جهاز تشخيص وباء 
كورونا،  مبرزا أن هذه املعدات ستساعد كثيرا يف مواجهة وباء فيروس كورونا.
اإلعالم  مديرية  من  أمني  تواتي  بلعابد  املقدم  أكد  أخرى،   جهة  من 
للمجهود  مواصلة  أّنه  الشعبي  الوطني  اجليش  بأركان  والتوجيه  واإليصال 
الوطني الرامي للحد من انتشار وباء »كوفيد 19«،  نقلت طائرتني من طراز 
)ايليوشني 76( تابعة للقوات اجلوية اجلزائرية قادمة من بكني حمولة تقدر بـ 

36 طنا من وسائل طبية مخصصة ملكافحة فيروس كورونا.
صفية نسناس

دعت إلبراز هوية األمة 
بي  حركة الّنهضة تشيد بجهود الطاقم الطِّ

في مواجهة الجائحة 
ثمنت حركة النهضة جهود رجال العلم،  ويف مقدمتهم الطواقم الطبية 
عز  تواجهه من مخاطر يف  وما  اجلائحة  ملواجهة  األمامية  اخلطوط  متثل  التي 

جائحة كورونا!
وقالت احلركة،  يف بيانها الذي أصدرته مبناسبة يوم العلم،  إنها تهيب 
األمة  هوية  إبراز  اجلمهورية  رئيس  وأولهم  اجلديدة  اجلزائر  يف  القرار  بصناع 
وإثباتا  شهدائها،   لدماء  ووفاء  نهضتها،   باعث  لروح  إكراما  ومقوماتها 
حركة  بأبناء  وتهيب  التبعية،   أو  الوصاية  عن  بعيدا  واستقاللها  لسيادتها 
النهضة أن يكونوا إضافة إيجابية ألبناء وطنهم كلٌّ حسب موقعه وجهده،  
وإبراز روح املزيد من التآزر والتكاتف والتضامن يف الشدائد وامللمات،  خاصة 
يف هذا الظرف العصيب جراء جائحة الكورونا،  واستقبالنا للشهر الفضيل 

شهر رمضان املعظم.
وجاء يف البيان أن االحتفال بيوم العلم هو تأكيد على أهمية رسالة التعليم 
ودورها يف صنع املستقبل،  فجدير باملعلم أن ُيكرم ألنه حامل رسالة األنبياء 
الرؤساء  تخرج  يديه  فعلى  عليهم،   ألفضاله  له  مدين  فالكل  والرسل،  
والوزراء واألطباء واملبدعون واملخترعون،  فهو العمود الفقري للعملية التعليمية 
والتربوية ملا لدوره من أهمية يف بناء األمة وتربية األجيال الواعدة،  وباعتباره 
مصدر كل تطور وحتضر ورقي،  مؤكدين أنه جدير بالتقدير واالحترام والتكرمي 
بالرغم من أن عيد املعلم لهذه السنة جاء يف ظرف نعيش فيه أملا وحزنا،  إذ 
تعطلت فيه دور العبادة ومراكز التربية والتعليم،  وتيقن الناس أن اخلالص مما 
هم فيه مرهون بقوة اإلميان باهلل ومبا ينتجه العلم الذي ُسخر إلنتاج آلة املوت 
املساعدة على  مقوماتها  بها من  يحيط  وما  احلياة  احلفاظ على  آلة  أكثر من 

احلياة الطيبة واآلمنة.
صفية. ن

أسدى الوزير األول عبد العزيز جراد تعليمات لعدد من الوزراء المعنيين تقضي بالشروع في عملية إجالء المواطنين 
الـمسافرين العالقين في الخارج،  على إثر تعليق الرحالت الجوية والبحرية خالل شهر مارس 2020،  جراء جائحة 

كورونا فيروس )كوفيد.19(.



فيروز رحال

وقد انطلقت هذه القافلة التضامنّية من مقر الوالية مبشاركة 
الفالحّية،  واملصالح  والتضامن  االجتماعي  الّنشاط  قطاعي 
وبالتعاون مع مديرية التجارة، الغرفة الفالحّية ومحافظة الغابات 
» ومساهمة عدد من منتجي املطاحن وجتار اجلملة واملستوردين 
احمللية،  السلطات  مع  بالتنسيق  احمللّيني  املستثمرين  من  وعدد 
حيث كانت القافلة محّملة بـ » 700 » طرد من الّسميد والفرينة 
 « 20 واملواد الغذائّية األساسّية واسعة االستهالك على منت » 
شاحنة تستهدف األسر املعوّزة واألكثر فاقة واحملصية يف إطار تلبية 

احتياجات الفئات الهّشة باملناطق النائّية. 
ويف غضون ذلك كشف والي الوالية موالتي عطاهلل أنه قد مت 
توزيع أزيد من 5000 طرد غذائي منذ بداية العملّية التضامنية 
استهدف 21 بلدّية من مجموع 28 والعملية متواصلة بالقوافل 
التضامنّية التي مّت تسيرها لفائدة العائالت املعوّزة احملصّية، مشيرا 
سيوجه  طرد   6000 نحو  على  يحتوي  الوالئي  املخزون  أّن  إلى 

تدريجيا إلى مستحقيه من ضمنها األسر املقّيدة بضوابط احلجر 
الّصحي املنزلي، لتشمل العملية جميع البلديات. 

و أضاف ذات املتحدث أّنه إلى غاية اآلن مّت إحصاء قرابة » 
41000 » مرشحا لالستفادة من اإلعانة اخلاّصة بشهر رمضان 
الكرمي من طرف مصالح مديرّية النشاط االجتماعي والتضامن يف 
انتظار جتسيد القرارات املفصلة للدعم االجتماعي املوجه للفئات 

الهشة خالل الّشهر الكرمي التي اقّرها السيد رئيس اجلمهورّية.

بجامعة  الباحثني  من  مجموعة  استطاعت 
بعدل  الزيبان  بعاصمة  اإلبراهيمي  البشير 
تنفس  جهاز  عمل  من  وشاق  مضن  عمل 
الفترة  هذه  يف  جاء  الذي  العمل  صناعي. وهو 
احلرجة التي اتسمت بانتشار وباء كورونا فيروس 
الذي يهاجم اجلهاز التنفسي وأحد مصمميه فإن 

الوقت  اجلهاز يسمح مبساعدة مريضني يف نفس 
دينار  ال40ألف  تتجاوز  ال  التي  لكلفته  إضافة 
مكونات  على  يعتمد  احلاالت كما  جميع  يف 
متاحة محلًيا. والذي من شأنه أن ينقذ األرواح 
وحسب عميد اجلامعة األستاذ عبد احلق بوباترة 
االختراع  مبشروع  الوصية  الوزارة  إبالغ  مت  فقد 

املشروع  هذا  أن  على  حديثه  معرض  يف  مشيرا 
يعد الثالث من نوعه بعد إنتاج الهالم الكحولي 
أكد  بعيد. كما  افتراضي  مختبر  وإنشاء  املائي 
أخرى  مشاريع  تطوير  ملواصلة  اجلامعة  استعداد 

يف مجال املعدات الطبية.      جمال أبو أشرف

المسيلة
اإلطاحة بعصابة زرعت الّرعب ببوسعادة

يف إطار محاربة كل أشكال اجلرمية وخاصة ماتعلق منها بجرائم املعلوماتية املتمثلة 
يف بث الرعب وخلق جو من إنعدام األمن وإهانة رئيس اجلمهورية والهيئات النظامية، 
والية  بأمن  بوسعادة  دائرة  بأمن  الثاني  احلضري  لألمن  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت 
املوضوع  أجل  من  العمر  من  والثالث  الثاني  العقد  يف  تقدمي02 شخصني  من  املسيلة 
اجلرائم  مبكافحة  املختصة  املصالح  رصد  إثر  على  بدأت  القضية  وقائع  أعاله.  املذكور 
املتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال، قيام مستخدم صفحة فيسبوك بإدراج مجموعة 
من املناشير تهدف أساسا إلى التحريض على التجمهر واملساس بأمن الدولة وإهانة رموز 
النظامية، وكذا نشر أخبار مغلوطة  والهيئات  ممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية  الدولة 
عن إصابة إطارات سامية يف الدولة بفيروس كورونا »كوفيد19« الهدف منها بث الرعب 
وخلق حالة إنعدام األمن خاصة يف هذه الظروف التي متر بها البالد على إثر إنتشارهذا 

الفيروس.
جمال ابو اشرف

أصحاب المقاهي وتجار األلبسة 
يطالبون  بتعويضات

منذ صدور  نشاطهم  لتوقيف  اضطروا  ممن  املسيلة  بوالية  التجار  من  العديد  طالب 
القرار الوالئي بعد تفشي وباء كورونا منذ ما يقارب الشهر على غرار جتار عاصمة الوالية 
كتجار حي بن الطبي الذي كان يعج باحلركة إضافة لتجار مدن بوسعادة وحمام الضلعة 
وسيدي عيسى املصالح املعنية باتخاذ بعض اإلجراءات االستعجالية من أجل تعويضهم 
خاصة أن أغلبهم مستأجر حملله لدى اخلواص ملمارسة مختلف األنشطة التجارية على 
أصحاب  بل حتى  فقط  هؤالء  لدى  األمر  يقتصر  لم  األلبسة حيث  بيع  غرار محالت 
املقاهي ومحالت أخرى؛ حيث أكد لنا الكثير منهم تأثرهم بقرار اإلغالق مربني عن 
أملهم أن تأخذ السلطات العليا بعني االعتبار، وضعيتهم االجتماعية من أجل ضمان 
التكفل بعائالتهم خاصة ونحن مقبيلن على شهر رمضان الكرمي فضال عن مطالبة مالك 
احملالت ملستحقاتهم الشهرية. وهو ما ذهب إليه الكثير من أصحاب النقل الذين تضرروا 
هم كذلك من تبعات قرار التوقف حيث حسبهم أحيلوا على البطالة ولم يجدوا ما يعيلوا 

به أبناءهم. 
جمال أبو أشرف

قسنطينة
مستشفى الخروب يتدّعم بسيارتي 

إسعاف  مجهزتين
تدعم يوم أمس مستشفى محمد بوضياف ببلدية اخلروب والية قسنطينة، 
بسيارتي اسعاف نت نوع مرسيدس مجهزتني تبرع بهما رجل االعمال وصاحب 
 100 مبائة  برمج مستشفى اخلروب كمركز حجز احتياطي  الصومام. وقد  ملبنة 
يف  املستشفى  شرع  وقد   .19 بفروسكوفيد  املصابني  عدد  الرتفاع  حتسبا  سرير 
العتاد  سيدعم  ما  وهو  لقسنطينة،  اجلامعي  املستشفى  مرضى  بعض  استقبال 

املخصص لنقل املرضى خصوصا وان السيارتني مجهزتني السعجاالتاإلنعاش.
خديجة بن دالي

حجز 683 كغ من اللحوم البيضاء الفاسدة 
متكنت قوات الشرطة للمصلحة الوالئية لألمن العمومي بالتنسيق مع األمن 
اللحوم  وتوزيع  نقل  نشاط  ملراقبة  متفرقة  عمليات  ثالث  يف  العاشر،  احلضري 
البيضاء باجلملة واملوجهة ألحد األسواق الشعبية املعروفة بوسط املدينة، حيث 
مكنت العملية من حجز 683.5كغ من اللحوم البيضاء الغير صاحلة لالستهالك 
من  معتبرة  كمية  إلى  باإلضافة  أحشاء(،  10كغ   + دجاج  البشري)673.5كغ 
بيض الدجاج تقدر بـ 3950 وحدة، حيث أكد املفتش البيطري عدم صالحيتها 
الغذائية وسالمتها،  للمواد  الصحية  والتبريد  النقل  لالستهالك النعدام شروط 
وعرض  والنظافة  الصحة  شروط  احترام  عدم  مع  الوسم،  إلزامية  احترام  عدم 
منتوجات غير قابلة لالستهالك. الكميات احملجوزة مت نقلها فورا للمذبح البلدي 

لبلدية قسنطينة أين مت إتالفها.
خديجة بن دالي

توقيف 9 أشخاص استعملوا الشماريخ في شجار
متكنت مصالح امن دائرة حامة بوزيان، منتوقيف 09 أشخاص، متورطني يف 
املشاجرة يف الطريق العام متبوع باإلخالل بالنظام العام والسكينة مع عدم االلتزام 
بحظر التجول. تعود وقائع القضية إلى أول أمس يف حدود الساعة الثامنة ليال 
تلقت املناوبة احمللية ألمن دائرة حامة بوزيان معلومات بخصوص نشوب شجار 
جماعي على مستوى حي عني السداري بني مجموعة من األشخاص مستعملني 
األلعاب النارية والشماريخ واألسلحة البيضاء، مما ادى إلى خلق جو من اخلوف 
والهلع وسط السكان غير ملتزمني بإجراءات احلظر املطبق، التدخل السريع لقوات 
شرطة املناوبة بعد تطويق املكان مكن من توقيف 09 أشخاص بعني املكان، كما 
مت العثور على أنابيب شماريخ فارغة باإلضافة إلى عصا مكسورة ليتم حتويلهم إلى 

مقر املصلحة. 
خديجة بن دالي
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تحت شعار »لنتضامن جميعا ضد وباء كورونا«

َتوزيُع 5000 طرٍد غَذائيٍّ على 
فة بتبسة العائالِت الُمتعفِّ

برج بوعريريج
باحثون يبتكرون جهاز تنفس اصطناعي

أشرفت الّسلطات المحلية بوالية تبسة على إعطاء إشارة انطالق القوافل التضامنية المتوجهة للعائالت الفقيرة والمتعّففة، 
والقاطنين في مناطق الظل على مستوى 15 بلدية من بلديات الوالية، وهذا في ظل التدابير الوقائية واالحترازية التي 

فرضتها السلطة لتفادي تفشي فيروس كورونا القاتل. 

السيد  بوعريريج  برج  والية  والي  أعطى 
قافلة  انطالق  إشارة  املالك  عبد  بن  محمد 
واليه  باجتاه  الغذائية  باملواد  محملة  تضامنية 
الشعب  من  تضامنية  هبة  تعرف  التي  البليدة 
املطبق  الكلي  الصحي  احلجر  بعد  اجلزائري 
عليها جراء انتشار وباء كورونا وحسب معلومات 
تتكون من  فالقافلة  الوالية  متطابقة من مبنى 
خمس شاحنات ذات مقطورة محملة بحمولة 
فاقت 54 طنا من مختلف املواد االستهالكية 
االساسية العجائن، املياه املعدنية، العصائر، 

وهي  املائدة  وزيت  الفرينة  ومادة  اخلضر، 
احلمولة التي تبرع بها من طرف احد احملسنني 
تضامنا مع العائالت املعوزة بوالية البلدية التي 
تضررت من جراء هذا احلجر وهي التفاتة طيبة 
اخليري  العمل  هذا  ملثل  املبادرين  هؤالء  من 
مسؤول  عامة  اجلزائريون  مييز  الذي  واإلنساني 
القافلة  هذه  بان  بالواليةأكد  التنفيذية  الهيئه 
خمس  سبقتها  بل  واالخيرة  االولى  ليست 
قوافل اخرى الى عديد الواليات لتقدمي الدعم 
واملساعدة مبختلف املواد الغذائية الضرورية كما 

املستثمرين  طرف  من  املساعدات  ستتواصل 
برجالها  املعروفة  الوالية  هذه  من  واحملسنني 
الذين كثيرا ما تكون لهم مواقف مشرفة خاصة 
ال  حيث  الوطن  مبصلحة  االمر  تعلقت  إذا 
يدخرون اي جهد يف ذلك. و جتدر االشارة الى 
الوالئية  اللجنة  عليها  تشرف  القوافل  هذه  ان 
الوالية  والي  عليها  يشرف  التي  للتضامن 
الى  املساعدات  هذه  ستسلم  والتي  شخصيا 
التي ستوزعها على  البليدة  نظيرتها من والية 

سكان الوالية.                  جمال أبو أشرف

برج بوعريج
قافلة المساعدات التضامنية تتجه نحو البليدة

عنابة  مدينة  بلديات  من  العديد  تشهد 
انتشارا  اجلزئي  الصحي  احلجر  بداية  منذ 
األحياء  مبختلف  الضالة  الكالب  واسعا 
املناطق  وكذلك  املدينة  بوسط  والشوارع 
السكان  يقلق  الوضع  أصبح  مما  لها  املجاورة 
حيث أن  املسائية  الفترة  يف  خاصة  كثيرا 
الظاهرة عرفت انتشارا واسعا مبختلف األحياء 
كحي  اجلبلية  للمناطق  مجاورة  كانت  سواءا 
عن  ناهيك  للشواطى  احملاذية  وحتى  الرمي 
عمار  وسيدي  البوني  مثل  املجاورة  البلديات 
احلركة  توقف  ان  حيث  وغيرها  واحلجار 

املفروض على  املنزلي  الصحي  احلجر  بسبب 
الوطن  واليات  باقي  غرار  على  عنابة  مدينة 
بسبب تفشي فيروس كورونا فتح املجال أمام 
احليونات الضالة مبا فيها الكالب املتشردة إلى 
للشوارع واملزابل مما بات يحدث خوفا  النزول 
إلى  دفعهم  مما  املواطنني  بني  كبيرين  وهلعا 
واجلهات  البلدية  مصالح  لدى  شكوى  رفع 
زادت  التي  املشكلة  لهذا  حل  بوضع  املعنية 
األحياء  مستوى  على  خاصة  استيائهم  من 
املسائية.  الفترة  تشهد هدوءا يف  التي كانت 
والرمي  بوقنطاس  حي  من  كل  سكان  وصرح 

وبوحديد وغيرها من خروج قطيع من اخلنازير 
التي تهدد حياتهم وتزايد عددها مشيرين ان 
يف  التدخل  يتم  لم  ان  سواءا  سيزداد  الوضع 
العائالت  بعض  أن  مضيفني  اآلجال  أقرب 
أجل  من  مطاردتهم  بغرض  للخروج  تضطر 
تفادي املرور يف محيط منازلهم وهو ما يعرض 
حياتهم للخطر سواءا من قبل هاته احليوانات 
بضرورة  السياق  نفس  يف  مطالبني  الضالة 
عاجل  حل  اليجاد  املختصة  اجلهات  تدخل 
ملثل هاته احليوانات وضمان صحتهم وسالمة 

عائالتهم.                            ف سليم

الوضع بات يقلق المواطنين ويهدد سالمتهم
انتشار رهيب للكالب الضالة والخنازير في أحياء عنابة  

عنابة
نصُب َممٍر للتعقيم والتطهير بمداخل اإلدارات العمومية 

مببادرة من االحتاد الوطني للمزراعيني اجلزائريني ممثال مبكتب والية عنابة وبالتنسيق مع شركة« غربي أقروماكس » ويف إطار مساعي مجابهة فيروس 
كورونا كوفيد19 ومكافحته وتوفير الظروف املالئمة للحد من إنتشاره، مت إجناز أمس ووضع حتت اخلدمة نفق للتعقيم والتطهير.  وحسب مصادرنا فان 
العينة األولى كانت على مستوى مدخل مقر أمن والية عنابة وإلى غاية شموليتها إلى إدارات أخرى كمثر الوالية ومقرات الدوائر والبلديات واملديريات 
التنفيذية ومراكز البريد وغيرها من املرافق العمومية. ويأتي هذا وسط اإلشادة بهاتهاملبادرات التطوعية التي من شأنها أن تبرهن على متوقع أحسن لقطاع 
الفالحة يف التركيبة االجتماعية واالقتصادية للوطن. وكانت مصالح أمن والية عنابة أعلنت عن تضع نفق للتعقيم والتطهير على مستوى مدخل مقر 

أمن الوالية، وهذا يف إطار مساعي مواجهة وباء كورونا وتوفير الظروف املالئمة للحد من انتشاره.                                                   ف سليم
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في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا ببجاية

َتخصيُص 24 ملياًرا لدعِم قطاع 
حة وتعزيِز الّتكاُفل االجتَماعي الصِّ

بـــلقاسم.ج

الذي  العادة  فوق  املوضوع خالل االجتماع  مناقشة  وسيتم 
سينعقد قريبا مبقر املجلس بالوالية، وحسب ذات املتحدث فإن 
املالية،  احلصص  من  اقتطاعها  من  تأتي  األموال  هذه  حتصيل 
أخرى،  الرياضية وجمعيات  احمللية  اجلمعيات  املوجهة ملختلف 
جائحة  تفشي  استمرار  ظل  يف  مشلول  نشاطها  أن  باعتبار 
املالي  الغالف  هذا  من  نسبة  تخصيص  سيتم  كما  كورونا، 
على  املتواجدة  املعوزة  للعائالت  املوجهة  باإلعانات  للتكفل 
للوقوف  وكذا  رمضان  قفة  شاكلة  على  الوالية  إقليم  مستوى 
هذا  ويدخل  الظل،  مناطق  يف  القاطنة  الفقيرة  العائالت  مع 
العمل  وتكريس  االجتماعي  التكافل  تعزيز  إطار  يف  التوجه 

والنشاط  التضامن  مديرية  التضامني.منجهتهااستفادت 
االجتماعي ببجاية،من غالف مالي قدره أكثر من ملياري سنتيم 
العائالت  على  ستوزع  والتي   2020 رمضان  ملنحة  ستخصص 
املعوزة يف األوقات احملددة حسبما صرح به املدير ألوالئي لتضامن 
ان  أكد  صالح » الذي  اهلل  االجتماعي السيد« بوعبد  والنشاط 
االنطالق  يتم  ولم  كورونا  جائحة  بسبب  قليال  تأجلت  العملية 
السابقة  املواسم  يف  احلال  عليه  كان  كما  بعد  التوزيع  عملية  يف 
ظهور  حيث  من  املعطيات  بعض  يف  غيرت  كورونا  جائحة  ألن 
العائالت  شأن  شأنها  كورونا  وباء  ظهور  من  تضررت  أخرى  فئة 
املعوزة لذلك يتم التريث قليال إلى أن يتخذ القرار بشأن هذه الفئة 

واستفادتها من املنحة من عدمه ألن الوضع الصحي ال يزال قائما 
 70 التضامن حوالي  ورمضان على األبواب.هذا وحتصي مديرية 
الوضع  لكن  رمضان،و  بطاقية شهر  من خالل  معوزة  عائلة  ألف 
تعيش  والتي  احملتاجة  العائالت  عدد  من  رفع  الراهن  الصحي 
ضائقة حقيقية بسبب توقف نشاطاتهم التي كانت تضمن قوتهم 
اليومي،ولذلك فهي حتتاج إلى مساعدات ملجابهة الوضع،لذلك 
احملتاجني  عدد  زيادة  مع  خاصة  طارئ  أي  ملواجهة  التحضير  يتم 
واسعة  إطالق عملية  إلى  املذكورة  باملديرية  دفع  الذي  األمر  وهو 
اليومي والتي هي بحاجة ماسة  الدخل  العائالت ذات  إلحصاء 
للمساعدة، إستنادا على اخلريطة االجتماعية التي أعدتها وكالة 

التنمية اإلجتماعية.

بوالية  الصحة  أطلقتمديرية 
يف  تتمثل  جديدة  خدمة  بومرداس 
لفائدة  بعد،  عن  النفسية  االستشارة 
جائحة  ظل  يف  بالوالية  املواطنني 

كورونا.
عن  الطبية  االستشارة  خدمة  بعد 
الصحة  مديرية  بها  بادرت  التي  بعد 
لبومرداس يف األسبوع املاضي، ها هي 
لالستشارة  أخرى  مبادرة  تطلق  اليوم 
النفسية عن طريق الهاتف أو الفيديو، 
حيث سيتمكن املواطنون الذين يعانون 
عبر  التواصل  من  نفسية  مشاكل  من 

االجتماعي  التواصل  مواقع  أو  الهاتف 
مبختصني  كالفايبروالسكايب 
حتت  املديرية  وضعتهم  نفسانيني، 
مختلف  عن  لإلجابة  هؤالء،  تصرف 
النفسية،  بالصحة  املتعلقة  تساؤالتهم 
التي  كورونا  جائحة  ظل  يف  السيما 
منعت العديد من املرضى من االلتحاق 
باملستشفيات ومراكز العالج لتشخيص 

حاالتهم.
مديرة  أكدت  الصدد،  هذا  ويف 
الليام  فتيحة  بومرداس  لوالية  الصحة 
عن  النفسية  االستشارات  خدمة  أن 

ذوي  نفسانيون  مختصون  يؤطرها  بعد 
النفسية،  الصحة  مجال  يف  خبرة 
أربع  مستوى  على  مهامهم  يزاولون 
اجلوارية  للصحة  عمومية  مؤسسات 
خميس  بومرداس،  دلس،  من  بكل 
اخلشنة وبرج منايل، أبوا إال أن يتطوعوا 
مواجهة  يف  وأسرهم  املرضى  ملساندة 
عبء االضطرابات واملشاكل النفسية، 
الراهن  الصحي  الظرف  خاصة يف ظل 
الذي متر به اجلزائر جراء تفشي جائحة 

الفيروس التاجي.
سميرة مزاري

قرر أعضاء المجلس الشعبي ألوالئي لوالية بجاية، حسب رئيسه »حدادو مهني«، عقد جمعية استثنائية، لتخصيص 
غالف مالي يقدر بـ 24 مليار سنتيم، وذلك لدعم قطاع الصحة بالوالية بالعتاد والوسائل العالجية، والمواد الغذائية 

الخاصة بتحضير وجبات اإلطعام لعمال القطاع من أطباء وممرضين وعمال شبه الطبي، الّلذين يسهرون على صحة 
المواطنين من داء فيروس كورونا.

بومرداس
إطالق خدمة االستشارة النفسية عن بعد

بجاية
حمالت تحسيسية للحد من انتشار

 فيروس كورونا 
مبختلف  املدنية  احلماية  وكذا  الوطني  والدرك  الشرطة  عناصر  كثفت 
على  الكبيرة  السكانية  الكثافة  ذات  منها  بجاية،خاصة  والية  بلديات 
التحسيسي  امليداني  القصر،…«العمل  عيش،  سيدي  خراطة،  أقبو،  غرار 
اإلمكانيات  بتسخير كل  وذلك  فيروس«كورونا«،  انتشار  من  للحد  الوقائي 
مبا فيها البشرية من أجل إخطار املواطنني بضرورة االلتزام يف بيوتهم، خاصة 
العاملي،  الوباء  الوقاية من هذا  وقت احلجر الصحي اجلزئي واتباع خطوات 
بواسطة دوريات من الدرك واألمن واحلماية املدنية جتوبها مبكبرات الصوت 
الفيروس  لهذا  للتصدي  الوقائية  التدابير  تطبيق  يف  املساهمة  بغية  يوميا، 
املستجد،وهذا من خالل حتسيس وتوعية املواطنني املتواجدين على مستوى 
الساحات واألماكن العمومية ودعوتهم لاللتزام باإلجراءات الوقائية سيما ما 

تعلق بتجنب التجمعات مبختلف أشكالها والبقاء يف منازلهم.
بـــلقاسم.ج

مديرية األشغال العمومية تواصل 
تعبيد  الطرقات

تعبيد  بجاية،عملية  بوالية  العمومية  األشغال  مديرية  تواصل 
الوالية،حيث أكملت أجزاء كبيرة على غرار شارع كرمي  الطرقات بعاصمة 
1090 سيدي أحمد. .، حيث  إلى حي  املؤدي  والطريق  بلقاسم،أعمريو 
ساعد احلجر املنزلي الذي أٌقرته الدولة حفاظا على صحة املواطنني من خطر 

انتشار فيروس كورونا.
عمال املؤسسة املكلفة بإجناز هذا املشروع مبواصلة األشغال ليال دون أي 
عائق يذكر مما سمح لهم املضي فيه بوتيرة سريعة، ومن املنتظر أن تنتهي هذه 
األشغال قبل حلول شهر رمضان املبارك يف األيام القليلة القادمة، وبالتالي 
وكذا  النارية  الهوائية،  الدراجات  املركبات،  تنقل مختلف  سيسهل عملية 
مصالح  اختصاص  يف  يدخل  احلضري  املشروع  من  يتبقى  وما  الراجلني، 
منها  اجلمالي،  الطابع  ذات  احلضارية  بالتهيئة  بالتكفل  املعنية  البلدية 
صيانة األرصفة وتخصيص أماكن رمي القمامات املنزلية وجتهيزها باألوعية 
البالستيكية املناسبة وكذا وضع مختلف إشارات املرور وحتديد أماكن توقف 

وسائل النقل احلضري تفاديا ألي فوضى يف املستقبل.
بـــلقاسم.ج

تيزي وزو
حجز كمية معتبرة من المواد الفاسدة

حجزت فرقة املراقبة ومكافحة الغش التابعة ملديرية التجارة بتيزي وزو 
كمية معتبرة من املواد الغذائية واسعة االستهالك حسب ما علم من مصدر 
مسؤول أن عملية حجز تلك املواد واملقدرة بـ450 كلغ متت أثناء عملية مراقبة 
لعدد من احملالت التجارية مبدينة تيزي وزو اين عثر على عدة سلع منتهية 
إلى  باإلضافة  معلبة  متنوعة  وسلع  كالعجائن  غذائية  مواد  منها  الصالحية 
بالتنظيف، حيث مت حجزها التالفها مع حترير محضر يف حق  مواد خاصة 

التاجر صاحب
أحمد. آليان

تيسمسيلت
إنجاز ممر تعقيم بالمؤسسة االستشفائية 

»برج بونعامة«
بادرت مجموعة من الشباب من بلدية بوقايد )تيسمسيلت( إلى اجناز 
ممر تعقيم أتوماتيكي باملؤسسة العمومية االستشفائية لبرج بونعامة وذلك يف 

إطار تضافر اجلهود للوقاية من فيروس كورنا.
وأوضح صالح فتاح لوأج بأن هذا املمر الذي يعد األول من نوعه بالوالية 
تعقيم  يتيح  حيث  املذكورة  االستشفائية  املؤسسة  مبدخل  أمس  تنصيبه  مت 
أوتوماتيكي لفائدة األطقم الطبية وشبه الطبية العاملة بذات املرفق الصحي 

فضال على الوافدين عليها.
وأضاف بأن هذا املمر أجنز من طرف شباب مختصني يف عدة مهن وحرف 
كالكهربائيني واحلدادين والرصاصني القاطنني ببلدية بوقايد ويعمل آليا وهو 
 30 ظرف  يف  وذلك  ذاته  اآلن  يف  شخصني  بتعقيم  ويسمح  بكاميرا  مزود 

ثانية.
على  تنصيبهما  سيتم  مماثلني  ممرين  اجناز  قريبا  الشباب  هؤالء  ويعتزم 
احلد  وثنية  لتيسمسيلت  االستشفائيتني  العموميتني  املؤسستني  مستوى 

استنادا إلى ذات املصدر.
ق.م 

نظمت مديرية النشاط االجتماعي 
توزيع  بومرداس مبادرة متثلت يف  لوالية 
على  الغذائية  الطرود  من  معتبر  عدد 
القاطنة  تلك  خاصة  املعوزة  العائالت 
املواد  مختلف  حتوي  الظل،  مبناطق 
الغذائية األساسية التي حتتاجها األسر 

يف ظل الوضع الراهن.
املبادرة التضامنية حسب ما علمته 
النشاط  مديرية  من  الوطن«  »أخبار 

منها  استفادت  لبومرداس  االجتماعي 
من  بكل  القاطنة  العائالت  عشرات 
أوالد  العامر،  بشعبة  ماتوسة  قرية 
عمال  ببلدية  الواقعتني  وهيني  بلمو 
املتواجدة  توزالني  منطقة  جانب  إلى 
ببني عمران. وهي املبادرة التي لقيت 
استحسانا واسعا لدى العائالت املعوزة 
مديرية  وأن  السيما  املناطق،  بهاته 
قامت  بالوالية  االجتماعي  النشاط 

مختلف  حتوي  الذي  الطرود  بإيصال 
الغذائية األساسية وحتى اخلضر  املواد 
شريحة  مساعدة  قصد  املنازل،  إلى 
املعوين على جتاوز الظروف الصعبة التي 
كورونا  جائحة  انتشار  جراء  بها  ميرون 
من  العديد  أجبرت  والتي  اجلزائر،  يف 
املنزلي  التزام احلجر  أرباب األسر على 

وعدم اخلروج للعمل.
سميرة مزاري

توزيع طرود غذائية على العائالت الُمتعّففة

احلضري  األمن  مصالح  متكنت 
أمس،  البليدة  بوالية  تامو  بني  ببلدية 
عصابة  من  أشخاص   04 توقيف  من 
احلجر  إجراءات  بخرق  يقومون  أشرار 
الصحي الشامل، ويترصدون املواطنني 
االعتداء  أجل  من  بيضاء  بأسلحة 

عليهم وسبلهم أغراضهم. 
على  توقيفهم  مت  العصابة  أفراد 
لتنفيذ  الترصد  بصدد  وهم  سيارة  منت 
انتظار  يف  املواطنني،  على  اعتداءاتهم 
أمام  وتقدميهم  التحقيق  استكمال 
بعد  جاءت  العملية  املختصة،  النيابة 

شخصا   26 توقيف  من  فقط  أيام   3
إجراءات  خرق  عملية  يف  متورطني 
مبواجهات  والقيام  الصحي  احلجر 
بأسلحة بيضاء يف حرب شوارع ببلدية 

مفتاح.
أيوب بن تاموزن

البيلدة
توقيف عصابة تعتدي على المواطنين
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أخبار السر ايا

في بيان صحفي أصدرته وزارة الثقافة، أعلنت 
وزير الثقافة مليكة بن دودة عن إطالق أول عدد 

من مجلة »انزياحات«، وهي مجلة تصدر شهريا، 
يشرف عليها ثلة من اإلعالميين والكتاب. يذكر أن 

الوزارة أصدرت المجلة بمناسبة يوم العلم بالجزائر؛ 
إال أنه في عز جائحة كورونا تساءل الكثير عن 
معنى هذا االسم، فهل يا ترى الوباء يؤثر، أم إن 

الفلسفة لها تأثير خاص؟ !

أوضح األستاذ والدكتور في الفلسفة نور الدين جباب أن واقع الجدل الذي 
يثار سنويا حول العالمة عبد الحميد بن باديس ال يعدو أن يكون مزايدات 
عليه، قائال: »البعض يطالبه في مزايدات جاهلة بحمل السالح وتحرير 
الجزائر، والبعض اآلخر يطالبه بتحرير شمال إفريقيا«، في حين أن 

»الشاب عبد الحميد بن باديس عاش ومات وعمره 50 سنة، هذا العمر 
القصير جدا أنتج فيه ما عجزت عنه مجموعة كبيرة من المخابر وفرق 

البحث في الجامعة الجزائرية والكثير من أساتذتها في الجزائر المستقلة«. 
وتابَع األستاذ الدكتور يقول: » إن ذكاء الشيخ وحنكته رغم حداثة سنه 

جعاله يعرف كيف« يالعب« االحتالل وإدارة االحتالل وقوانين االحتالل.لقد 
استطاع هذا الشاب أن يفتح عشرات المدارس في ربوع الجزائر، في قراها 

و«مداشرها« قبل مدنها«! 

منع إمام أحد المساجد 
بمدينة قسنطينة، مساء 
الخميس المنقضي، طفال 
قاصرا من سرقة صندوق 
الزكاة لكنه فجأة تحّول 
-أي اإلمام- إلى متهم 

باالغتصاب.رغم أن شهود 
عيان أكدوا عدم صحة 
الخبر لــ«أخبار الوطن«.
فقد اهتزت قسنطينة، 

ليلة الخميس، على وقع 
تضارب أنباء وإشاعات 
مدوية، زعمت اعتداء 
إمام جنسًيا على طفل 

داخل المسجد الخالي من 
جموع المصلين بسبب وباء »كورونا« كغيره من مساجد الجمهورية. وتم تداول 

فيديوهات على نطاق واسع ُتشير إلى أن اإلمام قام باغتصاب الطفل القاصر 
ونشر وا روايات مختلفة في التفاصيل لكنها متفقة على الطعن في مصداقية 

اإلمام وتشويه سمعته دون وازع أخالقي أو رادع قانوني.
و سارعت شرطة مكافحة اإلجرام اإللكتروني إلى مباشرة تحقيقات موسعة لكشف 

مصور الفيديو الذي أثار جداًل وبلبلة في شبكات التواصل االجتماعي.

ُبِعث يوَم وفاِته!

 انِزياحاٌت  َثقافّيٌة! وَهل جزاُء اإلحساِن إال اإلحّسان؟!

ُعرض الفيلم السينمائي عبد الحميد بن باديس 
ألول مرة على القناة السادسة ليلة الخميس 

إلى الجمعة، وذلك بالتزامن مع يوم العلم. كتب 
سيناريو الفيلم رابح ظريف، وأخرجه المخرج 
السوري باسل الخطيب. يتطرق الفيلم لحياة 

العالمة والمجدد ابن باديس، والذي ما يزال فكره 
ينتظر تفعيال جادا يتناسب ومستوى ما أحياه في 

عز سطوة االحتالل سياسيا وفكريا وهوياتيا.

كمْن أثمَر وهَو ُبرعٌم!كمْن أثمَر وهَو ُبرعٌم!

لم ينس الناخب األسبق للمنتخب الجزائري لكرة القدم 
الفرنسي، كريستان غوركيف، توجيه رسالة بالفيديو ألطباء 

والية البليدة، رغم مضّي سنوات عديدة على مغادرته 
الجزائر. وقال غوركيف في تسجيل فيديونشرُه على صفحته 

في فيسبوك، وتداولته صفحات ووسائل إعالم محلية 
وأجنبية : »أود أن أتوجه إلى الطاقم الطبي في مستشفى 
البليدة، أقول لهم إني أفكر فيهم وأدعمهم وأشجعهم في 

مواجهتهم لفيروس كورونا«.

قلُبُه في 

البليدة!
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بسب عدم تسديد رواتبهم لمدة 09 اشهر

 ُعّمال النَّظاَفة بواليِة َتمنراست 
يحتّجوَن  ُمجّدًدا

احمد كرزيكة

الوطن عن  أخبار  وعبر هؤالء جلريدة 
استيائهم ملا آل إليه وضعهم، أمام تراكم 
مسؤولياتهم العائلية واالجتماعية، حيث 
قوت  لتوفير  االستدانة  إلى  هؤالء  يضطر 
محالت  من  أسرهم،  وحاجيات  يومهم 
هذا  تفشي  الغذائية خاصة يف ظل  املواد 

الوباء
اجلبهة  هم  انهم  هؤالء  وأضاف 
معركة  يف  األولى،  لعلها  أو  الثانية، 
إلى  جنبا  العمومية،  الصحة  حماية 
جنب مع الطواقم الطبية. إذ يجد عمال 
النظافة أنفسهم، وجها لوجه، يف مواجهة 
ال  كبيرا  طيفا  أن  بيد  »كوفيد19-«. 
يدرك وعورة هذه املهنة، خصوصا يف ظل 
حتاصر  التي  واألمراض  الراهنة،  الظروف 
املنقولة  األمراض  عدوى  جراء  عمالها 
من النفايات، وذلك على الرغم من كل 
اجلهات  اتخذتها  التي  الوقائية  التدابير 
حمايتهم،  أجل  ومن  لفائدتهم  الوصية 

باألساس، من فيروس كورونا املستجد.
النظافة  عامل  أن  أحدهم  مؤكدا 

مرضاه  يداوي  الذي  الطبيب  مثل  مثله 
واملعلم الذي يعلم تالمذته. إذا لم يعمل 
البعض منا يف هذه املهنة من أجل خدمة 
املهمة!؟«،  بهذه  سيقوم  فمن  املجتمع، 
مستحضرا  صدق  بكل  أحمد  يتساءل 
»أ  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  الرسول  قول 

حب الناس إلى اهلل أنفعهم للناس
 لهذا يناشد هؤالء السلطات الوالئية 
التدخل العاجل وحل هذا اإلشكال الذي 

نغص حياتهم خاصة أرباب األسر.

بدورها اجلريدة إتصلت برئيس شركة 
التقني لوالية  الردم  تام نت وتسيير مركز 
القادر  عبد  خيلولي  السيد  متنراست 
تعي جيدا  الشركة  إدارة  اكد«. أن  الذي 
نتيجة  النظافة  بعمال  حلق  الذي  الضرر 
تأخر صرف األجور ملدة قاربت 09 أشهر 
اإلجراءات  بعض  لتاخر  األمر  ويرجع 
وسيتم صرف  قد عوجلت  واألن  اإلدارية 
املستحقات يف غضون أسبوع على األكثر. 

عاد العمال التابعون لمؤسسات النظافة بوالية تمنراست للحركة االحتجاجية، بعد عدم صب مستحقاتهم الشهرية من طرف 
شركة »تام نت وتسيير مركز الردم التقني« لمدة قاربت تسعة أشهر.

ورقلة
حجز 6436 حبة بيض فاسدة

بيض   ( استهالكية  مادة  حجز  أنقوسة من  دائرة  بامن  االمن  عناصر  متكن 
حبة  بإجمالي 6436  تقدر  للتخزين  الصحية  الشروط  مراعاة  دون  مخزنة  الدجاج( 
بتخزين  تاجرين  قيام  مفادها  مؤكدة  معلومات  ورود  إثر  تعود  بيض حيثيات القضية 
مادة بيض الدجاج دون مراعاة الشروط الصحية للتخزين بإحدى املستودعات بوسط 
مدينة انقوسة على الفور مت التنقل إلى عني املكان ومعاينة هذا املستودع التي بينت 
أنه اليتوفر على أدنى شروط التخزين املطلوبة بتسخير الطبيب البيطري لبلدية انقوسة 
وبالتنسيق مع مديرية التجارة والنيابة العامة املختصة إقليميا مت حجز الكمية املذكورة 
وإتالفها وفق التنظيم املعمول به، كما مت إجناز ملف جزائي يف حق املعنيان قدما مبوجبه 
ظاهرة  ومحاربة  مراقبة  العملية يف إطار  هذه  تدخل  املختصة  القضائية  اجلهات  أمام 
احتكار السلع االستهالكية األساسية، وإثر املخطط األمني املسطر حملاربة شتى أنواع 
الغذائية من خالل تشديد  املواد  املواد االستهالكية السيما منتجات  املضاربة على 

عمليات الرقابة على مختلف أماكن بيع هذه املواد سواء محالت اجلملة أو التجزئة

دوريات الشرطة توقف 46 شخصا مطلوبا للعدالة 
اتخذت شرطة ورقلة جملة من اإلجراءات امليدانية الصارمة من خالل املراقبة 
األمنية املشددة جلميع احلواجز األمنية بقطاع اإلختصاص وكذا وضع نقاط مراقبة 
ثابتة على مستوى احملاور الكبرى للمدينة، باإلضافة إلى تكثيف الدوريات الراكبة 
والراجلة عبر أحياء املدينة للوقوف على مدى التطبيق الفعلي لهذا اإلجراء، حيث مت 
تسجيل بعض املواطنني املخالفني لعدم اإللتزام بإجراءات احلظر املنزلي اجلزئي والتي 
والدراجات  املركبات  لفائدة سواق  219 مخالفة  املخالفات حيث مت تسجيل  تكمن 
النارية مع وضع جميع املركبات والدراجات النارية باحملشر البلدي لبلدية ورقلة كما 
الهوية ودراسة حالة  لتحقيق  184 شخص  ورقلة بإخضاع  أمن والية  قامت مصالح 
لـ111 شخصا باإلضافة إلى توقيف 46 شخصا محل متابعة قضائية يف إطار تطبيق 
إجراءات احلجر الصحي اجلزئي املفروض على والية ورقلة على غرار باقي واليات 
الوطن للوقاية من انتشار فيروس كورونا » كوفيد 19« الذي حظي باالحترام الصارم من 
طرف املواطنني واملواطنات لإلجراءات الوقائية ملجابهة تفشي الفيروس خالل األسبوع 
بأهمية  وعيا  أكثر  أصبحوا  بدورهم  الذين  الصحي،  احلجر  إجراء  تطبيق  من  األول 
إحترام السلوكيات االحترازية من خالل تفادي التجمعات وعدم اخلروج من منازلهم 
جميع  ورقلة  والية  أمن  مصالح  وتدعو  املعمول  للقوانني  وفقا  القصوى  للضرورة  إال 
املواطنني واملواطنات وكذا أصحاب املركبات عبر ربوع الوالية إلى ضرورة االلتزام بهذا 
اإلجراء الذي من شأنه الوقاية من انتشار هذا الفيروس، من خالل البقاء يف مساكنهم 

وعدم اخلروج نهائيا إال للضرورة القصوى. 
زاهية سعاد

تمنراست
مطالب بتشديد اإلجراءات االحترازية 

لحصر الوباء
طالب سكان والية متنراست السلطات وعلى رأسها والي الوالية، يف عريضة موقعة 
من طرف بعض اجلمعيات بتكثيف اإلجراءات املتخذة ضد جائحة كورونا طالبني منهم 
بغلق وتقييد حركة املرور من وإلى داخل الوالية كليا حتى ال ينتشر الداء الذي أضحى 

متنقال بني األفراد يف بعض الواليات.
العريضة التي حتصلت جريدة أخبار الوطن من نسخة منها  حيث طالب هؤالء يف 
بوضع  اإلجراءات  هذه  تكثيف  الوالئية  السلطات  الوباء على  هذا  إنتشار  ظل  ويف  أنهم 
فريق صحي عبركل املعابر التي تتواجد يف مداخل الوالية للكشف على احلاالت املشبوهة 

ويكون الغلق شامال ما عدا احلاالت الضرورية أو اخلاصة
هذا  انتشار  واحلذر من خطورة  االحتياط  يقتضي  احلالي  الظرف  ان  هؤالء  واضاف 
بإجراءات  املواطنني  وإلتزام  السلطات  طرف  من  الفعالة  املساهمة  إلى  داعني  الفيروس، 

احلجر اجلزئي املنزلي للوقاية من هذا الداء
مثمنني يف نفس الوقت العمليات املتواصلة اخلاصة بتعقيم وتطهير مدينة متنراست 
وقراها وبلديات الوالية من طرف السلطات الوالئية واجلمعيات وكذا الهبة التضامنية من 
طرف أهالي وجمعيات الوالية يف جمع مساعدات متمثلة يف مواد غذائية وتقسيمها على 

الفقراء واملعوزين. 
كرزيكة احمد

توقيف عصابة تستعمل الشعوذة في 
عمليات السطو 

متكنت عناصر الفرقة اجلنائية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية من توقيف سبعة 
تكوين  قضية  يف  متورطون  سنة(،   59 الى  سنة   21( مابني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 
جمعية أشرار لغرض إرتكاب جرمية سرقة املنازل بتوافر ظريف إستحضار مركبة والتعدد 
وإخفاء أشياء مسروقة بإستعمااللطالسيم والشعوذة، احليازة على أسلحة بيضاء محظورة، 

واحليازة على املخدرات لغرض اإلستهالك الشخصي.
وحسب خلية اإلعالم ألمن والية متنراست فإن حيثيات القضية تعود إلى معلومات 
والطالسم  الشعوذة  متتهن  األشخاص  من  مجموعة  وجود  مفادها  عناصرها  الى  واردة 
وتستخدمها يف سرقة املنازل بوسط املدينة متنراست، وعليه باشرت الفرقة بإعداد خطة 

أمنية محكمة، 
و بتفعيل اجلانب اإلستعالمي وبعد عملية الترصد للفاعلني مت حتديد املسكن الذي 
يتم حتزين فيه املسروقات، وبالتنسيق مع السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة متنراست، 

مت إستصدار إذن بالتفتيش والتي كانت نتائجه إيجابية. 
ومت حتويل املشتبه فيهم واحملجوزات إلى املقر وفتح حتقيق يف القضية

كرزيكة احمد

أدرار
حملة واسعة القتناء جهاز الكشف السريع عن فيروس كورونا

للجمعيات  بالتكتل  مايسمى  أطلق 
وجمعيات  الصحي  اإلطار  يف  العاملة 
الصحة  مديرية  جانب  إلى  خيرية 
والسكان نداء استغاثة للمحسنني ورجال 
أعمال بالوالية من أجل التبرع واملساهمة 

يف اقتناء جهاز pcr وملحقاتة.
 جاء يف رسالة االستغاثة إن الهدف 
تسهيل عملية  هو  النداء  هذا  اطالق  من 
حاالت  عن  املبكر  والكشف  التحاليل 
وكذا  املستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
الكشف  الطبية يف  األطقم  عمل  تسهيل 

السريع عن احلاالت املشتبه بها وتوجيههم 
وبذلك  الصحي  والعزل  العالج  ملراكز 
من  التحليل  نتائج  انتظار  مشقة  يجنبهم 
معهد باستور بالعاصمة أو ملحقته بوالية 
سيارات  عبر  برا  لهم  تنقل  التي  ورقلة 
املعاناة  إلى  البيان  وأشار  هذا  اإلسعاف. 
التحاليل  انتظار  جراء  حتصل  التي  التي 
ممايتسبب يف  أيام   5 إلى  تصل  قد  والتي 

انتشار الفيروس القاتل بني املواطنني. 
حسب  أدرار  والية  سجلت  لإلشارة 
اآلن  حد  إلى  الصحة  وزارة  احصائيات 

حاالت  بينما  إصابةبكورونا  حاالت   6
االشتباه تصل إلى 5 حاالت بينهم حالة 
أبناء  من  اخليرين  من  بات  لذا  متوفية. 
واملساهمة  اخلير  فعل  إلى  السبق  الوالية 
يف اقتناء مثل هذه األجهزة التي المحالة 
اجلائحة  لهذه  للتصدي  إضافة  ستكون 
االنتظار  بدل  السريع  الكشف  من خالل 
له مزايا أخرى  أن هذا اجلهاز  لأليام كما 
أخرى  أمراض  عن  الكشف  يف  يساعد 

على غرار مرض السل والتنفس. 
عبد اهلل مجبري 

 السلطات تتكفل بعائلة تعيش في العراء بتيليالن
اقدمت السلطات الوصة بوالية ادرار على التكفل بوضعية 
عائلة تعيش يف خيكو بحي تليالن بوالية ادرار بعد تداول رواد 
التواصل االجتماعي لصور العائلة. حيث هذه أظهرت هذه الصور 
هذه العائله التي تتكون من امرأة وابن وابنة يسكنون يف خيمة 
للسلطات  احلي  هذه  سكان  من  مناشدات  وبعد  الشارع  وسط 
احمللية للتكفل بوضعية هذه العائلة السيما وهذه األيام العصيبة 
تتطلب  التي  كورونا  جائحة  انتشار  ظل  يف  اجلزائر  بها  متر  التي 
أدرار  الدائرة  برئيس  مرفوقا  أدرار  والي  خرج  وقد  هذا  الوقاية. 
ورئيس املجلس الشعبي البلدي للوقوف على أسباب افتراش هذه 
العائلة التراب والسكن حتت يف هكذا ظروف وقد أعطى املسؤول 
أحد  وإسكانها يف  مباشرة  بها  بالتكفل  األمر  الوالية  األول عن 
املساكن الوظيفية التابعة للخزينه البلدية يف انتظار حصولها على 

سكن خاص بها. هذا وقد استحسن سكان احلي هذه املبادرة 
التي أنهت وضعية احلرجة لهذه العائلة.

عبد اهلل مجبري

الوادي
توقيف 433 شخصا خرقوا الحجر الصحي

بوالية  األمن  مصالح  مختلف  أوقفت 
التجوال،  حظر  شخصاخالفوا  الوادي433 
تطبيق  بداية  منذ  مركبة   120 كما حجزت 
ال28  الوالية يف  اجلزئي يف  الصحي  احلجر 
من شهر مارس املاضي.  وأوضحت مصالح 
عنها  صادر  بيان  يف  بالوادي  الوالئي  األمن 
تلقت أخبار الوطن نسخة منه. فإنه طبقت

بخصوص  الصادرة  التنظيمات 

انتشار  خالل  ومن  اجلزئي  الصحي  احلجر 
مستوى  على  العملياتية  التشكيالت 
واملتنقلة  الثابتة  واحلواجز  الطرق  مفترقات 
واملتحركة،  الراجلة  الدوريات  وكذلك 
عبر  الوادي  والية  أمت  مصالح  متكنت 
هذه  انطالق  منذ  االختصاص  قطاع  كامل 
العملية من توقيف 455 شخص ممن خالفوا 
التقيد بتدابير احلجر اجلزئي الصحي وحترير 

ويف  وضع  مت  ضدهم.كما  رسمية  محاضر 
نفس اإلطار. مت وضع يف احملشر البلدي 90 
مركبة و32 دراجة نارية استعملت من طرف 
أوقات  أثناء  للتنقل  املوقوفني  االشخاص 
مت  املخالفني  ضد  احملررة  امللفات  احلجر، 
اقليميا  املختصة  القضائية  للجهات  إرسالها 

إلتخاذ االجراءات القانونية ضد املوقوفني.
رشيد شويخ 
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سهام عاشور 
ملن  هامشي  موطن  ومداشره  بقراه  الريف 
الهدوء  عن  والباحث  لزائره  ومتنفسا  به  يعيش 
بدا  الفيروس  ان  للعلن  بدا  اليوم  لكن  والسكينة 
فكانت  مؤقتا  موازينها  وقلب  احلياة  تغيير منط  يف 
مضى  ملا  العكسية  النظرية  األرياف  الى  الهجرة 
اؤياف  فشهدت  الوباء  هذا  من  األمان  عن  بحثا 
جيجل نزوحا غير مسبوق من قبل سكان الوالية 
لهذه  احلياة  لتعيد  املجاورة  الواليات  حتى  او 

املناطق التي هجرها سكانها لسنوات .

 مسقُط الّرأس
مع انتشار الفيروس وتسريح العمال واملوظفني 
يف عطلة استثنائية استغل اغلبية اجلواجلة الفرصة 
للعودة الى القرى واملداشر بالريف اجليجلي فكان 
العود لألصل بامتياز فشهد الريف واملناطق اجلبلية 
مختلف  من  وزائريه  لسكانه  مسبوق  غير  توافدا 
املتواجدون  اجلواجلة  عودة  وكدا  الوالية  بلديات 
احلياة  أعاد  الذي  االمر  الوطن  واليات  عديد  يف 
فيها مظاهر  وتناثرت  لهاته األماكن فدبت احلياة 
احلركة والنشاط فكانت حلظة مميزة اعادت للريف 
مهمشا  كان  بعدما  املدينة  بني  هيبته  بجيجل 
املغرية باملدينة واجوائها الصاخبة هي  بني احلياة 

صورة روجت للسياحة اجلبلية بطريقة غير مباشرة 
وعكست لنا مراحل الهجرة فكانت هاته املرة من 
هدا  عكس  كانت  التي  وهي  الريف  الى  املدينة 

قبل زمن قليل.

رائحة األجداد!
ربوع  كل  عبر  اجلواجلة  من  العديد  خير 
الصحي  احلجر  ظل  املدن يف  من  الهروب  الوطن 
توقيا  الدقيق  الصحي  الوضع  فرضه  الذي  العام 
اجلواجلة  وجهة  فكانت  كورونا  عدوى  من  من 
ارض األجداد وعادت الروح الى األرياف والقرى 
وجبال  بساتني  فعجت  سنني  مند  املهجورة 
واوالد  سكفال  وبني  ووجانة  والشقفة  تاكسانة 
علي وايت عاشور بزيامة منصورية بسيارات حتمل 
وحتى  وغربها  شرقها  الواليات  مختلف  ترقيم 
أبناء جيجل العودة  جنوبها هي حلظة اختار فيها 
والهواء  الطبيعة  األجداد حيث وجدو  ارض  الى 
مند  هجرها سكانها  لبيوت  الروح  وعادت  النقي 
زمن بعيد هروبا من غياب املرافق األساسية سابقا 
لتعرف هاته األيام نزوحا مضادا وإعادة اكتشاف 
املدن  منازل  جدران  بني  عاشت  أجيال  قبل  من 
ومع تواصل احلجر الصحي والعطل تتواصل احلياة 
ومداشر  قرى  يف  الساحرة  الطبيعة  أحضان  بني 

جيجل اجلميلة.

 عودُة الحياة 
واعادت هده الهجرة احلياة لبيوت كان بعضها 
هجرة  ظاهرة  لتبرز  لسنوات  السكان  من  خاليا 
األرياف  نحو  مؤقتة  كانت  وان  عاجلة  جماعية 
من جديد حيث اعادت احلركية الى مناطق نائية 
وقرى ومساكن مهجورة واعادت الروح الى ساكن 
كانت  األرياف  الى  العودة  خيار  مقفلة  كانت 
مكان  الى  الهجرة  طاملا  بالوباء  اإلصابة  مخافة 
دون اكتظاظ او تزاحم حتميهم من خطر اإلصابة 
بالفيروس فكان سببا كافيا للهروب الى األرياف 
والتي كانت سببا واضحا لتجمع ومالقاة عائالت 
فرقها الزمن واملكان فكان جوا عائليا بامتياز خلق 
قلل  والدي  األرياف  مرتادي  العائلي بني  الدفء 
الفيروس فكان  عليهم ضغوط احلياة وكأبة اخبار 
واملرح  الدعابة  وروح  املكان  ميال  الضحك  صوت 

تزين األجواء.

 ُمخّيمات مفتوحٌة على الّطبيعة
والغابية  اجلبلية  املناطق  الى  الوصول  مبجرد 
بجيجل ستوقفك تلك اخليم املنصوبة هنا وهناك 
لشباب قرروا التخييم اجلبلي هربا من جحيم املدينة 

وملل احلجر الصحي االجباري فاخدوا باألسباب 
وتداركوا ما فات فقرروا ان يخرجوا عن منط احلياة 
الغابات  فكانت  يعيشونه  كانوا  التي  اليومية 
لشملهم  وجامعة  احلقيقي  متنفسهم  واجلبال 
وقصصهم وسهرهم يف الهواء الطلق فكانت نسائم 
الصباح األولى النقية كفيلة بنسيانهم احزان اخبار 
الكورونا فبينما كان بعضهم متعود على مثل هاته 
البعض  هناك  ان  غير  والذاتية  الفردية  املخيمات 
عاش هاته األجواء ألول مرة حيث اكتشف خفايا 
وروائع التخييم باجلبال كما ان البعض االخر لم 
رحالة  كانوا  من  هناك  بل  فقط  بالتخييم  يكتفي 
الوديان  وقطعوا  اعلى قمم جبال جيجل  فتسلقوا 
وتبعثروا يف غاباتها غير ابهني باي خطر ميكن ان 
يعترض مسارهم فكان هدفهم الهروب من ضغوط 
احلياة واالخبار احلزينة التي تعرفها سكان املعمورة 
والذي  بلدية جيجل  من  نبيل  لنا  اكده  ما  وهذا 
اتخذ من التخييم دواء للروح وراحة للنفس والذي 
قال ألخبار الوطن يف سؤالنا عن الغاية من هاته 
والراحة  الرائعة  احلياة  باختصار  ألنها  الرحالت 

التي يرغب أي فرد ان يتحسس معاملها.

حاَل إلى الُقرى طلًبا للعزلة مواطنون يشدون الرِّ

»كورونا«.. وَموسُم الحجِّ إلى  ريِف جيجل! 
ة التي تِضُج بسكانها؛ هم ُمواطنون  انحًدروا من األرياِف،   جُهوا نحَو  الَمدينِة الُمكتظَّ يَف بُخضرِته  وُهدوِئه، واتَّ َهجُروا الرِّ
غادُروا ُقراهم وَنزحوا نحَو الَبلدّيات الكبيرة بحًثا عن حياٍة أفضل، لكنَّهم ُسرعاَن ما عاُدوا إلى ريِفهم ِمن َجديد،  بحًثا عن 

مأِنينة والُعزلة،  وخاصًة هرًبا من خطِر الَجاِئحة! الُهدوِء والطُّ
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المباريات ستقام على مدار أسبوع كبطولة مصّغرة

»يويفا« يقترُح تاريَخ 29 أوت المقبل 
موعًدا لنهاِئي َدوري األبطال

القسم الرياضي

)بي. البريطانية  اإلذاعة  هيئة  وقالت 
املقترح  هذا  إن  اجلمعة،  امس  بي.سي(، 
29 أوت،  يوم  النهائية  املباراة  يتضمن لعب 
كرة  بطوالت  أغلب  وتوقفت  إسطنبول.  يف 
فيروس  تفشي  بسبب  العالم،  حول  القدم 
نهائي  ثمن  بعد  يكتمل  لم  حيث  كورونا، 

دوري أبطال أوروبا.
إقامة  يريد  يويفا،  أن  إلى  التقرير  وأشار 
يف  أوت،   26 يوم  األوروبي  الدوري  نهائي 
نهائي  أيام  بثالثة  ذلك  وبعد  غدانسك، 

دوري األبطال.
إقامة  أحدهما  خيارين،  يويفا  ويدرس 
دور الثمانية ثم قبل النهائي، بنظام الذهاب 

والعودة يف جويلية وأوت، وسيكون هذا ممكنا 
فقط مع استئناف البطوالت احمللية يف جوان.
تبقى  ما  إقامة  فهو  الثاني،  اخليار  أما 
واحدة،  مباراة  بنظام  األبطال  دوري  من 
مدار  على  احمللية،  البطوالت  نهاية  بعد 

أسبوع واحد. وأوضحت )بي.بي.سي( أن 
اللجنة التنفيذية ليويفا، ناقشت اخليارين يف 
إقامة  املقرر  من  وكان  أمس.  اول  اجتماعها 
 30 يوم  األبطال يف إسطنبول،  نهائي دوري 
ماي، بعد 3 أيام من ختام الدوري األوروبي.

االتحاد اإلسباني يوافق على 
استكمال الدوري بعد 30 جوان

وافق االحتاد اإلسباني لكرة القدم، على 
بعد  الليغا،  منافسات  استكمال  فكرة 

صحيفة  وبحسب  املقبل.  جوان   30
اجتمع  فقد  الكتالونية،  »سبورت« 
وحدد  أمس،  اول  اإلسباني،  االحتاد 
املوسم  مبستقبل  املتعلقة  النقاط  بعض 
فيروس  انتشار  أزمة  ضوء  يف  اجلاري، 

كورونا.
استكمال  مقترح  على  االحتاد  ووافق 

املوسم بعد 30 جوان املقبل، مع حتديد املعايير التي سيتم على 
أساسها اختيار الفرق املتأهلة للبطوالت األوروبية املوسم املقبل، 
حال حدد )يويفا( موعًدا نهائًيا إلعالن املشاركني من كل دولة. 
يتمنيان خوض  الليغا  ورابطة  فإن االحتاد اإلسباني  ورغم ذلك، 
املوسم للنهاية، وترشيح الفرق املتأهلة للبطوالت األوروبية، بناء 

على مراكزها الفعلية عقب انتهاء املسابقة.

إيكاردي مطلوب في أتلتيكو مدريد
صحفي  تقرير  حتدث 
عن  اجلمعة،  امس  إيطالي، 
ماورو  األرجنتيني  مستقبل 
إيكاردي، مهاجم إنتر ميالن، 
سان  باريس  إلى  حالًيا  املعار 

جيرمان.
إيكاردي  ماورو  ويلعب 
جيرمان  سان  باريس  مع  معاًرا 
مع  املقبل،  الصيف  حتى 
أحقية الشراء النهائي نظير 70 

أتلتيكو مدريد  فإن  »توتو سبورت«،  ووفًقا لصحيفة  أورو.  مليون 
كثف اهتمامه مؤخًرا بضم إيكاردي، حيث يبحث املدرب دييغو 

سيميوني عن بديل مميز لدييغو كوستا يف الهجوم.
وأشارت إلى أن سيميوني كان على اتصال مؤخًرا بواندا نارا 

زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي، لبحث إمكانية إبرام الصفقة.
زميل  كافاني  إدينسون  ضم  حاول  سيميوني  أن  وأوضحت 
إيكاردي، يف امليركاتو الشتوي األخير، إال أن الصفقة لم تنجح.

من  شديدة  منافسة  يواجه  قد  مدريد،  أتلتيكو  أن  يذكر 
يوفنتوس ونابولي وميالن، على صفقة إيكاردي.

من أجل عودة الحياة الرياضية لطبيعتها من جديد
وزير الرياضة اإليطالي يتمسك بموعد 4 ماي 

وزير  سبادافورا،  فينتشينزو  يتمنى 
الرياضة اإليطالي، عودة احلياة الرياضية 

يوم  من  بداية  جديد،  من  لطبيعتها 
فترة  انتهاء  بعد  املقبل،  ماي   4
كرة  وتوقفت  واحد.  بيوم  اإلغالق 
القدم اإليطالية يف 9 مارس املاضي، 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 

املستجد. 
الوزير  قال  الصدد،  هذا  ويف 
صحيفة  أبرزتها  تصريحات  خالل 

يف  »نأمل  اإليطالية:  سبورت«  »توتو 
تأكيد موعد 4 ماي للعودة إلى التدريبات، 

آمل أن نتمكن من احلفاظ على هذا التاريخ، 
حتى لو كان فقط للتدريب خلف األبواب املغلقة«.

وأضاف: »علينا وضع بروتوكوالت جلعل جميع األلعاب الرياضية 
آمنة، حتى يف السياقات التي تكون فيها املساحة كبيرة.. يجب أن 
نبتكر طرًقا للتفكير يف سالمة وصحة اجلميع، وأن نكون قادرين على 
استئناف الرياضة مبختلف املستويات، وليس فقط كرة القدم«. وتابع: 
الوضع  تطور  لفهم كيفية  أساسية،  القادمة  القليلة  »ستكون األسابيع 
الرياضية،  املسابقات  استئناف  إعادة  ميكننا  ومتى  وكيف  الصحي، 
على  قلقي  فإن  اللحظة،  هذه  »يف  سبادافورا:  وأمت  أنواعها«.  بجميع 
صحة اجلميع، للتأكد من أن عالم الرياضة ال يعاني أي أضرار ال ميكن 

إصالحها.. نحن نعمل بجد«.

إدارة الـ »بي. أس. جي« ترفض التخلي 
عن اليفين كورزاوا 

باريس  من  مفاجئة  خطوة  عن  إسبانية،  صحفية  تقارير  كشفت 
سان جيرمان، جتاه أحد جنومه. وينتهي تعاقد باريس سان جيرمان مع 
ظهيره األيسر الفرنسي اليفني كورزاوا، بنهاية املوسم اجلاري، وارتبط 
اسم الالعب باالنتقال إلى العديد من األندية الكبرى، مثل آرسنال 

ويوفنتوس وبرشلونة.
ليوناردو،  البرازيلي  فإن  الكتالونية،  »سبورت«  وبحسب صحيفة 
املقبلة،  الفترة  لسان جيرمان، سيحاول جاهًدا خالل  الرياضي  املدير 
بدياًل  الفرنسي،  الالعب  ويعتبر سان جيرمان،  كورزاوا.  عقد  جتديد 

جيًدا للغاية للظهير اإلسباني خوان بيرنات، الوافد من بايرن ميونخ.
وأشار التقرير إلى أن كورزاوا )27 عاًما( أخبر ليوناردو بأنه يسعى 
خلوض جتربة جديدة، حيث يقال إن برشلونة ميثل أولوية بالنسبة له، 

لكنه يعلم أن الفريق الكتالوني لديه ترشيحات أخرى.

 نيمار بتجه للعودة إلى الكامب نو 
كشف تقرير صحفي، امس اجلمعة، عن تطور جديد 
بشأن ارتباط نيمار جنم باريس سان جيرمان، بالعودة إلى 

برشلونة خالل الصيف املقبل.
ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن استراتيجية 
باريس حالًيا تهدف لضم العبني فرنسيني، مما يدفعهم 

لقبول دخول صامويل أومتيتي وعثمان دميبلي وكلير توديبو 
جنوم برشلونة، يف صفقة عودة نيمار إلى الكامب نو.

وأشارت إلى أن طلبات باريس ستكون شبيهة بآخر 
عرض تقدم به برشلونة لضم نيمار يف الصيف املاضي، 

والذي تضمن راكيتيتش وتوديبو باإلضافة إلى إعارة دميبلي 
و130 مليون أورو.

وأوضحت الصحيفة أن دميبلي ال يريد ترك برشلونة، 
لكنه يسعى للتواجد يف اليورو، لذا عليه البحث عن دقائق 
أكبر للمشاركة، مما قد يدفعه للرحيل إلى باريس، خاصة 

وأنه صديق مقرب ملبابي.
وقالت إن أومتيتي يريد اللعب أساسًيا يف برشلونة، 
لكنه يعرف أن الوضع بات صعًبا بسبب وجود كليمنت 

لينغليت، وبحث البارسا عن مدافع جديد يف امليركاتو، أما 
باريس يف طريقه للتخلي عن تياغو سيلفا.

أما توديبو املعار إلى شالكه، فإن النادي األملاني لن 
يفعل بند الشراء ألنه من الصعب دفع 25 مليون أورو 

عقب أزمة فيروس كورونا املستجد.

برشلونة يسعى إلعادة تياغو 
ألكانتارا 

كشف تقرير صحفي إسباني، امس اجلمعة، تطوًرا 
جديًدا بشأن امليركاتو الصيفي لبرشلونة. ووفًقا لصحيفة 
»موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن برشلونة يسعى إلعادة 

تياغو ألكانتارا، العب وسط بايرن ميونخ، إلى »كامب نو« 
مرة أخرى، بعدما سبق له اللعب بقميص البلوجرانا من 

2008 وحتى 2013.
وأشارت إلى أن خافيير بورداس، املدير املسؤول عن 

الفريق األول، يدعم عودة تياغو، وطرح اسمه يف االجتماع 
الفني للبارسا، يوم اإلثنني املاضي.

وأوضحت أن تياغو كان محبوًبا داخل برشلونة قبل 
رحيله يف 2013 نظير 25 مليون أورو، كما أن لديه منزاًل 

يف املدينة، وأصدقاء يف املجموعة احلالية مثل سيرجيو 
بوسكيتس وجوردي ألبا.

وال يزال رافينيا ألكانتارا شقيق تياغو يلعب يف البارسا 
ولديه عقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2021، كما 

أن العب بايرن يتواجد باستمرار مع عائلته يف برشلونة 
خالل فترات اإلجازة.

رايوال يرفض نقل بوغبا إلى 
ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اول أمس، الوجهة 
احملتملة للدولي الفرنسي بول بوغبا، جنم مانشستر يونايتد، 

يف امليركاتو الصيفي املقبل.
ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 
2021، مع إمكانية التمديد ملوسم إضايف حال موافقته. 
وأعلن مينو رايوال، وكيل بوغبا، يف أكثر من مناسبة نية 

بوغبا يف الرحيل عن أولد ترافورد وخوض حتٍد جديد.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
بوغبا لديه العديد من العروض الكبرى، من بينها ريال 
مدريد، الذي يسعى لضمه من أجل إرضاء زين الدين 

زيدان، الذي يعتقد أن مواطنه سيعطي قفزة نوعية لوسط 
الريال.

ومع ذلك، يبدو أن رغبة مينو رايوال هي نقل بوغبا لناٍد 
آخر غير ريال مدريد، حيث ميتلك الالعب عرضني آخرين 

من يوفنتوس وباريس سان جيرمان.
من جهته، تخلى مانشستر يونايتد عن متسكه 

باستمرار بوغبا مع الفريق املوسم املقبل، وبدأ بالفعل يف 
البحث عن بديل.

يدرس االتحاد األوروبي لكرة القدم 
)يويفا( مقترحا بإقامة ما تبقى من دوري 
األبطال على مدار أسبوع كبطولة مصغرة، 

وفقا لتقرير صحفي.
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محمد هشام

أمواج  على  أمس  عبود،  وصرح 
البطولة  الثالثة »منطقيا عودة  اإلذاعية 
ستكون يف غياب اجلماهير حماية لهم 
متفق  »اجلميع  وأضاف  وللجميع«، 
على هذه النقطة على وجه التحديد، 
معظم  يف  محالة  ال  سيطبق  ما  وهو 
إستئنافها«،  عند  العاملية  الدوريات 
حضور  بعدم  نكتفي  »لن  وأضاف 
من  الكثير  سنتخذ  بل  األنصار، 
يف  املتواجدين  عدد  لتقليل  القرارات 

امللعب«.
وأوضح صالح باي عبود، يف سياق 
حديثه، بأن الفاف، متتلك احلرية يف 
حتديد طريقة عودة املنافسة الرسمية يف 
احلرية  منحتنا  »الفيفا،  وقال  بالدنا. 
البطولة،  إستئناف  طريقة  إختيار  يف 
وواصل  كورونا«.  أزمة  نهاية  بعد 
الوضع سيكون، حسب  مع  »التعامل 

لن  ونحن  بلد،  كل  يف  الوباء  تطور 
الفترة  القاعدة، خالل  هذه  عن  نشذ 
الكروي  النشاط  بأن  يذكر  القادمة«. 
من  أكثر  منذ  متوقف  أقسامه  بكل 
كورونا يف  فيروس  تفشي  بسبب  شهر 

البالد.
املكلف  كشف  أخر،  جانب  من 
أسرة  أن  »الفاف«،  لدى  باإلعالم 
أن  بعد  بواجبها  قامت  القدم  كرة 
من  أكثر  اجلزائرية  االحتادية  جمعت 
هلل  »احلمد  وقال  سنتيم.  مليار   16

والتي  التضامنية  الوقفة  هذه  على 
املتضررين  اجتاه  واجب وطني  نعتبرها 
كرة  »أسرة  وأضاف  الوباء«.  هذا  من 
مواصلة  أمتنى  بواجبها،  قامت  القدم 
العملية من طرف اجلميع وليس  هذه 
احملترف  وأندية  الرابطات  طرف  من 
االول«. وتابع »نحن على أبواب شهر 
رمضان املبارك، من أجل فعل اخلير«. 
يف حني ختم كالمه »ما قمنا به ليس 
رياء كل ما يف األمر أننا أردنا أن نوجه 

رسالة من أجل تضامن اجلميع«.

أكد أن ختام البطولة سيكون دون حضور الجمهور.. صالح باي عبود: 

»الفيفا« َمنحتنا الُحرّية في اختياِر 
َطريقِة استئناِف  الُمنافسات

للمساهمة في مواجهة وباء كورونا
ر خفض راتبه مع الريان القطري براهيمي يقرِّ

قرر الالعب الدولي اجلزائر ياسني براهيمي، جنم نادي الريان، الناشط 
يف بطولة قطر لكرة القدم للقسم االول، تخفيض راتبه للمساهمة يف مواجهة 
وباء كورونا. واوضح براهيمي على موقع التواصل االجتماعي انستغرام بان 
القرار اتخذه مبحض ارادته للمشاركة يف محاربة وباء كورونا، داعيا يف نفس 

الوقت اهلل عز وجل الرحمة للموتى والشفاء للمرضى.
أول  إبراهيمي،  ياسني  اجلزائري  النجم  اخلضر  العاب  صانع  واصبح 
العب من احملترفني االجانب يف دوري جنوم قطر يشارك يف مبادرة التنازل عن 

جزء من راتبه للمشاركة يف مواجهة حتدي فيروس كورونا.
القطري الصائفة  الريان  التحق بصفوف نادي  يذكر ان ياسني براهيمي 
املاضية قادما من نادي بورتو البرتغالي. وابلى الالعب اجلزائري بالء حسنا 

يف موسمه االول يف البطولة القطرية حيث يعتبر احد ابرز جنومها.

لتمديد عقودهم قبل نهاية الموسم
إدارة شباب قسنطينة تتحرك لتحصين 8 ركائز
يسابق مجلس إدارة نادي شباب قسنطينة بقيادة رشيد رجراج، واملدير 
الرياضي ناصر مجوج، الزمن من أجل حتصني 8 من ركائز الفريق بتمديد 
عقودهم قبل نهاية املوسم. وعلم أن رئيس مجلس اإلدارة باشر مفاوضاته 
مع العديد من الالعبني من أجل متديد عقودهم فور استئناف نشاط البطولة، 
امليركاتو  خالل  خدماتهم  على  باحلصول  املهتمة  األندية  إغراءات  لتفادي 
املقبل. ويسعى رجراج لتمديد عقود حسني بن عيادة، عبد الفتاح إسماعيل 
بلقاسمي، ياسني صاحلي، فؤاد حداد، إسالم شحرور، نصر الدين زعالني، 
حسام ليمان وأنيس عصماني. وُيصر مسيرو شباب قسنطينة، على التجديد 
حلل ركائز الفريق للحفاظ على االستقرار والتوازن داخل املجموعة، من أجل 

العودة ملنصات التتويج خالل املوسم املقبل.

رجراج: نسعى لضمان استقرار العارضة الفنية مستقبال
رشيد  قسنطينة،  شباب  لنادي  العام  املدير  كشف  أخر،  جانب  من 
اجلاري،  املوسم  نهاية  جديد،  مدرب  مع  للتعاقد  إدارته  سعي  رجراج، 

وضمان استقرار العارضة الفنية املوسم املقبل.
املقبل،  املوسم  الفني  الطاقم  استتقرار  لضمان  »نسعى  رجراج  وصرح 
التعاقد مع مدرب  »نفكر يف  وأضاف  للفريق«  الرئيسي  املدرب  انطالقا من 
من أجل العمل على مشروع طويل املدى يف شباب قسنطينة«. وتابع »منلك 
بعض األسماء يف مفكرتنا، ونحن بصدد اختيار األفضل بالتشاور مع إدارة 

الفريق، وهناك مدرب جزائري من بني األسماء املطروحة«.
وبخصوص املدرب احلالي للفريق، خودة، أوضح رجراج »املدرب خودة، 

سيواصل مهامه املوسم اجلاري على رأس العارضة الفنية للفريق«.

كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة.. مرسلي:
 نتمنى فتح مراكز لتحضير النخبة الوطنية 

ولكن بعد إجراء التحاليل الطبية 
دعا كاتب الدولة املكلف برياضة النخبة، نور الدين مرسلي، الى فتح 
املركبات الرياضية من أجل السماح لرياضي النخبة مبواصلة التدريب يف ظل 
احلجر الصحي احلالي جراء وباء كورونا ولكن شريطة إجراء التحاليل الطبية 
وحضور طاقم طبي. وأوضح كاتب الدولة املكلف برياضة النخبة »رياضيي 
النخبة الوطنية يتواجدون حاليا يف مرحلة احلجر الصحي، منهم من يستطيع 
التدرب يف املنزل من أجل احلفاظ على لياقته البدنية، لكن ذلك ال ميكنه 

تعويض التحضير على مستوى املركبات الرياضية«.
أجل  من  الرياضية  املرافق  »فتح  قائال  مرسلي  دعا  السياق  هذا  ويف 
السماح لرياضي النخبة مبواصلة التحضير يف ظل احلجر الصحي احلالي جراء 
وباء كورونا ولكن شريطة إجراء التحاليل الطبية وحضور طاقم طبي، كما هو 
معمول به يف بعض الدول على غرار الواليات املتحدة االمريكية«. ليضيف 
والسلطات  شيء  كل  أساس  هي  والرياضي  املواطن  صحة  أن  أقول  »دائما 
اجلزائرية ستتخذ كل القرارات من أجل سالمة اجلميع« وأكد أيضا »رياضي 

النخبة ال ميكنه التوقف عن التدريب والتحضير«.
الرياضيون  بها  قام  التي  التحسيس  حمالت  املناسبة  بهذه  ثمن  كما 
اجلزائريون سواء كانت على مستوى مواقع التواصل االجتماعي أو من خالل 
املبادرات االنسانية واملساعدات املادية التي قدموها يف مختلف أنحاء الوطن 
معتبرا »من واجب كل رياضي املساعدة مبا هو متاح يف ظل الظرف الصحي 
2020 بطوكيو  تأجيل االلعاب االوملبية  البالد«. وعن  به  متر  الذي  احلالي 
وألعاب البحر االبيض املتوسط 2021 بوهران، صرح مرسلي »الوقت احلالي 
بالتحضير يف ظروف جيدة .قرار  العالم  أنحاء  للرياضيني يف كل  ال يسمح 

تأجيل هاتني التظاهرتني منطقي وهو يصب يف صالح الرياضيني«.
كل  الى  رسالة  النخبة  برياضة  املكلف  الدولة  كاتب  وجه  االخير  ويف 
احلالية  الظروف  ظل  يف  والعزمية  بالصبر  التحلي  بغية  اجلزائريني  الرياضيني 
التي تعيشها البالد داعيا إياهم الى مواصلة نشاطهم الرياضي للحفاظ على 

لياقتهم البدنية ولو بنسبة 20 باملائة.

كشَف رئيس خلية اإلعالم لدى 
»الفاف«، صالح باي عبود، أن نهاية 
البطولة الجزائرية، ستكون ال محالة 

دون حضور الجمهور.

القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  أعلن 
اول أمس، تبرعه مببلغ 1,3 مليون أورو أي 
ما يعادل أكثر من 16 مليار سنتيم لوزارة 
فيروس  مجابهة  يف  للمساهمة  الصحة، 
االحتاد،  رئيس  املستجد.وقال  كورونا 
فيديو  مقطع  خالل  زطشي،  الدين  خير 
بضخ  »قمنا  لالحتاد  الرسمي  املوقع  عبر 
أكثر من مليون يورو يف اخلزينة العمومية، 
فيروس  انتشار  من  احلد  يف  للمساهمة 
ميثل  املبلغ  وتابع«هذا  البالد«.  يف  كورونا 
لقد  اجلزائرية،  القدم  كرة  عائلة  كل 
جنحنا يف جمعه بعد قيامنا بفتح حساب 
الفيدرالي  املكتب  بنكي، عقب اجتماع 

وأضاف  الفارط«.  مارس   31 يف  األخير 
يف  ساهمت  التي  الروابط  كل  »أشكر 
إلى  احملترفة،  الرابطة  من  العملية،  هذه 
أنسى  ال  كما  الهواة،  إلى  الوالئية، 
قدمت  التي  األول،  احملترف  فرق  كذلك 
زطشي  وأردف  التبرعات«.  من  الكثير 
»احلساب سيظل مفتوحا، وعملية جمع 
كل  من  ونتمنى  ستتواصل،  التبرعات 
الفاعلني يف ميدان كرة القدم من العبني 
ينضموا  أن  ومسيرين،  ومحترفني، 
قلبي،  كل  من  »أمتنى  وأضاف  إلينا«. 
أن نتخطى هذه األزمة بسالم، وأن نكون 
بالقليل، يف اخلروج منها  قد ساهمنا ولو 

يف  زطشي،  ووجه  األضرار«.  بأخف 
لعائالت  الكبير  دعمه  حديثه،  ختام 
ضحايا فيروس كورونا وللمصابني وخاصة 
سكان والية البليدة وصرح قائال »يف هذا 
على  الترحم  بودي  االستثنائي  الظرف 
اهلل  وأطلب  كورونا  فيروس  ضحايا  كل 
العاجل  الشفاء  وأمتنى  لعائالتهم  الصبر 
للمصابني«. وأضاف »أوجه حتية خاصة 
خاصة  حتية  أوجه  كما  البليدة،  لوالية 
لكل من يعمل يف السلك الطبي وأحيي 
الدولة اجلزائرية ملا تقوم به من مجهودات 

حتى نخرج منتصرين من هذا الوباء«. 
محمد هشام

االتحاد الجزائري يتبرع بمبلغ 1,3 مليون أورو.. زطشي:
 أتمنى من كل قلبي أن نتخطى هذه األزمة بسالم

لكرة  اجلزائرية  االحتادية  أعلنت 
جارية  تبقى  الالعبني  عقود  أن  القدم، 
2019-( اجلاري  املوسم  نهاية  غاية  الى 
2020(، واملتوقف منذ 16 مارس الفارط 

بسبب تفشي وباء كورونا.
وأوضحت »الفاف« يف بيان لها على 
نزاهة  على  »للحفاظ  الرسمي  موقعها 
عقود  تبقى  االندية،  ومصالح  املنافسة 
املوسم  نهاية  غاية  الى  جارية  الالعبني 
تاريخ  2020-2019، مهما كان  احلالي 
العب   200 هناك  العقود.  هذه  نهاية 
بني من هو يف نهاية عقده أو معني بهذا 
القرار، من بينهم 105 ينشطون يف الرابطة 
األولى و95 يف الرابطة الثانية. ويبلغ عدد 
الالعبني املعارين 9 )5 يف الرابطة االولى 

و4 يف الرابطة الثانية(«.
مواضيع،  عدة  الى  التطرق  ومت 
والتنظيمية  القانونية  اجلوانب  غرار  على 
جرى  عمل،  اجتماع  أول  يف  واملالية، 
وترأسه  فيديو،  عبر  الفارط  الثالثاء  يوم 

رئيس الفاف خير الدين زطشي، والذي 
التي  بالصعوبات  التكفل  الى  يهدف 
ظهرت بسبب الوضع الصحي احلالي اثر 
مع  املنتهية  العقود  يخص  وفيما  تفشي 
ابرامها،  مت  التي  أو  اجلاري  املوسم  نهاية 
على  ستوافق  أنها  الفيدرالية  أكدت  فقد 
الغاء عالقة العمل التي تربط الالعبني، 
من جهة  الفني  الطاقم  أعضاء  املدربني، 
اخرى،  جهة  من  املستخدمة  واألندية 
وذلك بالنظر الى توقف جميع النشاطات 
جائحة  وهي  قاهرة  قوة  بسبب  الكروية 
خالف  أي  حلدوث  وتفاديا  كوفيد19-. 
املتفق  العقد  حول  والنادي  الالعب  بني 
دعت  فقد  سابقا  الطرفني  بني  عليه 
والالعبني  االندية  من  كال  االحتادية 
واملدربني الى التنسيق والتفاوض إليجاد 
الى  تقدم  منها  )نسخة  مكتوب  اتفاق 
بظروف  واملتعلقة  الكروية(  الهيئات 
توقفت  التي  الفترة  املتاحة خالل  العمل 
فيها املنافسات وذلك حفاظا على مصالح 

رعاية  حتت  جترى  واملفاوضات  الطرفني. 
الرابطة احملترفة لكرة القدم.

التسجيالت  مرحلة  يخص  وفيما 
أوضحت  الصيفي(،  )امليركاتو  املقبلة 
تواريخ  مع  منضبطة  ستكون  أنها  الفاف 
 )2019-2020( اجلاري  املوسم  نهاية 
 ،)2020-2021( املقبل  املوسم  وبداية 
 16( احملددة  الفترة  احترام  حدود  يف 
مرحلة  ستشهد  والتي  أسبوع(، 

التسجيالت.
املنافسة،  باستئناف  يتعلق  وفيما 
املبكر  من  أنه  العمل  مجموعة  اعتبرت 
رؤية  غياب  ظل  يف  ذلك  عن  احلديث 
الصحي  احلجر  فترة  انتهاء  واضحة حول 
الطبيعية.  احلياة  الى  التدريجية  والعودة 
جلنة  بتنصيب  الرابطة  تكليف  مت  كما 
واللجنة  الفنية  املديرية  من  بكل  ترتبط 
إمكانية  أفضل  لدراسة  الفيدرالية  الطبية 
لوضع السيناريو املالئم من اجل استئناف 

املنافسة.

للحفاظ على نزاهة المنافسة ومصالح األندية
»الفاف« ُتبقى على عقود الالعبين جاريًة إلى غاية نهاية الموسم الحالي
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أخبار الثقافة

ج بـ »البوكر« عبد الوهاب عيساوي:  أدباء وُنّقاد يكتبون عن المتوَّ

ُي« جماليٌة في األسلوِب  يواُن اإلسبرطِّ  »الدِّ
وتاريٌخ َينبُض بالَمعاِني

    كتب العديد من األدباء والّنقاد عن الكاتب عبد الوهاب عيساوي وروايته »الديوان 
اإلسبطري« الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية، بعد االطالع عليها وعلى خباياها 

التاريخية، وأكدوا جميعا على جمالية األسلوب والتاريخ الذي ينبض بالمعاني.

صارة بوعياد

أمين الزاوي: الفوُز بـ »البوكر« اعتراٌف بما 
واية الَجزاِئرية حّققتُه الرِّ

هنأ الروائي أمني الزاوي عضو جلنة التحكيم 
البوكر العربية للرواية املتوج عبد الوهاب عيساوي 
روايته  عن  املستحق  الفوز  »هذا  قال:  حيث 
عالية  بلغة  املكتوبة  اإلسبرطي«،  »الديوان 
والنفخ  احلشو  عن  بعيدا  وذكية  فاتنة  وسردية 
على  اللغوي  باالقتصاد  مسكونة  اللغويني، 
الرغم من حجمها الكبير 384 ص، تقرأ التاريخ 
اجلزائري واملتوسطي بكل عنفه غير منفصل عّما 

يجري من حولنا يف الراهن«.
 مضيفا صاحب »السماء الثامنة«: »فوز هذه 
الرواية هو اعتراف مبا حققته الرواية اجلزائرية من 
تكريس جماليات جديدة، من خالل األسماء 

اجلادة بعيدا عن عقدة األجيال«.
كما هنئ الزاوي الروائي سعيد خطيبي الذي 
القائمة  إلى  سراييفو«  »حطب  روايته  وصلت 
بشير  املبدعني  الروائيني  أيضا  وهنئ  القصيرة، 
روايتاهما  وصلت  اللذين  قسيمي  وسمير  مفتي 
»اختالط املواسم« و«ساللم تروالر« إلى القائمة 

الطويلة.

فة  واسيني األعرج: »ِعيساوي أصبَح في الضِّ
ين أنجبتُهم  األخَرى للُكّتاب الُمميَّزين الذِّ

األرض العربية«

أما الروائي واألكادميي واسيني األعرج كتب 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  له  منشور  يف 
»الفايسبوك« بشأن فوز اجلزائر بالبوكر: »ذكرتني 
الوهاب  عبد  والقاص  الروائي  الصديق  حالة 
الذي  فيرا  جون  الفرنسي  باملغني  عيساوي 
أضواء  بعيدا عن  يعيش يف الرديش،  أن  اختار 

يغنيها  منطقته  من  قريبا  وبقي  العاصمة، 
اجلبل،  أغنيته:  موته،  حتى  منها  ويستفيد 
تظل واحدة من أجمل ما أداه، لم مينعه ذلك 

من أن يكون فنانا عامليا كبيرا«.
يف  أيضا«  يحبون  »الغجر  صاحب  مبرزا 
والكتابة:  عيساوي  مع  عالقته  عن  حديثه 
أهلية،  األولى يف جمعية  روايته  طبع  »عندما 
أهداها لي بخجل: طبعة ليست جيدة ولكن 
الوهاب  عبد  يف  واكتشفتها  قرأتها  بأس،  ال 
موهبة روائية آتية من األطراف التي ال يلتفت 
العاصميون لها، ثم طبعها طبعة جديدة أفضل 
املكتوب  النص  عن  جبار  آسيا  بجائزة  وفازت 

األولى  خطواته  ذلك  وكان  العربية،  باللغة 
أن  كيف  استغرب  النسيان،  دائرة  من  للخروج 
سألني  نقدا  مزقوه  يفرحوا،  أن  بدل  الكثيرين 
قلت له طبيعي، ألنك فزت، نحن يف بالد كما 
قال املرحوم أستاذ الدكتور أبو القاسم سعد اهلل: 
بالد تخصي عظماءها، ال ترد على أحد يا عبد 

الوهاب، هم صناع الشتائم. واصل واكتب«.
حديثه  املقام«  »سيدة  صاحب  مواصال 
قائال: »وعندما أشرفت على ورشة البوكر يف أبو 
قائمة  رأس  على  كان  السراب،  قصر  يف  ظبي، 
مشكلة  لكن  الشباب،  الكتاب  من  املدعوين 
تأخر الفيزا منعته من السفر، واستدركت البوكر 
بجائزة  بعدها  ليفوز  عمان.  لورشة  فدعته  األمر 
سعاد الصباح، وجائزة كتارا للنص غير املنشور. 
واليوم يفوز بواحدة من أهم اجلوائز العربية ويسقط 
الرواية  عن   Le signe indien
اجلزائرية. من املؤكد سيفرح له آالف اجلزائريني 
ولكن سدنة الضغينة يف أمكنتهم دائما، لكني 
يف  أصبح  الفوز،  بهذا  الوهاب،  عبد  أن  اعتقد 
الضفة األخرى، للكتاب املميزين الذين أجنبتهم 
التاريخية  الرواية  إن  قال  من  العربية،  األرض 

ماتت، ولم تعد تفيد؟«.

ياسر سليمان: »الّديواُن اإلسبرطي يَتجاوُز 
التَّاريَخ برمزيِته« 

كما قال ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء 
رواية  »تسحرك  العربية:  للرواية  العاملية  اجلائزة 
»الديوان اإلسبرطي« باستنهاضها للتاريخ بأبعاده 
الروائي  العمل  خلدمة  واالجتماعية،  السياسية 
وبتداخل  برمزيته،  التاريخ  هذا  يتجاوز  الذي 
رؤى القص وأصواتها من وجهات نظر متقاطعة 
وتتابع  واملراجعة،  والتفكر  التأمل  إلى  تدعو 
شخوصها اخلمسة مبساراتها املتضاربة، وتسير يف 
شوارع اجلزائر احملروسة ومرسيليا وباريس وكأنك 
تعاينها بنفسك، يف زمن مضى ولم تنقطع مآالته 
وحتتك بالتركي واألوروبي والعربي وغيرهم، من 
األقوام متعاطًفا وساخًطا يف آن واحد. كل ذلك 
يف انسياب روائي أخاذ، ال يدعك تترك الرواية 
حتى تصل إلى نهايتها بشغف يطلب املزيد، لقد 
أبدع عبد الوهاب عيساوي يف هذا كله، ويكفي 
هذا القارئ أنه التقى السالوي، ودوجة، يف ثنايا 
تاريخ ينبض  ثنايا  أثرهما يف  الديوان، ولهث يف 

باملعاني«.

وايُة  الّناقد العراقي محسن الموسوي: »الرِّ
ردي التاريِخي العميق ُتطلُّ على  بنظاِمها السَّ

اهن« الرَّ

العراقي  الناقد  التحكيم  جلنة  رئيس  وقال 
»الديوان  رواية  »تتميز  املوسوي:  محسن  الكبير 
اإلسبرطي« بجودة أسلوبية عالية وتعددية صوتية 
تتيح للقارئ أن يتمعن يف تاريخ احتالل اجلزائر 
روائيًا ومن خالله تاريخ صراعات منطقة املتوسط 
كاملة، كل ذلك برؤى متقاطعة ومصالح متباينة 
دعوة  الرواية  إن  الروائية،  الشخصيات  جتسدها 
وكيف  االحتالل  مالبسات  فهم  إلى  القارئ 
ومتنامية  مختلفة  بأشكال  املقاومة  تتشكل 
ملواجهته، هذه الرواية بنظامها السردي التاريخي 
العميق ال تسكن املاضي بل جتعل القارئ يطل 

على الراهن القائم ويسائله«.

 عبُد الوهاب ِعيساوي في سطوٍر
عبد الوهاب عيساوي روائي 

 1985 مواليد  من  جزائري 
تخرج  اجلزائر.  باجللفة، 
عاشور،  زّيان  جامعة  يف 
والية اجللفة، مهندس دولة 
ويعمل  إلكتروميكانيك 

مهندس صيانة. فازت روايته 
جاكوب«  »سينما  األولى 

باجلائزة األولى للرواية يف مسابقة 
رئيس اجلمهورية عام 2012.

ويف عام 2015، حصل على جائزة آسيا جبار 
للرواية التي تعتبر أكبر جائزة للرواية يف اجلزائر، 
من  أبطالها  مويرتي«،  دي  »سييرا  رواية  عن 
الشيوعيني اإلسبان الذين خسروا احلرب األهلية 
عام  يف  أفريقيا  معتقالت يف شمال  إلى  وسيقوا 

.2016
للرواية  العاملية  اجلائزة  »ندوة«  وقد شارك يف 
العربية )ورشة إبداع للكتاب الشباب املوهوبني(، 
سعاد  بجائزة  واألبواب«  »الدوائر  روايته  وفازت 
للرواية  كتارا  بجائزة  فاز   .2017 للرواية  الصباح 
أعمال  »سفر  عمله  عن   2017 املنشورة  غير 

املنسيني«.

واية الَعربية عن الجائزِة الَعالمية للرِّ
يجدر 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.

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

ليست لها أي عالقة 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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من  اآلالف  مئات  أرواح  يحصد  يزال  ال  كورونا  فيروس 
 275 اجلزائر  الوفيات يف  بلغ عدد  بحيث  العالم  عبر  الناس 
حالة حلد اآلن. ويف ظل منع التجمعات وعدم التجمهر أمام 
وجدت  الفيروس   تفشي  منع  أجل  من  الدفن  أثناء  املقابر 
عائالت الضحايا نفسها غير قادرة على رؤية امليت وال حتى 
ميتيش  ياسني  الشاب  استلهم  هنا  يجب.  من  كما  دفنه 
وفريقه فكرة مشروع  إكرام األحبة  إميانًا منهم بأن من أهم 
بتغسيله  التعجيل  روحه  خروج  بعد  اإلنسان  تكرمي  مظاهر 
مشروع   يهدف  دفنه.  ثم  جنازته  وتشييع  عليه  والصالة 
إجراءات  وتسهيل  النقل  توفير  إلى  التطوعي  األحبة   إكرام 
من  ونقلهم   ,Covid-19 كورونا  بفيروس  املتوفني  جنائز 
املتوفني وجدت  عائالت  نظرًا ألن  املقابر   إلى  املستشفيات 
صعوبات إدارية ولوجيستية كثيرة فيما يتعلق بنقل الضحايا 
ودفنهم بعد قرار احلكومة املتمثل يف السماح لفردين فقط من 
العائلة التكفل مبراسيم الدفن. يقوم هؤالء الشباب بتشكيل 
شبكة خاصة بالنقل موجهة للسائقني وكل من يستطيع توفير 
عربات نقل خالل هذه الفترة. كما أنهم حرصني جدًا على 
املشروع  العاملني على  الوقائية من طرف  املعدات  توفير كل 
)ألبسة واقية  كمامات  نظارات  بخاخات ومحلول تعقيم( 
من أجل حماية املتطوعني من خطر العدوى  وألن الصرامة 
الوقائية أولوية قصوى فيقومون بالسهر عليها ويبذلون قصارى 
العاملة  املتطوعني  تنسيقية  تتكفل  كما  لتوفيرها.  جهدهم 
بإجراءات  املعنية  املصالح  كل  مع  بالتنسيق  املشروع  على 
بدأت  w املبادرة  فقط(.  بالنقل  السائقون  )يتكفل  اجلنائز 
من بلدية محمد بلوزداد لكنهم يطمحون لتوسيعها أكثر من 
خالل التعاون من الكثير من املتطوعني يف مختلف البلديات 
إلنشاء قاعدة بيانية من أجل تسهيل وتسريع عملية الدفن 
من خالل إحصاء عدد  املستشفيات وعدد الوفيات والتنسيق 
مع كل املصالح املعنية )مصالح األمن  مصالح املقابر  إدارة 
املستشفى  البلدية والعائالت( يف حال ما تفاقم الوضع أكثر.

مشروٌع ُيذّلُل الصعوبات اإلدارية ويوفر الّدعم اللوجستي

»إكرام األحبة«.. ُيرافق شهداَء 
»كوفيد – 19« من الَمشفى 

إلى المقبرة



كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

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

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

أنَُّه  اِوي،  الرَّ على  والُعهدُة  ُيحَكى، 
وُمتراِميَة  َشاِسعًة  ُمتّدًة  أرًضا  اهلُل  خلَق 
َيسكُن  حرًثا  األرُض  َفكاَنت  واِسعًة، 
من  وفيها  كِثيٌر،  خلٌق  اخَللِق  ِمن  ِفيها 
ذا  يف  والنَّاُس  العميُم،  اخَليُر  اخَليراِت 
احلرِث بني َغنيٍّ وفقيٍر، وِمنُهم َصحيُح 
وكاَن  قيُم،  السَّ املريُض  وِفيهم  الَبدِن، 
كلُّ  يحوُز  أقواًما،  فيها  اِكنون  السَّ اخللُق 
وِفيها  وَيحرُثها،  َيزرُعها  أرًضا  منُهم  قوٍم 
ماُؤها وأشجاُرها، ويف كلِّ قوٍم كبيُر قوٍم 
ومن كلِّ قوٍم داِرُسون وُمدّرسوَن وُفقهاٌء 

وعاملُون.
اهلل  زاده  من  احلرث  أهل  من  وكان 
وقد  عياله  على  منه  ينفق  فهو  ماله  يف 
وبعضهم  جليرانه،  فضله  من  )يبيع( 
ابتالهم من َخَلَقُهم »بشيء من اخلوف 
واألنفس  األموال  من  ونقص  واجلوع 
واألسقام،  املرض  وبعض  والثمرات« 
وبنائني  صناع  احلرث  أهل  يف  وكان 

وعمال ودارسني..
يف أرض احلرث أيضا كان هناك ركن 
لعجوز جعلته كوخا ومطبخا جهزته على 
واألكياس  العلب  فيه  ورتبت  ذوقها، 
على  ورصت  واملهراس،  والقنينات 
والعقاقير  والعطور  التوابل  سائر  جوانبه 
عليه  هي  ما  على  فكانت  واحلشائش، 
من تقدم السن وثقل اخلطى لكن بقي 
الزمان  واملتانة، فقد ضحك  اجَلَلُد  فيها 
فقد  عومها،  على  الناس  عام  إذ  لوقتها 
كانوا يقصدون كوخها للتطبب والتداوي 
شعر  من  وشعر  ألم  بالقوم  ألّم  كلما 
أو  صداع  أو  ُقرحة  رافقته  أو  بالغثيان، 
هذيان، أو من سائر ما أنزل امللك الديان 

من صنوف املرض أو السقم.
كثير  أيضا  احلرث  أرض  يف  وكان 
بعض  أو  أفرادها  يشتغل  العائالت  من 
فكانوا  اخلشب،  بتجارة  أبنائها  من 

األكواخ  ودعائم  األوتاد  منه  يصنعون 
يصلح  ما  وسائر  واألعواد،  العصي  من 
آلالت احلرث وما يجعلونها على ظهور 
احلمير واجلياد، وكان الناس من سكان 
األرض يشترونها )لبعض( الشأن العام 
ولكن يخزنوها أيضا )لكثير( من الشأن 
اخلاص، فـ »يتبايعونها« جهرة وخلسة، 
يأتي  كمن  ليال  بها  يستتر  فبعضهم 
يشتريها  وبعضهم  األعياد،  يف  مبعصية 
»ال  األشهاد  رؤوس  على  بها  جاهرا 

يخشى يف الناس لومة الئم«.
البيع  احلرث  ذاك  أرض  يف  فكثر 
بينهم  فيما  يتباهون  جتار  بني  والشراء 
يف  و)يتطاولون  »اخلشب«  بتجارة 
على  »يتزايدون«  وزبائن  البنيان(، 
و)ال  »العطب«  تكديس  يف  بعضهم 
التجارة  فكانت  اخلسران(،  يخافون 
على  الزبون  ويحفز  يصنع  ملن  رابحة 
فعل  مبا  له  »يوسوس«  ألنه  الشراء، 
منا  يشتري  »اجلار  أن  فيخبره  جاره، 
اخلشب ويكدسه ليوم يهاجمك فيه به، 
فكوخه قائم بال عمد وأبناؤه يف شح من 
املدد«، فكان التجار يبيعون وباقي خلق 

احلرث يشترون.
يف  دائبة  املسكينة  العجوز  وكانت 
الدواء  حتضر  جهدها،  يف  دائمة  عملها 
وتكافح الداء، وتزور املرضى إذا مرضوا 
وتداويهم حتى يشفوا، وكانت تتساءل 
بال إجابة إذا تناقص املرض وغاب عن 
املتوّعكون واألنانون، وتستغرب  كوخها 
من سلوك الناس إذ لم يعودوا يجمعون 
من  والتوابل  والعقاقير  احلشائش  لها 
خشاش األرض كما كانوا يفعلون ذات 
وباتوا  املرض«،  »هجوم  خشية  زمان 
وتكديسه  اخلشب  بجمع  فقط  يهتمون 
يف احلظائر رغم اكتفائهم وغلبة التحضر 

عليهم.

وبال  يفعلون،  كذلك  هم  وبينما 
فيه  وهم  احلرث  عّمت  إنذار  سابق 
ال  عاصفة شديدة  غشيتهم  بأن  نائبة، 
ر، ومرَّت بهم »ال تبقي وال تذر« يف  َتسُّ
فاجتاحتهم  عاتية،  صرصر  ريح  شكل 
نظير،  ملثلها  يروا  لم  وخيالئها  بخيلها 
صغارهم  يحدثون  كانوا  كبارهم  لكن 
ونار العاصفة خارج األكواخ تستعر، أن 
ضربت  بعواصف  حدثوهم  »أجدادهم 
وظلوا  غابرة«،  أزمان  يف  كهذه  رحالهم 
العاصفة  أن  وأبناءهم  أنفسهم  مينون 
البد زائلة وأنهم سيخرجون يوما ليقيموا 
العاصفة  لكن  املائلة،  أكواخهم  دعائم 
)ينظرون  واخللق  ِهَياُجها  وزاد  اشتدت 
باألمن  خائف  بني  خفي(  طرف  من 
لكن  متجمل،  بالصبر  َوَوِجل  متأمل 
تراخى الوقت بني بداية العاصفة وأمل 
أهل  حرث  على  فأتت  بزوالها،  الناس 
والناس من  أو كادت،  فأهلكته  احلرث 
بعضهم  يتسمعون صراخ  احلمى  خلف 
واحد  يف  أحدهم  بيت  تصيب  عندما 
بالعاصفة،  املوت(  )مصيبة  أبنائه  من 

والعاصفة تضحك وتلتهم.
ويف خضم الريح العاتية، بدأ الناس 
أنفاسهم  يسترجعون  احلرث  أرض  يف 
لم  لرحيلها  الصفر  ساعة  أن  وعلموا 
من  فخرجوا  صفرها،  َبعُد  يكتب 
لينظروا  استحياء«  »على  أكواخهم 
الريح  آثار  أنفسهم  عن  وينفضوا  أمرهم 
وما فعلت، وهم بالكاد يفتحون أعينهم 
من األتربة التي علت رؤوسهم، خرجوا 
أنفاسهم  تعلو  والرهبة  متثاقلني خائفني 
ما  هول  من  ألسنتهم«  الدهشة  »وتعقد 
وجدوا من صنيع العاصفة املستهترة يف 
أرضهم، وحجم ما عبثت به من زرعهم 
وقد  الذي حرثوا،  زرعوا وحرثهم  الذي 
كانوا اعتقدوا أنهم آمنون من شر كهذا 

أن  حتدثهم  كانت  أنفسهم  وأن  الشر، 
الزمان زمانهم كأنهم اطلعوا على الغيب 

واطمأنوا له.
الذي  احلرث  أزقة  يف  يجدوا  لم 
وال  العاصفة  ريح  إال  سويا  يتساكنونه 
والساحات  الشوارع  يف  تستعر  تزال 
أنه  عليه  كتب  من  كل  منهم  وحتصد 
كانوا  ما  تفقدوا  ثم  ربه(،  إلى  )عائد 
يكنزون من اخلشب فوجدوه كما كنزوه 
لكنهم نظروا إليه بازدراء فلم يغن عنهم 
شيئا والعاصفة تنهش رحالهم، والتجار 
ولم يجدوا يف  بدورهم كسدت جتارتهم 
أخشابهم التي صنعوا مددا وال سندا. 
التفتوا إلى أنفسهم كأن صارخا  لكنهم 
صرخ بهم، ثم هرولوا إلى كوخ العجوز، 
أهملوه  الذي  املهترئ  العجوز  كوخ  كأن 
وهو حاميهم  هو مالذهم  بات  زمن  من 
مبا  العجوز  أن  اعتقدوا  فقد  وناصرهم، 
أذى  عنهم  ستمنع  حكمة  من  أوتيت 
وجلبت  مضاربهم  عمت  التي  الريح 
آتوها  فلما  وآبائهم،  ألبنائهم  املوت 
العاصفة  عليه  أتت  وقد  كوخها  وجدوا 
فجعلته كالرميم وغدا بني األكواخ قاعا 
الترتيب  قداسة  فتناثرت  صفصفا، 
طرف  من  يوم  ذات  به  حيك  الذي 
والعلب  األكياس  تلك  بتناثر  العجوز 
والقنينات وذهاب ما كان فيها، وحتى 
نساء  بعض  من  يساعدنها  كّن  من 
احلرث قد جعلت العاصفة بينهن وبني 

العجوز حجابا.
نظر الناس إليها يف هول من دون قول 
وأهَلنا  مّسنا  )لََقد  لها:  يقولون  كأنهم 
فرمقتهم  واقفون،  ببابك  ونحن  ر(  الضُّ
بعينها الدامعة وهي تسعى وراء ما ضاع 
لهم:  تقول  وهي  استرجاعه  تريد  منها 
)َهل َعِلمتم َما َفعلُتم »بالعُجوز« وأهِلَها 

إذ أنُتم َجاِهُلون(؟
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أقالم

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

ِحكايُة العاصَفة.. 

وأهُل الحرِث وَمطبِخ الَعجوز



16

القصوى

º22
الصغرى

º13 

4:44الفجر:

 6:16الشروق:
12:49الظهر:
 16:29العصر:
 19:25املغرب:

20:48العشاء:

السنة 01 - العدد 166 
السبت 24 شعبان1441  هـ - 18 أفريل 2020م

صال عن ُرؤيِتها  أَبانت ِوزارُة االتِّ
لقَطاِع اإِلعالِم عبَر َعدٍد من 

ي  صوراِت التِّ الَقراراِت والتَّ
َجاءت ُمؤخًرا يف َشكِل َبياناٍت 
وَتصريحاٍت أدَلى بها الَوزيُر 
ي انطلَق  عّمار بلحيمر، الذِّ
من َضرورِة َتشخيٍص عاٍم 

عبَر َتنظيِم َورشاٍت َتمُعه 
بالَفاِعلني اإلعالِمّيني. ورغَم 

ي متُر به  حي الذِّ رف الصِّ أنَّ الظَّ
الِبالُد فرمَل َعمليَة استكماِل 

قاءاِت،  تلَك الَورشاِت واللِّ
التي َجمعتُه وُمستشاِريه 

ني، إال أنَّ  ني وامِلهنيِّ حِفيِّ بالصُّ
عمِليَة اإلصالِح ما َتزاُل تسيُر 

ِبوتيرٍة ُمتسارعٍة؛ وِهي يف 
األساِس تهِدُف إلى َتخليِص 

الِقطاع من »الِقَوى غيِر امِلهنّيِة 
ي اسَتحوَذت على َمنابِع  »، التِّ

اإلشهاِر، وعاَثت يف األرِض 
ني  حِفيِّ فساًدا؛  أَكلْت حقوَق الصُّ
ني، واْسُتعِملت - يف وقٍت  وامِلَهنيِّ

َسِابق - كأدواٍت لالْصِطفاِف 
ياسّي، بعيًدا عن امِلهنّيِة.  السِّ
 وَقد َبدأت َبوادُر اإلصالِح من 

سة  ير آلياِت َسيِر امُلؤسَّ ِخالل َتغيِّ
شِر واإلشهاِر، التي  الَوطِنية للنَّ
ُعنيِّ على رأِسها الَعرِبي ونوغي؛ 
َواحٌد من أبناِء الِقطاع، َيعرُف 
جيًدا كيَف ُأديَر هذا الِقطاُع 

احَلّساُس؛ كما َجرى َتغييُر 
َمجلِس إدارِة امُلؤسسِة؛ مبا َيسمُح 

ِبتغييٍر َسلٍس يف ُرؤيِتها َدوَر 
اإلشهاِر الُعموِمي يف استقراِر 
امُلؤّسساِت اإلعالِمّية وَتعزيَز 

طهيِر اآلِلي  ِمَهنّيتها من خالِل التَّ
للقطاع. و جاَء بياٌن آخر للِوزارِة 

ُنِشر يوَم اخلميِس امُلقضي 
د فيه »فتَح جميِع ِملّفات  ُتؤكِّ

حافِة  مويالت اخَلارِجّية للصَّ التَّ
الَوطِنّية وكافِة الِقطاَعات 

موِيالت  اأُلخرى؛ كوَن هِذه التَّ
َينُعها الَقانوُن منًعا باًتا. »وهَو 

َتوجٌه يهدُف إلى َتطهيِر الِقطاع 
ارِم  من ِخالل »االحتراِم الصَّ

للَقانوِن، الِسيما ِفيما يخصُّ 
مويالِت األجَنبّية«، وِهي  التَّ

ي َينُعها الَقانوُن  مويالُت التِّ التَّ
منًعا باتا.

ُمها  ي ُتقدِّ صوراِت التِّ إنَّ التَّ
الوزارُة منُذ َمجِئ الوزيِر عمار 
بلحيمر تصبُّ يف اتاِه رغبِة 

ين  ني، الذِّ قطاٍع َواسٍع من امِلهنيِّ
يرغبوَن يف َتطويِر الِقطاِع 

خالِء، عبَر  وَتطهيِره من الدُّ
ني  حفيِّ إعاَدِته إلى أهِله من الصُّ
مع ضبِط َعملّيِة توزيِع اإلشَهاِر 
زاهِة  الُعموِمي، ِوفًقا مَلعاِيير النَّ

فاِفّيِة، والُوضوِح يف  والشَّ
عامالِت امَلالّية والتزاماِت  التَّ

امُلؤسساِت اإلعالِمّية مع ُمختلِف 
حِفّيني  ركاِء، ِبدايًة من الصُّ الشُّ

والَعاِملني بها إلى امَلطابِع وَمصاِلح 
رائِب والَضماِن االجتماِعي،  الضَّ

ِزيادًة على َمعاييِر امِلهنّية 
واالنتَشاِر، وِهي امَلعاييُر التي ال 

َيختِلُف حوَلها اْثنان! 

 اجلزائُر ُتصي 16 وفاة و150 إصابًة ِخالل أسبوٍع 
 الُجمعُة يوٌم خاٍل من وفيات بـ »كوفيد – 19« 

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف اجلزائر، 
الدكتور جمال فورار، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس »كورونا« يف 
الفترة املمتدة بني 11 و17 أفريل احلالي، ليرتفع العدد إلى 2418 حالة 

عبر 47 والية من ضمنها 1529 حالة مت تأكيدها بتقنية )بي. سي. أر( 
و2106 حالة محتملة بحسب تليل األشعة والسكانير. وكشف جمال 

فورار يف ندوته الصحفية اليومية،أمس اجلمعة، عن تسجيل 16 حالة وفاة 
جديدة يف الفترة املمتدة بني 8 و16 أفريل اجلاري ليرتفع العدد اإلجمالي 

إلى364  حالة وفاة، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة أمس. وأشار الناطق 
الرسمي للجنة إلى أن عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء بلغ 846 بزيادة 

63 حالة يف الـ 24 ساعة األخيرة، بينما خضع للعالج بالبروتوكول اجلديد 
)الكلوروكني( 3635 حالة. 

عّمــــار قـــردود

كرئيٍس للبعَثة األممّية لليبيا 

ُه علـى عـرِض األمــم الُمّتحــدة لعمامـرة َيسحـُب موافقتــَ
اخلميس  لعمامرة،  رمطان  اجلزائري  الدبلوماسي  أعلن 
املبدئية على اقتراح األمني  املنقضي، عن سحبه موافقته 
العام لهيئة األمم املتحدة انطونيو غوتيريش لتولي منصب 
ليبيا.وأوضح  يف  املتحدة  األمم  بعثة  ورئيس  خاص  ممثل 
لعمامرة يف تصريحات صحفية، يوم اخلميس املنقضي، »لقد 
اقترح علي األمني العام لألمم املتحدة، انطونيو غوتيريش 
خاص  ممثل  منصب  تقلد  املنصرم  مارس   7 يوم  شخصيا 
ورئيس بعثة األمم املتحدة يف ليبيا ولقد أعطيته موافقتي 
الشقيق  الليبي  الشعب  تاه  التزامي  باب  من  املبدئية 
لألزمة  حل  بإيجاد  املعنية  واإلقليمية  الدولية  والهيئات 
الليبية... لكن يبدو أّن املشاورات التي يقوم بها غوتيريش 
منذ ذلك احلني ال تظى بإجماع مجلس األمن وغيره من 
الفاعلني وهو إجماع ضروري إلجناح مهمة السلم واملصاحلة 
الوطنية يف ليبيا«.وأضاف لعمامرة »أعتزم االتصال هاتفيا 
يف الساعات القادمة باألمني العام األممي ألشكره مرة أخرى 
على  املبدئية  موافقتي  سحب  عن  وإبالغه  اختياري  على 
تولي هذه املهمة«.                                                                       ق.و

تقديرا ملجهوِدهم يف ُمجابهة فيروس كورونا 

تنظيُم وقفٍة َتضامنيَّة مع أطباِء وُممّرضي واليـِة قالـمة 
بادرت مصالح أمن والية قاملة، نهاية األسبوع املنقضي، بتنظيم وقفة تضامنية لفائدة أطباء 

وممرضي الوالية نظير اجلهود التي مت تقديها ملواجهة فيروس كورونا،  حيث انطلقت املسيرة من 
محور دوران 19 مارس باتاه مستشفى األم والطفل، حيث القت املبادرة استحسانا كبيرا من طرف 
الطاقم الطبي، معتبرين إياها أحسن تشجيع لهم ودعم نفسي يكنهم من تقدمي املزيد واألفضل 
حملاربة جائحة كورونا. هذا، وقد شارك يف العملية املئات من الشباب املؤطر داخل جمعيات ناهيك 

عن مشاركة مصالح احلماية املدنية ومشاركة الهالل األحمر اجلزائري، جمعية املسعفني املتطوعني 
خلدمة اإلنسان والبيئة بقاملة، اجلمعية الوالئية لترقية الشباب والطفولة، جمعية متميزون، 

جمعية بالدي وجمعية السالمة املرورية. 
خديجة بن دالي 

بلسان عبد العزيز تويقر 

أعلنت مصالح والية الطارف،  أول أمس اخلميس، 
عن وضع أكثر من 40 بحارا جزائريا تت احلجر 

الصحي بفندق املوالن بالقالة، وذلك بعد عودتهم 
مباشرة من دولة السودان على منت قوارب صيد.

وحسب بيان مصالح ديوان والية الطارف،  فإنه يف 
إطار التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العليا 

للبالد للوقاية من تفشي فيروس كورونا »كوفيد 
19« ومكافحته،  استقبلت والية الطارف بتاريخ 

15 أفريل 2020 مساء 41 بحارا جزائريا عادوا من 
دولة السودان، حيث كانوا يف مهمة صيد يف إطار 
عقد شراكة مع الدولة ذاتها،  قدموا على منت 5 
سفن صيد حيث مت وضع جهاز تنظيمي خاص 

الستقبالهم على مستوى امليناء اجلديد بالقالة 
ومن مّتة التكفل بهم بإيوائهم بفندق املوالت 

بالقالة تطبيقا إلجراء  احلجر الصحي.
ف. سليم

ودان على منِت َقوارب قِدموا من السُّ

حـــي بالَقــالة  ـين  للَحـــجر الصِّ إخضـــاُع بــحارٍة َجزائريِّ

ناَل البراءَة ُرفقة 11 ناشطا

ياســي  إخــالُء  سبــيِل النَّاِشــط السِّ
إبراهيـــــــم  لعــــالمي

يف  البارز  السياسي  الناشط  سبيل  األسبوع،  نهاية  بوعريريج،  برج  والية  محكمة  أخلت 
أشهر  بعد  وذلك  لعالمي  ابراهيم  بـ  يعرف  كما  أو  لعالمي  الدين  شمس  الشعبي  احلراك 
ناشطا   11 رفقة  لعالمي  حق  يف  بالبراءة  احلكم  أصدرت  قد  احملكمة  .وكانت  اعتقاله  من 
من  منشورات  وعرض  وتوزيع  نظامية  هيئة  بإهانة  تتعلق  مختلفة،  بتهم  أوقفوا  آخرين 
املسلح،  يف حني مت  التجمهر غير  التحريض على  الوطنية وكذا  املساس بالوحدة  شأنها 
سنتيم  ماليني  خمس  وغرامة  فرار،  حالة  يف  كان  لناشط  نافذا  حبسا  بشهرين  احلكم 
لناشط آخر .جدير بالذكر أن السلطات كانت قد ألقت القبض على ابراهيم لعالمي يف 
شهر نوفمبر بتهمة التشويش على املسار السياسي وعرقلة االنتخابات الرئاسة،  حيث 
التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن النافذ 08 أعوام،  كما التمس املدعي العام 
لينتهي احلكم  أكثر من مرة،   أن تتأجل احملاكمة  نافذ، قبل  ضده عقوبة شهرين حبس 

بالبراءة رفقة ناشطني آخرين .
صفاء كوثر بوعريسة

َتـطـهــــيُر 
اإِلعـــالم!



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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