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يف ظلِّ إجراءاِت الوقايِة

الَجائحة سُتغيُِّر طقوَس رمضاَن 
ِجيــجل هــذه الّسنـــِة 

ظروٍف  يف  العاَم  هذا  علينا  يحلُّ  الذي  رمضان،  َشهر  بدايِة  عن  تفِصُلنا  ساعاٌت 
مناطق  ُجلِّ  عبر  امَلنزلي  احلجِر  فرِض  وبالتالي  اجلائحة؛  ي  تفشِّ إثَر  استثنائّيٍة، 
هذا  بتداعياِت  تأثرا  األكثَر  احلياة  وطقوَس  ينية  الدِّ الشعائَر  ستجعُل  ما  الوطن؛ 

الوباء، يف  رمضان!

يز وخطاِب الَكراهّية  ميِّ إلى جانب مشروع  ُمكافحِة التَّ
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عنابة 

 اكتشاُف بؤرَتيِن َجديدتيِن 
لَفيــــروِس ُكورونـــا

06
 الشلف 

َتخِصيــــص ُمستشـــفى 
»األخــوات بـاج« للتَّكفِل 

بَمرضــى »كورونــا«
08

ورقلة 
أعواُن الِحراســة بَشركـة 

»فيجل_قـروب« 
احــــــة ُيطالُبون بالرَّ

الّنواُب يصاِدقوَن على َمشروِع َتعديِل الّنواُب يصاِدقوَن على َمشروِع َتعديِل 
قاُنــــون  الُعقوَبـــات قاُنــــون  الُعقوَبـــات 

اإلنتاُجاإلنتاُج  وِفيروِفير....َتجّنُبوا اللَّهفة!َتجّنُبوا اللَّهفة!
وق خالَل رمضان َتنصيُب جلنٍة وزارّية ُمشتركٍة لَضبط وُمراقبِة السُّ

0303

فلى للبرمَلان، أمس األربعاء، باأَلغلبّية على َمشروِع َتعديِل  صادَق ُنّواب الُغرفِة السُّ
يز وِخطاب الَكراهّية.وهذا بعَد عرِض وزيِر الَعدل،  ميِّ قانوِن الُعقوباِت وُمكافحِة التَّ
ي وباَء ُكورونا أثبَت عدَم وجوِد َتشريٍع  بلقاسم زغماتي، املشروَع؛ الذي قال إنَّ َتفشِّ
جناعِة  على  ِسلبا  ر  أثَّ ما  األزماِت،  خالل  ُترتَكب  التي  اجلرائِم  على  ُيعاقب  وطنيٍّ 

لطات الُعمومّية يف هذا امَلجال. خَذة من قبِل السُّ اإلجراءاِت امُلتَّ

الَمسرُح والَعالماُت المضلَِّلة!
وموضوعاٍت؛  ُبًنى  عن  عبارٌة   ، فنيٍّ ُمنجٍز  أيِّ  شأَن  شأَنها  امَلسرحيُة،     

مع  ي  امُلتلقِّ سيتعاَمُل  احَلالَتني  ويف 
امُلتشاِبكة.  اإلَشاراِت  من  أنظمٍة 
غوية  هناَك منظومٌة من الَعالماِت اللُّ
غوية، وهي َتشتغُل ُمجتمعًة  وغير اللُّ
وإذا  امُلتلِقي.  من  امَلعنى  لتقريِب 
رجِة  بالدَّ ُلغوًيا  نًصا  امَلسرحيُة  كانت 
َتتشكُل من خطاٍب غير  األولى؛ فِهي 
واإلضاَءة  الَبذلِة  من  يتأّلُف  لغوٍي 
ينوغرافيا  والسِّ واخلَشبة  صويِت  والتَّ
على  تعمُل  ي  التِّ الّلواحِق،  ومجموِع 

ص. تقويِة النَّ
د. الّسعيد بوطاِجين 	15

رزيـــــق: عقوباٌت صاِرمة تطاُل امُلضاربنَي يف َرمضان 

16
بلوُغ حاالِت الّشفاء 1204 حالًة واستقراٌر في عدِد الَوفيات 
الجزائُر َتّتِجه نحَو تسطيِح ُمنحنى »كوفيد- 19«

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس األربعاء، عن تسجيل 52 
حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال 
كما  شفاء.  حالة   1204 ليبلَغ  ارتفع  للشفاء  املتماثلني  املرضى  إجمالي  أّن  فورار، 
إجمالي  ليرتفع  جديدة،  مؤكدة  إصابة  حالَة   99 تسجيل  عن  املتحدث  كشف 

عدد حاالت اإلصابة بالوباء إلى 2910.

عمـــــاري: امَلخزوُن َكاٍف وال داعَي لّلهفِة !
جاري بولنــــوار: إجراءاُت مكافحِة ُكورونا لم ُتعرِقل الّنشاَط التِّ

َرنا يف مجاِل الّتجارة اإللكتروِنية َرنا يف مجاِل الّتجارة اإللكتروِنية ُكورونا فضَح تأخُّ زبـــدي: ُكورونا فضَح تأخُّ
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إلى جانب مكافحة التمييز وخطاب الكراهية

النواب يصادقون على مشروع تعديل 
قانون العقوبات

محمد رضوان

تفشي  على  زغماتي  أكد  كما 
وخطاب  التمييز  أشكال  مختلف 
الكراهية، بفعل تطور كبير لتكنولوجيات 
مختلف  واستخدام  واالتصال  اإلعالم 
يف  االجتماعي  التواصل  منصات 
القانونية  املنظومة  عجز  أمام  ارتكابها 
اإلجرام  أشكال  ملختلف  املفعول  سارية 
اجلديد، مضيفا أنه ال ميكن االحتجاج 
التمييز  لتبرير  والتعبير  الرأي  بحرية 

وخطاب الكراهية.

ل  َمحاِور مشروِع الَقانون الُمعدِّ
والُمتمِّم لقانوِن الُعقوبات

ثالثة  إلى  املشروع  أحكام   تنقسم 
بعض  بتجرمي  أوال  متعلقة  محاور 
وبالوحدة  الدولة  بأمن  املاسة  األفعال 
بتجرمي  الثاني  احملور  ويتعلق  الوطنية. 
املساس  شأنها  من  التي  األفعال  بعض 
فيما  العموميني  واألمن  العام  بالنظام 
املمارسات  بعض  جترمي  الثالث  يشمل 
أمس،  الوزير،  وأوضح  النزيهة.  غير 
الشعبي  باملجلس  علنية  جلسة  خالل 
السنوات  يف  أنه  باملناسبة  الوطني، 
التصرفات  بعض  برزت  األخيرة 
اللحمة  تهدد  انحرافات  شكل  أخذت 
اجلرائم  بعض  أن  مضيفا  االجتماعية 
تلقوا  أشخاص  قبل  من  ارتكابها  مت 
الوطن  وخارج  داخل  من جهات  أمواال 
استقرار  أو  الدولة  بأمن  املساس  قصد 
والسالمة  الوطنية  الوحدة  أو  مؤسساتها 
الترابية ومبصالح اجلزائر، وهي أفعال ال 
بحسب  بذاتها،  مستقلة  جرمية  تشكل 
أخرى  أوصاف  حتت  تنطوي  وإمنا  الوزير 
أن  موضحا  العقوبات،  قانون  يف  واردة 
لها  خاصا  جترميا  يقترح  القانون  مشروع 
بعقوبة خمس سنوات إلى سبع سنوات 
إلى  دينار  ألف   500 من  وغرامة  حبسا 

700 ألف دينار جزائري.
تلقي  مبجرد  العقوبة  هذه  وتسلط 
اجلرمية  حتقق  عن  النظر  بغض  األموال 
أو  ارتكابها  ألجل  األموال  تلقى  التي 
للتحريض عليها. وتضاعف العقوبة إذا 
أو  جمعية  إطار  يف  األموال  تلقي  مت  ما 
منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها.
تنفيذا خلطة  وإذا متت هذه األفعال 
تكون  الوطن  خارج  أو  داخل  مدبرة 
عشر  إلى  خمس  من  احلبس  عقوبة 
إلى  ألف   500 من  والغرامة  سنوات 
معاقبة  مع  جزائري  دينار   1000.000
أو  للجناية  املقررة  بالعقوبات  الفاعل 
هذه  عن  ترتب  إذا  املرتكبة  اجلنحة 

األفعال ارتكاب جناية أو جنحة.
مشروع  ينص  الثاني،  احملور  ويف 
ترويج  أو  نشر  أفعال  جترمي  على  القانون 

واألمن  بالنظام  للمساس  كاذبة  أنباء 
يقترح  اإلطار،  هذا  ويف  العموميني. 
يروج  أو  ينشر  من  كل  معاقبة  املشروع 
بني  كاذبة  أخبارا  وسيلة  بأي  عمدا 
باألمن  املساس  شانها  من  اجلمهور 
من  باحلبس  وهذا  العموميني  والنظام 
وغرامة  سنوات  ثالث  إلى  واحدة  سنة 
100 ألف دينار جزائري إلى 300 ألف 

دينار على أن تضاعف العقوبة. 
تعريض  فعل  جترمي  بخصوص  أما 
حياة الغير أو سالمته اجلسدية للخطر، 
إلى  ست  من  باحلبس  مرتكبه  يعاقب 
سنتني وبغرامة بني 60 ألف و200 ألف 
دج وترفع العقوبة من ثالث إلى خمس 
سنوات وغرامة ما بني 300 ألف و500 
فترات احلجر  ارتكبت خالل  إذا  ألف، 
طبيعية  كارثة  وقوع  خالل  أو  الصحي 
أو غيرها من  أو تكنولوجية  بيولوجية  أو 
القانون  مشروع  يضم  كما  الكوارث. 
جرائم  يف  العقوبات  لتشديد  أحكاما 
اإلهانة والتعدي على األئمة وهذا بالنظر 
طالتهم  التي  املتكررة  االعتداءات  إلى 
أثناء ممارسة مهامهم. ويقترح النص يف 
حالة اإلهانة احلبس من سنة إلى ثالث 
إلى  ألف   200 من  وغرامة  سنوات، 
500 ألف دينار ويف حالة االعتداء على 
اإلمام تكون العقوبة السجن من خمس 
إلى عشر سنوات وغرامة من 500 ألف 
يقترح  كما  دج.   1000.000 الى 
املشروع تشديد العقوبات املقررة لالفعال 
تدنيس  أو  هدم  أو  بتخريب  املتعلقة 
خمس  الى  سنتني  من  العبادة  أماكن 
إلى  ألف   200 من  وبغرامة  سنوات 
500 ألف دج. ويف سياق آخر، اقترح 
املتعلقة  األحكام  تشديد  القانون  نص 
السلطات  الصادرة عن  األنظمة  مبخالفة 
الغرامة  من  األدنى  احلد  برفع  اإلدارية 
من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها 
األقصى من 6000 إلى 20 ألف دج. 
ينص  للمخالفني  الفوري  الردع  وقصد 
الدعوى  انقضاء  إمكانية  على  املشروع 
املخالفة  هذه  على  املترتبة  العمومية 

أيام  بدفع غرامة جزافية يف أجل عشرة 
من تاريخ األخطار. ويف حال عدم دفع 
الغرامة اجلزافية، يحال محضر املخالفة 
على وكيل اجلمهورية الذي يرفعه بدوره 
أيام  للبت يف ظرف عشرة  القاضي  إلى 
دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن 
احلكم بغرامة ال ميكن أن تكون أقل من 
أما  املخالفة.  املقرر  ضعف احلد األدنى 
فيتضمن  القانون،  ملشروع  الثالث  احملور 
بنزاهة االمتحانات  املاسة  جترمي األفعال 
معاقبة  املشروع  يقترح  إذ  واملسابقات 
األسئلة  ملواضيع  تسريب  أو  نشر  كل 
األطوار  النهائية  لالمتحانات  واألجوبة 
التعليم  مسابقات  أو  الثالث  التعليمية 
واملسابقات  املهني  التكوين  أو  العالي 
ثالث  إلى  سنة  من  باحلبس  الوطنية 
سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 
ألف دج. ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل 
من يحل محل املترشح يف االمتحانات 
إلى احلبس  العقوبة  وترفع  واملسابقات. 
من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما 
إذا  دج  و1000.000  ألف   500 بني 
كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو 

املشرفني علي االمتحانات.
أما احملور األخير من نص املشروع، 
للحصول  التزوير  جرمية  إلى  تطرق  فقد 
العمومية  واملساعدات  اإلعانات  على 
إلى  باللجوء  االجتماعية  واإلعفاءات 

التزوير أو التصريح الكاذب.
من  حبسا  النص  أحكام  وتقترح 
بني  وغرامة  سنوات  ثالث  إلى  سنة 
من  لكل  دج  ألف  و300  الف   100
من  مادية  أو  مالية  إعانة  على  يتحصل 
أو  الوثائق  يف  التزوير  طريق  عن  الدولة 
التصريح الكاذب. كما يعاقب كل من 
باحلبس  وجهتها  عن  اإلعانات  يحول 
وبغرامة  سنوات  ثالث  إلى  سنتني  من 
من 200 الف إلى 300 ألف دج ويعطي 
املشروع للنيابة العامة حق حتريك الدعوة 
شأن  من  يكون  عندما  تلقائيا  العمومية 
والنظام  باألمن  املساس  املرتكبة  اجلرمية 

العام.

 صادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أمس، باألغلبية على مشروع تعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مكافحة التمييز 
وخطاب الكراهية.وهذا بعد عرض وزير العدل، بلقاسم زغماتييوم أمس، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 

العقوبات، على الغرفة السفلى للبرلمان، حيث قال إن تفشي وباء كورونا أثبت عدم وجود تشريع وطني يعاقب على 
الجرائم التي ترتكب خالل األزمات، ما أثر سلبا على نجاعة اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية في هذا 

المجال، مضيفا أن مشروع القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات جاء لسد الفراغ القانوني في مجال تسيير 
األزمات الناتجة عن بعض الظروف االستثنائية التي تقتضيها حماية األمن والصحة.

تنصيب المدير العام لوكالة ُسلطة ضبط المحروقات
 عرقاب: وضُع الّسوِق الَنفطية سيتحّسُن 

داِسي الّثاني بدايَة السُّ
أشرف وزير الطاقة محمد عرقاب، 
املدير  تنصيب  على  األربعاء،  أمس 
احملروقات،  ضبط  سلطة  لوكالة  العام 

رشيد نديل.
وزير  أشار  التنصيب،  وخالل 
الطاقة أن ندي، حاصل على شهادات 
املالية  قانون  يف  العليا  الدراسات 
مشواره  خالل  وأبدى  واالقتصاد، 
واجلدية  التفاني  من  الكثير  املهني 
العمل.  يف  جدارته  وأثبت  مهامه  يف 
ضبط  سلطة  عن  عرقاب  حديث  ويف 

احملروقات، أوضح أنها تؤدي دوًرا هاًما يف املراقبة وتنظيم األنشطة املتعلقة 
والبيئية،  الصناعية  بالسالمة  املتعلقة  املسائل  وكذلك  احملروقات،  بقطاع 
التخزين  نشاطات  ملمارسة  الترخيص  طلبات  بدراسة  املكلفة  وهي 

للمنتوجات البترولية وتوزيعها.
مجال  يف  القطاع  سياسة  حتديد  يف  الوزارية  املصالح  مع  تساهم  كما 
احملروقات ويف إعداد النصوص التنظيمية التي حتكم نشاطات احملروقات. 
كما أضاف أنه مت تعزيز مهامها يف إطار القانون اجلديد للمحروقات، السيما 
السهر على نزاهة املنافسة بني املتعاملني االقتصاديني يف قطاع احملروقات، 
حسب املتحدث ذاته. ودعا الوزير جميع العاملني بهذه الهيئة إلى تكثيف 
اجلهود من أجل السهر على احترام تنفيذ القانون وضمان استمرارية اخلدمة 

العامة، وحسن تنظيم املنافسة.
أّنه  احملروقات،  ضبط  سلطة  رأس  على  تنصيبه  بعد  نديل،  وأكد   
سيعمل جاهًدا حتى يكون أهاًل للثقة التي ُوضعت فيه. وصّرح نديل، 
قائاًل: »أمضيت 30 سنة يف نفطال، اكتسبت خاللها الكثير من اخلبرة 

سأوظفها خدمة لهذا القطاع«.
ودعا املتحدث جميع العمال إلى الوقوف بجانبه والعمل على تطوير 

قطاع احملروقات، والنهوض به خدمة ملصلحة الوطن.
الدولية ستشهد  النفط  بأن سوق  الطاقة  وزير  طمأن  ثانية،  من جهة 
انتعاًشا مع بداية السداسي الثاني من السنة اجلارية. وتابع عرقاب يقول: 
إن »املشاورات واالجتماعات ستتواصل بشكل دائم بهدف مراقبة وضعية 

السوق النفطية«.
الوزير: »طالبنا من دول منظمة »أوبك +« باملواصلة يف عقد  وأوضح 

االجتماعات ملناقشة وضعية أسعار النفط عبر تقنية التحاور عن بعد.
واختتم املسؤول ذاته بأّن اجلزائر ونظيراتها من الدول املصدرة للبترول 

تسعى إليجاد سبل التعامل مع الوضعية احلالية للسوق النفطية.
خالد دحماني

قال إّنه ال يقمُع حريَة الّتعبير..  شويب: 
س لمفهوم  مشروُع قانوِن الُعقوبات يؤسِّ

قابِة  والُمسألة  الرَّ
بالل  البيضاء  الدار  مبحكمة  املساعد  اجلمهورية  وكيل  نائب    أكد 
شويب أن نصوص مشروع قانون العقوبات املصادق عليه من طرف مجلس 
التي من  املغلوطة  تتيح متابعة مروجي وناشري األخبار  الوزراء، مؤخرا، 
مشروع  أن  إلى  مشيرا  قضائيا،  واستقراره  الوطني  باألمن  املساس  شأنها 

القانون يؤسس ملفهوم الرقابة واملساءلة لألشخاص املتورطني فيها.
»نشر  أن  األولى،  القناة  على  ضيفا  حلوله  خالل  شويب،  وأوضح 
معلومات كاذبة من خالل وسائل التواصل االجتماعي، وال سيما منها 
النظام  أعم  وبشكل  الدولة،  أمن  أو  األشخاص  بكرامة  متس  التي  تلك 

العام، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام احملاكم«.
وأضاف شويب أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل 
قصد  قانونيا  فراغا  ليسد  جاء  القانون  مشروع  أن  إلى  مشيرا  االجتماعي 
تعزيز الردود اإلجرائية ملجابهة مثل هذه املمارسات التي لم تكن معروفة 

يف املاضي. 
ونفى شويب أن يكون الهدف من هذه األحكام احلد من حرية التعبير 
بل ليضع لها ضوابط فقط ملفتا إلى أن حرية التعبير منصوص عليها يف 

الدستور.
 وبخصوص تسريب مواضيع االمتحانات قال إن هناك قوانني محددة 
تسمح بقمعها. من جهة أخرى أكد شويب أن مشروع القانون أفرد أحكاما 
لالعتداءات اجلسدية واللفظية التي يتعرض لها األئمة مشيرا إلى أن هاته 
االفعال قد تصنف يف خانة اجلناية وأن احلماية التي يتمتع بها االمام هي 

نفسها التي يحظى بها القاضي اثناء اداء مهامه.
)اإلذاعة الوطنية( 



صفية نسناس

من  التجار  التجارة  وزارة  حّذرت 
يف  للمضاربة  رمضان  شهر  استغالل 
بعقوبات  إياهم  متوعدة  األسعار، 
مشيرة  القوانني،  يخالف  ملن  صارمة 
تعرفه  الذي  الصحي  الظرف  أن  إلى 
اجلزائر يحول بطبيعة احلال من تطبيق 
عدة اجراءات كانت الوزارة قد وعدت 
اجلوارية  األسواق  غرار فتح  على  بها 
وتطبيق البيع الترويجي يف هذا الوضع.
شرعت  فقد  آخر،  صعيد  وعلى 
رقمية  منصات  إطالق  يف  احلكومة 

اقتناء  أجل  من  املواطنني  لفائدة 
حاجياته من املواد الغذائية دون احلاجة 
كشفت  حيث  احملل،  إلى  للتنقل 
واملؤسسات  الصغيرة  املؤسسات  وزارة 
وبالتعاون  املعرفة  واقتصاد  الناشئة 
التجارة  ومتعاملي  قطاعات  عدة  مع 
ملبادرة  إطالقها  عن  اإللكترونية، 
رقمية،  منصات  توفير  على  تعمل 
وأفادت الوزارة، يف بيان لها، بأن هذه 
املنصات الرقمية ستمكن املواطن من 
اقتناء املواد الغذائية عبرها دون احلاجة 
إلى التنقل إلى اخلارج وذلك تشجيعا 

فترة  خالل  الوقائية  التدابير  الحترام 
املنصات  وتضمن  الصحي،  احلجر 
والدفع  الطلب  خدمات  توفير  الرقمية 
والتسليم إلى املنزل او إلى أقرب متجر 

للمواد الغذائية.
أن  بيانها،   يف  الوزارة،  وأضافت 
توفير  إلى  تهدف  املبادرة  هذه  إطالقها 
الطلب  الرقمية خدمات  املنصات  عبر 
والدفع والتسليم سواء إلى املنزل او إلى 
وأشار  الغذائية.  للمواد  متجر  أقرب 
هو  املبادرة  من  الغرض  أن  إلى  البيان 
احلجر  احترام  على  املواطنني  تشجيع 
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رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  توعد 
يوم أمس األربعاء، كل تاجر يضارب 
بأنه  رمضان  شهر  خالل  األسعار  يف 
األعلى  املجلس  قرارات  عليه  ستطبق 

لألمن بالشطب النهائي.
رزيق،  كمال  التجارة  وزير  كشف 
صحفية  ندوة  عقده  خالل  أمس  يوم 
شريف  الفالحة  وزير  مع  مشتركة 
عماري، أنه أسدى تعليمات ملصاحله 
يحترم  ال  تاجر  ألي  إنذار  بتوجيه 
شروط الوقاية والسالمة الصحية. ويف 
الشروط سيتم  بهذه  التقيد  عدم  حال 

أن  إلى  الوزير  كما أشار  احملل،  غلق 
وليس  العبادة  شهر  هو  رمضان  شهر 
ضبط  املواطنني  وعلى  التبذير  شهر 
طمأن  كما  االستهالكي،  سلوكهم 
شهر  خالل  املنتوجات  بوفرة  اجلميع 

رمضان الكرمي.
جلنة  إنشاء  عن  رزيق  كشف  كما 
مشتركة بني وزارتي التجارة والفالحة 
جهود  وتوحيد  بينهما  العمل  لتنسيق 
باألسعار  والتالعب  املضاربة  مكافحة 

خاصة خالل الشهر الفضيل. 
وزير  أخرى، شأّكد  جهة  ومن 

شريف  الريفية  والتنمية  الفالحة 
كافة  اتخاذ  مت  أنه  على  عماري، 
واملواد  املنتجات  كل  لتوفير  التدابير 
والبطاطا  والقمح  كاحلليب  األساسية 
الطلب يف  التي يزيد عليها  املواد  وكل 
يف  وفرة  وجود  مؤكدا  رمضان،  شهر 
والذي  الشهر  خالل  الفالحي  املنتوج 
وفرة  حيث إن  الطلب،  حجم  يفوق 
املنتوج تقدر بأكثر من 18 مليون قنطار 

من اخلضر والفواكه.
صفية نسناس

تنصيُب لجنٍة وزارية ُمشتركة لضبِط وُمراقبة الُسوق

د  الحكومُة َتتوّعُد المضاربيَن وتؤكِّ
على وفرِة الَمنتوجاِت خالَل رمضان

فيما أكد عماري على وفرة المنتوجات
رزيق يَتوّعُد الُمضارِبين خالَل رمضان بتسليِط عقوباٍت َصارمة

خالل شهر رمضان.. جمعية التجار والحرفيين:
توفيُر 10 مالييَن قنطاٍر من الُخضر 
وَفواكِه و80 ألَف طٍن من اللُّحوم  

وأسواق  العاّمة  الغذائّية  املواد  وأسواق  والفواكه  اخلضر  أسواق  ممّثلو   أكد 
اللحوم واملطاحن واملخابز وكذا مصانع الّتحويل الغذائي على وفرة املنتوجات، 
وضمان تلبية الّطلب طيلة شهر رمضان املبارك. حيث نفى هؤالء - بحسب 
االستهالك، كما  الواسعة  املواد  ندرة يف  أّية   - احلرفيني  التجار  بيان جلمعية 
جميع  الرقابة ضّد  تشديد  مع  األسعار  الرتفاع  مبّرر  أّي  وجود  عدم  يّؤكدون 
اشكال املضاربة، إذًا على املواطنني واملواطنات جتّنب مظاهر اللهفة مثلما عليهم 
االجتماعي.  التباعد  وضرورة  كورونا  فيروس  من  الوقاية  بإجراءات  التقّيد 
وبحسب اجلمعية، فإنه من املتوّقع تسويق حوالي 10 ماليني قنطار من اخلضر 

والفواكه، وأكثر من 80 ألف طن من اللحوم بنوعيها.
صفية ن

دعا المستهلكين والتجار الحترام إجراءات الوقاية.. زبدي:
كورونا فضَح تأُخَر الجزاِئر في َمجال 

التِّجارة  اإللكتروِنّية
قال مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية املستهلك، يف اتصال أجرته 
معه »أخبار الوطن«، إن على املستهلك ويف هذا الظرف الصحي احلرج الذي 
يعيشه العالم واجلزائر  أخذ بعني االعتبار بعض اإلجراءات الوقائية الضرورية،  
تفاديا   التجارية  واملراكز  األسواق  على  والتهافت  االزدحام  تفادي  خالل  من 
لعدم انتشار موجة ثانية من الوباء خالل شهر رمضان، وهو ما يستدعي احترام 
شروط الوقاية والتباعد االجتماعي.كما أشار زبدي إلى أنه يتعني على التاجر  
لهم  السماح  وعدم  تنظيمهم  خالل  من  املستهلكني  سلوكات  بعض  كبح 
ارتداء  إلى  باإلضافة  االكتظاظ  مينع  حتى  احملل،  إلى  واحدة  دفعة  بالدخول 
على  ذاته  املتحدث  أكد   وقد  منتظمة.  بصفة  احملل  وتطهير  والقفاز  الكمامة 
كونهما  رمضان  شهر  خالل  اللهفة  وعدم  بالوعي  املستهلكني  حتلي  ضرورة 
عاملني من عوامل زيادة األسعار، مشيرا إلى سلوك املستهلك هو الذي يحدد 
وفرة املنتوج ومينع املضاربة، كما أضاف أن انتشار وباء كورونا فضح تأخر اجلزائر 
فيما يخص التعامل عن بعد أو ما يعرف بالتسوق االلكتروني، حيث يكتفي 

التجار واملستهلكون على حد سواء بالتعامل نقدا وفقط.
صفية ن

قال إّنه ال ندرَة في المواد الغَذائية.. روبايين:
توفيُر 14 ألَف قنطاٍر من الَبطاطا هذا األسُبوع 
 كشف مصطفى روبايني رئيس املنظمة الوطنية للمؤسسات واحلرف، يف 
اتصال أجرته معه » أخبار الوطن«، أنه ال وجود للندرة يف املواد الغذائية كما  
تسطير  مت  أنه  إلى  مشيرا  الفايسبوكية،  الصفحات  بعض  عبر  له  الترويج  يتم 
برنامج تضامني خاص خالل األسبوع األول من شهر رمضان بالتنسيق بني 
منظمته ووزارتي التضامن والفالحة. كما أكد روبايني أنه قد مت إطالق العديد 
من القوافل التضامنية،  التي ارتكزت على مناطق الظل حيث مت توزيع 1000 
املعوزة  لعائالت  مساعدات  وتشمل  العملية  لتتواصل  املدية،   والية  يف  قفة 
باجلزائر العاصمة والبليدة ووالية أخرى، وهذا من خالل التنسيق مع الوالة 
هذه  توزيع  وخارطة  املعوزة  العائالت  قوائم  لتحديد  الشعبية  املجالس  ورؤساء 
املساعدات، كما أن هذه القافلة ستتضمن توزيع أزيد من 14 ألف قنطار من 
هامة  كميات  إلى  باإلضافة  احلليب،  من  ألف كيس   15 البطاطا فضال عن 
ستستمر  التضامنية  العملية  هذه  أن  املتحدث  وأضاف  اللحوم.  من  ومعتبرة 
طيلة شهر رمضان بالتنسيق مع املنظمة ووزارة الفالحة ووزارة التضامن للعمل 

على الوصول ألكبر عدد من العائالت املعوزة.  
ص. ن

أّكد أن أسواق الجملة والتجزئة سُتفَتح خالَل رمضان.. بولنوار: 
ر  اإلجراءاُت المّتخَذة لمواجهِة كورونا لم تؤثِّ

على النَّشاِط الِتجاري
أنه  الوطن«،   أخبار   « أجرته معه  اتصال  بولنوار،  يف  الطاهر  احلاج  أكد 
يجب أن يعلم املستهلك أنه ال وجود للندرة يف املواد الغذائية وهي متوفرة وال 
داعي للهفة عليها، حيث إن جميع أسواق التجزئة واجلملة واحملالت التجارية 
ستكون مفتوحة وبالتالي فال داعي للمواطن كي يتهافت على شراء أو تخزين 

بعض املنتوجات حتى ال يفتح الباب أمام البعض للمضاربة.
مواكبة  يف  تأخر  من  التجاري  القطاع  يعرفه  ملا  تأسفه  بولنوار  أبدى   
تكنولوجيات الشراء والبيع عن بعد، مشيرا إلى أن انتشار وباء كورونا واحلظر 
املنزلي ساهما يف توجه التجار إلى التسويق اإللكتروني، حتى أوالئك الذين 
التكنولوجيات وال ميلكون صفحات الكترونية،  كانوا يجهلون استعمال تلك 
مبرزا أن اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة ملواجهة فيروس كورونا لم تؤثر على 

النشاطات التجارية يف هذه الفترة.  
صفية نسناس

بدت مظاهر تحضيرات الجزائريين للشهر الفضيل هذا العام شاحبة بسبب فيروس كورنا المستجد، بعد أن وجدوا أنفسهم 
مجبرين على الحجر الصحي والمكوث في المنازل منذ ما يقارب 40 يوما، حيث تحولت األسواق والمحالت التجارية إلى 
أماكن خطرة على روادها، فيما سارعت وزارة التجارة إلى إطالق صافرات اإلنذار ضد محاوالت بعض التجار الرفع في 

األسعار واعتماد المضاربة وعدم احترام شروط الوقاية والسالمة الصحية في هذا الظرف. وقد تم يوم أمس األربعاء تنصيب 
لجنة وزارية مشتركة لضبط ومراقبة السوق خالل رمضان، التي تم استحداثها وتنصيبها بعد اجتماع بين وزيري الفالحة 
والتجارة، وقد تم منح صالحيات واسعة لألمينين العامين للوزارتين للتدخل في تموين السوق والمحافظة على استقرارها.

والتباعد  الصحي  احلجر  تطبيق 
التجارة  وزارة  على  فرض  االجتماعي 
هذا  معا  والتنسيق  العمل  والفالحة  
العام،  للحيلولة دون لهفة املستهلكني 
واحملالت  األسواق  على  والتهافت 
التجارية الذي قد يؤدي إلى موجة ثانية 
املستجد.  كورونا  فيروس  انتشار  من 
ويف هذا الصدد، صرح وزير الفالحة، 
ستنتج  اجلزائر  بأّن  عماري،  شريف 

اخلضر  من  قنطار  مليون   18 من  أزيد 
ما  وهو  رمضان،  شهر  طيلة  والفواكه 
الشهر  خالل  اجلزائرية  السوق  يجعل 
الفضيل تتوفر على كل املنتجات بدون 
أي نقص، مشيرا إلى أن كل املنتجات 
واللحوم  الفواكه  أو  اخلضر  من  سواء 
متوفرة،  ستكون  والبيضاء  احلمراء 
فال داعي للخوف والهلع، كما أضاف 
كل  اتخذت  احلكومة  أن  عماري 

احلفاظ  أجل  من  الالزمة  احتياطاتها 
املنتجات  وتوفر  السوق  استقرار  على 
احلكومة  حيث إن  األسواق،  كل  يف 
خالل  من  الوضع  متابعة  على  تعمل 
املدني  املجتمع  مع  والتنسيق  العمل 
املعوزة، كما  العائالت  دعم  أجل  من 
سيشرف األمناء العامون للوزارات على 
متابعة الوضع وتسيير املخزون وتوزيعه 

يف كل األسواق. 

قال إن الحكومة اتخذت تدابيرها للحفاظ على استقرار السوق 
وزيُر الِفالحة: المخزوُن َكاٍف فال داعَي لّلهفِة! 



04
أخبار السياسة

 السنة 01 - العدد 171 -اخلميس  29 شعبان  1441  هـ  - 23 افريل 2020م

في إطار المخطط األمني للمديرية العامة 

األمن الوطني يسّخر 180 ألف 
شرطي خالل شهر رمضان

رحمة عمار 

تلقت  الذي  املديرية،  بيان  وأوضح 
منه،    نسخة  أمس  يوم  الوطن«  »أخبار 
أساسية،  محاور   3 يتضمن  املخطط  أن 
الوقاية  محور  واالتصال،  التوعية  محور 
يخص  حيث  اجلرمية،  مكافحة  ومحور 
مقاربة  واالتصال  بالتوعية  اخلاص  احملور 
بإشراك  اجلواري،  العمل  على  تستند 
املجتمع املدني ووسائل اإلعالم، لتوعية 
الوقائية  والتدابير  باألحكام  املواطنني 
املرحلة،  تشهدها  التي  والتنظيمية 
كافة  عبر  املواطن  النشغاالت  واإلصغاء 
الشرطة،  جلهاز  االتصالية  الوسائط 
البشري  تعدادها  املديرية  عززت  حيث 
عبر  الهاتفي  النداء  مراكز  مستوى  على 
 )104( واخلط   )1548( اخلضراء  أرقامها 
وخط شرطة النجدة )17(. كما تستعني 
على  الصوت  مبكبرات  الشرطة  دوريات 
للمواطنني  اليومي  للتذكير  املركبات  منت 

مبواقيت حظر التجوال.
بالوقاية،  املتعلق  الثاني  احملور  أما 
الراجلة  للدورات  تكثيفها  عن  فأعلنت 
تدابير  احترام  على  للوقوف  والراكبة 
فتح  أوقات  ومراقبة  الصحي،  احلجر 
لتموين  املرخصة  التجارية  احملالت  وغلق 

املواطنني باحلاجيات الضرورية مع مراقبة 
املركبات واحلافالت، منها تلك املمنوعة 
بدون  األشخاص  ونقل  النشاط  من 
عمليات  مواصلة  جانب  إلى  رخصة، 
تطهير وتعقيم األماكن العمومية بالتنسيق 
وتطهير  احمللية.  اجلماعات  مع  الواسع 
وإزالة نقاط التجارة غير الشرعية بالتنسيق 
مع السلطات والشركاء املعنيني، ومنع أي 
من  العام  للطريق  شرعي  غير  احتالل 

طرف الباعة املتجولني وغير الشرعيني.
األخير  احملور  بخصوص  وقررت، 
الدوريات  تعزيز  اجلرمية،  مبحاربة  اخلاص 

يف احمليط العمراني واألحياء والتجمعات 
إجرامية،  عملية  أي  الستباق  السكنية 
واملمتلكات،  األشخاص  تستهدف  قد 
وتشديد محاربة املضاربة والتهريب للمواد 
املواطنني،  لتموين  املوجهة  األساسية 
والدعم البشري للوحدات املكلفة مبرافقة 
املصالح  مستوى  على  األمني  التشكيل 
على  مراهنة  واملستشفيات،  الصحية 
تزويد عناصر الشرطة باملصالح العملياتية 
الفيروس  من  احلماية  وسائل  بكافة 

كورونا.

اجلزائر«،  »سيال  مؤسسة  شرعت 
أمس بداية من الساعة الثامنة مساء« يف 
التي  رئيسة  القناة  إصالح  أشغال  إجراء 

توجد ببلدية املرادية.
العاصمة،  اجلزائر  لوالية  بيان  ونقل 
أمس األربعاء، أّن عملية الصيانة سينجر 
عنها انقطاع يف التزويد باملياه يف 5 بلديات 
وواصل  وجزئية.  كلية  بصفة  بالعاصمة 
املدنية سيمسها  بلدية  أّن  مفصاًل  البيان 
الشروب،  باملاء  للتزويد  كلي  انقطاع 
سويداني  شوارع  باالنقطاع  ستتأثر  فيما 
ليغليسيرين،  راينو،  لوسيان  بوجمعة، 
املرادية،  بلدية  من  اإلبراهيمي  البشير 

وحي  فان«  »نوينت  نهج  بوقرة،  وشارع 
محمد باي ببلدية األبيار، وشارع محمود 
أحمد  روني، شارع »سارفتيس«، شارع 
أدمي شارع جياللي مزيدي، شارع بوعالم 
ديواني، حي »مون فلوري«، شارع الشيخ 
حي  منور،  جياللي  شارع  الكامل، 
القادر شعال،  »الكاكتيس«، شارع عبد 
عبد  شارع  بلقاسمي،  أحمد  شارع 
حميدي،  علي  حي  حماوي،  احلمان 
دوار  محمد  وشارع  لفقير  صادق  شارع 
من بلدية بلوزداد، إضافة إلى شارع كرمي 
شارع  كور«،  »ساكري  حي  بلقاسم، 
اخلامس،  محمد  شارع  مراد،  ديدوش 

باسكال«،  »الز  حي  »الروشال«،  حي 
روزفلت«  »فرانكلني  وشارع  زرياب  شارع 
من اجلزائر الوسطى، وحي محي الدين، 
الشهداء، حي محمد زكال وحي  شارع 

بابيلو من بلدية سيدي امحمد.
أّن  إلى  األخير،   يف  البيان،  وأشار 
عملية التزويد باملياه ستعود تدريجًيا اليوم 
قامت بوضع  أّن »سيال«  اخلميس، كما 
األولوية،  ذوي  املستعملني  لتزويد  جهاز 
واالستشفائية،  العمومية  الهيئات  مثل 

بواسطة الصهاريج.
خالد دحماني

يعود تدريجيا بداية من الّيوم 
انقطاع التزويد بالمياه عن 5 بلديات بالعاصمة

مشاورات لدخول مخابر تمنراست وورقلة والجلفة حيز الخدمة 

درار: يمكن رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية 
بلغت  اجلزائر  أن  األربعاء،  أمس  درار،  فوزي  باستور،  معهد  مدير   كشف 

مرحلة استقرار يف انتشار فيروس كورونا بفضل احلجر الصحي.
وأكد درار، يف تصريح أدلى به للقناة اإلذاعية الثالثة، عن إمكانية الشروع يف 
رفع احلجر الصحي بصفة تدريجية مع حتليل النتائج التي قد تنجم عن القرار بصفة 

يومية التخاذ التدابير املالئمة.
أن يكون أوال يف  بالقول: »التفكير يف رفع احلجر الصحي يجب  وأشار درار 
الواليات التي لم تسجل حاالت إصابة كبيرة بفيروس كورونا، مضيفا أن العدد 
اإلجمالي للعينات التي يتم حتليلها بلغ 500 عينة على املستوى الوطني، يف حني 

حدد الهدف يف الوصول إلى حتليل ألف عينة على املستوى الوطني.
وكشف درار،  يف هذا اخلصوص، عن مشاورات ومحادثات تتم بخصوص 
واجللفة حيز  وورقلة  متنراست  الفرعية على مستوى والية  املخابر  دخول كل من 

اخلدمة قريبا.
إلجراء  الالزمة  اإلمكانات  متلك  اجلزائر  أن  درار  أضاف  ثانية،  جهة  من 
تشخيص لكل األشخاص املشتبه يف إصابتهم بكورونا، مؤكدا أن األرقام املمنوحة 

حول عدد اإلصابات والوفيات شفافة وواقعية.
املنزلي يعني جر  باستور أن عدم احترام احلجر الصحي  وأوضح مدير معهد 

البالد إلى موجة ثانية لإلصابة من فيروس كورونا.
ق.و

ستعقد بالنمسا أواخر أوت المقبل
ِة  م 9 اقتراحات لقمَّ  الجزائر تقدِّ

رؤساء  البرلمانات
شارك، الثالثاء املنقضي، رئيس املجلس الشعبي الوطني، سليمان شنني، 
التحضيرية  للجنة  الثالث  االجتماع  يف  بعد،  عن  التواصل  تقنية  استخدام  عبر 
للمؤمتر اخلامس لقمة رؤساء البرملانات املزمع عقده يف النمسا من 19 إلى 21 أوت 

القادم، حسب ما أورده بيان للمجلس.
القمة  برنامج  »مناقشة  دولة،   22 مشاركة  الذي عرف  االجتماع،  وتضمن 
ترتبط  وتعديالت  اقتراحات  بتسعة  اجلزائر  أثرته  الذي  اخلتامي  البيان  ومشروع 
املشترك يف سياق عاملي استثنائي مميز  البرملاني  والعمل  الدولي  التضامن  بأهمية 
بجائحة »كوفيد – 19«، وما سينتج عنها من حتوالت عميقة يف هيكلة العالقات 

الدولية«.
وأضاف البيان أن »املقترح اجلزائري، الذي فصل حيثياته رئيس املجلس يدعو 
»احلق يف  ومنها  املشترك«،  البرملاني  العمل  أولويات  تشكيل  النظر يف  إعادة  إلى 
الصحة واألمن الصحي يف سياق األزمات، وكذا نشر ثقافة العيش معا يف سالم 
واألمن  السلم  أجل  ومن  الدول،  لسيادة  الراعي  األطراف  متعدد  العمل  وترقية 

والرخاء ومبا يعزز التضامن املشترك بني شعوب العالم«.

خالل الـ 24 ساعة المنقضية 
الحماية المدنية ُتجري  314 عملية 

تعقيم عبر 39 والية 
 2800 املنقضية،  ساعة   24 الـ  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات   سجلت 
مكاملات  تلقي  إثر  على  وهذا  الوطن،  من  مختلفة  مناطق  يف  نفذتها  تدخال 

االستغـاثة من طرف املواطنني.
 هذه التدخالت شملت مختلف مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية، سواء تلك 

املتعلقة بحوادث املرور واحلوادث املنزلية واإلجالء الصحي وإخمــاد احلرائق.
وأوضح بيان مديرية احلماية املدنية، الذي صدر يوم أمس، أنه فيما يخص 
نّفذت  »كوفيد19-«،  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  بالوقاية  املتعلقة  النشاطات 
وحدات احلماية املدنية خالل الـ 24 ساعة املنقضية، عبر كافة التراب الوطني، 
496 عملية حتسيسية لفائدة املواطنني عبر 38 والية،  حتثهم وتذكرهم على ضرورة 
احترام قواعد احلجر الصحي وكذا التباعد االجتماعي، باإلضافة إلى قيامها بـ 
عمومية  وهياكل  منشات  عدة  مست  والية،    39 عبر  عامة  تعقيم  عملية   314
وخاصة املجمعات السكنية والشوارع،  حيث خصصت املديرية العامة للحماية 
املدنية لهتني العمليتني 2068 عون حماية مدنية مبختلف الرتب، باإلضافة إلى 
تنظيمها عملية تبرع بالدم عبر 09 واليات، هي: سعيدة،تيسمسيلت، ورقلة، 
مسيلة، باتنة، جلفة، سوق أهراس، األغواط والطارف، مست 827 عون حماية 

مدنية مبختلف الرتب.
 90 إثر  على  نفسها،  الفترة  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات  تدخلت  كما 
مكان  يف  إسعافهم  مت  آخرين   111 وإصابة  شخص  وفاة  إلى  أدت  مرور  حادث 

احلوادث،  قبل نقلهم للمستشفيات احمللية.
    للعلم، تدخلت مصالح احلماية املدنية من أجل تقدمي اإلسعافات األولية لـ 
20 شخاصا تسمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون )CO( املنبعث من جهاز املدفئة 
وسخان املاء،  داخل مساكنهم بكل من والية سيدي بلعباس )03 أشخاص(، 

املدية )05 أشخاص( ووالية اجللفة )12 شخاصا( يقطنون مسكنا واحدا. 
يذكر أن التدخل السريع ألعوان احلماية املدنية سمح بإنقاذهم وإسعافهم يف  

مكان احلوادث، قبل حتويلهم يف حالة مستقرة إلى املراكز الصحية احمللية.
ق.و

باإلضافة إلى القانون المعّدل والمتمم لقانون العقوبات.. مجلس األمة 
عرُض مشروَع قانون الوقاية من التميِّيز وخطاب الكراهية الّيوم

جلسة  اليوم،  األمة،  مجلس  يعقد 
احملدودة  للمناقشة  تخصص  علنية 
والتصويت على مشروع قانون الوقاية من 
ومكافحتهما  الكراهية  وخطاب  التمييز 
لقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ومشروع 
العليا  الغرفة  به  أفادت  مثلما  العقوبات، 

للبرملان.
أمس  األمة،  مجلس  بيان  يف  وجاء 
األربعاء، أن صالح قوجيل رئيس مجلس 
اجتماعا  أمس،  ترأس  قد  بالنيابة  األمة 
ملكتب املجلس موسعا لرؤساء املجموعات 
خصص  البرملاني،  واملراقب  البرملانية 
العلنية  للجلسات  الزمني  اجلدول  لضبط 
املخصصة لدراسة ومناقشة مشروع القانون 
وخطاب  التمييز  من  بالوقاية  املتعلق 

القانون  ومشروع  ومكافحتهما،  الكراهية 
الذي يعدل ويتمم األمر رقم )66–156( 
املؤرخ يف 08 جوان 1966 املتضمن قانون 

العقوبات.
و مبقتضى نص املادة 36 من القانون 
العضوي رقم )16– 12( الناظم للعالقات 
ومجلس  الوطني  الشعبي  املجلس  بني 
طلب  على  و«بناء  واحلكومة،  األمة 
وحقوق  واإلدارية  القانونية  الشؤون  جلنة 
اإلقليم  وتهيئة  احمللي  والتنظيم  اإلنسان 
اللجنة  باعتبارها  اإلقليمي،  والتقسيم 
احلالة  االعتبار  يف  وأخذا  املختصة، 
أزمة  جراء  البالد  بها  متر  التي  الصحية 
األخذ  املجلس  مكتب  قرر  فقد  كورونا، 
باعتماد  اللجنة  طرف  من  املقدم  بالطلب 

آلية التصويت مع املناقشة احملدودة«.
و يف هذا اإلطار، تقرر خالل الجتماع 
على  القانونني  مشروعي  إحالة  املذكور 
حيث  واإلدارية،  القانونية  الشؤون  جلنة 
»مت حتديد تاريخ اجللسة العلنية املخصصة 
لتقدمي واملصادقة على نصي القانونني يوم 
اخلميس 23 أبريل 2020، باعتماد آلية 
أن  احملدودة،على  املناقشة  مع  التصويت 
تستمع اللجنة القانونية، مبناسبة دراستها 
اليوم  مساء  القانونيني،  النصني  لهذين 
يقدمه  عرض  إلى  أفريل،   22 األربعاء 
حافظ  العدل،  وزير  احلكومة،  ممثل 
يضيف  املوضوع«،  بخصوص  األختام، 

املصدر ذاته.
)و.أ.ج(

كشفت المديرية العامة لألمن الوطني، أمس، عن مخططها األمني الخاص بشهر رمضان، والذي يتضمن جملة من التدابير التي 
تعزز اإلجراءات االستثنائية للوقاية من الوباء الدولي »كوفيد – 19«، ضمانا ألمن األشخاص وحماية الممتلكات، مع 

تسخير تعداد 180.000 شرطي لتجسيد هذا المخطط.



ف. سليم

من  للمزيد  الصحة  مدير  دعا  و 
تزايد  بعد  الصحي  باحلجر  االلتزام 
اإلصابات بفيروس كرونا ويتزامن هذا 
بالكورونا  تسجيل حاالت جديدة  مع 

حسب موقع وزارة الصحة والسكان.
والية  والي  أعلن  جانبه  من 
تفقدية  ميدانية  زيارة  خالل  عنابة 
أن  رشد  ابن  اجلامعي  للمستشفى 
مصلحة التوليد والنساء ستباشر مهامها 
تدريجيا وهذا بعد غلقها وحتويل جميع 
البوني  مستشفى  إلى  احلوامل  النساء 
اصابة  تسجيل  بسبب  املاضية  األيام 
كورونا.  بفيروس  الطبيبات  ألحد 
الدين  جمال  الوالية  والي  وأوضح 
ملساندة  جاءت  الزيارة  هذه  أن  برميي 
بقطاع  الطبي  والشبه  الطبي  الطاقم 
الصحة دون استثناء خاصة الذين هم 
املعدية  األمراض  مبصالح  الواجهة  يف 
التفقدية  الزيارة  هذه  إستهل  حيث 
ملصلحة التوليد والنساء مبستشفى إبن 
رشد والتي سبق وأن مت غلقها وحتويل 
البوني  مستشفى  إلى  النساء  جميع 
فيما مت نقل وعزل جميع الطاقم الطبي 
الصحي  احلجر  أجل  من  الفنادق  إلى 
الطبيبات،  إصابة ألحد  بعد تسجيل 
انطالق  إشارة  بإعطاء  قام  انه  مشيرا 
وتدريجيا  مجددا  للمصلحة  اخلدمة 
إلى أن تستعيد وضائفها بصفة عادية 
السياق  ذات  يف  شاكرا  القادمة  األيام 

والطاقم  والعمال  املوظفني  جميع 
الطبية  املصالح  على  القائمني  الطبي 
بصفة  التوليد  ومصلحة  عامة  بصفة 
يف  كان  طاقمها  وأن  السيما  خاصة 
أن  وبعد  يوم   14 ملدة  الصحي  احلجر 
أي  تسجيل  دون  ساملني  منه  خرجو 
العودة  ضرورة  عليهم  أكد  اصابات 
مهامهم  ملواصلة  مناصبهم  إلى  سريعا 
الى  املواطنني  جميع  حديثه  يف  داعيا 
ضرورة االلتزام باحلجر الصحي حملاربة 
اإلصابات  من  والتقليل  الوباء  هذا 
على  حالة   33 تسجيل  مت  أن  بعد 
متصل  سياق  ويف  الوالية.  مستوى 
سجلت  عنابة  والية  أن  الوالي  أكد 
 8 إلى  لتصل  كورونا  لفيروس  أخر  بؤر 
االلتزام  املواطن  على  انه  مشيرا  بؤر. 
هذه  خالل  املنزلي  الصحي  باحلجر 
ومحاصرته  البؤر  زيادة  لتفادي  الفترة 
عدد  وانا  سيما  ال  انتشاره  من  واحلد 

تزايد مستمر بسبب ال  اإلصابات يف 
عددا  ان  بالرغم  الفئات  بعض  وعي 
بتطبيق  يلتزمون  السكان  من  كبيرا 
احلجر مضيفا أنه على اجلميع التظافر 
يف هذه الفترة للقضاء نهائيا على وباء 
إخالل  من  انتشاره  ومكافحة  كورونا 
عنابة  تكون  حتى  البيوت  يف  املكوث 
من الواليات االوللى التي تقضي على 
بضرورة  دعوته  مجددا  الفيروس  هذا 
الوقائية  االحتياطات  جميع  اخذ 
الالزمة.من جهته اكد مدير املستشفى 
محمد ناصر أن غلق املصلحة يف األيام 
لكن  صعبا  اختيارا  كان  املاضية 
والطاقم  العمال  صحة  على  احملافظة 
أجبرهم  املصلحة  رواد  وكذلك  الطبي 
لترميم  الفرصة  وإغتنام  الغلق  على 
املرأة  املصلحة وتعقيمها ليتم إستقبال 

احلامل يف ظروف جيدة.

ألمن  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت 
تفكيك  من  تبسة  بوالية  مقدم  بئر  دائرة 
باستعمال  السرقة  متتهن  أشرار  جمعية 
على  بالتشويش  خاصة  الكترونية  وسائل 
القضية  هذه  وقائع  املركبات.  أبواب  غلق 
العمر  من  يبلغ  شخص  تقدم  إلى  تعود 
55سنة الى مقر أمن دائرة بئر مقدم لتقدمي 
للسرقة  مركبته  تعرض  بخصوص  شكوى 
مالي  مبلغ  استهدفت  مجهولني  طرف  من 

كان مخبأ فيها، وبعد فتح حتقيق يف القضية 
كانت  كاميرا  واستغالل  تسخير  شمل 
النيابة  بالتنسيق مع  موجودة بأحد احملالت 
يف  شخصني  تورط  أثبتت  والتي  املختصة 
طرف  من  توقيفهم  مت  والذي  العملية  هذه 
الوالئية  للمصلحة  التابعة  اجلنائية  الفرقة 
للشرطة القضائية بأمن الوالية بعد تكثيف 
األبحاث، ويتبني أثناء التحقيق أن املعنيني 
يستعملون أجهزة الكترونية تقوم بالتشويش 

املركبات من أجل  أبواب  على أنظمة غلق 
السرقة واالستالء على ممتلكات األشخاص 
بطرق احتيالية ال تلفت االنتباه، وبعد إمتام 
كافة اإلجراءات القانونية مت تقدمي األطراف 
والتي  الشريعة  محكمة  لدى  العدالة  أمام 
أصدرت أحكاما نهائية تقضي بـ 05 و03 
سنوات سجن نافذا فيما استفاد الشخص 

الثالث من البراءة.
فيروز رحال

سطيف
حجز 3.5 قناطير من الفراولة الفاسدة

متكن عناصر التطهير والنظافة باملصلحة الوالئية لألمن العمومي التابعة 
الفراولة غير صاحلة  3.5 قنطار من فاكهة  أمن والية سطيف، من حجز 
لالستهالك. تفاصيل العملية تعود إلى توقيف مركبة جتارية قصد إخضاعها 
لعملية مراقبة على مستوى حاجز أمني باملدخل الشمالي لعاصمة الوالية، 
وأثناء عملية التفتيش تبني أنها محملة بكمية معتبرة من فاكهة الفراولة 
التي بدت عليا عالمات التعفن، ليتم عرضها على اجلهات املختصة التي 
أقرت عدم صالحيتها لالستهالك وأوصت بضرورة إتالفها، وبالتحقيق مع 
املخالف أكد بأن هذه الفواكه كانت ستباع بأقل األثمان إلحدى الورشات 
املتخصصة يف حتويلها إلى مربى، حيث وبعد استكمال كافة اإلجراءات 
القانونية، أجنزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضده املخالف يف شأن نقل 
القضائية املختصة للبت  بضاعة غير صاحلة لالستهالك، أرسل للجهات 

فيه ومت إتالف الفاكهة.
آسيا.ع

قسنطينة
القبض على ممتهن السطو على المنازل

متكنت الضبطية القضائية لألمن احلضري اخلامس من يف عملية نوعية من 
باإلضافة  29 سنة،  العمر شخص  والبالغ من  03 شقق  توقيف منتهك حرمة 
إلى حجز قارورة غاز مسيل للدموع وأسلحة بيضاء بحوزته وكذا حيازة مخدرات 
ومواد صيدالنية دون رخصة لغرض املتاجرة.حيثيات القضية تعود إلى بالغ على 
املنظر  بحي  الفوضى  األشخاصبإثارة  أحد  قيام  1548 بخصوص  األخضر  الرقم 
هذا  ان  بني  اخلامس  احلضري  لألمن  الشرطة  لقوات  السريع  التدخل  اجلميل، 
االخير قام باقتحام شقة فارغة بالقوةبإحدى العمارات بعد حتطيم باب املدخل، 
بعد  إليه  الولوج  دون  والذي حال  آخر  اقتحام مسكن  الفرار من خالل  ليحاول 
منعه من قبل صاحبته وابنتها بدفع الباب وطلب النجدة، مما سبب لهما حالة 
من الهلع، ليفر بعدها عبر الساللم اخللفية املشتركة لذات العمارة. بعد االنتهاء 
من مجريات التحقيق مت اجناز ملفات إجراءات جزائية منفصلة قدم مبوجبها أمام 
منازل، وحيازة  انتهاك حرمة ثالث  منفصلة عن  احمللية يف ثالث قضايا  النيابة 
املخدرات ومواد صيدالنية دون رخصة لغرض املتاجرة، وكذا حيازة قارورة غاز 

مسيل للدموع وأسلحة بيضاء دون مبرر شرعي. 
خديجة بن دالي
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أخبار الداخل

  مصلحة التوليد بـ »ابن رشد«  تستعيُد نشاطها تدريجيا

اكتشاُف بؤرَتين َجديدَتين لفيروس 
كورونا  بعنابة

تبسة
تفكيك شبكة إجرامية تمتهن سرقة السيارات

أعلن مدير الصحة لوالية عنابة ناصر دعماش عن اكتشاف بؤرتين جديدتين لفيروس كورونا بكل من بلدية الحجار وحي 
08 ماي45 ببلدية عنابة ليرتفع العدد إلى 08 بؤر عبر أربع بلديات وهي عنابة، البوني، عين الباردة والحجار.

جيجل
تنظيُم زيارات تضامنية للطواقم الطبية 

إلى  بالتنسيق مع مجموعة أوالد اخلير ونادي جيل الصاعد، زيارة  نظمت جمعية أضواء ملساعدة املرضى املصابني بداء السرطان بجيجل 
مستشفى محمد الصديق بن يحي تهدف إلى تقدمي الدعم املعنوي لألطباء واملمرضني الذين يواجهون وباء كورونا بشجاعة. وقال رئيس اجلمعية 
رياض بوكراع، يف تصريح خص به »أخبار الوطن« أن هذه الزيارة التضامنية القت ترحاب من طرف العاملني باملؤسسة اإلستشفائية ومتيزت بأجواء 
عائلية مميزة. مضيفا أن معنويات األطباء واملمرضني وجميع املوظفني هناك كانت جد مرتفعة خاصة مع إستمرار مثل هذه املبادرات من طرف 
املجتمع املدني واجلمعيات اخليرية يحدث هذا رغم الظروف االستثنائية واحلرجة التي ميرون بها،. واجلدير بالذكر أن هذه املبادرة حسب محدثنا 

تتزامن مع االحتفال بالذكرى الـ 14 لتأسيس جمعية أضواء التي تقوم مبجهودات كبيرة ملساعدة املصابني بالداء اخلبيث بالوالية.        ب. زهرة

كشف مصدر عليم ألخبار الوطن أن 
مصابة  حاالت   10 بني  من  حاالت   6
للشفاء  متاثلت  املستجد  كورونا  بفيروس 
من  اخلروج  املتوقع  ومن  تبسة  والية  يف 
التنفسية  لألمراض  املرجعية  املصلحة 
التأكد  بعد  بكارية  ملستشفى  املستجدة 

مباشرة من خالل التحاليل الطبية.
تبسة  والية  أن  املصدر  ذات  أكد  و 
بفيروس  إصابة  حالة   13 سجلت  قد 
 10 لتبقى  وفيات   3 منها   19 كوفيد 
بالبروتوكول  العالج  تتلقى  حاالت 
على  الكلوركني  باستخدام  اجلديد 

من  بولعراس  بوقرة  مستشفى  مستوى 
بينها الست حاالت التي متاثلت للشفاء 
من  للخروج  الطبية  التحاليل  وتنتظر 
6 حاالت على  املستشفى، فيما توجد 
مستوى ذات املؤسسة مشتبه يف إصابتها 

بفيروس كورونا.           فيروز رحال

تماثل 6 مصابين للشفاء من »كوفيد – 19«

سطيف
تجهيُز قافلة تضامنية للمتضررين من 

الحجر الصحي
أعطى محمد بلكاتب والي والية سطيف إشارة انطالق قافلة تضم 30 شاحنة 
العائالت املعوزة  الواسع، وإيصالها إلى  الغذائية ذات االستهالك  باملواد  محملة 
والقاطنة مبناطق الظل واملتضررة من إجراءات تدابير احلجر الصحي جراء تفشي 
مدير  سالل  رشيد  السيد  وحسب  سطيف،  والية  بلديات  عبر  كورونا  فيروس 
غرفة التجارة والصناعة بوالية سطيف فإن هذه القافلة جاءت تطبيقا لتعليمات 
وتوجيهات وزير التجارة القاضية بالعمل باملساهمة يف مساعدة العائالت املعوزة 
واملتضررة من احلجر الصحي جراء الوقاية واحلد من انتشار فيروس كورونا وكون 
شهر رمضان على األبواب، وتضم هذه القافلة 30 شاحنة محملة مبختلف املواد 
نباتية،  زيوت  السميد،  غرار  على  الواسع  االستهالك  ذات  األساسية  الغذائية 
من  طنا   370 التضامنية  الهبة  هذه  إجمالي  بلغ  حيث  اخلضر،  وحتى  سكر 
مختلف املواد، منها 205 طنا عبارة عن سميد، 65 طنا زيوت و8.650 طنا من 
السكر، وكذا مواد التعقيم، وهو ما يقارب 15000 طرد من املواد الغذائية وبذلك 
تكون والية سطيف قد وزعت حلد اآلن أكثر من 50.000 طرد وستستفيد منها 

20 ألف عائلة.
آسيا.ع

برج بوعريريج 
الوالي ُيحّيي جنوَد الجيش األبيض

أقدم والي والية برج بوعريريج بن مالك محمد على القيام بزيارة قادته إلى كل 
من مستشفى بوزيدي خلضر بعاصمة الوالية وأحمد بن عبيد اجلديد وذلك لدعم 
مبجهوداتهم  عرفانا  منه  كَلفتة  والعاملني،  الطبية  وشبه  الطبية  الطواقم  وتشجيع 
اجلبارة يف مكافحة اجلائحة. وكان والي الوالية بن مالك محمد قد ثمن جهود 
الطواقم الطبية من أطباء وممرضني وكذا عاملني بكل من مستشفى بوزيدي وبن 
 19 عبيد، وذلك يف ظل االرتفاع احملسوس يف أعداد اإلصابات بفيروس كوفيد 
بالوالية، وكذا أعداد الوفيات، فيما وعد بالتكفل بجملة من االنشغاالت التي 
كانت الطواقم الطبية قد طرحتها على الوالي، خاصة تلك املتعلقة باقتناء وسائل 
الوقاية واحلماية على غرار الكمامات واأللبسة، كما وجه الوالي خطابا مباشرا 
ملعركة  األول  الصف  يف  كونهم  جهادهم  يف  باالستمرار  إياهم  مطالبا  لألطباء 

الفيروس الفتاك. 
صفاء كوثر بوعريسة
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W

باإلضافة إلى مركزيين آخريين موجودين بسواحل والية الّشلف

َتخصيص ُمستشفى »األخوات باج« 
للّتكفِل بالُمصابين بـ »كوفيد - 19«

طه األمني

املستشفى  إدارة  من  مصدر  وحسب 
حتويل  مت  فقد  سرير  ل240  يتسع  الذي 
أوالد  مستشفى  الى  اجلراحية  املصالح 
الى  الطبية  املصالح  حتويل  محمد،وكذا 
والصبحة،وحتويل  الشطية  مستشفى 
إلى  والسرطان  األورام  طب  مصلحة 
املتخصصة بحي عروج  الفحوصات  عيادة 
الدم  تصفية  مرضى  توزيع  إلى  باإلضافة 
من  كل  إلى  املرضى  سكن  مقر  حسب 
الشرفة،الشطية،الصبحة  مستشفيات 

وعيادة واد الفضة وبني حواء.
االستشفائية  املؤسسة  إدارة  ونبهت 
اللجوء  الى  الوالية  بلديات  سكان  جميع 
اخلدمات  املتعددة  العيادات  جميع  إلى 
إلى  باإلضافة  البلدية  إقليم  عبر  املوزعة 
 04 باملنطقة  املتواجدة  املناوبة  نقطة 
العادية  الفحوصات  اجل  من  بالشرفة 

وتلقي العالج الطبي.

االستشفائية  للحاالت  وبالنسبة 
ان  املصالح  ذات  اكدت  فقد  العادية 
حسب  على  ستكون  العمليات  هذه 
التخصصات يف كل من مستشفيات اوالد 
الى  باإلضافة  محمد،الشطية،الصبحة 
مستشفى الشرفة لألمومة والطفل.).كل 
واستباقية  احترازية  هي  االجراءات  هذه 
حتى يكون مستشفى األختان باج جاهزا 

متناول  يف  ليكون  االستعداد  أهبة  وعلى 
وبإمكان  فيها  املشتبه  واحلاالت  املرضى 
مالئمة  بيئة  يف  العمل  الطبي  الطاقم 
االستشفائية  املؤسسة  وان  خصوصا 
وإمكانية  املدينة  مبركز  تقع  النشأة  احلديثة 
سواء  وسهولة  يسر  بكل  اليها  الوصول 
او  الوالية  بعاصمة  للقاطنني  بالنسبة 
القادمني اليها من اجلهات االربع للوالية.

لألمن  القضائية  الضبطية  أوقفت 
يبلغ  شخص  بالشلف  اخلامس  احلضري 
جتاري  محل  سرقة  قضية  يف  48سنة، 

خالل فترة احلجر الصحي اجلزئي.
بها  قامت  دوريات  إلى  تعود  القضية 
عناصر الشرطة على مستوى أحياء املدينة 

حدود  ويف  الصحي  احلجر  فترة  خالل 
الساعة الثالثة صباحا، اين مت لفت

أحد  بقرب  مشبوهة  حركة  انتباههم 
بعد  املدينة،  بوسط  التجارية  احملالت 
معاينة املكان مت ضبط شخص داخل محل 

جتاري محاوال سرقته، ليتم توقيفه

حيث  اجلزئي،  احملل،  داخل  متلبسا 
لينجز يف  إلى مقر األمن احلضري،  اقتيد 
حقه ملف حول جنحة محاولة السرقة من 

داخل محل جتاري وملف أخر يتعلق
ليتم  اجلزئي  الصحي  احلجر  مبخالفة 

تقدميه أمام محكمة الشلف.

 أقدمت مصالح مديرية الّصحة بالشلف على تخصيص مستشفى »األخوات باّج، بعاصمة الوالية، كمركز مرجعي لمعالجة 
الحاالت المشتبه في إضابتها بفيروس كورونا بدال من مركز مستشفى »األخوة خليف« بالشرفة لتوحيد الجهود وتسهيل العمل 

على الطاقم الطبي وشبه الطبي، بجمعهم بمركز واحد، وبالّتالي ضمان التكفل الجيد بالمرضى والحاالت المشتبه فيها.

القبض على متهم بالسطو على المحالت التجارية

بومرداس
مون عمال مصلحة العزل  شباب ثيزة يكرِّ

بمستشفى  الثنية
ببومرداس  لبلدية عمال  التابعة  ثيزة  قرية  أمس، عدد من شباب  قام، 

بالتفاتة طيبة متثلت يف تكرمي عمال قطاع الصحة التابعني ملستشفى الثنية.
والنظافة  األمن  أعوان  جانب  إلى  الطبي  والشبه  الطبي  الطاقم  تفاجأ 
العاملني مبصلحة العزل املخصصة للمصابني بفيروس كورونا بشباب قرية ثيزة 
وهم يدخلون املستشفى محلمني بالورود، حيث قام املتطوعون بتوزيعها على 
عمال املصلحة الذين جتمعوا بحفاوة يف ساحة املستشفى، تكرميا للمجهودات 
واملشتبه يف  املصابة  باحلاالت  التكفل  سبيل  هؤالء يف  يبذلها  التي  اجلبارة 

إصابتها بالوباء املتواجدة يف احلجر الصحي بذات املؤسسة.
من جهتهم، أعرب عمال املصلحة عن استحسانهم للمبادرة التي قام بها 
شباب قرية ثيزة بالتنسيق مع جمعية ثافاث الناشطة باملنطقة، مؤكدين أنهم 
بحاجة ماسة إلى مثل هذه االلتفاتات الطيبة، السيما يف الوقت الراهن، 

من أجل تقدمي األفضل والتصدي للجائحة.
سميرة مزاري

تجهيُز قافلة تضامنية لفائدة 2058 
عائلة من ذوي االحتياجات الخاصة

انطلقت، أمس، قافلة تضامنية من عاصمة والية بومرداس باجتاه البلديات، 
حيث ينتظر أن يستفيد نحو 2058 عائلة من ذوي االحتياجات اخلاصة السيما 

القاطنني مبناطق الظل من طرود غذائية.
بومرداس »يحي يحياتن« وبحضور رؤساء  والي  انطلقت حتت اشراف  القافلة 
من  وذلك  الفالحية،  واملصالح  التجارة  مديريتي  غرار  على  فاعلة  قطاعات  عدة 
بومرداس،  ملدينة  الرياضات  متعددة  بالقاعة  الكائن  للتبرعات  الوالئي  املخزن 
محملة بأطنان من املواد الغذائية األساسية مثل مادتي السميد، الفرينة، الزيت، 
هذا  يف  العائالت  حتتاجها  التي  بنوعيها...  اللحوم  جانب  إلى  والفواكه  اخلضر 
الظرف العصيب الذي متر به بسبب جائحة كورونا، وقد تبرع بها العديد من مربي 

الدواجن وكذا متعاملني اقتصاديني وفالحني ينشطون ببلديات الوالية.
سميرة مزاري

محسن يتبرع بمعدات طبية قيمتها 2 مليار سنتيم 
طبية  مبعدات  ببومرداس  عمران  بني  بلدية  من  املنحدرين  احملسنني  تبرعأحد 

لصالح العيادة متعددة اخلدمات املتواجدة بذات البلدية.
وقد قدرت قيمة املعدات الطبية التي تبرع بها هذا األخير بـــأزيد من ملياري 
سنتيم، حيث وجهت املعدات لتجهيز العيادة متعددة اخلدمات ببني عمران التي 
فتحت أبوابها مجددا أمس الثالثاء، بعد خضوعها لعملية إعادة تهيئة يف األشهر 
القليلة املاضية. وقد انطلقت القافلة املتكونة من 5 عربات وشاحنة محملة بكل 
اللوازم الطبية التي تبرع بها رجل أعمال باملنطقة نحو ديوان والي بومرداس، أين 
ثمن الوالي يحياتن هذه الهبة التضامنية التي من شأنها حتسني مستوى اخلدمات 
بالعيادة التي كانت يف وقت سابق تسجل العديد من النقائص. من جهة أخرى ويف 
إطار املبادرات التضامنية ببومرداس يف ظل جائحة كورونا، استلم مستشفى الثنية 
هو اآلخر معدات مخبرية تبرع بها أحد مالكي املخابر اخلاصة، تتمثل يف جتهيزات 
املعدات  توجه  أن  ينتظر  19، حيث  كوفيد  فيروس  للكشف عن  مخبرية  وأدوات 
الدراسة،  قيد  املتواجد  الفيروس  عن  بالكشف  اخلاص  املخبر  لصالح  بها  املتبرع 

والذي ستتدعم به املؤسسة العمومية االستشفائية بالثنية يف الفترة املقبلة.
سميرة مزاري

معسكر
 اإلطاحة بشبكة تمتهن سرقة السيارات

فكك عناصراألمن لوالية معسكر مجموعة أشرار مختصة يف سرقة املركبات، 
متكونة من ثالثة أشخاص ينحدرون من والية مجاورة، تتراوح أعمارهم بني 21 
و43 سنة، إثر بالغ تلقته مصالح أمن الوالية من الضحية عبر الرقم األخضر حول 
معسكر.  مدينة  خارج  بالفرار  قاموا  مجهولني  طرف  من  للسرقة  شاحنته  تعرض 
بإحدى  السرقة  محل  املركبة  وجود  عن  معلومات  الشرطة  مصالح  تلقت  حيث 
املستقاة من  املعلومات  ليتم استرجاعها، كما مكنت  دائرة عني فارس،  ضواحي 
حتديد وجهة املشتبه فيهم، ليتم التنسيق مع مصالح أمن دائرة البرج التي متكنت 
بعد نصب حاجز أمني من توقيف أحدهم، البالغ من العمر 42 سنة مبدخل املدينة 
باالصطدام  إثرها  تسبب  خطيرة  مبناورة  والقيام  التوقف  ألمر  االمتثال  رفضه  بعد 
بعمود كهربائي، فيما الذ شريكاه بالفرار، ليحول إلى مقر أمن الوالية، أين فتح 
حتقيق على مستوى فصيلة مكافحة سرقة السيارات تبني خالله تطابق البصمات 
املجرمة املرفوعة من املركبة املسروقة مع بصمات أحد املشتبه فيهما الفارين البالغ 
من العمر 21 سنة، ليستمر التحقيق يف القضية بتوقيف شريكيه وتنفيذ عمليات 
تفتيش ملساكن املشتبه فيهم مكنت من استرجاع لوحات ترقيم كانت تستعمل 
خالل عمليات سرقة املركبات لإلفالت من املراقبة األمنية، وقدموا أمام العدالة 

التي أمرت بوضع اثنني رهن احلبس فيما وضع الثالث حتت الرقابة القضائية. 
بلعالم بهيجة

استفادت املؤسسة االستشفائية لبلدية 
األيام  بجاية،خالل  والية  شرق  أوقاس 
شأنها  من  جديدة،  جتهيزات  األخيرة،من 
الذين  باملرضى  اجليد  بالتكفل  السماح 
وُيعد  املصالح.  مبختلف  العالج  يزاولون 
الصحية  املرافق  بني  من  أوقاس  مستشفى 
تقدمي  يضمن  حيث  بالوالية،  الهامة 
تيشي  بلديات  من  لكل  الصحية  اخلدمات 

وتاسكريوت  نبربر  وتيزي  وأوقاس  وبوخليفة 
الوسائل  كل  توفر  يتطلب  ما  وهو  وغيرها، 
التكفل  أجل  من  الالزمة  والبشرية  املادية 
كورونا،  بداء  أصيبوا  الذين  باألشخاص 
االقتصاديني  املتعاملني  أحد  قام  حيث 
بالعديد  بالتبرع  »ناتوغرا«،  بشركة  ويتعلق 
املستشفى،  لصالح  الطبية  املعدات  من 
يف  املستعملة  املواد  مختلف  إلى  باإلضافة 

الكمامات  الوباء،على غرار  الوقاية من هذا 
يف  ُيستعمل  الذي  واحمللول  والقفازات 
التجهيزات.وحسب  من  التعقيم،وغيرها 
هذه  أوقاس،فإن  مستشفى  مسؤولي 
منها  استفادت  التي  اجلديدة  التجهيزات 
املؤسسة االستشفائية، من شأنها أن تسمح 
بالتكفل األحسن باملرضى يف ظل النقائص 
الكثيرة التي يعاني منها.    بـــلقاسم.ج

بجاية
دعم المؤسسة االستشفائية بأوقاس بتجهيزات جديدة

بجاية،منح تراخيص  والية  قررت 
استثنائية ملهني الصيد البحري على اختالف 
متوين السوق  الستمرارية  تخصصاتهم،ضمانا 
غرفة  مدير  أوضح  البحري.  باملنتوج  احمللية 
املائيات،«عدوان  وتربية  البحري  الصيد 
إطار  يف  جاء  ألوالئي  القرار  هذا  أّن  ندير« 
فيروس  انتشار  من  احلد  إلى  الرامية  املساعي 
وسعيا   ،COVID-19 املستجد كورونا 
باملنتجات  األسواق  تزويد  تواصل  إلى 
القطاع خالل فترة  السمكية واستمرار أنشطة 
اإلجراءات  اجلزئي.تشمل  الّصحي  احلجر 

ومجهزي  أساسا،البحارة  االستثنائية 
بالتجزئة،حاملني  األسماك  وباعة  السفن 
الصيد  بنشاط  عالقتهم  تثبت  مهنية  لوثائق 
البحري. والصيد  املالحة  البحري،ومنهادفتر 
إلى  الوالئي«عدوان ندير« املعنيني  املدير  ودعا 
االستثنائية  اإلجراءات  بهذه  االلتزام  ضرورة 
تفادي االزدحام واالحتكاك  إلى  التي تهدف 
والعمل على تقليص تنقل الناشطني يف مجال 
القطاع  وتنظيم  ضبط  البحري،بهدف  الصيد 
الصحي  باحلجر  املتميزة  الفترة  هذه  خالل 
كورونا. وباء  ضد  الوقائي  اجلزئي؛اإلجراء 

الغرفة  نفس  ذلك،عكفت  من  وانطالقا 
وتوعوي للقضاء  حتسيسي  برنامج  وضع  على 
للخطة  املنافية  السلوكيات  بعض  على 
فيروس  انتشار  ملنع  واالحترازية  الوقائية 
مهنيي  حث  من  »كورنا«املستجد،انطالقا 
الصيد البحري على ضرورة االلتزام بإجراءات 
األساسية،  والسالمة  األمن  وقواعد  الوقاية 
تفاديا ألي طارئ، قد ينجم عنه الغلق املؤقت 

للموانئ.
بـــلقاسم.ج

منح تراخيص نشاط لمهنيي الصيد البحري 

اجتماع  إجراء  اجلاري  االسبوع  بحر  مت 
تنسيقي مع التكتل الوطني للتضامن واإلغاثة 
للوالية،  االجتماعي  النشاط  مديرية  مبقر 
االجتماعي  النشاط  مدير  اشراف  حتت  وهذا 
للتكتل  الوالئي  منسق  الشلف  والتضامن 
قائد الشكافة االسالمية على مستوى الوالية 
وأعضاء ممثلي مختلف اجلمعيات ذات الطابع 
اللقاء  جدول  متحور  واالجتماعي  اإلنساني 
االتفاق  مت  اجلهود حيث  توحيد  التنسيقي يف 

جملة من النقاط أهمها ضبط القوائم وإحصاء 
اإلعالم يف  مع ضرورة  املعوزة  للعائالت  دقيق 
اسم  ذكر  مع  مساعدات  توزيع  تسجيل  حالة 

البلدية ومنطقة تدخل بالتدقيق.
القفة  محتوى  حتديد  الى  باإلضافة 
املسلمة للعائالت احملتاجة حتى يكون االعانة 

املمنوحة متساوية يف جميع احلاالت.
والذي  نوعه  من  االول  اللقاء  هذا  ويعد 
ميدان  يف  الناشطة  اجلمعيات  شمل  يجمع 

السلطات  مع  والتطوعي  اخليري  العمل 
النشاط  مديرية  من  وبتأطير  العمومية 
االجتماعي،حيث سمحت جائحة »كورونا« 
امليدان  يف  الفاعلني  جميع  جهود  توحديد  يف 
بالعائالت  والتكفل  جهة  من  الوباء  ملجابهة 
املتضررة جراء هذا الوباء الذي تسبب يف تضرر 
املئات من العائالت واحال الكثير من ارباب 

العائالت على البطالة االجبارية. 
طه االمني

ميالد تكتل والئي للتضامن واإلغاثة 
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علقت الواليات المتحدة 
األمريكية إجراءات طلب 

البطاقة الخضراء بسبب تفشي 
فيروس كورونا، وأوضح 
الرئيس األمريكي »دونالد 

ترامب« أن الحظر الذي فرضه 
مؤخرا على الهجرة سيستمر 

60 يوما، وينطبق الحظر على 
طالبي بطاقة اإلقامة الدائمة 

 Green( »البطاقة الخضراء“
Card America(، وذلك 
تماشيا مع المستجدات التي 

فرضها فيروس كورونا.

بعد السكر، طالب وزير التجارة كمال رزيق مصنعي زيت 
المائدة بتخفيض األسعار بمناسبة رمضان، خاصة في ظل 

األزمة التي خلفها فيروس كورونا؛ إذ دعا الوزير المتعاملين 
في شعبة زيت المائدة لتخفيض سعر مادة زيت المائدة من أجل 
تفعيل التراحم في األوساط المجتمعية، وفقا لما توصي به تعاليم 

الدين اإلسالمي الحنيف، خاصة في شهر التراحم.

يبدو أن فيروس كورونا المستجد عّرى واقع الدول »العظمى«، وكشف عورات بعض 
رؤسائها؛ أّول المتكّشفين دونالد تراب، الذي ما إن أبدى بعض األمريكيين تذّمرهم من 
تداعيات تفشي جائحة »كوفيد – 19«، وأعلنوا جهارا أنهم رافضون الحجَر المنزلي 
متمردون عليه، حتى هرع ُيجاريهم ُمتبرما – هو اآلخر- من محافظي بعض الواليات 

األمريكية الذين أحكموا قبضتهم - أو كما قال - على المواطن األمريكي، واصفا 
تصرفهم بغير المعقول تماما، بحسب ما نشرته الـ »دايلي مايل«. لم يكتِف رئيس 

»أعظم« دولة في العالم بمقولته هذه التي أبداها صراحة في ندوة صحفية عقدها قبل 
يومين، بل راح يغّرد عبر تويتر أن حّرروا واليتي متشغن )michigan( ومينيسوتا 
)minnesotta(.ليس قلُب ترامب ضعيفا وال حانيا حتى يرّق لحال هاتين الواليتين 
فيغرد آسفا عليهما، تقول الـ »ديلي مايل«، إنما قلبه كاره لحاكميهما الديمقراطيين ألذ 

ت ترامب خصومه، فكيف يفوِّ

اعتمد الفهرس العربي الموحد منصة 
خاصة بالخدمات المعرفية العربية 
ضمن مبادرة استثمر وقتك في 

القراءة، والتي عقدت ندوة على الخط 
المباشر بعنوان »بعد 100 عام. . 
عالم بال لغة!« باستضافة عز الدين 
ميهوبي،  وزير الثقافة السابق تحدث 

فيها عن 
 صعود ونزول اللغة وأنواعها، وتم 
تناول موضوع اللغات في أوروبا: 
الحرب الصامتة، اللغة والذكاء 

االصطناعي وغيرها. 

خضــــراٌء.. لّكنها  َحمــــــراء!

 »طـرشاقــة« تسـأل 
عـن »كشــــــرودة«! 

وفـي الّزيـِت.. بعـُض رحَمـــة!  القـــــراءُة  اسِتثمـــــار!

تساءل المخرج المسرحي أحمد رزاق، في منشور أتاحه 
عبر موقع التواصل االجتماعي »الفايسبوك«، قائال »مادام 

اإلنتاج التلفزيوني وعمليات التصوير متواصلة لماذا 
يتوقف اإلنتاج المسرحي؟ خاصة أن أي عمل يدوم على 
األقل شهرين تقريبا؟« على ما يبدو صاحب »طرشاقة« 
و«كشرودة« غير راٍض بقرار الحجر الثقافي المفروض 
على المسرح، ودفع به شوقه للرك إلعالن استيائه عبر 

الفضاء األزرق.

أفي ماٍء َعكٍر يا ترامب!أفي ماٍء َعكٍر يا ترامب!

منذ ظهور الفيروس التاجي المستجد 
»كورونا«، أواخر ديسمبر المنقضي في 
الصين، وهو محّل جدل وتساؤل وبحث 
عن أصله وفصله، من أجل إيجاد عالج 
له بالنسبة إلى البعض ومن أجل تحميل 
مسؤولية انتشاره في العالم بالنسبة إلى 
آخرين، جدل فصلت فيه منظمة الصحة 
العالمية، يوم الثالثاء الـ 21 من أفريل 

الجاري، على لسان المتحّدث باسمها الذي 
صرح يقول إنه وفًقا لجميع المعلومات 

المتاحة لدى المنظمة، فإن الفيروس التاجي 
المستجد )NCornV( أصله حيواني، نافيا  
بذلك  أن يكون الفيروس مهندسا جينيا، أو 
جرى صنعه في مجبر ما. يذكر أن تحّور 
الفيروس عن ساللته األولى جعل الشكوك 

تدور حول كونه قد ُعّدل في المخابر، شكوك 
أّكدها المتخصص في علم الفيروسات 
مكتشف فيروس السيدا البروفيسور 

مونتانييه )Pr. Montagnier(، الذي 
أدلى بتصريحات لصحيفة إلكترونية فرنسية 
Pourquoi Doc- )مختصة في الصحة 

 )NCornV( قال فيها إن فيروس ،)teur
يحوي في حمضه النووي جينوم السيدا، 
وهذا دليل قاطع على أنه عّدل في المخابر.

 َهجمـٌة َحيواِنيـة!
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قالوا إّنهم يعملون ليَل نهار منُذ 7 أسابيع

أعواُن الِحراسة بَشركة »فيجل_
احة هم في الرَّ روب« ُيطالُبون بَحقِّ

زاهية سعاد

لـ«أخبار  تصريح  يف  العمال  قال  و 
السابع  األسبوع  دخلوا  انهم  الوطن« 
دون  ونهار  ليال  عمال  التوالي  على 
أثر  ما  وهو  اسابيع   4 من  بدال  انقطاع 
على  والنفسية  اجلسدية  على صحتهم 
قدم السواء مضيفني بانان عمال شركة   
entpالتي يشتغلون كأعوان امن على 
من  تبدليهم  مت  قد  البترولية  حفاراتها 
ل14  خضوعهم  بعد  أصدقائهم  طرف 

يوم داخل احلجر الصحي.
ال  لهم  اإللتفات  يتم  لم  حني  يف 

فيجيل  مؤسستهم  مسيري  ذرف  من 
جروب وال من طرف مسيري مؤسسة 
ان  موضحني  البترولية  بي  تي  ام  او 
يعمل  البترولية  باحلفارة  احلراسة  عون 

الن  الراحة  ويتطلب  تنواب  بشكل 
او  النفسية  التركيبة  يف  اختالل  اي 
اجلسدية لهم يجعلهم يف خطر وبالتالي 
أمن املؤسسات البترولية يف خطر ايضا.

طالب أعوان األمن الناشطون بالحفارات البترولية بشركة »فيجيل_جروب« المتخصصة في األمن والوقاية بضرورة منحهم 
عطال للراحة بعد عمل متواصل دام أربعة وعشرين ساعة منذ أزيد من شهر. 

أدرار
 تجهيُز قافلة تضامنية لفائدة ذوي الِهَمم 

الهشة  الفئة  اجتاه  التضامنية  عملياتها  ادرار  بوالية  احمللية  السلطات  تواصل 
والوقاية  للتنسيق  الوطنية  اللجنة  وبتوصيات  الصحي  إجراءات احلجر  ومتضرري 
األشخاص  عائالت  لفائدة  قافلة  اطالق  أمس  صباح  مت  كورونا  فيروس  من 
الغذائية  املواد  من  ب330طنا  محملة  الظل  مبناطق  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
الوالية  بلديات  كافة  على  موزعة  على2800عائلة  لتوزيعها  االستهالك  الواسعة 
وذلك بحضور ممثلني عن املديريات املعنية والهالل األحمر اجلزائري واجلمعيات 

واملنظمات الفاعلة فضال عن منتخبني ومتطوعني وفاعلني جمعويني.
عبداهلل مجبري

مقر جمعية المكفوفين يتعرض للسطو 
شارع  يف  نوفمبر  أول  بحي  الكائن  الوالئية  املكفوفني  جمعية  مقر  تعرض 
املعتدون  استغل  حيث  مجهولني  أشخاص  طرف  من  السرقة  إلى  االستقالل 
غيابهم بسبب مدة احلجر املنزلي بسبب جائحة كورونا التي متس البالد كي ينفذوا 
سرقتهم األمر الذي أثار سخط وتذمر هذه الفئة التي تستغل هذا املقر كمأوى لهم 
إلى جانب كونه مقر للجمعية هذا وقد ناشد املكفوفون الذين تعرضوا للسرقة والي 
أدرار العربي بهلول من خالل السلطات األمنية قصد فتح حتقيق ملعرفة مالبسة 
حادثة السرقة ومحاسبة املعتدين وعن األشياء املسروقة من املقر تتمثل يف أغطية 
بوتان من احلجم  للقنوات وكذا قارورة غاز  تلفاز وعارض  وأفرشة وثالجة وجهاز 

الكبير وأخرى من احلجم صغير.
عبد اهلل مجبري

تمنراست
م حملة وطنية للتبرع بالدم الحماية المدنية تنظِّ

اشرفت مصالح احلماية املدنية لوالية متنراست بحملة للتبرع بالدم، يف إطار 
مساهمتها يف جهود التضامن الوطنية ملواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وحسب تصريح لذات املصالح، فإن احلملة الوطنية للتبرع بالدم متت بالوحدة 
أين مت تسخير كافة اإلمكانيات  الرتب  املدنية مبشاركة جميع  للحماية  الرئيسية 
أحسن  يف  اإلنسانية  بالعملية  للقيام  بالوحدة  صحي  وعتاد  واملادية  البشرية 
الظروف، وتأتي هذه املبادرة، تضامنا مع املرضى واستجابة لنداء املستشفيات، 
حسبما أفاد به املكلف باإلعالم، النقيب الهاشمي قندوز. يف تصريح للصحافة 
مساعدة  إطار  تدخل يف  التضامنية  العملية  أن  احلملة عن  انطالق  هامش  على 
األشخاص الذين هم بحاجة إلى هذه املادة احليوية، مع تفشي وباء كورونا، وبغية 
ملساعدة  املدنية،  احلماية  أفراد  صفوف  يف  والتضامني  اإلنساني  العمل  ترسيخ 
األشخاص الذين يحتاجون هذه املادة احليوية. كما أضاف املتحدث أن احلملة 
التضامنية التي شهدتها الوحدة، متيزت مبشاركة قياسية ملنتسبي اجلهاز من ضباط 
وأعوان من مختلف الرتب.أينإستحسن هؤالء العملية ملا لها من أهمية يف أنقاذ 

حياة املواطنني وزيادة بنك الدم يف املستشفيات. يف ظل هذه اجلائحة.
كرزيكة أحمد

ورقلة 
توقيف شخصين بتهمة السطو على المنازل 

جنح عناصر األمن احلضري اخلارجي الرويسات بورقلة يف وضع حد لنشاط  
شخصني احترفا جرم السرقة وتعود تفاصيل القضية ووقائعها عقب تلقي مصالح 
للسرقة  تعرضهم  مفادها  املواطنني  بعض  من  االختصاص شكاوى  اقليم  األمن 
العدلية  ممتلكاتهم من طرف شخصني معروفني لدى مصاحلنا بسوابقهما  طالت 
وفور تلقي مصاكة االمن الثامن ملعلومات مؤكدة مفادها وجود كمية من املخدرات 
مبسكن أحد األشخاص املشتكى منهم وبالتنسيق مع النيابة احمللية مت استصدار إذن 
بالتفتيش ملسكن املعني أين أسفرت العملية على حجز عدد معتبر من األسلحة 
البيضاء دون مبرر شرعي وذخيرة من الصنف األول ليتم اقتياد املشتبه فيه إلى 
مقر املصلحة ومباشرة التحقيق معه ونظرا لكون املشتبه فيه مطلوب من قبل ذات 
املصلحة يف قضية جناية تكوين جمعية أشرار وجناية اإلغتصاب بالعنف واملتابع 
فيها مع املشتبه فيه اآلخر الذي مت توقيفه يف ظرف زمني قياسي واستكمال ما 
إجناز  التحقيق مت  إجراءات  اإلنتهاء من  بعد  القانونية  تبقى معه من اإلجراءات 
أمام وكيل اجلمهورية لدى  املشتبه فيهما، قدما مبوجبها  ملفات جزائية يف حق 

محكمة ورقلة الذي أمر بإيداعهما املؤسسة العقابية حملاكمتهما الحقا
زاهية سعاد

ورقلة
سكان حي 1850 مسكنا يعانون العطش

مسكن   1850 سكان  يعاني 
من  مسعود  حاسي  النفط  بحوض 
انقطاع املياه منذ ازيد اسبوعني والسبب 
بني  خالف  وجود  الى  يعود  حسبهم 
اجلزائرية  ومؤسسة  سونلغاز  مؤسسة 
املولد  قوة  يو( بسبب  )آ. دي.  للمياه 

املواطن  ليبقى  )ترنسفو(  الكهربائي 
الضحية  الشعبي  احلي  بهذا  الساكن 
بقي  حيث  احللقة  هذه  يف  واحد  رقم 
السكان بدون ماء ملدة قارت اسبوعني 
يف ظل احلجر الصحي وارتفاع درجات 
احلرارة خالل االسبوع املاضي بشكل 

بأمس  يجعلهم  ما  لالنتباه  الفت 
طالبوا  للمياه لالستحمام كما  احلاجة 
للمياه بضرورة حل مشاكلها  اجلزائرية 
احتجاياتهم  عن  بعيدا  سونلغاز  مع 

اليومية من املاء. 
 زاهية سعاد

مخاوف من انتشار حمى المستنقعات بقرية عوينة
موسى  عوينة  قرية  سكان  أطلق 
بلدية سيدي خويلد بوالية ورقلة صرخة 
استنجاد للسلطات الوالئية واحمللية جراء 
تكاثر افواج الباعوض حيث باتوا يعانون 
من االنتشار الرهيب واملخيف للبعوض 
)الناموس( الذي حرمهم النوم ليال ونهارا 
خاصة فئة األطفال والرضع وكبار السن 
منهم حيث اكد السكان انهم متخوفون 
من انتشار هذه اآلفة خالل شهر الصيام 

منغصة عنهم آداء هذه الفريضة بالشكل 
تخوفعماآلمراض  عن  ناعيك  الصحيح 
الناموس  تنتقل عن طريق  التي  الطفاية 
طالبوا  لذلك  املستنقعات  كحمى 
الفرع  مندوب  من  بدءا  املعنية  اجلهات 
الشعبي  املجلس  برئيس  مرورا  البلدي 
ورئيس  خويلد  سيدي  لبلدية  البلدي 
الدائرة ووصوال إلى والي الوالية بضرورة 
التدخل العاجل للحد من انتشار افواج 

رش  حمالت  بتكثيف  وذلك  الناموس 
املسائية  الفترة  يف  خاصة  املبيدات 
املمتدة من ما قبل املغرب وحتى العشاء 
الصرف  مياه  على  للقضاء  خطة  ووضع 
بحيرة  تشكل  صارت  التي  الصحي 
وسط السكان وللقضاء كذلك على املياه 
االرض  سطح  عل  املتصاعدة  اجلوفية 

كون املنطقة تعقد قبطا فالحيا.
زاهية سعاد

مطالب بالتحقيق في عمل خلية األزمة
مسعود  حاسي  سكان  طالب 
والسلطات  الوالية  والي  بتدخل 
بضرورة  مسعود  بحاسي  احمللية 
خلية  قضية  يف  العاجل  التحقيق 
1800( والتي كانت  ازمة كورونابحي 
احملسنني  من  التبرعات  جمعت  قد 
ورجال األعمال بحاسي مسعود لتمنح 
وعابري  واملساكني  للفقراء  املساعدة 

السبيل لكنها لم توزع شيئا.

السطانيطالبون  جعلت  الوضعية 
هذه  سرقة  فضيحة  يف  بالتحقيق 
هذة  اعضاء  طرف  من  املساعدات 
اخللية بعد ان اوهموا الناس والسلطات 
ام  بعد  سيوزوعنها  بانهم  احمللية 
االجتماعي  التواصل  وسائط  استغلوا 
العملية على صفحتهم  لهذه  لالشهار 
ان  السكان  اتهم  حيث  الفايسبوك  يف 
قاموا  قد  الشعبية  اللجنة  هذه  اعضاء 

قام  ما  وهو  بينهم  ما  يف  بتقاسمها 
املجموعة  هذه  اعضاء  أحد  بفضحه 
به  قامت  وما  العصابة  كشف  حيث 
بنشر اخلبر عل صفحته على الفيسبوك 
السرقة  ليلة  يلي  الذي  اليوم  صباح 
مطالبني  السكان  اصوات  لتتعالى 
حدث  عما  اللثام  متيط  حتقيق  بلجنة 

داخل هته املجموعة.
زاهية سعاد

الوالي يأمر بالّتكفل بسكان مناطق الظل سريعا
ترأس السيد والي الوالية صبيحة 
موسعًا  إجتماعًا  الوالية  مبقر  امس 
املجلس  رئيس  من  كل  حضره 
املنتدب  الوالي  الوالئي  الشعبي 
األمني  و،  تقرت  اإلدارية  للمقاطعة 
رؤساء  وكل  للوالية  اجلديد  العام 
وممثلي  ومدراء  الوالية  وبلديات  دوائر 
املصالح،  ومختلف  التنفيذية  الهيئات 
هذا  خصص  اين  محليون  منتخبون 
املوجهة  التعليمات  لدراسة  اإلجتماع 
للسادة الوالة، السيما متابعة والوقوف 

واإلحتياجات  النقائص  على مختلف 
القرى  األحياء،  كافة  عبر  املسجلة 
واملناطق النائية، باإلضافة إلى ضرورة 
التنمية احمللية من  املواطنني يف  إشراك 
املدني عبر جلان  املجتمع  ممثلي  خالل 
الوالية  دوائر  بلديات،  األحياء، 
ضرورة  على  الوالية  والي  أكد  اين 
اإلسراع يف عملية إعداد بطاقية لكافة 
كافة  عبر  واإلحتياجات  النقائص 
وكذا  الظل  مناطق  سيما  ال  األحياء 
ممثلي  من  جلان  تشكيل  يف  اإلسراع 

وبلديات  بأحياء  املدني  للمجتمع 
العمليات  كافة  وكذا  الوالية  ودوائر 
اإلنتهاء  يجب  اإلستعجالية  التنموية 
ساكنة  لتزويد  اآلجال  أسرع  يف  منها 
مبا حتتاجه يف ظل سطوة  الظل  مناطق 
هدا  ويأتي  العاملية  اجلائحة  هذه  أزمة 
املسداة  للتعليمات  االجتماع تنفيذًا 
من طرف رئيس اجلمهورية السيد عبد 
مع  احلكومة  لقاء  خالل  تبون  املجيد 

الوالية األخير.
زاهية سعاد
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سهام عاشور 

غير  على  السنة  هذه  سيحل  كرمي  شهر 
مغيبة،  دينية  شعائر  مغلقة،  مساجد  العادة، 
بني  تائهون  ومواطنون  أبوابها  أوصدت  أسوق 
احلجر املنزلي واخلوف من انتشار الوباءفأي نكهة 
لرمضان هذا العام؟ وكيف سيتعاطى املواطنون مع 

الوضع اجلديد.

 أسواٌق مغلَقة
والتي  واالسبوعية  الشعبية  األسواق  غلق 
كانت خطوة من اجل كبح عجلة انتشار الفيروس 
أدخلت اجلواجلة خانة االرتباك والتساؤالت عن 
كيفية اقتنائهم حاجياتهم اليومية من خضر وحلوم 
تتعزز  كانت  رمضان  نكهة  ان  خاصة  واالسماك 
مع التجول باألسواق الشعبية والتي كان املواطن 
من  الفضيل  الشهر  حالوة  يتحسس  اجليجلي 
اجلواجلة  يجعل  سوف  الدي  الغلق  هذا  خاللها 
احملالت  من  حاجياتهم  اقتناء  الى  مضطرين 
للكثير  يسبب  سوف  مضاعفة  وبأسعار  التجارية 
وخاصة دو الدخل الضعيف والعائالت الضعيفة 
أخرى  ماديا ال محاملن جهة  وعجزا  قلقا حقيقيا 
مازالت شاحنات التجار املتنقلني املتنفس الوحيد 
ملواطني جيجل من اجل توفير ما يحتجونهم من 
عن  نسبيا  املنخفضة  لألسعار  نظرا  وهذا  خضر 

احملالت التجارية.

 َعادات ُمغيَّبة 
تشرع  عام  كل  من  رمضان  شهر  اقتراب  مع 
وصحون  املطبخ  اواني  جتديد  يف  جيجل  نساء 
واستقباله  الفضيل  بالشهر  للتبرك  كعادة  اإلفطار 
بأجمل الصور استبشارا به وبقدوم اخلير فكانت 
احملالت واملساحات التجارية الكبرى تعج بالنساء 
هدا  رمضان  حلول  ان  غير  كبيرة  طوابير  وتشكل 
العام تزامنا مع تدابير احلجر الصحي أعاق تطبيق 
اغلبيتها  فاجبر  العادة  لهاته  اجليجلية  العائلة 
التي  او  القدمية  واالطقم  االواني  اخراج  على 
الواقع  لألمر  رضخوا  انهم  ورغم  استعمالها  سبق 
ان  على  اغلبيتهم  اكد  اال  مخيرين  غير  مجبرين 
االواني  وان جتديد  اعتبار  كل  فوق  الناس  صحة 
تبقى مجرد عادة وليست الزامية من جهة أخرى.

 األواِني الَمنزلية.. عبر الّنت!
سارع اغلب مالكي احملالت التجارية لألواني 
املنزلية بوالية جيجل على توفير خدمة التوصيل 
جراء  خسائرهم  من  التقليل  اجل  من  وهدا 
استمرار غلق احملالت وكدا من اجل إضفاء جوا 
مقتنيات  اإلفطار من خالل  طاولة  رمضانيا على 
الكثير من  التي استحسنتها  جديدة هاته اخلطوة 
يسرعن  الكثيرات  وباركتها جعلت  نساء جيجل 

االواني  طلب  خالل  من  ودلك  الشراء  الى 
او  االلكتروني  احلساب  الى  صورها  وارسال 
الصفحة االلكترونية الرسمية للمحل وتقدمي كافة 
ورقم  العنوان  من  الضرورية  الشخصية  املعلومات 
الهاتف فيما يتكفل التاجر بإيصال املشتريات الى 
أينما كان داخل بلديات  الى باب منزلها  املعنية 
الوالية هاته اخلطوة وان كانت جديدة بالوالية اال 

انها ساهمت ولو قليال يف بعث أجواء رمضانية.

 ال مطاعَم لعاِبري الَسبيل 
اجلزائري مكتب والية  األحمر  الهالل  اعلن 
جيجل عن امتناع مكاتبه البلدية عن تقدمي وجبة 
اإلفطار من خالل مطاعم الرحمة لعابري السبيل 
االختالط  ملنع  احترازية  كخطوة  وهدا  واملعوزين 
اتخذتها  اخلطوة  نفس  املواطنني  بني  واالكتظاظ 
تقدمي  على  دأبت  والتي  الفاعلة  اجلمعيات 
بكل  جامعية  إفطار  موائد  وتنظيم  إفطار  وجبات 
تفاعل  أخرى  جهة  من  بالوالية  الكبيرة  االحياء 
اعتدار قدمه  الفايسبوك بجيجل بعد منشور  رواد 
ببلدية  العمالقة  اخليمة  على  القائمون  الشباب 
الوجبات  من  االالف  تقدم  كانت  والتي  جيجل 
بالوالية  إفطار  مائدة  اكبر  كانت  والتي  عام  كل 
مميزة  وكثيرا ما ساهمت يف خلق أجواء رمضانية 
توزيع  الى  إضافة  بجيجل  واملقيمني  للعابرين 
كانت  والتي  معوزة  عائالت  على  غذائية  طرود 

جهة  من  الوالية  شباب  وتبرعات  مبساهمة  كلها 
أخرى اعلن والي الوالية السيد عبد القادر كلكال 
قبل أيام على ان مصاحله اتخذت كل اإلجراءات 
موائد  يخص  فيما  االحتماالت  كل  ودرست 
اإلفطار ومطاعم الرحمة بالوالية وانها تنتظر قرار 
السلطات العليا بخصوص متديد احلجر من عدمه 
من اجل اتخاد القرار سواء بفتح مطاعم الرحمة 
او خلق البديل يف حالة استمرار احلجر الصحي.

َقلب اللَّوز والزالبّية تحَت الّطلب 
احللويات  صانعات  من  العديد  أعلنت 
الطلب  حتت  يشتغلن  واللواتي  جيجل  بوالية 
والزالبية  اللوز  قلب  وبيع  صناعة  خدمة  بتوفير 
الفضيل  الشهر  خالل  املعسالت  ومختلف 
هي  تتكفل  فيما  الطلبية  تقدمي  خالل  من  وهدا 
الكثيرات  اعتبرتها  التي  اخلطوة  هاته  بتوصيلها 
اجليجلية  العائالت  استحسنتها  ان  غير  ربحية 
العائلية  السهرات  سيدة  املعسالت  ان  باعتبار 
بجيجل من جهة أخرى قامت العديد من نساء 
جيجل بتجريب وصفات ومحاولة توفيرها ألفراد 
الصفحات  فعجت  رمضان  شهر  خالل  عائلتها 
النصائح  وتبادل  والصور  بالوصفات  الفايسبوكية 

فيما بينهم.

الُمواطنون تائهوَن بين وطأِة الَحجر المنزلي وتداعياِت العدوى

الَجائحة ستغيُِّر طقوَس 
رمضان 2020 بِجيجل

ي الجائحة؛  ساعاٌت تفِصُلنا عن بدايِة َشهر رمضان، الذي يحلُّ علينا هذا العاَم في ظروٍف استثنائّيٍة، إثَر تفشِّ
ينية وطقوَس الحياة األكثَر  وبالتالي فرِض الحجِر الَمنزلي عبر ُجلِّ مناطق الوطن؛ ما ستجعُل الشعائَر الدِّ

تأثرا بتداعياِت هذا الوباء، في رمضات! 
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الطوغولي إيمانويل أديبايور: 

 لست دروغبا أو إيتو ولن أتبرع لضحايا كورونا

القسم الرياضي

العديد  تقدمي  الرغم من  يأتي ذلك على 
تبرعات  العالم   القدم حول  كرة  من العبي 
إلى األشخاص واألسر املتضررة جراء فيروس 
عبور  على  مساعدتهم  أجل  من  كورونا، 

الوضع السائد.
وقال أديبايور يف تصريحات نقلتها موقع  
الذين  ألولئك  »بالنسبة  نت«:  سوكر  »غانا 
واضًحا  أكون  دعني  أتبرع،  ال  إنني  يقولون 
جًدا، نعم أنا ال أتبرع، األمر بسيط جًدا«. 
وأضاف: »أفعل ما أريد أن أفعله، وأتناول ما 
أريد من طعام، وهذا هو األهم، وبعد ذلك 
أقم  لم  ألنني  ينتقدونني  أشخاصا  سأجد 

)عاصمة  لومي  يف  خيرية  مؤسسة  بتأسيس 
طوغو(«. وتابع: »لكن يبدو أنني من أحضر 
مؤسف  أمر  إنه  لومي،  إلى  كورونا  فيروس 
يف  حدث  وما  احلال  هو  هذا  ولكن  للغاية، 

البالد«.

بديدييه  تقارنني  أن  »ميكنك  وأمت: 
دروغبا، وميكنك أن تقارنني بصامويل إيتو، 
إيتو،  دروغبا ولست  أنا لست  لكن لألسف 
أريد  ما  دائًما  وسأفعل  أديبايور  إميانويل  أنا 

القيام به«.

غوارديوال يقتحم صراع برشلونة وريال مدريد
هجوميا  سباقا  سيتي  مانشستر  اقتحم 

لتدعيم  سعيا  مدريد،  وريال  برشلونة  مع 
املقبل،  الصيفي  امليركاتو  خالل  صفوفه 

امس  إجنليزي،  صحفي  لتقرير  وفقا 
األربعاء.

آرسنال،  بنجم  األمر  ويتعلق 
الغابوني بيير إميريك أوباميانغ، الذي 
أكثر  اهتمام  تعاقده  جتديد  رفضه  أثار 
من ناٍد، أبرزهم برشلونة وريال مدريد 

»ذا  صحيفة  وبحسب  ميالن.  وإنتر 
سيتي  مانشستر  فإن  البريطانية،  صن« 

بات آخر املنضمني، للصراع على خدمات 
مهاجم بوروسيا دورمتوند السابق.

بيب  الفني  مديره  بقيادة  السيتي  غوارديوال، ويرغب 
يف التعاقد مع مهاجم جديد، ليخلف جنمه األرجنتيني سيرجيو أغويرو )32 
عاًما(، الذي يتبقى موسم واحد يف عقده. ويف الوقت ذاته، يحتاج ميكيل 
أرتيتا مدرب الغانرز إلى االستفادة من بيع أوباميانغ، الصيف املقبل، لتجنب 
رحيله مجاًنا بعد املوسم التالي. لكن ذلك لن مينع آرسنال من حتديد مبلغ 50 

مليون جنيه إسترليني، للموافقة على رحيل العبه الغابوني.

دوغالس كوستا يتجاهل رونالدو لصالح ديباال
دوغالس  البرازيلي  جتاهل 
العب  يوفنتوس،  جناح  كوستا، 
رونالدو،  كريستيانو  الفريق 
له  زميل  أقوى  عن  ُسئل  عندما 
وعبر  العجوز.  السيدة  صفوف  يف 
حسابه الرسمي على »إنستغرام«، 
باولو  هو  زميل  »أقوى  كوستا:  رد 

ديباال«.
يوفنتوس  رونالدو هداف  ويعد 
 21 باملوسم احلالي، حيث سجل 
اإليطالي، حتى  الدوري  هدًفا يف 
اآلن، محتال املركز الثاني يف جدول ترتيب الهدافني، خلف شيرو إميوبيلي، 
مهاجم التسيو. ويبتعد »الدون« بـ14 هدًفا عن أقرب العبي يوفنتوس، باولو 

ديباال )7 أهداف(.
وحول األوضاع احلالية، قال الدولي البرازيلي: »آمل أن أعود إلى إيطاليا 
قريًبا، ال أستطيع االنتظار كي أفعل ذلك.. أيًضا ألنني لم أعد أعرف ماذا 
أجاب  وتسجيلها،  األهداف  صناعة  بني  يحب،  ما  أكثر  وعن  هنا«.  أصنع 
كوستا: »بالنسبة لي كالهما جيدان، ميكنني أن أفعل كل شيء، املهم هو 

أن يفوز الفريق«.

وكيل ميندي: »مبابي سينضم 
لريال مدريد بعد اليورو«

يعتقد إيفان لو مي وكيل فيرالند ميندي، جنم 
ريال مدريد، أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان 
الصيف، مؤكدا  للميرنغي هذا  جيرمان، لن ينضم 

أن حدوث ذلك يف صيف 2021  أمر ال مفر منه.
ويرتبط مبابي )21 عاًما( بعقد مع سان جيرمان 
ناديه  من  محاوالت  وسط   ،2022 صيف  حتى 
لتمديده حتى 2025، إال أن كيليان يرفض مناقشة 
مدريد  ريال  من  قوي  اهتمام  وسط  حاليا،  ذلك 

بضمه.
»ماركا«  لصحيفة  تصريحات  يف  مي  لو  وقال 
فيروس  وقبل  الطبيعية،  الظروف  »يف  اإلسبانية: 
كنت  اقتصادية،  مشاكل  من  سببه  وما  كورونا 
الصيف«.  هذا  مدريد  لريال  سيوقع  مبابي  أن  أظن 
عقده،  يف  فقط  موسمني  لديه  »مبابي  وأضاف: 
 222 يساوي  نيمار  كان  وإذا  ميدده،  لن  أنه  ويبدو 
أورو، ألنه  مليون   300 يساوي  كيليان  فإن  مليوًنا، 
الطبيعي  »من  وأكد:  اجلودة«.  وبنفس  سًنا  أصغر 
أن يرغب أفضل مهاجم يف العالم يف اللعب ألفضل 
على  تدريبه  ويتم  مدريد،  ريال  وهو  العالم  يف  ناٍد 
»باإلضافة  وأكمل:  زيدان«.  وهو  رموزه  أحد  يد 
يف  حقيقية  منافسة  هناك  يوجد  فال  ذلك،  إلى 
لديه العب  أن  مدريد، صحيح  بريال  الهجوم  خط 
من  األخيرة  السنوات  دخل  لكنه  بنزميا،  مثل  رائع 
مسيرته، ومن املؤكد أن مبابي سيجد مكانه بدون 
انتقاالت مجنونة  هناك  يكون  »لن  وأمت:  مشكلة«. 

هذا الصيف، وأعتقد أنه سيأتي بعد اليورو«.

ساكو: »رفضت برشلونة وبايرن من 
أجل ليفربول«

أكد الفرنسي مامادو ساكو، مدافع كريستال باالس، أنه 
رفض عروًضا من برشلونة وبايرن ميونخ وآرسنال، بسبب 
عشقه لليفربول. وتألق ساكو خالل فترته مع باريس سان 

جيرمان، لينضم إلى ليفربول يف صيف 2013، ويرحل بعد 
4 سنوات عن أنفيلد.

وقال ساكو، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« الكتالونية، امس األربعاء: »رفضت برشلونة 

وبايرن ميونخ وآرسنال للعب يف ليفربول«. وأضاف: »ليفربول 
كان نادي أحالمي، وكان لديهم تاريخ رائع.. كنت 

محظوظا ألنني متكنت من اللعب 4 سنوات يف أنفيلد، مع 
مواهب مثل سواريز وكوتينيو وجيرارد«. وتابع: »أنا سعيد 

يف لندن، وأريد أن ألعب قدر اإلمكان يف كريستال باالس، 
جلذب انتباه مدرب منتخب فرنسا.. أعلم أن هناك العديد 

من املدافعني اجليدين، لكنني أبلغ من العمر 30 عاما، 
وطموح«.

ُيذكر أن ساكو وقع يف فضيحة للمنشطات عام 2016، 
حني مت اكتشاف إيجابية عينته، بعد فوز ليفربول على 

مانشستر يونايتد يف الدوري األوروبي. وقرر النادي وقتها 
استبعاد الالعب، حيث رحل يف 2017 إلى كريستال 

باالس.

إنتر ميالن يحسم موقفه من 
معاقبة لوكاكو

كشف تقرير صحفي، موقف نادي إنتر ميالن من معاقبة 
البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق، عقب التصريحات 

التي أدلى بها مؤخًرا حول إصابة عدد كبير من الالعبني 
مبرض مريب يف شهر جانفي املاضي.

وكان لوكاكو قد خرج بتصريحات اول أمس، أقسم 
فيها أن 23 من أصل 25 العًبا كانوا مرضى، حيث شعروا 

بالسعال واحلمى يف جانفي املاضي، مشدًدا على أنهم لم 
يجروا أي اختبارات تتعلق بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة »الريبوبليكا« اإليطالية، فإن إنتر 
ميالن غضب من التصريحات التي أدلى بها لوكاكو، إال أنه 

بالرغم من ذلك، قرر النادي عدم تغرمي املهاجم كما تنص 
الئحة األخالقيات الداخلية. وأضافت أن لوكاكو اعتذر على 

الفور عن تصريحاته وكرر ذلك لبييرو فولبي، طبيب اإلنتر.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار عدم تغرمي لوكاكو، جاء 

ألن الالعب كان عاطفًيا وحساًسا، ألنه من أكثر الناس 
تأثًرا باألزمة احلالية خاصة وأن والدته مصابة مبرض السكر 

وبالتالي هي يف خطر كبير.

مستقبل كوتينيو يهدد ليفربول 
بخسارة مالية

أكد تقرير صحفي بريطاني، امس األربعاء، أن ليفربول 
قد يخسر 15 مليون أورو، إذا رحل البرازيلي فيليب كوتينيو 

عن برشلونة يف الصيف املقبل.
 ويلعب كوتينيو معاًرا إلى بايرن ميونخ حتى نهاية املوسم 

احلالي، ويرفض برشلونة استمراره يف صفوفه، ويفضل 
رحيله إلى ناٍد آخر.

وكان كوتينيو قد انضم إلى برشلونة يف جانفي 2018 
مقابل 120 مليون أورو، باإلضافة إلى 40 مليون أورو 

كمتغيرات، حصل منها الريدز على 25 مليون أورو فقط.
 وبحسب صحيفة »إيفينينغ ستاندرد« البريطانية، فإن 

رحيل كويتينو عن برشلونة هذا الصيف عن طريق البيع 
النهائي، يهدد ليفربول بخسارة مالية قد تصل إلى 15 مليون 

أورو.
 وينص العقد املبرم بني برشلونة وليفربول على حصول 

الريدز على 5 ماليني أورو، حال حصول برشلونة على لقب 
دوري أبطال أوروبا، باإلضافة إلى 10 ماليني إذا شارك 

كوتينيو يف 100 مباراة بقميص الفريق الكتالوني.
 وظهر كوتينيو يف 76 مباراة بقميص برشلونة، وبالتالي 

فإن رحيله نهائيا يعني خسارة ليفربول 10 ماليني أورو.
 وارتبط اسم كوتينيو باالنتقال إلى أكثر من ناد يف 

الصيف املقبل، خاصة تشيلسي الذي يسعى إلعادة الالعب 
إلى البرمييرليغ من جديد.

رد الطوغولي إيمانويل أديبايور، مهاجم 
أوليمبيا الباراغوياني الحالي، وريال مدريد 
وآرسنال السابق، على االنتقادات الموجهة 
له بسبب عدم تبرعه لبالده لمواجهة تفشي 

فيروس كورونا.
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القسم الرياضي

بيان  يف  اجلزائري،  االحتاد  وقال 
شمال  احتادات  رؤساء  إن  رسمي، 
رئيس  مساعد  رفقة  ناقشوا  إفريقيا، 
ورئيس  جرافستروم،  ماتياس  الفيفا، 
ملنطقتي  اإلقليمي  التنمية  مكتب 
أومبا، عدة  فيرون  والكاريبي،  إفريقيا 
مواضيع، مبا يف ذلك اجلوانب املالية، 
وتأثير أزمة فيروس كورونا على األندية 

واالحتادات.
وأكد ممثال االحتاد الدولي، ضرورة 
اتخاذ كافة التدابير واالحتياطات، ال 
التدريجية  بالعودة  املتعلقة  تلك  سيما 
واملنافسات  القدم،  كرة  لنشاط 
الصحية  للبيانات  وفًقا  الرسمية، 
والقرارات التي ستتخذها حكومة كل 
رؤساء  »الفيفا«  ممثال  أبلغ  كما  دولة. 
قرارات  اتخاذ  سيتم  بأنه  االحتادات، 
بينها  من  املقبلة،  األيام  يف  جديدة 
إنشاء صندوق مساعدات، للمساهمة 

يف مواجهة هذه األزمة غير املسبوقة.
اجلزائرية  االحتادية  رئيس  ومثل 

زطشي،  الدين  خير  القدم،  لكرة 
اجلزائر يف اجتماع احتاد شمال افريقيا 
لكرة  الدولي  االحتاد  مع  القدم  لكرة 
تقنية  عبر  أمس،  اول  )الفيفا(  القدم 
الفيديو ملناقشة اجلوانب القانونية وعدة 
احلجر  بعد  ما  تخص  أخرى  مواضيع 
كورونا  وباء  تفشي  بسبب  الصحي، 
اجلزائر،  عن  )كوفيد19-(.وفضال 
تشارك كل من واملغرب وتونس وليبيا 
االجتماع.  ويترأس  هذا  يف  ومصر، 

لقسم  اجلهوي  املدير  االجتماع  هذا 
االحتادات للفيفا ملنطقة إفريقيا ومنطقة 

الكاريبي، فيرون موسينجو أومبا.
الكروية  املنافسات  فإن  للتذكير، 
متوقفة منذ عدة أسابيع بسبب احلجر 
من  احترازي  كإجراء  وذلك  الصحي 
العمومية. ومت تنصيب  السلطات  قبل 
كرة  مسؤولي  قبل  من  عمل  مجموعة 
ايجاد حلول  القدم اجلزائرية من اجل 

ملا بعد احلجر الصحي.

في اجتماع شارك فيه زطشي

»الفيفا« يتعهد بمساعدة 
اتحادات شمال إفريقيا

اتحاد العاصمة ينهي أزمة المستحقات العالقة
أنهى مجلس إدارة نادي احتاد العاصمة، بقيادة عاشور جلول، ملف 
انطالق  منذ  واإلداريني،  والعمال  لالعبني،  املتأخرة  املالية  املستحقات 
أزمة  احتواء  يف  جنح  العاصمي،  النادي  إدارة  مجلس  أن  وعلم   املوسم. 
األجور، وسدد جزءا كبيرا من املستحقات املالية، ومنح املباريات املتأخرة 
منذ  العاصمي  النادي  منها  عانى  التي  املالية  األزمة  وشَكلت  لالعبني. 
انطالق املوسم عائقا أمام طموحات الفريق، حيث تراجعت نتائجه بشكل 
ملحوظ بسبب جلوء الالعبني إلى مقاطعة التدريبات يف أكثر من مناسبة.
ويحتل احتاد العاصمة املركز التاسع يف جدول الرابطة األولى احملترفة، 
برصيد 29 نقطة، بفارق 11 نقطة عن صاحب الريادة نادي شباب بلوزداد.

غالطة سراي يدرس التخلص من فيغولي
العبه  من  التخلص  إمكانية  التركي،  سراي  غالطة  نادي  يدرس 
اجلزائري، سفيان فيغولي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، بسبب 
راتبه املرتفع. ويستهدف النادي التركي، التخلص من فيغولي، يف إطار 
أجور  ميزانية  وتقليص  النادي،  املالية عن خزينة  األعباء  تخفيف  سعيه 
راتب  ويبلغ  الفرنسي.  ما ذكره موقع »فوت ميركاتو«  الالعبني، بحسب 
4 ماليني أورو سنويا، دون عالوات، وهو ما أصبح يشكل  فيغولي نحو 
عبئا كبيرا على خزينة النادي. وبات من الواضح أن فيغولي، البالغ من 
العمر 30 عاًما، لم يعد له مستقبل يف ملعب تورك تليكوم أرينا. وتنتظر 
يف  تأمل  حيث  إفريقيا،  لبطل  قوية  عروض  وصول  سراي،  غالطة  إدارة 
حتقيق أرباح تصل إلى 6 ماليني أورو. وانضم فيغولي إلى غالطة سراي 
موسم 2018-2017، حيث خاض معه 101 مقابلة سجل خاللها 26 

هدفا، وساهم يف صناعة 22 آخرين.

من أجل مانشستر يونايتد  
بن سبعيني يتجاهل الريال وبرشلونة 
بوروسيا  نادي  مدافع  سبعيني،  بن  رامي  اجلزائري،  الدولي  قال 
مونشغالدباخ األملاني، إن أي العب يف العالم، يطمح لالنتقال إلى ريال 

مدريد، أو برشلونة، لكنه يحلم أن ينتقل يوًما ما ألحد عمالقة إجنلترا.
إنستغرام  مبوقع  الشخصية  صفحته  عبر  بث  يف  سبعيني  بن  وقال 
أبدا يف  أفكر  بوروسيا مونشغالدباخ، وال  لنادي  باللعب  »أنا سعيد جدا 
الفرصة  لي  أتيحت  إن  »لكن  واستدرك  احلاضر«،  الوقت  يف  مستقبلي 
»أنا  وأضاف  يونايتد«.  مانشستر  حتًما  سيكون  آخر  فريق  إلى  لالنتقال 
مناصر ويّف )للمان يو(، ودائًما ما كنت أقول لنفسي أنني أحلم باللعب 

لهذا النادي، وأمتنى أن أبلغ هذا احللم يوما ما«.
مونشغالدباخ،  بوروسيا  لصفوف  انتقل  قد  سبعيني  ابن  أن  يذكر 

الصيف املاضي قادًما من نادي رين الفرنسي، مقابل 10 ماليني أورو.

بخصوص مصير مختلف المنافسات الوطنية
االتحادية الجزائرية لكرة السلة 
تطالب األندية اإلدالء برأيها  

اإلدالء  والرابطات،  األندية  من  السلة  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  طالبت 
القسم  بطولة  منها  الوطنية،  املنافسات  مختلف  مبصير  يتعلق  فيما  برأيها، 
الهيئة  من  علم  حسبما  سيدات،  األول-  القسم  وبطولة  رجال  املمتاز- 
الفديرالية. ويأتي طلب االستشارة التي تقدمت به االحتادية اجلزائرية لكرة 
السلة، بعد مراسلة وزارة الشباب والرياضة والتي قررت فيها متديد توقف كل 
النشاطات الرياضية وإغالق كل املنشآت، جراء جائحة كورونا ) كوفيد 19(. 
ويتعني على األندية والرابطات تقدمي اقتراحاتهم، سواء ملواصلة املوسم احلالي 
السلة،  لكرة  اجلزائر  بطولة  وتوقفت  الرياضي.  للموسم  النهائي  التوقيف  أو 
القسم املمتاز- رجال والقسم االول - سيدات، منذ 13 مارس املاضي، عقب 

قرار السلطات العمومية.

إيقاف النشاط الكروي في هولندا حتى سبتمبر
نشاط  وقف  أمس،  اول  روته،  مارك  الهولندي،  الوزراء  رئيس  أعلن 
كرة القدم االحترافية يف البالد حتى مطلع سبتمبر املقبل، بسبب جائحة 
كورونا.  وأوضح روته أنه سيتم حظر كل الفعاليات التي حتتاج إلى تصاريح 
إلقامتها حتى مطلع سبتمبر املقبل، ويسري هذا على مباريات كرة القدم 
»لن تكون هناك كرة قدم  الهولندية  رئيس احلكومة  وقال  بدون جمهور. 
احترافية حتى أول سبتمبر«. يشار إلى أن حظر النشاط الكروي يف هولندا 
إلى  يسعى  الهولندي  االحتاد  وكان  املقبل.  مطلع جوان  كان ساريا حتى 
استكمال املوسم بإقامة مباريات بدون جمهور )8 جوالت(، لكن األندية 

الكبرى مثل أياكس وآيندهوفن وألكمار دعت إلى إنهاء املوسم مبكًرا.

شارك خير الدين زطشي، رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم، أول أمس، في االجتماع الذي عقده ممثلو االتحاد الدولي 
»فيفا«، مع رؤساء اتحادات دول شمال إفريقيا.

القدم  كرة  سلطات  تعلن  أن  يتوقع 
الستئناف  خططها  اخلميس  األملانية 
أبواب  خلف  احمللي  الدوري  مباريات 
من  بدءا  املشجعني  وجه  يف  موصدة 
بسبب  توقفها  بعد  ماي  من  التاسع 
أصوات  وسط  املستجد،  كورونا  فيروس 
حكومة  وبدأت  اخلطوة.  لهذه  معارضة 
املستشارة األملانية أنغيال ميركل تخفيف 
البالد  أنحاء  املفروضة يف مختلف  القيود 
بأن  وباء »كوفيد19-«، وال شك  بسبب 
توقف  الذي  األملانية  الكرة  معاودة نشاط 

يف 13 مارس، سيعطي دفعة معنوية هائلة 
املستديرة.  بالساحرة  الشغوفة  البالد  يف 
الكروية يف هذه  السلطات  وبحال مضت 
اخلطوة، ستصبح أملانيا أول بطولة أوروبية 

كبرى تعاود نشاطها.
تشكل  التي  الـ18  األندية  وعاودت 
الدرجة األولى من البوندسليغا تدريباتها 
مبجموعات  لكن  األخيرة،  اآلونة  يف 
التباعد  قواعد  اعتماد  مع  صغيرة 
االجتماعي وقيود صحية صارمة يف أرض 

امللعب.

الدوري  رابطة  حصلت  وبعدما 
األملاني على تشجيع مسؤولني سياسيني 
املباريات،  استئناف  يف  قدما  للمضي 
معاودة  على  األخيرة  اللمسات  ستضع 
تقنية  عبر  اجتماع  خالل  من  النشاط 
االتصال بالفيديو يقام اخلميس، وتشارك 

فيه أندية الدرجتني األولى والثانية.
يرجح  اخلطوة،  هذه  إقرار  حال  ويف 
اجتماع  خالل  النهائية  املوافقة  تنال  أن 
املقاطعات،  مختلف  مبسؤولي  ميركل 

واملقرر يف 30 أفريل اجلاري.

الدوري األلماني قد يستأنف منافساته بداية شهر ماي

إلياس  اجلزائري،  الدولي  أعرب 
الرياضي  الترجي  العب  شتي، 
التونسي، عن رغبته يف احلصول على 
الوطني،  املنتخب  رفقة  دائم  مكان 
يعاني  كان  التي  اإلصابة  أن  مؤكدا 

منها باتت من املاضي.
هلل،  »احلمد  شتي  وقال 
وأنا  املاضي،  من  صارت  إصابتي 

برنامج  تطبيق  على  حريص  اآلن 
أستعيد  حتى  الفردية،  التدريبات 
»اجلهاز  وأضاف  البدنية«.  لياقتي 
التزامنا  مدى  باستمرار  يتابع  الفني 
وهذا  بعد،  عن  التدريبات  ببرنامج 
األمر جعلني أفضل البقاء يف تونس، 
حتى ألتزم ببرنامج التحضيرات الذي 
أسعى  »سوف  وأضاف  لنا«.  قدمه 

خالل  صورة  بأفضل  نفسي  لتجهيز 
يف  أكون  حتى  الصحي،  احلجر  فترة 
النشاط يف  فورمة بعد استئناف  أعلى 
الدوري التونسي«. وختم »هديف يبقى 
استعادة عافيتي حتى أكون حاضرا يف 
فاحلصول  الوطني،  املنتخب  مباريات 
على مكانة دائمة يف التشكيلة يهمني 

كثيرا«.

أكد أن اإلصابة التي كان يعاني منها باتت من الماضي.. شتي: 
»هدفي يبقى استعادة عافيتي لحجز مكان مع الخضر«

مدرب  بلماضي،  جمال  يرغب 
لوكا  استدعاء  يف  الوطني،  منتخب 
زيدان، جنل زين الدين زيدان مدرب ريال 
امللكي  الفريق  مرمى  وحارس  مدريد، 

املعار حاليا إلى راسينغ سانتاندير.
عاًما(   21( زيدان  لوكا  ويحمل 
لكن  واإلسبانية،  الفرنسية  اجلنسيتني 

وبحسب  اجلزائرية.  اجلنسية  لديه  والده 
يسعى  الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة 
إلى صفوف محاربي  لوكا  بلماضي لضم 
أعمار  مبعدل  الهبوط  يف  أماًل  الصحراء، 
اإلفريقية  األمم  بكأس  املتوج  املنتخب، 
2019. وميتلك منتخب اجلزائر حارسني 
الدين  وعز  مبوحلي  رايس  وهما  حالًيا، 

دوخة، وكليهما عمره )33 عاًما(.
الفاف،  بالفعل من  بلماضي  وطلب 
زيدان  لوكا  أوراق  استكمال  محاولة 
سريًعا. ومن جانبه، ال ميانع لوكا يف متثيل 
مع  جلسة  لعقد  يسعى  حيث  اخلضر، 
بلماضى يف أقرب وقت ممكن، للحديث 

حول األمر.

طالب من الفاف استكمال أوراقه 
بلماضي يسعى لضم الحارس لوكا زيدان
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الكاتبة عزيزة عبد الدايم لـ »أخبار الوطن«:

 الكاِتُب واألديُب والّشاعر هم رسُل اإلنساِنّية
قالت الكاتبة عزيزة عبد الدايم لـ »أخبار الوطن« إن الكاتب 
واألديب والشاعر هم رسل اإلنسانية، فالكتابة بالنسبة لها وجع 

ومتعة في آن واحد،  تساهم  في الحركة األدبية والثقافية، هدفها 
تأليف الكتب وأن يصل صوتها إلى العالمية وأن تكون مثاال للمرأة 

الناجحة الطموحة المثقفة المناضلة.

حاورها: خلضر بن يوسف

مديرة  إداري  متصرف  الدامي  عبد  عزيزة 
تسيير  علوم  ليسانس  التميز،  صناع  مركز 
معلوماتية،  ميكرو  شهادة  أعمال،  إدارة  فرع 
شهادات يف التنمية البشرية كلها إلكترونية، 
واإلبداع،  القيادة  التواصل،  على  القدرة  لها 
االجنليزية،  العربية،  لغات  ثالث  توظف 
الفرنسية، باإلضافة إلى األملانية من هواياتها 
األزياء  تصميم  السباحة،  خاصة  الرياضة 
واخلياطة، الطبخ بكل أنواعه خاصة التقليدي 
وكتابة اخلواطر، فضال على العمل التطوعي. 

من اكتشف موهبة الكتابة عندك؟
لم يكتشفها أحد فيا وإمنا اكتشفتها بنفسي 
بكل صراحة وببساطة هناك حتد كبير يخوضه 
الكاتب مع نفسه أوال ومع املجتمع ثانيا، فما 
بالك قلم شبابي وجديد يف الساحة اإلبداعية 
ما  توصل  أن  ميكنك  كيف  نتساءل  ما  دائما 

تكتب للمجتمع.

وهل هناك عراقيل وصعوبات 
واجهتك؟

أكيد يف البداية واجهت عراقيل وصعوبات 
أكتب  ما  إيصال  أستطيع  حاليا  لكن  كثيرة، 
اإلنترنت  توفر  ظل  يف  سهولة،  بكل  للناس 

التي جعلت من العالم مجرد قرية صغيرة.

أول إصدار لك »ملكة بجمال 
أنوثتك«، حدثينا عنه؟ 

»ولدت األنثى بفطرتها أنثى، رمبا الظروف 
جعلتها تغير فطرتها، وتصبح مسترجلة، أو رمبا 
الشخصية«،  ضعيفة  لتكون  الظروف  قهرتها 
أنثى  وكل  حقيقية،  أنثى  منا  كل  داخل 
بيتها، عملها،  أن تكون ملكة، يف  بإمكانها 
مجتمعها، بيئتها، يف شخصيتها، تصرفاتها، 

تعامالتها.

 وما سر التسمية التي حتمل الكثير 
من الدالالت؟

كنت  حيث  نفسي  عن  هو  التسمية  سر 
»ملكة  وأسميته  بامللكة  صغري  يف  ألقب 
مني  عرفنا  بجمال  أضفت  ثم  األنوثة« 
الدكتور  اسمه  لي  بتنقيحه  قام  ملن  باجلميل 
مبراجعته  قام  الذي  عربية  لغة  دكتور  جمال 
مجانا دون أن ينتظر مني مقابال، بل بالعكس 
التي  والرسالة  للنور،  إخراجه  على  شجعني 
نبذة  أوجهها من خالله ذكرتها يف  أن  أردت 
واملقدرة  احلق  لها  امرأة  لكل  أن  الكتاب  عن 
أن تكون ملكة ليس بالضرورة أن تكون جميلة 

ألن اجلمال نسبي.    

البيئة تؤثر دائمًا يف املبدع،  وهو 
يؤثر فيها أيضا، ماذا أضافت لك 

بيئتك؟
فإن  بيئته وألنه مبدع  ابن  املبدع  إن  نعم 
لديه نظرة أعمق ملا يدور حوله من أحداث، 
مقدمة  يف  يكون  أن  منه  تقتضي  ورسالته 
ملشكالت  حلول  عن  يبحث  األحداث، 
إيجابية  نظرة  ولديه  ومشكالته،  مجتمعه 
متفائلة ملا يتعرض له يف هذه البيئة، فيجعل 
أهدافه  إلى  بها  يصل  منحة،  احملنة  من 

وأحالمه وهذا جزء من رسالتي يف كتابي. 

إلى أي حّد تنحازين إلى الواقع يف 
كتاباتك، ومتى تشعرين بالرغبة 
يف التحرر من الواقع وإعادة بنائه 

بخيال إبداعك؟
وأتعرض  فيه،  أعيش  الواقع،  ابنة  أنا 
منه  وأنطلق  فيه،  إنسان  أي  له  يتعرض  ملا 
أضيء  أن  وأحاول  الكتابة،  ويف  احلديث  يف 
شمعة يف مجتمعي ألي مشكل يتعرض لها، 
أوال  التفكير  حرية  إلى  أدعو  فأنا  التحرر  أما 
استرجاع  إلى  ستوصلنا  والتي  وثالثًا،  وثانيًا 
تنظر  التي  املجتمعات  كل حقوقنا كنساء يف 

إلينا كطرف ضعيف أو قاصر. 

إلى أي مدى يساهم املخزون اللغوي 
للكاتب يف تطوير أسلوبه السردي؟

التأثير  له  كاتب  اللغوي ألي  املخزون  إن 
وتناوله  كتابته  وطريقة  أسلوبه  على  األكبر 
يكون  وحني  يتناولها،  التي  للموضوعات 
فال  الثقافة  من  عالية  درجة  على  الكاتب 
شك أن رسالته للناس وللمجتمع بكل فئاته 
بطريقة  سيوصلها  ألنه  وأجنع  أوقع  ستكون 
مقبولة بل ورائعة، وسيكون له التأثير الواسع 
يف مجتمعه بل ويف غير مجتمعه حني تترجم 
على  واألمثلة  األخرى  اللغات  إلى  أعماله 
يف  وكذلك  العربي  مجتمعنا  يف  كثيرة  ذلك 

املجتمعات الغربية. 

الكتابة واحدة من األوعية وامللذات 
التي تلجئني إليها،  ما هي مقومات 

الكتابة التي تؤدي إلى تشريح 
الواقع؟

للكتابة وجع ومتعة بآن واحد، فالكاتب 
يتألم  نفسه حني  كتابته عن  دائمًا يصدر يف 
لواقعه وواقع مجتمعه، وكذلك يكون كالشعلة 
ما  جتاوز  يف  وملجتمعه  له  الطريق  تنير  التي 
واحلضارة،  والتقدم  التحرر  طريق  يعترض 
أفضل  ويبعث األمل يف غٍد  ويرسم اخلطط، 
فالكاتب  جمعاء،  وللبشرية  وملجتمعه  له 

واألديب والشاعر هم رسل اإلنسانية.

هل هناك من مشاريع أخرى يف 
مجال الّسرد تنحى بعزيزة إلى 

التميز بعد أن خاضت جتربة 
التأليف يف التنمية البشرية؟

أخرى  مشاريع  هناك  فإن  بالتأكيد  نعم 
أو  ورواية  األطفال  وقصص  القصيرة  كالقصة 
بالطبع،  تنتهي  ال  التي  خواطري  مع  اثنتني 
فاإلنسان أعطاه اهلل موهبة الكتابة ال يستطيع 
ثم  ومن  أواًل  من حياته  التوقف، ألنها جزء 
رسالة للمجتمع الذي يعيش فيه، ويساهم يف 

حركته األدبية والثقافية، وصنع مستقبله.

اخلوف من التوقف عن الكتابة 
يدفع البعض لالستمرار، هل لديِك 

هذا الهاجس؟
موهبة  الكتابة  إن  سابقا،  لك  قلت  كما 
يتوقف  أن  ميكنه  ال  املوهبة  هذه  ميتلك  ومن 
عنها، أو يستبدلها، فالكاتب كالزهرة الفواحة 
يتوقف  أن  ميكنه  ال  املثمرة  والشجرة  بعطرها 
عن العطاء مادام ميكنه ذلك، بل إن التوقف 
عن الكتابة بالنسبة له هو نوع من املوت لكن 

الكاتب ميوت وهو ممسك بقلمه.

كيف جتدين الوضع الثقايف يف 
مدينتك ميلة  ككتابة، وما هي 

اقتراحاتك؟
لكن  جيد،  عامة  بصفة  الثقايف  الوضع 
فيما يخص الِكتاب والُكّتاب فهو يف مرحلة 
فتح  مت  أن  بعد  عليهما خاصة  الضوء  تسليط 
لالهتمام  األوان  آن  فقد  مدينتي  يف  مطبعة 
البحث  إلى  يلجأ  وال  وكتبه  امليلي  بالكاتب 
أما بخصوص  الوالية،  عن مطابع من خارج 
السلطات  على  والتوصيات  االقتراحات 
له  وتوفر  امليلي  الكاتب  على  الضوء  تسليط 
يد املساعدة والعون فيما يخص الطبع والنشر 
أيضا  بالكتاب  تهتم  وتوفير مكتبات  والتوزيع 

بفعاليات  وللقيام  أعماله،  توزيع  أجل  من 
البحث  إلى  يلجأ  فال  به  للتعريف  ومبادرات 

خارجا.

عن التجربة اإلبداعية يف مدينتك،  
هل يحصل كل مبدع على حظه 

ونصيبه من التقدير؟
على  اللوم  لكن  أعلم،  ال  بصراحة 
الوالية،  خارج  من  الكتاب  بعض  استضافة 
أولى  أنهم  رغم  الوالية  أبناء  دعوة  يتم  ولم 
املنسيني  الكتاب  ضمن  كنت  وأنا  بالتظاهر 
رغم أن عائلتي تشتغل بالقطاع وقامت بتهيئة 
مدعوة  أنا  أساس  على  االستضافة  أرضية 

وباألخير خاب ظني. 

ما هي مشاريعك وطموحاتك 
املستقبلية؟

إلى  يصل صوتي  وأن  طبعا  كتب  تأليف 
العالم وأستطيع تغيير النفس البشرية أو ارتقي 
بها ولو قليال، أن أكون مثاال للمرأة الناجحة 
بأمت معنى  املناضلة  الشغوفة  املثقفة  الطموحة 
وأترجمها  األم  لغتي  إلى  أكتب  وأن  الكلمة 

إلى ثالث لغات أجنبية.

كلمة أخيرة للقراء توجهينها  لهم 
عبر »أخبار الوطن«؟

الكبير  والتقدير  اجلزيل  بالشكر  أتقدم 
جلريدتكم الغراء على هذا اللقاء الذي سيتيح 
املثقفني  جمهور  على  اإلطالل  شرف  لي 
للقراء  االحترام  بكل  أتقدم  كما  والقراء، 
ونحن  منا،  يتجزأ  ال  جزء  هم  الذين  الكرام 
بني  التواصل  هذا  وإن  منهم،  يتجزأ  ال  جزء 
القارئ والكاتب عبر هذا املنبر اإلعالمي احلر 
الطريق  على  أننا  النفوس  يف  األمل  ليبعث 
الوعي  بهذا  ستتحقق  أهدافنا  وأن  الصحيح 

والفكر الذي ننشده جميعًا ونعمل عليه.
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ابتسام بوكثير 

الشابات  بتمكني  التزامه  إطار  يف 
التي  العاملية  األزمة  مع  وجتاوبا  والشبان، 
فرضها فيروس كورونا املستجد (كوفيد19- 
اطلق مكتب اليونسكو لدى الدول املغاربية 
مبادرة حتت شعار الشباب املغاربي يتحرك 
بكوفيد19-   املرتبطة  التحديات  لرفع 
اجلزائر  من  سدرة  جمعية  مع  بشراكة 
وجمعية مبادرات مواطنة يف املغرب وإذاعة 
لإلذاعة  إضافة  تونس  اجلمعوية يف  نفزاوة 
جتاوب  إطار  يف  وذلك  مونتيكارلو  الدولية 
كورونا  فيروس  خلفها  التي  العاملية  األزمة 

املستجد كوفيد19-.
يف  املغاربي  »الشباب  مبادرة   ومتثل 
بكوفيد19-«،  املرتبطة  التحديات  رفع 
شباب  لدى  تشاورية  حمالت  طريق  عن 
واستخالص  بتجميع  ستسمح  املنطقة، 
ومقترحاتهم اإلجرائية على  الشباب  رؤى 
ملواجهة  اإلقليمي،  ثم  القطري  املستوى 

التحديات املرتبطة بأزمة كوفيد19-
ملناقشة  حملة  املبادرة  هذه  وتعتبر 
عن  التعليم  يخص   فيما  افكارهم  كل 
بعد،الوصول إلى املعلومة ومكافحة األخبار 
الزائفة،النهوض بحقوق اإلنسان واملساواة 
األزمات،الوصول  أوقات  اجلنسني يف  بني 
واالنسانية  املنفتحة  والعلوم  الثقافة  إلى 
عنهم  محيد  ال  فاعلون  الشباب  باعتبار 
التفكير ملواجهة األزمة وما بعد  يف عملية 

األزمة.
 وجاءت هذه الفكرة بناًء عن اآلليات 
الشباب  الن  األزمة  بعد  ملا  األساسية 

والقدرة  واإلمكانات  اإلبداع  ميتلكون 
لصاحلهم  املجتمعات،  لتحسني  الضرورية 

ولصالح بقية العالم.
إلكترونية  منصة  إنشاء  مت  أنه   حيث 
إقليمية من طرف الشركاء الثالث للمجتمع 
لدى  اليونسكو  مكتب  مع  بشراكة  املدني 
الدولية  مونتيكارلو  وإذاعة  املغاربية  الدول 
وشبان  شابات  بني  نقاش  فتح  يف  رغبة 
البلدان املغاربية حتى يتمكنوا من التعبير 

التي  بالتحديات  يتعلق  فيما  نفسهم  عن 
تهتم بها مهام اليونسكو.

للشابات  أيضا  احلملة  هذه  و ستسمح 
املغاربية،  البلدان  مستوى  على  والشبان، 

بَتَمثل طريقة املشاركة وقيادة حمالت
يف  اليونسكو  أطلقتها  التي  التوعية 
التحديات،  ملواجهة  العالم  أنحاء  جميع 
كورونا  فيروس  بعد  ملا  وحتضيرالعالم 

املستجد.

 وتعتبر جمعية سدرة، جمعية شبابية 
 2011 عام  تأسست  ربحية،  غير  جزائرية 
بهدف النهوض باملواطنة النشطة للشابات 
برامج يف مجاالت:  والشبان، من خالل 
التضامن، التعليم، البيئة وتنمية الشباب 
من أجل السماح مبشاركة أفضل وبناء قادة 

جزائر أفضل.
إلجناز  الشباب  يدعمها  منّظمة  أيًضا 

مشاريع لفائدة الشباب.

عبَر مكتِبها الخاص بالدول المغاربية 

بانية  الُيونسكو َتدعُم المبادراِت الشُّ
لمواجهِة  َفيروس كورونا

بمناسبة شهر رمضان

توزيُع 3919 قفًة عبر 148 منطقة نائيَة بالمدية 
مت، توزيع 3919 قفة على 148 منطقة بوالية املدية وتتعلق املناطق املعنية، ببوغار، اوالد بوعشرة، بوعيشون، سي احملجوب، الشهبونية، بوغزول، امليهوب، سيدي 
دمد، الكاف خلضر،العوينات، عني بوسيف، شنيقل. كما مت توزيع مساعدات على مناطق تافراوت، شاللة العذاورة، وادي حربيل، بوشراحيل، خمس جوامع، القلب 

الكبير، احلوضني، تابالط، مزغنة، عزيز.
باإلضافة الى مناطق ام اجلليل، مجبر، سغوان، ثالثة الدوائر، العمارية، اوالد ابراهيم، سيدي الربيع، بوسكن، السواقي، سيدي زهار، وسيدي زيان، ما مجموعه 

34 بلدية. ويأتي هذا يف إطار إمداد املساعدات لفائدة الفئات احملتاجة واملتضررة من تداعيات تفشي الوباء وتطبيق احلجر الصحي، عن طريق القوافل التضامنية.
ويصل تعداد املساعدات املقدمة الى حد اآلن حوالي 20 الف قفة وزعت وتوزع بالتدريج حملتاجيها عبر تراب الوالية، حتسبا لشهر رمضان الكرمي . ودعا والي املدية 
اجلميع من مؤسسات الدولة واجلمعيات الناشطة واخليرين من أبناء الوطن لالنخراط يف العمل التضامني والتطوعي. كما أثنى على جهود جميع املوجودين يف الصفوف 

األولى ملجابهة الوباء وتقدمي الدعم واملساعدة للمحتاجني يف إطار الهبات التضامنية.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

ُمنجٍز  أيِّ  شأَن  شأَنها   املَسرحيُة، 
ويف  وموضوعاٍت؛  ُبنى  عن  عبارٌة   ، فنيٍّ
أنظمٍة  مع  املُتلقِّي  سيتعاَمُل  احَلالَتني 
املُتشاِبكة. هناَك منظومٌة  من اإلَشاراِت 
اللُّغوية،  وغير  اللُّغوية  الَعالماِت  من 
املَعنى  لتقريِب  ُمجتمعًة  َتشتغُل  وهي 
نًصا  املَسرحيُة  كانت  وإذا  املُتلِقي.  من 
َتتشكُل  فِهي  األولى؛  رجِة  بالدَّ لُغوًيا 
من  يتأّلُف  لغوٍي  غير  خطاٍب  من 
واخلَشبة  والتَّصويِت  واإلضاَءة  الَبذلِة 
التِّي  الّلواحِق،  ومجموِع  ينوغرافيا  والسِّ
ذلَك  أّن  غيَر  النَّص.  تقويِة  على  تعمُل 
تتحّقُق  ال  َقد  فرضياٍت  مجرَد  سيظُل 
َموقُف  ومنها  اعتباراٍت،  عّدة  بسبِب 
النَّص،  مع  تعاُمِله  وطريقُة  املَسرحي 
عن  تفصُله  الّتي  املَسافِة  عن  ناهيَك 
التَّموقِع  إلى  بالنَّظِر  وويِة  النَّ احِلكاية 
أّي  األصِل؛  استيَعاب  وُمستوياِت 
الَنموَذج البدِئي الذي ُيفترُض الَتأِسيُس 

عليه.
السينوغرافيا  أن  املتخصصون     يرى 
شأن  من  اإلعالء  إلى  تسعى  ما  عادة 
النص، أي أنها تشتغل يف إطار نسقي، 
يسّوغ  وظيفي  دور  لها  يكون  أن  على 
حضورها كفرع، وليس كجوهر. ما يعني 
احلكاية  تضيء  التي  امللحقات  من  أنها 
يأتي  السينوغرايف  العمل  إّن  بتقنياتها. 
له،  سابقا  وليس  اللغوي،  للنص  تابعا 
إن  سابق.  شكل  على  الحقا  وشكال 
ما  عادة  عناصر  والفضاء،  املمثل  بناء 
تأتي لغرض وظيفي ما، كما أن اللباس 
من  شبكة  عن  عبارة  إنه  مجانا،  ليس 
تدريجيا  تنبني  التي  الداللية  البطاقات 
تغدو  لذا  الشخصية،  عن  صورة  لتقدمي 

التصريح  يتم  ال  دالالت  على  إحاالت 
بها. 

يحيل اللباس الرث على الفقر، كما 
امللّمع  واحلذاء  العنق  وربطة  البذلة  حتيل 
بناء  وظيفة.  أو  طبقة  ما،  انتماء  إلى 
وظيفة  هذا:  من  شيء  هو  السينوغرافيا 
وقدرتها  األولى  بالدرجة  العالمات 
بالداللة  املساس  دون  االختزال،  على 
السببية  العالقات  وهناك  األصلية، 
بينها  أي  املسرحي،  النص  وبني  بينها 
ال  املؤسسة.  اللغوية  العالمات  وبني 
يوجد شيء مجاني يف النص، إن نحن 
أمارة  لكل  بارث.  روالن  مقولة  استعرنا 
مستوى  على  العام،  البناء  يف  وظيفتها 
التي  الصغرى  والبنيات  الكبرى  البنية 
تشكل العمل الدرامي. ثمة تواطؤ كلي 
النووية  العناصر  خلدمة  العالمات  لهذه 
وأفعاال  حركات  احلكاية،  يف  املتمثلة 

وأقواال.
جهودا  السينوغراف  سيبذل      
للتوفيق بني اخلطابني: اللساني وما فوق 
اللساني، ولن يتأتى له ذلك سوى بالبقاء 
قريبا من األصل، مهما كانت مسّوغات 
جتاوزه، ذلك أن أي محاولة لالبتعاد عن 
جوهره هو محو للحقيقة النصية. ال ميكن 
أن تكون ذات صلة وطيدة  إال  لإلضافة 
كل  حوله  تدور  الذي  القاعدي  بالنص 
اإلضافات. هناك مسرحيات تعاملت مع 
نصوص تراجيدية. لكنها لم تعمل على 
إيجاد مجاورة بني السينوغرافيا والنص، 
بني احلكاية والبذلة، بينها وبني اخلشبة 
هنا  ها  احلديث  يجب  والنبرة.  واإلمياءة 
مع  الشالل،  يشبه  متناسق  شيء  عن 
إضافية  متاعب  من  تسببه  أن  ميكن  ما 

للسينوغراف واملخرج.
املضاعف  اجلهد  هذا  فإن  ذلك  مع    
هو وحده من يعطي مصداقية للمسرح. 
مأسويا  النص  يكون  أن  ميكن  ال 
يظهر  بحيث  احتفالية  والسينوغرافيا 
تعارض جوهري بينهما، النص يسير يف 
اجتاه والسينوغرافيا يف اجتاه مناقض. مع 
متواترة  أصبحت  الظاهرة  هذه  فإن  ذلك 
الثابت،  على  الطارئ  تغليب  بسبب 
العالمات  على  التركيز  هنا  ها  ونقصد 

السينوغرافية على حساب احلكاية.
أصبحت  السينوغرافيا  أن  الواقع 
غدت  لقد  متممة.  أداة  وليست  هدفا، 
أّما  املنفصلة.  العالمات  من  إمبراطورية 
تبحث  هل  يطرح:  ميكن  الذي  السؤال 
السينوغرافيا عن استقاللها الذاتي؟ األمر 
كذلك إن نحن راجعنا كيفية تعاملها مع 
احلكاية التي ستتدحرج إلى مرتبة دنيا، 
بشكل  سيؤثر  الكاسح  حضورها  أّن  أي 
كبير على املتلقي الذي تتشتت حواسه 
فيركز على احليل البصرية، وهكذا يقّل 
درجة  إلى  ينتقل  لم  إن  السماع،  دور 
واحلركات  األلوان  هيمنة  بفعل  دنيا 

والعالمات التي تتجاوز النص.
لها  البذلة  أن  املسرحي  يعرف   
باملمثل،  عالقة  لها  أن  كما  وظائفها، 
واحلركة،  واجلملة  واخلطاب  باالنتماء 
ما  اخلطاب،  لتقوية  تأتي  ما  عادة  وهي 
يريد  مفارقة  استثنائية  حاالت  يف  عدا 
مصمم  أو  املخرج  أو  الكاتب  ورائها  من 
لها  خصوصية  على  التدليل  األزياء 
املمثل  يرتدي  عندما  النسقية.  مبرراتها 
عباءة بيضاء ويحمل يف يده مسبحة فإن 
دالليا،  مكتمل  معنى  إلى  يحيل  ذلك 

له  تسند  أن  أما  العقيدة.  أو  البيئة  إلى 
يتعارض  ذلك  فإن  مفارقة،  ملفوظات 
وطبيعة اللباس، أي مع حمولته الداللية 

املكرسة قبال.
أن  إما  اثنني:  أمرين  أمام  سنصبح   
يكون هناك خطأ يف الربط بني العالمات 
واألفعال، أو أن يكون هناك خيار مقصود 
أخرى،  حقيقة  مترير  ورائه  من  يراد 
يف  حصل  كما  الدين،  رجل  كانتقاد 
هذا  كان  السبعينيات.  عروض  بعض 
النوع املسرحي منطيا يف بعض رؤاه التي 
استمدت من األيديولوجيا، لذا وقع يف 
معيارية سلبية. كان تأسيسه على مفارقا 
وبني  وبينها  ووظيفتها،  العالمة  بني 
من  نوعا  والعقائدية  املعرفية  حمولتها 
وهو  آنذاك،  السائد  للموقف  التكريس 
أو  موقف سياسي، وليس موقفا جماليا 

فنيا.
نوع من  املسرحيات   هناك يف بعض 
ليست ذات داللة.  زوائد  لنقل  احلشو، 
أن  علينا  حمراء.  بقبعة  ممثال  ولنأخذ 
نتساءل عن طبيعة هذه العالمة ووظيفتها 
يف العرض. واحلال أن عدة مسرحيات لم 
تراع وظيفة األشياء واأللوان. لذا وقعت 
بالعرض،  املضرة  املجانية  من  نوع  يف 
ولنفترض أن تواجد القبعة له مسّوغاته. 
إّن ظهور قبعة سوداء أو صفراء يستدعي 
الذي  السؤال  املنت.  يف  بدور  قيامها 
اللون  وظيفة  هو  املنبه  املتفرج  سيطرحه 
هناك  والشخصية.  باحلدث  وعالقته 
ميكن  كثيرة  لغوية  وغير  لغوية  عالمات 
الدرامي،  بالعمل  اإلخالل  دون  جتاوزها 
أكثر  عملنا  يجعل  كهذا  فعال  إن  بل 

احترافية وإقناعا.
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َهل ِفعًل َتتحّكُم اجَلزائُر يف وباِء 
ي  طِميناُت التِّ ُكورونا؛ وَهل التَّ

كاِن َترتكُز  لطاُت للسُّ ُمها السُّ ُتقدِّ
على ُأُسٍس ِفعلّية؟ وَهل اْستوَعب 

اُس درجَة اخلطِر امُلدِق  النَّ
ورُة  ضَحت الصُّ ِبحياِتهم، بعَد أن اتَّ
ي  ماِر الذِّ دولًيا، وانَكشَف حجُم الدَّ

خّلفُه وباُء كورونا على ُمستَوى 
األرواِح الَبشرّيِة واالقِتصاد؟ 
 لإلَجابِة على َهِذه األسِئلِة، 

ع عدٍد من  يحتاُج امُلتاِبع إلى َتتبُّ
ي ارَتكزْت أيًضا َعليها  رات والتِّ امُلؤشِّ

حِة أماَم  َتصريحاُت َوزيِر الصِّ
أْعضاِء َمجلِس األَمة وَتصريحاُت 
سمِي  اطِق الرَّ الَوزيِر امُلستشاِر النَّ

ة، وَقبلُهما  لِرَئاسة اجُلمهوريَّ
ئيِس عبد املجيد  َتصريحاُت الرَّ
تّبون، يف َخرجِته إلى قادتُه إلى 

حَية بالَعاصمة؛   بعِض امُلنشآِت الصِّ
م  ي تأّكَد ِمن خلِلها َتكُّ والتِّ

بَية يف مكافحِة الَوباء  األطُقِم الطِّ
وِعلجه دون إغفال دوِر ِفرق 

ي َتّكنت  حقيِق الَوباِئي التِّ التَّ
من َحصِر اجلاِئحِة يف زاويٍة ُيكُن 

يطرُة على األوضاِع.  ِفيها السَّ
جوِع إلى ُمختلِف  و دوَن الرُّ

خاُذها  ي جرى اتِّ اإلجراءاِت التِّ
منُذ البدايِة، من إغلِق امَلدارِس 

جارّيِة  وامَلساِجد وامَللت التِّ
إلى َفرِض احَلجِر اجُلزئي وَغلِق 

الُبليدَة ُكلّيا وغيرَها من اخُلطواِت 
ي اُتِخَذت عبَر َمراحَل؛ فإنَّ  التِّ

ل يف  ي ُسجِّ َمنحى اإلصاباِت الذِّ
الَفترِة امُلمتّدِة بنَي اخلاِمس من 

أفريل اجَلاري والواحِد والعشريَن 
ِمنه يكُن أن ُيعِطينا تأِكيًدا مِلا 
ذهَب إليِه اخُلبراُء وامُلتابعوَن 
حي الذيَن أفاُدوا  أِن الصِّ للشَّ

بأّن َمنحى اإلصاباِت قْد بدأ يف 
سُطِح؛  وكانْت ِدراسٌة ُنِشرت  التَّ

يف الـ »َفايَناْنشاْل َتايز« وَنقلْتها 
»أخبار الوطن« قْد أّكدت »أّن 
ح ُثبوَت  ِقراءًة يف األرقاِم ُتوضِّ

عدِد الَوفّياِت بسبِب ُكورونا لعّدِة 
أّياٍم«؛ ما ُيعِطي االنطباَع بأّن ما 
اُتِخَذ من إجراءاٍت َقد ساهَم يف 

تقيِق هذِه الَنتاِئج؛ الّطرُح ذاُته 
أّكَده - بعَد ذلَك - البروِفّسور 
بلحوسني عضُو جَلنِة ُمتابعِة 

ي كورونا يف اجلزاِئر،  َتطّوِر تفشِّ
ي اعتبَر أّن اجلزائَر قْد تكوُن  والذِّ

َتاوَزت مرحلَة َذروِة اإلَصاباِت.
ر لبدايِة  ي ُيؤشِّ اِني الذِّ   األمُر الثَّ

حُكِم يف الَوضِع هَو ارتفاُع  التَّ
ي يتُم إجراؤَها  َعدِد الّتحاليِل التِّ
ي بلغِت األلَف، بعَد أن  يومًيا، والتِّ
كانْت يف البدايِة ال َتتجاوُز املائَة 
ُل  واملائتنِي، ورغَم ذلك ال ُيسجَّ

ارتفاًعا يف عدِد امُلصابنَي بشكٍل 
ر الّثالُث، فَينطبُق  كبير. أّما امُلؤشِّ

على عودِة حالِة الَوفياِت إلى 
االستقراِر إلى أقِل من عشِر وفياٍت 

بعَد أن َتاوَزت يف أوقاٍت سابقٍة 
الِعشريَن حالًة يف أربٍع وعشريَن 

ُر الّرابُع هو االرتفاُع  ساعًة. واملؤشِّ
فاء،  امُلضطرُد لعدِد َحاالِت الشِّ
بعَد اعتماِد بُرتوكوِل الِعلج بـ 
ي  »الكُلوروِكني«، والّتعِديلت التِّ

أدِخلت َعليه. 
مؤشراٌت ُمطمِئنٌة غيَر أّنها قد 

فاؤِل إلى َنقيِضها  ل حالَة التَّ ُتوِّ
إْن لم يلتِزْم الّناُس باحَلجِر 

حي والّتباعِد االجتماِعي،  الصِّ
وَغيِرهما من أدواِت ُمحاربِة الَوباء 

الِوقائّيِة؛ ويِتم بذلَك الّتراِخي 
بدواِعي االُمباالِة وُجرعاِت األمِل 

الّزاِئدة. 
َع على  فل يحُق اليٍّ كاَن أن ُيضيِّ
اجَلزائِر فرصَة اخُلروِج من هِذه 

امِلنِة بأقلِّ األضراِر، وقْد أصَبحت 
هِذه الُفرصُة على َمرمى َحجٍر.

بلوُغ حاالِت الّشفاء 1204 حالًة واستقراٌر يف عدِد الَوفيات 
الجزائُر َتّتِجه نحَو تسطيِح ُمنحنى »كوفيد- 19«

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلح املستشفيات، أمس األربعاء، 
عن تسجيل 52 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف 
اجلزائر.وأوضح الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي 

فيروس كورونا، جمال فورار، أّن إجمالي املرضى املتماثلني للشفاء 
ارتفع ليبلَغ 1204 حالة شفاء. كما كشف املتحدث عن تسجيل 99 
حالَة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حاالت اإلصابة 
بالوباء إلى 2910.وحسب املتحّدث ذاته، فقد مت تسجيل 10 وفيات 

بني املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حاالت الوفيات 
إلى 402 ضحيًة.، يا خضع ويخضع 4852  مريًضا، بينهم مصابون 
وآخرون إصابتهم غير مؤكدة، لبروتوكول العلج »كلوروكني«، الذي 

يعتمد أساًسا كمضاد للماالريا، حسب املتحدث ذاته.
خالد دحماني

اإلفراُج عـن رجِل األعَمال عبد 
ـادي بُشـروط المالك بـن حمَّ

 استفاد رجل األعمال، عبد املالك بن حمادي من إجراء 
اإلفراج املشروط، أمس األربعاء.

وهذا بقرار من مغرفة االتهام لدى مجلس قضاء اجلزائر 
العاصمة.

تدر اإلشارة إلى أّن صاحب شركة “كوندور”، متابع 
بتهمة احلصول على امتيازات غير مبّررة وتهريب أموال 

إلى اخلارج وممتلكات يجهل مصدرها.
ق.و

سكيكدة

هــالُك طفــلٍة إثـَر لدغـِة أفعـى 
تبلغ  طفلة  لقيت 
سنوات   6 العمر  من 
تعرضها  بعد  حتفها 
سامة  أفعى  للدغة 
على مستوى منزلهم 
ببلدية  العائلي 
بوالية  السبت، 
نقلت  و . ة سكيكد
»أخبار  مصادر 
الطفلة  أن  الوطن« 

)ب. مروى( تعرضت للدغة أفعى بطول املترين عندما كانت 
داخل بيت العائلة الطوبي.ورغم محاولة نقل الطفلة املصابة 
نحو العيادة متعددة اخلدمات بالبلدية ذاتها ، إال أنها فارقت 
مصلحة  نحو  الضحية  جثة  تويل  ليتم  سريعا.  احلياة 
حفظ اجلثث مبستشفى محمد دندان يف عزابة، فيما فتحت 

املصالح األمنية تقيًقا يف احلادثة.
جمال بوالديس

بلسان: عبد العزيز تويقر 

بصورة  الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  فندت 
التي  الكاذبة  والتصريحات  اإلدعاءات  قطعية، 
صدرت ضد إطارات وأعوان شرطة احلدود والتي 
اإلجتماعي  التواصل  شبكات  على  نشرها  مت 
إجلء  عملية  بخصوص  وهذا  بشدة،  وأدانتها 
رحلت  منت  على  واملقيمني  الفرنسيني  املواطنني 
جوية خاصة تابعة للخطوط اجلوية الفرنسية 

من مطار ''هواري بومدين'' الدولي باجلزائر.
الوطني،  لألمن  العامة  للمديرية  بيان  وأوضح 
أمس، أّن عمليات اإلجلء ُتسّير من قبل قنصلية 

قوائم  على  التسجيلت  وأّن  املذكورة،  الدولة 
عبر  تتم  الفرنسية  اجلوية  اخلطوط  شركة 
الشركة  تتلقاها  التي  القصيرة  النصية  الرسائل 
حفظها  ويتم  حسابها،  يف  الهاتفية  أرقامها  على 
من قبل املعنيني باإلجلء عبر املوقع اإللكتروني 
باجلزائر  الفرنسية  العامة  بالقنصلية  اخلاص 

العاصمة.
التذاكر  اقتناء  »عملية  يقول:  البيان  وواصل 
اإلجلء  قوائم  يف  املسجلني  لألشخاص  بالنسبة 
تتم  وضواحيها  العاصمة  باجلزائر  والقاطنني 
الفرنسية،  اجلوية  اخلطوط  وكالة  مستوى  على 
مستوى  وعلى  »األوراسي«،  بفندق  مقرها  الكائن 

املوجودة  الفرنسية  اجلوية  اخلطوط  وكالة 
بالنسبة  الدولي،  بومدين''  ''هواري  مبطار 

لألشخاص الوافدين من داخل الوطن«.
وأكدت املديرية ،يف بيانها، أّن الدخول إلى املنشأة 
اجلوية  باخلطوط  اخلاصة  للرحلت  املطارية 
املسجلني  لألشخاص  إاّل  مسموح  غير  الفرنسية 
للنقل  الوكالة  بتلك  املتعلقة  القوائم  يف  فعلًيا 
اجلوية  اخلطوط  محطة  مدير  وأن  اجلوي، 
القنصلية  عن  وممثل  أمنها  وضابط  الفرنسية 
عند  املكلفون  هم  اجلزائر،  يف  الفرنسية  العامة 

التسجيل  من  بالتحقق  املطارية  املنشأة  مدخل 
القوائم  هذه  على  املعنيني  لألشخاص  الفعلي 
املنشأة  إلى  وهم املسؤولون عن دخول األشخاص 

املطارية من عدمه.
احلدود،  شرطة  مصالح  أن  إلى  ذاته  البيان  وأشار 
التي سبق لها أن أطرت عدة عمليات إجلء خاصة 
البلدان،  من  العديد  نحو  واملقيمني،  باألجانب 
ليس لها أية مسؤولية يف محاولة بعض املرشحني 
اخلطوط  قوائم  يف  املسجلني  وغير  لإلجلء 
املطارية  املنشأة  إلى  الدخول  الفرنسية  اجلوية 

دون جدوى.
خالد دحماني

امُلديرّية العامُة لألمِن الوطني: 

 الخبُر الُمتَداوِل حول إجالِء الفرنسيِّين إشاعٌة مغِرَضة

السهر على السير احلسن لهياكل الوزارة باستثناء أركان اجليش

صـدوُر َمرسـوٍم رئاسـّي ُيحـِدد مهـاَم 
فـاع  األميـِن العـام لـوزارة الدِّ

 

تضمن العدد األخير من اجلريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يحدد مهام األمني العام 
لوزارة الدفاع الوطني، خاصة السهر على السير احلسن لهياكل الوزارة باستثناء أركان 

اجليش.حدد املرسوم الرئاسي مهام األمني العام لوزارة الدفاع الوطني وصلحياته، 
حيث كلفه بالسهر على السير احلسن لهياكل الوزارة باستثناء أركان اجليش، إلى جانب 
مساعدة وزير الدفاع يف إدارة الوزارة وتسييرها بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها 
ومراقبتها، كما ضّمن رفع تقرير عن نشاطاتها لوزير الدفاع يف مهامه. كما يكن لألمني 

العام لوزارة الدفاع االضطلع بأي صلحيات أو مهام خاصة قد يسندها إليه وزير 
الدفاع.ويخّول لألمني العام لوزارة الدفاع يف حدود صلحياته وتت سلطة وزير الدفاع 

اإلمضاء باسم وزير الدفاع على جميع العقود واملقررات مبا فيها القرارات. ويحدد 
تضمني األمانة العامة لوزارة الدفاع وكذا صلحيات مكوناتها بقرار من وزير الدفاع. 

كما أوضح املرسوم الرئاسي أن كل األحكام املخالفة لهذا املرسوم تلغى.
رحمة عمار 

رات ُمؤشِّ



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

