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أدَلجـُة النَّـــِص
 كاَن صدوُر »َنَمة« )1956( خرًقا للِمعياِر 
ظِر  بالنَّ اخَلمسينّياِت،  يف  امُلتواِتر  رديِّ  السَّ
َجعلها  ما  ُعدوٍل ِجذرّيٍة؛  َمّيَزها من  ما  إلى 
ُمفارَقٌة  ها  أنَّ رأى  الّذي  الَقارِئ  انتباَه  ُتلِفُت 
امَلوِقف  ولعلَّ  اِئقة.  وللذَّ قدية،  النَّ لألجهزِة 
هذا  يف  ذلَك  ص  ُيلخِّ الِفرنسّي  قدَي  النَّ
مَط  النَّ وضَع  ٌد،  ُمتفرِّ أدبيٌّ  نوٌع  ها  الّرأي:«إنَّ
األمُر  يعْد  حرٍج«.لْم  يف  األوربَي  وائَي  الرِّ
يتعّلُق باالختالِف، َبل بالّنوِع يف حدِّ ذاِته، 

وذاَك ما أربَك الِقراءَة- آنذاك!

د.الّسعيد بوطاِجين 	15

َبرامُج الَقنواِت اجَلزائرّية يف رمضان: عنٌف، َتاوزاٌت أخالِقّية.. وافتقاٌر للِمهنّية

 الُمشاهد.. الُمشاهد..َغاضب! َغاضب! 

مضاِنية  مود وتغييِر الَعاداِت الرَّ مدينُة الُوروِد بيَن الصُّ
وتقاليٍد  بعاداٍت  امُلعّظَم  رمضاَن  شهَر  الُبليِدية  الَعائالُت  تستقبُل 
الَعريقِة، فللعاِئالت  اريِخّية  التَّ الِواليِة  َتعكُس موروَث هذه  ُمتنّوعٍة 
الَكرمي، خاصًة  َرمضان  التحضير لشهِر  مَلساَتها اخلاصَة يف  الُبليديِة 
و«َقلب  »الزالبيِة«  كـ  احَللوياِت،  وِصناَعة  األطباِق  بإعداِد  يتعّلُق  ما 
لة يف »الّشربات«، التي ال  الّلوز« و«الَقطايف« وحتى امَلشروبات امُلتمثِّ
ميكُن االستغناَء عنها، ناهيَك عن تنظيِف امَلنازل وإعادِة طالئها مع 

شراِء أواٍن َجديدة.

04 02

16

فاء فيما َتماَثل 51 َمريضا للشِّ
االسِتهتاُر يرفُع عدَد اإلصاباِت 
إلى 199 حالًة في 24 ساعًة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس األربعاء، عن 

تسجيل 51 حالة شفاء جديدة بني 
املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر. 
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة 

العلمية ملتابعة تفشي فيروس 
كورونا، البروفيسور جمال فورار، 
أّن إجمالي عدد املرضى املتماثلني 
للشفاء ارتفع ليبلغ  1702 حالة 

05
 تبسة   

حـة يأمــُر  ُمديـر الصِّ
بَفتِح الِعيادات الَخاصـة 

أمـام المـَرضـــــى
06

البيض 

ا  إخضــاُع 29 شخصــً
حــــي للَحجــــِر الصِّ

08
متنراست

أطبـــاٌء وَناشطــوَن 
روَن من  ــون يحذِّ جمعِويُّ
موجـِة وبـاٍء ثاِنّيـة!

04
غربي   البالد

4 واليـات محــرومة 
مـن التــزّود بالمـياه 
منذ الثالثاء المنقضي

قاليد  ة وِعني متوشنتالوباء فرَض الّتخلي عن العديِد من التَّ َشملت والياِت: الَعاصمة ُبومرداس الُبليدة املديَّ

جّراد ُيلغي قراَر َتحويِل األراِضي الِفالحيَّة إلى ُمنشآٍت ُعمراِنية
جراد،  العزيز  عبد  األّول،  الوزيُر  أصدَر 
أراٍض  ِقطع  َتصنيِف  بإلغاِء  يقِضي  قراًرا 
إلناِز  ُعمرانية،  مناطَق  إلى  فالحّية 
َسكناٍت وَتهيزاٍت ُعمومّية فوقها. يذكُر 
تقدُر  فالحّيٍة  أراٍض  يخّص  القراَر  أّن 
مساحُتها بـ 156 هكتارا موّزعة عبَر عّدِة 

واليات.

اجَلزائرّية!  الَقنواِت  أَشاِهُد  اجَلزائرّية! ال  الَقنواِت  أَشاِهُد  ُبوباكير: ُبوباكير: ال 
إعذار الشروق و نوميدياإعذار الشروق و نوميديا

للُمشاِهد ُتقّدُمه  ظر فيما  النَّ إعادِة  إلى  َماسٍة  للُمشاِهدالَقنواُت بحاجٍة  ُتقّدُمه  ظر فيما  النَّ إعادِة  إلى  َماسٍة  الَقنواُت بحاجٍة  ُبوطاِجني: ُبوطاِجني: 
حاجي:حاجي: ينبِغي اخلروُج من َزاويِة إعداِد برامٍج يف آِخر حلظٍة ينبِغي اخلروُج من َزاويِة إعداِد برامٍج يف آِخر حلظٍة

يناريو السِّ اجَلزائرّية يف كتابِة  وايِة  بالرِّ رورّي اإلقتداُء  الضَّ ِمن  يناريو  السِّ اجَلزائرّية يف كتابِة  وايِة  بالرِّ رورّي اإلقتداُء  الضَّ ِمن  الّسائح:الّسائح: 

0303
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أخبار السياسة
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قال إن قطاعه رافق الحكومة في الجائحة.. جريدان:

نحَو طرِح صيغٍة َجديدة لـ »أونساج«
 دوَن ُمعامالٍت ِربوّية 

صفية. ن
إذاعية،  تصريحات  يف  الوزير،  وقال 
إن قرار حتويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
املؤسسات  قطاع  إلى  »أونساج«  الشباب 
الصغيرة والناشئة سيتم يف غضون 5 أيام، 
موضحا أنه قد اقترح صيغة جديدة ملشاريع 
تتيح  عليها،  الشباب  لتشجيع  »أونساج« 
املساهمة  قبيل  من  ربوية،  غير  قروضا  له 
حلملة  اختيارية  ستكون  وأنها  املرابحة،  أو 
قدمه  الذي  العرض  إلى  مشيرا  املشاريع. 
عرض  وزاري  اجتماع  خالل  للحكومة، 
االعتبار  بعني  يأخذ  »ستارت«،  نظام  فيه 
املؤسسات  فيها  وقعت  التي  التشعبات 
»أونساج«،  بصيغة  املنشأة  الصغيرة 

قروض  بإتاحة  تتعلق  مقترحات  وشمل 
بأنه  أفاد  الشباب، حيث  لفائدة  ربوية  غير 
مبراجعة  تتعلق  للحكومة،  مقترحات  قدم 
بإنشاء  يسمح  مبا  العمومية  الصفقات 
الصغيرة  للمؤسسات  اقتصادية  جتمعات 
على صفقات  احلصول  لها  ويتيح  والناشئة 
املؤسسات  على  حكرا  تبقى  وال  عمومية 

الكبيرة فقط.
رافق  قطاعه  أن  املتحدث  أكد  كما 
وباء  تفشي  مواجهة  يف  احلكومة  جهود 
كورونا، بتصنيع مستلزمات وأدوات الوقاية 
ما  ملرحلة  يستعد  أنه  إلى  ملفتا  والتعقيم، 
اإلنتاج  أدوات  على  للحفاظ  الوباء  بعد 
حتسبا  أنه  إلى  مشيرا  وتطويرها،  الوطني 

سيكون  كورونا  بعد  ما  مرحلة  ملواجهة 
هناك تغيير يف منط االستهالك واملعامالت، 
وبالتالي فإن مصاحله ستشرع يف وضع منصة 
جلمع بيانات كل املؤسسات التي لها عالقة 
برقمنة اإلدارة جلمع بيانات كل املؤسسات 

الناشئة حتقيقا لهدف »صفر ورق«.
أن  جريدان  كشف  ذاته،  السياق  ويف 
االستثمار«  دعم  »صندوق  مشروع  هناك 
الوطنية  البنوك  مع  بالتعاون  قريبا  سيطلق 
يهدف خللق وهيكلة أنظمة بيئية، الهدف 
أن  إلى  ملفتا  الصغيرة  املناوالت  دعم  منها 
ذلك يشمل الزراعة والصناعات التحويلية.

َد لصالحياِت األمين الَعام لوزارة الدفاع تّبون يعّدل المرسوَم الُمحدِّ

عّدل رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، املرسوم الرئاسي الذي صدر بتاريخ 8 أفريل
 2020، والذي يحدد صالحيات األمني العام لوزارة الدفاع الوطني.

املرسوم  من   4 املادة  شمل  أنه  الرسمية  باجلريدة  األربعاء  أمس  الصادر  التعديل  وأوضح 
السابق، وباتت تنص على أنه: “يخوَّل لألمني العام لوزارة الدفاع الوطني يف حدود صالحياته 
العقود  الوطني على جميع  الدفاع  وزير  باسم  اإلمضاء  الوطني،  الدفاع  لوزير  املسبقة  وباملوافقة 
واملقررات مبا فيها القرارات، وبالتنسيق مع رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي”، وذلك بعدما 
كانت املادة يف املرسوم الصادر بتاريخ 8 أفريل تنص على أنه: “يخوَّل لألمني العام لوزارة الدفاع 
الدفاع  وزير  باسم  اإلمضاء  الوطني،  الدفاع  وزير  سلطة  وحتت  صالحياته  حدود  يف  الوطني 

الوطني، على جميع العقود واملقررات مبا فيها القرارات”.
ابتسام بوكثير

تّبون ُينِهي مهاَم 7 ُسفراٍء فوَق العاَدة
مفوضني  العادة  فوق  سفراء  سبعة  مهام  إنهاء  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  قّرر 

للجمهورية اجلزائرية وتكليفهم بوظائف أخرى.
رئيس  فإن  األربعاء،  أمس  الصادر  الرسمية  اجلريدة  من  األخير  العدد  يف  جاء  وحسبما 
اجلمهورية وقع مرسوًما رئاسًيا يوم 18 أفريل اجلاري إلنهاء مهام سبعة سفراء فوق العادة مفوضني 

عن اجلزائر، وهذا من أجل تكليفهم بوظائف أخرى.
ويتعلق األمر بكل من صالح فرنسيس بكينيا وعلي بن زرقة بالدمنارك، باإلضافة إلى كل 
من محمد صالح لعجوزي بعمان وصالح لبديوي ببولندا. كما مت إنهاء مهام كل من عبد احلميد 
عبداوي بصفته سفيًرا فوق العادة بالكويت، باإلضافة إلى عبد القادر حجازي بصفته سفيًرا يف 

جمهورية اليمن وعزوز باعالل بالنيجر.
خالد دحماني

 

.. بن بوزيد: حي ُمستقرٌّ قال إَن الوضع الصِّ
-إمكاناُت الجزائِر ُتتيُح لها التَّحكَم في الوضِع الوبائيِّ 
الطمأنة،  الرحمان بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات لغة  اعتمد عبد 
اليوم من  اجلزائر  متتلكها  التي  إن اإلمكانات  إذ  اجلزائر مستقرة،  الوبائية يف  الوضعية  إن  قائال 

شأنها أن تتيح لنا التحكم يف وضعية وباء كورونا.
وجاء ذلك يف تصريح له أدلى به يوم الثالثاء املنقضي عقب زيارته التفقدية ملختلف املصالح 
الصحية باملؤسسة االستشفائية »سي احلواس«، التابعة لوالية تندوف حيث أكد أن الوضعية 
الوبائية مستقرة يف اجلزائر وال تبعث على القلق، مؤكدا أن اإلمكانات البشرية واملادية املتوفرة 

اليوم من شأنها املساعدة يف التحكم يف الوضعية الوبائية لفيروس كورونا املستجد ».
مرجعا  حاليا،  اخلطر  عن  بعيدة  تندوف  والية  أن  إلى  املتحدث  أشار  السياق،  هذا  ويف   
الوقائية  اإلجراءات  وإلى  املستجد  الفيروس  ملجابهة  املسخرة  اإلمكانات  إلى  ذلك  يف  الفضل 

املطبقة بشكل صارم ودقيق من قبل مسؤولي القطاع.
متعددة  بالعيادة  املوجودة  الطبية  االستعجاالت  مصلحة  الوزير  عاين  أخرى،  جهة  ومن 
اخلدمات »بن يوسف بن خدة« بتندوف، والتي اطلع بها على ظروف استقبال املرضى، ووضعية 
التجهيزات التي وحسب الشروح املقدمة من قبل موظفي العيادة، فإن هناك عدد منها تتطلب 

صيانة دورية. 
ويف هذا الصدد، استمع الوزير إلى انشغاالت عدد من األطباء التي متحورت باخلصوص 

حول توفير السكن املجهز من أجل احلفاظ على استقرار اإلطارات الطبية بهذه الوالية.
أحمد بوكليوة

 
 

تحّدث عن مصير الّسنة الدراسية. . وزير التربية: 
سنتوّصُل إلى حٍل ُيرضي جميَع األطَراف

 
مع  جمعه  لقاًء  وزارة،  مبقر  األربعاء  أمس  واجعوط،  محمد  الوطنية،  التربية  وزير  ترأس 
املجموعة الثانية ملمثلي النقابات املعتمدة يف قطاع التربية. ويأتي هذا اللقاء قصد التشاور حول 
فرضه  الذي  الظرف االستثنائي  الدراسية »2020-2019« يف ظل  السنة  نهاية  أعمال  تنظيم 

انتشار وباء فيروس كورونا.
وأكد الوزير أّن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات مع الشركاء االجتماعيني قصد 
التعرف على وجهة نظرهم ورأيهم واقتراحاتهم فيما يخص تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية، 
بصفتهم قوة اقتراح حقيقية وذلك وفقا لاللتزام الذي وعد به يف الرسالة التي وجهها لألسرة 

التربوية.
وقال الوزير إنه يتوجه بالشكر اجلزيل لكل النقابات اّلتي أبانت عن حس عاٍل من املسؤولية 
يف ظل الظروف العصيبة التي متّر بها البالد، وسجل باستحسان كبير انخراط العديد منها يف 
الهبات التضامنية لفائدة املتضررين من اجلائحة التي أملت ببالدنا من جهة، وعلى إقدامها على 
طرح مبادرات استباقية بخصوص تنظيم أعمال نهاية املوسم الدراسي اجلاري وما ميكن اتخاذه 
من تدابير بشأن االمتحانات الوطنية املدرسية، باعتبارهم أساتذة قبل أن يكونوا نقابيني كون 

مصلحة التلميذ يف صلب اهتماماتهم أيضا.
الشركاء االجتماعيني  الوزارة على  تقترحها  التي  املبدئية  املرتكزات  أّن  أّكد واجعوط  كما 
الدراسة  تعليق  مواصلة  حال  يف  بديلة  حلواًل  يتضمن  توافقي  تصور  بناء  أساسها  على  ميكن 
باملؤسسات التعليمية، أو استئنافها بعد رفع احلجر الصحي وفق إجراءات مالئمة ملزاولة النشاط 

التربوي التعليمي.
خالد دحماني

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، ياسين جريدان، عن طرح قطاعه صيغة جديدة من »أونساج« تلغي 
المعامالت الربوية، مؤكدا أن الصيرفة اإلسالمية سيكون لها مستقبل كبير في الجزائر لدعم عدة مشاريع اقتصادية.

أصدر الوزير األول، عبد العزيز جراد، 
أراٍض  قطع  تصنيف  بإلغاء  يقضي  قرارا 
فالحية إلى مناطق عمرانية إلجناز سكنات 
عدة  مستوى  على  عمومية  وجتهيزات 

واليات، بلغت مساحتها 156 هكتارا.
اجلريدة  يف  صدر  الذي  املرسوم  وأشار 
الرسمية إلى أن األمر يتعلق بأراٍض فالحية 
البليدة،  وهي  واليات،   5 مستوى  على 
اجلزائر، املدية، عني تيموشنت وبومرداس، 
 24 من  أزيد  حتويل  قرار  الوزير  ألغى  كما 
هكتارا قد سحبت من مستثمرات فالحية 
جماعية إلنشاء سكنات “عدل” إلى قطعة 
بوعينان  مبنطقة  هكتار   6 مبساحة  أرضية 

كانت مخصصة إلجناز محطة لتصفية املياه 
املستعملة.

وبوالية اجلزائر، ألغى جراد قرار حتويل 
أزيد من 83 هكتارا عبر مناطق سطاوالي، 
املعاملة  توتة،  بئر  السحاولة،  طاية،  عني 
منشآت  إلجناز  موجهة  كانت  وزرالدة 
جديد  مقر  بينها  من  عمومية،  عمرانية 
اإلقليم  عن  اجلوي  الدفاع  قوات  لقيادة 
مبنطقة السحاولة مبساحة 13 هكتارا وأراٍض 
برنامج سكنات عدل  كانت موجهة إلجناز 

ببئر توتة وزرالدة واملعاملة.
وبوالية املدية، مت استرجاع 25 هكتارا 
يف  سكنا   1527 إلجناز  مخصصة  كانت 

الشأن  هو  وكذلك  “عدل”،  صيغة  إطار 
عني  بوالية  هكتارا   12 من  ألزيد  بالنسبة 
بومرداس،  والية  جانب  إلى  تيموشنت، 
فالحية  أراٍض  حتويل  قرار  إلغاء  مت  حيث 
هداج  ووالد  العامر  شعبة  بودواو  مبنطقة 

إلجناز منشآت تربوية.
قطع  حدود  لتعيني  األول  الوزير  ودعا 
واملقدرة  املذكورة،  الفالحية  األراضي 
مساحتها إجماليا بـ 156 هكتارا و19 آر و21 
سنتيار طبقا للمخططات امللحقة بأصل هذا 

املرسوم.
 صفية. ن

مت تصدير أكثر من 1000 طن من التمور 
اجلزائرية منذ بداية وباء كورونا نحو فرنسا، 
هواري  مطار  من  انطلقت  طنا   20 منها 
بومدين الدولي، حسبما صرح به رابح ميدو 

املدير العام لفرع الشحن باجلوية اجلزائرية.
أكد رابح ميدو املدير العام لفرع الشحن 
باجلوية اجلزائرية أن نقل البضائع غير معني 
بتعليق الرحالت، موضحا أن اجلزائر قررت 
والسلع  اإلستراتيجية  املواد  تصدير  عدم 
يسمح  التي  التمور  إال  االستهالك  واسعة 
قامت  اجلزائر  أن  مؤكدا  فائضها،  بتصدير 
التمور  من  طن   1.000 من  أكثر  بتصدير 
اجلزائرية نحو فرنسا منذ بداية وباء كورونا، 
مشيرا إلى أن اخلطوط اجلوية اجلزائرية رفعت 

من قدرات عمليات استيراد وتصدير السلع 
 5 من  الرحالت  عدد  ليتضاعف  والبضائع 
إلى 6 رحالت أسبوعيا نحو فرنسا قبل بداية 
وباء كورونا إلى نحو 20 رحلة أسبوعيا، منذ 
اجلوي  النقل  حركة  وتعليق  الوباء  انتشار 

والبحري بني الدول.
املتوفرة  السعة  أن  إلى  املسؤول  وأشار 
 30 من  هي  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  لدى 
تصدير  يتم  أنه  مضيفا  يوميا،  طنا   50 إلى 
رحلتني  مبعدل  فرنسا  نحو  اجلزائرية  التمور 
العاصمة  باجتاه  يوميا  رحالت  ثالث  إلى 
ومارسيليا،  ليون  ومدينتي  باريس  الفرنسية 
كبيرا  وجودا  تعرف  التي  املدن  نحو  أي 
على  الطلب  ُتكثر  والتي  اجلزائرية  للجالية 

التمور خصوصا يف شهر رمضان.
الشحن  لفرع  العام  املدير  مساعد  وقال 
باجلوية اجلزائرية عاليلي الياس، من جهته، 
للشحن  املخصصة  اجلزائرية  الطائرات  إن 
تقوم يوميا بنقل التمور ذهابا، مبا أنه املنتوج 
الوحيد القابل للتصدير، جالبة أثناء العودة 
لفائدة  استيرادها  يتم  أخرى  وسلع  معدات 
خصوصا  خواص،  أو  عموميني  متعاملني 
أكد  ذاته،  السياق  ويف  الصيدالنية.  املواد 
املتحدث أن طائرات الشحن اجلوي اجلزائرية 
تقوم بإجالء جثامني املغتربني اجلزائريني غير 

املتوفني بوباء كورونا لدفنهم باجلزائر. 
أحمد بوكليوة

شملت كاّل من العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية وعين تموشنت
جّراد ُيلِغي قراَر تحويِل أراٍض فالحية إلى ُمنشآٍت ُعمرانية

الجوّية الجزائرية خّصصت 4 طائرات خالل أزمة كورونا
تصديُر أزيد من 1000 طٍن من التُّمور نحَو الخارج 



من إعداد: صارة بوعياد
 

الكاتب واإلعالمي عبد العزيز 
بوباكير: ال أتاِبُع القنواِت 

الَجزائرّية! 

 قال الكاتب واإلعالمي عبد العزيز 
الوطن«:  لـ »أخبار  بوباكير، يف تصريح 
جزائرية  قنوات  لدي  ليس  »لألسف، 
تلويث  أحب  ال  ألني  هلل،  واحلمد 
مخي«، هكذا اكتفى صاحب »بوتفليقة 
رجل القدر« باإلجابة عن سؤال يخص 
برامج القنوات التلفزيونية اجلزائرية التي 

تبث يف شهر رمضان الفضيل.

الكاتب سعيد بوطاجين: نحُن 
بحاجٍة َمّاسة إلعادِة الّنظر في 

كلِّ ما ُيقدم للُمشاِهد

بوطاجني  سعيد  الكاتب   قال 
أتابع  ال  »صدقا  الوطن«:  »أخبار  لـ 
الثواني  بعض  إال  اجلزائرية  القنوات 
أتابع  ما  وعادة  مستواها،  أعرف  ألني 
أخبار »كوفيد 19« يف البلد، فأغلب هذه 
استثناءات  مع  كورونا،  تشبه  القنوات 
مشاهدة  أفضل  أنا  وعليه  جدا،  قليلة 
»ناشيونال جيوغرافيك«، على أن أضيع 
كمستوى  سوقية،  قنوات  مع  وقتي 
وبني  بينها  أميز  أعد  لم  التي  وكلغة 

األسواق الشعبية«.
باهلل«:  »أعوذ  صاحب  وأضاف   
النظر  إعادة  إلى  ماسة  بحاجة  »نحن 
بداية  للمشاهد،  يقدم  ما  كل  يف 
الفكاهية  احلصص  إلى  األخبار  من 
االستثناءات  أن  املؤكد  واملسلسالت، 
راقية  قنوات  تصنع  ال  لكنها  قائمة، 
القنوات  أفضل  لذلك  للمنافسة  مؤهلة 

األجنبية ألنها تقدم حصصا راقية«.

الروائي الحبيب الّسائح: من 
واية  الّضروري االقتداُء بالرِّ
الجزائرية لكتابِة الّسيناريو

السائح  احلبيب  الروائي  صرح 
الضروري  من  بأنه  الوطن«  »أخبار  لـ 
االقتداء بالرواية اجلزائرية سواء املكتوبة 
بالعربية أو بالفرنسية، لكتابة السيناريو 
للمشاهد  ميكن  الرواية  من  فاالقتباس 
من أن يرى نفسه ويعيش واقعه حيث 
وحتى  وتقاليده  عاداته،  ثقافته،  يجد 

تاريخه ومصيره.
من  اليوم،   جنده،  ما  أن  موضحا 
االسم  على  انطوت  تلفزيونية  برامج 
الفكرة   صاحب  أن  جند  حيث  الواحد 
هو نفسه صاحب اإلنتاج وحتى كاتب 
من  ينقص  ما  وهو  واملمثل،  السيناريو 

القيمة الفنية للبرنامج أو املسلسل.
»كولونيل  صاحب  قال  كما 
الزبربر«:  »يستلزم على كتاب السيناريو 
أن يكونوا متمكنني من األدوات اخلاصة 
حيث  ذاته،  بحد  القائم  الفن  بهذا 
نصوصا  حتضر  املتطورة  البلدان  جميع 
كتابة  »لنترك  بقوله  موضحا  قوية«، 
فالسيناريو  التخصص،  ألهل  السيناريو 
املجتمع  صورة  ينقل  الذي  الضمير  هو 
داعي  فال  ذلك  غير  كان  وإن  لغيره، 
مبجتمعنا  لها  بأشياء ال صلة  يتعبنا  أن 

فيتعب نفسه ويتعب املشاهد«.
كما أكد السائح  أن السيناريو ليس 
لعبة أو تسلية، وإمنا مسؤولية كبيرة جدا 
الفيلم  يشاهدون  الذين  املاليني   أمام 
سلبا  إما  سيؤثر  وبالتالي  املسلسل،  أو 
»أخبار  لـ  مبرزا يف حديثه  إيجابيا،   أو 
الوطن«: »حني يكتب السيناريو انطالقا 
مراعيا  يكون  الرواية  أو  القصة  من 
للحقائق وينقل املشاهد االنتكاسات أو 

االنتصارات«.
»زمن  رواية  صاحب  كتب  وقد 
النمرود«، يف هذا السياق يف منشور له 
يقرأ!، مدير  الفايسبوك: »ال أحد  على 
الثقافية  دائرته  يقرأ، مدير  التلفزيون ال 
يقرأ،  ال  »السيناريست«  يقرأ،  ال 
املمثل  يقرأ،  ال  املخرج  يقرأ،  ال  املنتج 
الرواية  عن  أحتدث  إني  يقرأ...،  ال 

االقتباس  مصدر  هي  التي  اجلزائرية 
كانت  األمريكية  )الرواية  والتحويل 
الرواية  و)كذلك  الذهبي(  هوليود  كنز 
تسيطر  ال  فكيف  بصراحة،  املصرية، 
الذوق  مستوى  فينحط  الرديئني  رداءة 

إلى هذه الدرجة!(.

 الناقد نبيل حاجي: يجُب الخروُج 
من زاوية الّتحضير لرمضان في 

آخر َلحظة 

الناقد  قال  نفسه،   الشأن    ويف 
حاجي  نبيل  واألكادميي   السينمائي 
املستوى  أن  »أعتقد  الوطن«:  »أخبار  لـ 
الهزيل الذي جاءت به البرامج الرمضانية 
لتراكم سلبيات  العام هي محصلة  هذا 
املمارسة  يف  الزمن  من  عقد  من  ألكثر 
التلفزيونية العمومية منها واخلاصة، وهو 
استخفاف باجلمهور وعدم احترام أذواق 

املتلقني من املشاهدين«.
عدد  »تابعت  حاجي:  وأضاف  
مسلسالت  كانت  سواء   البرامج  من 
اخلفية،   الكاميرا  وحتى  سيتكوم  أو 
العمل  إلى  ال  ترقى  ال  واحملصلة 
طبعا(  طفيفة  )باستثناءات  التلفزيوني 
ونحن  الفضيل،  الشهر  حرمة  إلى  وال 
بسبب  خاصا  إنسانيا  وضعا  نعيش 
عن  ناهيك  الكورنا،  فيروس  جائحة 
والتصورات  الكتابة  هزيلة يف  مستويات 

البصرية أو حتى الدرامية«.
وأوضح املتحدث يف  السياق ذاته: 
»ومن جهة ثانية، عكس ما تقدم غياب 
بالنسبة  سواء  برامجية  إستراتيجية  أي 
العمومية  وحتى  اخلاصة  القنوات  إلى 
رمضان  شهر  برنامج  مع  تتعامل  التي 
يف آخر حلظة، ناهيك عن إسناد مهمة 
البرامج  هذه  من  البعض  إنتاج  تنفيذ 
يفتقدون  املهنة  على  دخالء  ألسماء 
إلى املهنية وحس اإلبداع، وعليه أعتقد 
وزارة االتصال، ومن  الواجب على  من 
خاللها سلطة ضبط السمعي البصري، 
أن تتدخل بأطر تنظيمية حلث ومتابعة 
هذا  لتجنب  )قانونيا(  املؤسسات  هذه 
أخالقيا  يؤثر  الذي  باملتلقي  االستهتار 
وأطر  شروط  ووضع  مجتمعنا،  قيم  يف 
مستقبلية ملعاينة هاته البرامج قبل بثها 

جماهيريا«.
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أخبار السياسة

ُكّتاب وُنقاد يؤكدون لـ »أخبار الوطن«:

مضانيُة فاقدٌة  البرامُج الرَّ
لالحِترافّية وللِقيمة الَفنّية

نادرة هي البرامج التي صنعت االستثناء 
رّواُد الفضاِء األزَرق ساِخطون على 

مضانّية البرامِج  الرَّ

أما بعض رواد الفضاء األزرق »الفايسبوك«،  فمنهم من أعجب ببرنامج 
»ضياف ربي« الذي شّد انتباه بعض املشاهدين إليه، والذي بث على    قناة 
»النهار تيفي«، حيث وجد محتواه نظيفا وهدفه إنساني يسلط الضوء على 

العائالت املتعّففة  ويقاسمهم األوضاع املزرية.
يف حني نقم الكثير   على برنامج الكاميرا اخلفية »أنا وراجلي« الذي 
ُبثت احللقات األولى منه  قبل صدور قرار إيقاف البث نهائيا، بعد الضجة 
بالتقاليد  صلة  بأي  ميد  وال  فارغا،  محتواه  وجدوا  فالكثير  أثارها،  التي 
والعادات اجلزائرية، وعليه وجهت سلطة ضبط السمعي البصري إنذارا يف 
بيان لها لقناة »نوميديا« بسبب ما تضمنه برنامج الكاميرا اخلفية بعنوان »أنا 

وراجلي«.
من جهتها اعتذرت قناة شروق عن احللقة الثالثة من السلسلة الفكاهية 

»دار العجب« وقررت سحبها من الشبكة البرامجية.
وأعلنت قناة الشروق يف بيان لها، أّنها فتحت حتقيقا مستعجاًل يف هذه 
القضية بعد صدور قرارها بتوقيف كامل لفريق املُعاينة األولية للبرامج وإحالة 
أفراده على املجلس التأديبي. وذكرت البيان أن القناة جلأت إلسقاط السلسلة 

الفكاهية »دار العجب« نهائّيا من الشبكة البرامجية.
أما املنتجة سميرة حاج جيالني،  فكتبت يف منشور لها على الفايسبوك 
»لكي ينجح أي إنتاج يجب توفر العوامل اآلتية: أهمها الفكرة، املوضوع، 
السيناريو، احلبكة، منتج مثقف، مخرج جاد، ممثلني متمكنني، فريق تقني 

متمكن والتمويل الكايف«.
هناك برنامج آخر جاء حتت بند »التجربة االجتماعية« يخص  تقدم فتاة 
من مجموعة من الشباب لطلب الزواج بأحدهم. كما أخذ برنامج »أحوال 
التي تضمنه،  اللقطات  وقته وبعض  النقد، من حيث  الناس« نصيبه من 
وبعيدا عن احملتوى، قالت إحدى املتابعات إن العمل تقنيا ضعيف، التصوير 
هذا  املشاركني،  باملمثلني  مقارنة  احترايف،  ليس  عمل  األلوان،  ومعاجلة 
املعنون »حلظة  املسلسل  الرابعة من  الفايسبوكيني احللقة  الكثير من  وتناقل 
بطريقة غير محترفة،   »16 املغني رضا »ستي  فيه  يبكي  الوداع« يف مشهد 
هذا ونقم الكثير عليه كيف ميكن أن يكون هو املمثل واملنتج وليس هذا فقط 
فارغا  سيناريو  ووجده  احلبر   من  الكثير  أسال  الذي  السيناريو،  كاتب  بل 
أبدى عدم متكنه من األدوات احلقيقية لكتابة السيناريو الذي يستلزم الكثير 
الصحفي  اعتبر  »ميا«،   مسلسل  على  التعليق  ويف  والثقافة.  التكوين  من 
تعرفه  الذي  الفادح  النقص  رغم  بلحاج،  الرزاق  عبد  الثقايف  بالشأن  املهتم 
التلفزيونية خالل الشهر الكرمي فيما يخص األعمال الدرامية  جل القنوات 
بسبب وباء »كورونا«،  الذي أوقف تصوير العديد من األعمال وأيضا نتيجة 
إلغاء أيضا بعض األعمال أبرزها »دقيوس ومقيوس«، ورغم تهاوي مستوى 
اقصد   وهنا  انتباهي،   لفت  درامي  عمل  فيه  أن  إال  املخفية،   الكاميرا 
املسلسل الدرامي »ميا« الذي بثَّ على قناة »اجلزائرية وان« للمخرج التونسي 

مديح بلعيد وشركة اإلنتاج وسطو على رأسها عامر بهلول.

المجلس الوطني للصحفيين: 
ينبِغي لُمنّظمات حمايِة الُمستهلك التَّدخل 
انتقد املجلس الوطني للصحفيني اجلزائريني  ما أسماه »سقطات أجهزة 
الشرخ  توسع  إنها  قائال  الوطني،  اإلعالمي  املشهد  على  احملسوبة  اإلعالم« 
بوسائل  األمر  يتعلق  عندما  العام، السيما  الذوق  يقتضيه  ما  وبني  بينها، 
اإلعالم املرئي واملسموع، خاصة يف ظل الظرف احلالي حيث تبلغ املشاهدة   
أعلى ذروتها، بفعل ظروف احلجر الصحي والنسق العائلي املعهود يف رمضان.
بـ«اإلخفاقات«  السنة   حافلة  لهذه  الرمضانية  البرامج  املجلس  واعتبر 
و«الفشل الذريع« يف نزول غالبية البرامج التلفزية الرمضانية  عند رغبة العائلة 
اجلزائرية، وما يروقها خصوصا يف هذه املرحلة العصيبة. ودعا املجلس للوقف 
وسط  لالستقطاب  واملثيرة  واآلداب،  بالقيم  املخلة  البرامج  لكل  الفوري 
املجتمع، داعيا منظمات حماية املستهلك  إلى التدخل ولعب دورها يف قمع 
املادة اإلعالمية الفاسدة  املوجهة لالستهالك العام خارج مقاييس االحتراف 
املطلوبة. باملقابل، أشار إلى وجود فراغ قانوني »خفي« لكنه بالغ التأثير يف 
احترافية ومهنية املؤسسات اإلعالمية التي ُيتوفى مالكها، األمر الذي يجب 
املراجعة  يف  األمر  واستدراك  املختصني،  طرف  من  دراسة  محل  يكون  أن 

املنتظرة للقانون العضوي املتعلق باإلعالم.                                 ق.و

اقتربت »أخبار الوطن« من الكتاب والنقاد الجزائريين الستطالع رأيهم في  البرامج التلفزيونية  التي عرضت على 
القنوات الجزائرية   خصيصا لشهر رمضان، حيث أكدوا على حالة الرداءة التي تعيشها أغلب البرامج والمسلسالت 

الفاقدة لالحترافية ولإلبداع وللقيمة الفنية على مستوى كتابة السيناريو والتمثيل، بحسبهم.
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الوباء دفعها للّتخلي عن العديد من تقاليدها العريقة

مــوِد  مدينـُة الوروِد  بــين  الصُّ
مضاِنيــة  اداِت  الرَّ وتغييــِر العــَ

عبد الناصر حمودة
طالء المنازل وتخليل الخضروات 
وشراء التوابل  أهم التحضيرات

منذ  البليدية،   العائالت   تشرع 
تنظيف  يف  شعبان،  شهر  أيام  أولى 
تبركا  جديد  من  طالئها  وإعادة  املنازل 
بقدوم شهر رمضان الكرمي الذي تعم فيه 
البركة واخلير، هذا يف الوقت الذي تسارع 
أواني  اقتناء  إلى  العائالت  أغلب  فيه 
هذا  يف  خصيصا  الستعمالها  جديدة 
على  ورثوها  التي  األطباق  لطهي  الشهر 
الذي  الشربة  طبق  خاصة  أجدادهم، 
يعد الطبق الرئيس يف شهر رمضان، كما 
تقوم النسوة أياما قبل شهر رمضان الكرمي 
بتخليل اخلضروات خاصة الفلفل والثوم 
بحفظ  قيامهن  جانب  إلى  والباذجنان 
تصبير  مع  واحلمص،  البزالء  وجتميد 
جتفيفها  يتم  أن  على  والفلفل  الطماطم 

ونشرها على الشرفات وفوق السطوح.
البليدية  العائالت  تلجأ  كما  هذا،   
وغسلها  املطحونة  غير  التوابل  شراء  إلى 
السطوح  على  ونشرها  استعمالها  قبل 
استعمالها  وقبل  قبل طحنها  حتى جتف 
يف طهي األطباق الرمضانية، حتى حتافظ 
على رائحتها ونكهتها القوية، خاصة أن 
غالبية النسوة يستعملن األواني الفخارية 

ما يزيد يف شهيتها.
من  البليدة  أهل  موائد  تخلو   ال 

شوربة »الْمَقْطَفة« وعصير الّشربات
حتافظ  البليدية  العائالت  تزال   ما 
على عاداتها وتقاليدها رغم مرور السنني 
ورغم جائحة الكورونا يف هذا العام، على 
غرار احتفاظهم بعادة حتضير شربة املقطفة 

الصيام،  شهر  حلول  قبل  أياما  يدويا،  
والتي باتت تباع يف أزقة املدينة العتيقة، 
تسارعن  البليديات  النسوة  جند  حيث 
املادة  وهي  يدويا،  املقطفة  حتضير  يف 
التقليدي،  الشربة  طبق  يف  األساسية 
الساعة،   حلد  يحضر  يزال  ما  الذي 
إعدادها  على  النسوة  حترص  حيث 
الفرينة  من  قليل  مع  والسميد،  بالسمن 
عن  بعيدا  الظل  يف  جتفف  ثم  والزيت، 
أشعة الشمس. أما مرقها فهو خليط من 
واليقطني،  اليابس  والفول  البزالء  خضار 
مع الطماطم واحلمص والبصل. أما عن 
الرمضانية  املائدة  يزين  الذي  املشروب 
الذي  الشاربات  عصير  فإنه  البليدة،  يف 
من  ويحضر  عنه،  االستغناء  ميكن  ال 
واملاء  والسكر  والليمون  احلليب  مزيج 
وهي  الطبيعي،  الفل  زهر  بنكهة  الزهر 
عادة األجداد التي ما يزال  أهل البليدة 
إلى  الفضيل  الشهر  يف  عليها  يحافظون 

يومنا هذا.
بوفاريك...عروس   »زالبية« 
المائدة الرمضانية البليدية المفقود 

األكبر
 ال تكاد تخلو مائدة بليدية، خالل 
زالبية  حلوى  من  الكرمي،   رمضان  شهر 
واملتميز  الرائع  مبذاقها  املعروفة  بوفاريك 
والتي تعرف شهرة كبيرة تستقطب إليها 
الذين  املستهلكني،  من  هائلة  أعداد 
داخل  من  بوفاريك  مدينة  إلى  يحجون 
احلصول  أجل  من  الوالية،  خارج  ومن 
اشتهرت  التي  بوفاريك  زالبية  على 
بحالوتها خاصة تلك املصنوعة واملمزوجة 
وأنواع عديدة  و«الكاوكاو«  النحل  بعسل 

مكانة  أعطاها  ما  هذا  املكسرات،  من 
خاصة يف نفوس العائالت البليدية التي 
ال تستطيع التخلي عنها، حيث أصبحت 
عنصرا أساسيا ال يكمن االستغناء عنه 

خاصة يف السهرات العائلية.
مدينة  أصبحت  املقابل،   ويف 
طوابير  جند  حيث  بها،  تشتهر  بوفاريك 
واملواطنني  املركبات  من  متناهية  ال 
بالبليدة  املناطق  مختلف  من  القادمني 
ومن خارجها للحصول على كيلوغرامات 
من زالبية، اال أن احلجر الصحي املطبق 
فيروس  وباء  بسبب  البليدة  والية  على 
وغابت  املشاهد  تلك  كل  غّيب  كورونا 
تزين  التي كانت  معه مختلف احللويات 
شهر  حلول  مع  البليدية  العائالت  موائد 

رمضان الفضيل.
واأللعاب  »البوقاالت«   حتى 

الشعبية غّيبها كورونا
سهرات  قضاء  البليدة  أهل   يعشق 
شهر رمضان الكرمي بإحياء بعض األلعاب 
النسوة  الشعبية والبوقاالت،  حيث جند 
جدة،   عن  أما  حفظها  ويتقن  يتبادلنها 
وهي العادة التي ما تزال راسخة يف أذهان 
إال  الرمضانية،  سهراتهم  يف  البليديني 
والنسوة  اجليران  منع  الصحي  احلجر  أن 
»قعدات«  وتنظيم  الزيارات  تبادل  من 
فيها  يسردن  العادة،  عليه  جرت  كما 
وحتى  الشعبية  واألمثال  احلكايات 
على  تظفي  التي  و«البوقاالت«  النكت 
سهراتهن نكهة خاصة ال يجدنها إلى يف 

شهر رمضان الكرمي.

إثَر عطٍب مفاجئ طال القناة الرئيسة القادمة من الشلف 
4 واليات بالغرب محرومة من التزّود 

بالمياه منذ الثالثاء المنقضي
عملية  يف  تذبذب  من  ومعسكر  وغليزان  ومستغامن  وهران  واليات   تعاني 
التزويد باملاء منذ الثالثاء، بسبب كسر مفاجئ حدث على مستوى القناة الرئيسة 

لرواق التحويل«املاو« القادمة من سّد الشلف.
وأوضح بيان لشركة املياه والتطهير لوهران »سيور« أن عطبا  مفاجئا حدث على 
مستوى القناة الرئيسة لرواق حتويل املياه »ماو«، ذات القطر 2000 ملمتر القادمة 
من سد الشلف، وهذا على مستوى بلدية صيادة بوالية مستغامن، مبرزا أن هذا 
الكسر أدى إلى تذبذب يف عملية التموين باملياه الصاحلة للشرب على مستوى كل 

من واليات وهران ومستغامن وغليزان ومعسكر.
وسيؤدي هذا العطب إلى تخفيض نسبة حتويل املياه الصاحلة للشرب لفائدة 
الواليات املذكورة بنسبة 10 باملائة، مما سيحدث تذبذبا يف التموين باملياه الصاحلة 
للشرب على غرار والية وهران، التي سيمسها هذا التذبذب  على مستوى عدة 

مناطق على غرار اجلهة السفلى بقديل، وحي بوعمامة بحاسي مفسوخ.
وأشار البيان إلى إمكانية حدوث تذبذب طفيف على مستوى أحياء أخرى 
على غرار بطيوة واجلهة العليا ألرزيو واملنطقة العمرانية لسيدي البشير وجزء من 
وحسب  وهران.  مدينة  من  الغربية  واجلهة  تليالت  وادي  ووسط  النجمة  حي 
املصدر نفسه، فإن التزويد باملياه الصاحلة للشرب متواصل حاليا عبر محطة حتلية 
مياه البحر بالنسبة إلى والية وهران ووالية معسكر، حيث يسجل »عجزا طفيفا« 
نتيجة العطب بقناة »املاو«، مضيفا أنه »يتم جتنيد إمكانيات مهمة إلصالح هذا 
الكسر الستئناف عملية التموين باملياه الصاحلة للشرب إلى وضعها الطبيعي يف 

أقرب وقت ممكن«.
ق.م

 
 

من أجل محاربة المضاربة في أسعار الّلحوم الحمراء
الموالون يطالبون باستحداِث فضاءات 

ُن استمراَر نشاطهم  تؤمِّ
 دعا املوالون واملهنيون إلى إيجاد بديل مؤقت ألسواق املواشي وإنشاء فضاءات 
للتواصل بني املوالني وجتار اجلملة والتجزئة توفر الشفافية يف املعامالت،  وتساهم 

يف منع املضاربة على مستوى البيع باجلملة والتجزئة للحوم احلمراء.
وأوضح املهنيون، بحسب ما نقلته )و.أ.ج(، أن انتشار وباء »كوفيد –19« 
يف البالد والشروع يف إجراءات الوقاية من انتشاره أثر على نشاط املوالني والتجار 
بفعل الوقف املؤقت لنشاطات أسواق املواشي، مؤكدين على ضرورة إيجاد بديل 
لهذه األسواق من خالل خلق فضاء للتواصل بني املوال والتاجر، يف ظل الشفافية 

مما يساهم يف منع املضاربة على مستوى جتار اجلملة او التجزئة.
يف املقابل، أكد رئيس املجلس الوطني ما بني املهن لشعبة اللحوم احلمراء، 
على  محالة  ال  سيؤثر  الوضع  استمرار  أن  ميلود،  بوعديس  الفالحي  املهندس 
األسعار نظرا لغياب املنافسة التي تسمح غالبا بتخفيض األسعار عند املوال ومنه 
عند باعة اجلملة، ملتفتا إلى أن الفالح واملوال يسهران على اإلنتاج وتوفير كميات 
الوطني،   الطلب  لتغطية  تكفي  واألبقار  األغنام  رؤوس  من  املخزونات  من  هامة 
وهو ما يتطلب - حسبه - القيام بإجراءات مرافقة من خالل تنظيم عمل التجار 
وتكفل اجلهات املعنية بإيصال املواشي إلى املذابح لضمان متوين السوق، قائال: 
»املتعاملون اخلواص يقومون من جهتهم مبجهودات معتبرة للتنقل الى املستثمرات 
الفالحية وشراء املواشي مباشرة من عند الفالح،  يف ظل غلق أسواق املواشي«، 

مؤكدا أن باعة اجلملة والتجزئة يحددون أسعار اللحوم وفقا لهامش الربح. 
ويف هذا الشأن، دعا بوعديس اجلهات املعنية إلى النظر يف إمكانية إعادة الفتح 
التدريجي ألسواق اجلملة مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من انتشار الوباء وفرض 
الرقابة على جتار اجلملة للحوم وإعادة تنظيمها، معتبرا أن وقف نشاط التجار ليس 
حال، كونه سيتسبب يف وقف البيع ويسبب ندرة يف السوق مما يجعل املستهلك 
والفالح اخلاسرين الوحيدين، كون املواشي تباع وفقا لوزنها ونوعها وسنها وتختلف 
أسعارها من فالح إلى آخر، وفقا للمصاريف التي تكبدها خالل عملية تربيتها 
وتسمينها، مصرحا بأن متوسط السعر يف املذبحة يقدر حاليا بـ 1150 دج للكلغ 

الواحد.
كما أفاد رئيس الفدرالية الوطنية ملربي املواشي، عزاوي جياللي، من جهته، 
بأسعار معقولة،  الوطني  الطلب  متوفرة وتغطي كل  واللحوم احلمراء  املواشي  بأن 
حساب  بل  فقط  الكبرى  املدن  بعض  يف  باألسعار  األخذ  يجب  ال  أنه  مؤكدا 
املتوسط الوطني لألسعار، مضيفا أن املوالني يواصلون جهودهم لدعم اإلنتاج يف 
ظل الوضع الصحي الذي متر به البالد، والظروف التي عرفتها األسواق يف الفترة 
األخيرة، داعيا إلى فتح نقاش يشمل كل املتعاملني يف شعبتي املوالني واللحوم 
بديل  إيجاد  جانب  إلى  السوق  لهذا  وشامل  كلي  تنظيم  إلى  للوصول  احلمراء 

ألسواق املواشي املتوقفة حاليا بسبب انتشار الوباء.
محمد رضوان

الوطني  للجيش  مفرزة   أوقفت 
دعم  عنصر  أمس،  أول  الشعبي، 
بالناحية  بسكيكدة  اإلرهابية  للجماعات 

العسكرية اخلامسة.
الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  وأوضح 
محاربة  إطار  يف  أنه  األربعاء،  أمس 
مفارز  أوقفت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب 
شخصا   15 الشعبي  الوطني  للجيش 

رباعيتي  9 شاحنات ومركبتني  وحجزت 
الغذائية  املواد  من  طن  و2–1  الدفع 
إلى  باإلضافة  الوقود،  من  لتر  و71200 
و3  مطرقة ضغط  و18  كهربائيا  مولدا   21
وذلك خالل  املعادن،  عن  أجهزة كشف 
عمليات متفرقة نّفذتها بكل من متنراست 
العسكرية  بالناحية  مختار  باجي  وبرج 

السادسة.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك 
الوطني 26 كيلوغراما من الكيف املعالج 
اخلامسة،  العسكرية  بالناحية  بسكيكدة 
وثائق  بنادق صيد بدون   4 فيما مت حجز 
اجللفة  من  بكل  اخلراطيش،  من  وكمية 
وتبسة  األولى  العسكرية  بالناحية 
بالناحية العسكرية اخلامسة.                             
     ق.و

تستقبل العائالت البليدية شهر رمضان 
المعظم بعادات وتقاليد متنوعة تعكس 

موروث هذه الوالية التاريخية 
العريقة، حيث للعائالت البليدية 

لمساتها الخاصة في تحضيراتها لشهر 
رمضان الكريم، خاصة ما يتعلق 

بتحضير األطباق وصناعة الحلويات 
كـ«الزالبية« و«قلب اللوز« 
و«القطايف« وحتى المشروبات 

المتمثلة في »الشربات« التي ال يمكن 
االستغناء عنها، ناهيك عن تنظيف 

المنازل وإعادة طالئها مع شراء أواني 
جديدة.

سكيكدة 
توقيف عنصر دعم للجماعات اإلرهابية 



فيروز رحال

أخبار  حتوز  رسمي  بيان  وحسب 
مديرية  فإن  منه،  نسخة  الوطن 
الصحة والسكان سجلت عدة جتاوزات 
اخلواص  األطباء  طرف  من  متعمدة 
طريق  عن  املناوبة  أداء  من  والتهرب 
الهواتف اخلاصة  العيادات وغلق  غلق 
النساء  بطب  تعلق  ما  خاصة  بهم، 
أنه  املسؤول  ذات  وكشف  والتوليد، 
اإلجراءات  كافة  ستتخذ  مصاحله 

املخالفني  ضد  والتأديبية  القانونية 
الفوري  الغلق  إلى  تصل  قد  والتي 

والنهائي للعيادة واملتابعة القضائية. 
األطباء  من  لعدد  تصريح  يف  و 
أن  الوطن،  ألخبار  العام  القطاع  من 
من  اخلاصة  العيادات  فتح  ضرورة 
شأنه أن يقلل بعضا من الضغط على 
بعض  فتح  مع  موازاة  املستشفيات 
التي  واإلقتصادية  التجارية  النشاطات 
املواطنني  من  العديد  بخروج  سمحت 

األطباء  أن  إلى  إضافة  منازلهم،  من 
اخلواص قادرون على اتباع االجراءات 
انتقال  فرص  من  تقلل  التي  الصحية 

عدوى كورونا.
ومن جهة أخرى يدعو املدير كافة 
ملواجهة  اجلهود  تكثيف  إلى  األطباء 
املواطنني  جانب  إلى  والوقوف  الوباء 
الدائم  باالستعداد  وذلك  املتضررين 
لتقدمي املساعدات الطبية واملساهمة يف 

التكفل األمثل باملواطن.

مسلم  أوالد  يشتكى سكان حيي 
الكبير  االهتراء  مشكل  من  بونوغة 
عملية  أي  تعرف  لم  التي  للطرقات 
أصبحت  حيث  سنوات  منذ  تعبيد 
األوحال مظهرا مييز احلي دون غيره من 
أحياء البلدية حسب شهادات السكان 
خاصة بعد اجناز مشروع قنوات الصرف 
البلدية  به  استفادت  الذي  الصحي 
مسالك  تتحول  حيث  سنوات  منذ 
بعد  املائية  املجاري  يشبه  ملا  احلي 
السكان  عاشه  ما  وهو  األمطار  سقوط 
بعد موجة األمطار األخيرة التي عرفتها 
احلي  سكان  حيث أبدى  املنطقة 
من  الشديدين  واستياءهم  تذمرهم 
يتخبطون  الذي  املأساوي  الوضع  هذا 
من  به  التكفل  دون  سنوات  منذ  فيه 

يف  أنها  يظهر  التي  احمللية  السلطات 
سوى  دروهم  يتعد  ولم  عميق  سبات 
من  تغني  وال  تسمن  لم  وعود  اطالق 
فاتورة  يدفع  املواطن  معها  وبقي  جوع 
من  الكثير  عليه  علقوا  مجلس  فشل 
اآلمال لرفع الغنب عنهم كما استهجنوا 
املنتهجة  التهميش والالمباالة  سياسة 
يف حق حيهم؛ فهم يعانون من انعدام 
التي  باحلي،  الرئيسة  الطرقات  تهيئة 
تعرف انتشارا كبيرا للحفر، مما يصّعب 
خالل  املرور  السيارات  أصحاب  على 
عزلة  احلي يف  األمطار مما جعل  هطول 
املتدهورة،  الطرق  وضعية  إلى  بالنظر 
حيث  عديدة  مشاكل  خّلفت  والتي 
يرفضون  السيارات  أصحاب  أصبح 
الذهاب للحي املذكور تفاديا إلعطاب 

قد تصيب عرباتهم موضحني أن األمر 
طال دون تدخل من أي جهة إلى حد 
مشاكل  أن  محدثونا  اآلن.وأضاف 
بل  احلد،  هذا  عند  تنتهي  ال  احلي 
حسبهم،  ميكن  إذ  تامة  عزلة  يشهد 
بسبب  الظل  مناطق  ضمن  تصنيفه 
غياب شروط احلياة الكرمية، على غرار 
غياب املرافق الضرورية التي يحتاجها 
احلي  سكان  يطالب  فيما  املواطن، 
احملليني  للمسؤولني  العاجل  بالتدخل 
منها  يعاني  التي  بالنقائص  للتكفل 
إلى  استغاثة  نداء  رافعني  السكان، 
القريب  يف  للتدخل  املعنية  السلطات 

العاجل، لوضع حد ملعاناتهم.
جمال أبو أشر

خنشلة 
حجز 160 كلغ من الّدجاج الفاسد 

وإطار  خنشلة،  بوالية  الوطني  للدرك  الوالئية  املجموعة  عناصر  متكن 
نوع  مركبة  بتوقيف  املشروع،  غير  الذبح  ومكافحة  العمومية  الصحة  حماية 
طويوطاهيليكس على متنها أزيد من 160 كلغ من الدجاج موجه لإلستهالك يف 
أكياس بالستيكية يف الصندوق اخللفي للمركبة بطريقة غير شرعية ودون مراعاة 
الشروط الصحية الالزمة، واملقدر ثمنها حوالي 32000دج.  وحسب بيان خللية 
االتصال باملجموعة الوالئية للدرك الوطني بوالية خنشلة، أنه ويف إطار حمالت 
حلول شهر  من  يوم  قبل  هامة  عمليات  وبعد  العمومية  الصحة  وحماية  املراقبة 
الغير  واحلمراء  البيضاء  اللحوم  قناطير من   10 أزيد من  رمضان، حيث مت حجز 
صاحلة لالستهالك، مت أمس األول أيضا توقيف شحينة وحجز ما يقارب من 160 
كلغ من اللحوم البيضاء الغير صاحلة لالستهالك البشري حسب تقرير الطبيب 
البيطري، على إثرها مت توقيف السائق وحجز السلعة املذكورة أعاله، وإبالغ النيابة 

بالقضية. 
ع. ب

برج بوعريريج 
ل بشبكة الغاز   ربط 72 عائلة بمناطق الظِّ
استفاد العشرات من سكان قرية أوالد راشد ببلدية ثنية النصر التابعة لدائرة 
مجانة شمال والية برج بوعريريج من ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي وذلك حتت 
إشراف من والي الوالية محمد بن مالك الذي قام بعملية التدشني رفقة مدير 
توزيع الكهرباء والغاز بالوالية ومدير الطاقة وكذا السلطات احمللية.  وكانت مديرية 
توزيع الكهرباء والغاز ببرج بوعريريج قد بدأت بإدخال حيز اخلدمة الشبكة الغازية 
لربط 72 سكن بقرية أوالد راشد بالغاز الطبيعي، أين بلغ طولها حوالي 6.527 
كلم بغالف مالي قدر بـ 21 مليون دج، إذ ساهمت الوالية بـ 65 % من املبلغ 
يف حني بلغت مساهمة امتياز توزيع الكهرباء والغاز %35، وهي العملية التي 
جاءت يف إطار التكفل باحتياجات سكان مناطق الظل.  جدير بالذكر أن هذه 
العوائل التي استفادت من الغاز الطبيعي، كانت تعيش يف حال مزري وصعب 
بيوتهم، وهو ما جعل أغلبيتهم يعتمدون على  للغاز داخل  انعدام كلي  يف ظل 
الفرج خاصة يف هذا  يأِتي  بالغرض، قبل أن  التي ال تفي  البوتان  قارورات غاز 

الشهر الفضيل الذي شهد انتهاء ملعاناتهم مع الغاز. 
صفاء كوثر بوعريسة

تبسة
تنظيم إفطار جماعي للطاقم الطبي 

المتكفل بمرضى كورونا
نظمت مديرية السياحة بوالية تبسة أول أمس إفطارا جماعيا للطاقم الطبي 
وشبه الطبي العامل باملصلحة املرجعية مبستشفى بوقرة بولعراس ببلدية بكارية، 

وهذا على مستوى فندق األمير بعاصمة الوالية. 
 « كورونا   « وباء  مكافحة  يف  اإلنسانية  جلهودهم  تثمينا  اإلفطار  هذا  وجاء 
مجلسهم،  على  العائلي  اجلّو  وإلضفاء  الّنبيلة،  مهاّمهم  أداء  على  لهم  وحتفيزا 
وإدخال البهجة على محياهم يف هذا الشهر الفضيل، حيث شاركت فيه السلطات 
احمللية ممثلة يف السيد األمني العام للوالية، ممثال عن السيد الوالي »عطاهلل موالتي 

»، وبحضور مدير الصحة والسكان وإطارات قطاعه، والسيدة مديرة السياحة.
وبدوره، الطاقم الطبي ثّمن مبادرة السلطات احمللية من خالل هذه املناسبة 
التي تنسيهم عناء ومشقة العمل اليومي يف مواجهة الوباء، كما أنها تضفي جوا 

عائليا وهو التي يفتقدونه بسبب بعدهم عن عائالتهم لفترات طويلة.
فيروز رحال

05 السنة 01 - العدد 177 -اخلميس  07 رمضان  1441  هـ  - 30 افريل 2020م
أخبار الداخل

إجراءات ردعية ومتابعات قضائية ضّد المخالفين 

حة بتبسة يأمر بفتح  مدير الصِّ
العيادات الخاصة أمام المرضى

المسيلة 
مواطنو حي أوالد مسلم بونوغة يطالبون بالتهيئة

أمر مدير الصحة والسكان لوالية تبسة بلعيد سعيد األطباء الخواص بفتح عياداتهم الخاصة أمام المواطنين، في إطار برنامج 
المناوبة الموجه لكل األطباء المختصين في القطاعين العام والخاص. 

خلدمة  اجلزائر  جمعية  تصنع 
التنفيذي  املكتب   - املجتمع  وتنمية 
الكائن  اخليرية   - مسيلة  الوالئي 
احلجل  لعني  البلدية  باملكتبة  مقرها 
وجودها  فرض  من  ومتكنت  احلدث، 
بعملها  امليدان  اكتساح  قررت  عندما 
اخليري من بابه الواسع ألجل مساعدة 
احملتاجني من أفراد املجتمع خصوصا يف 
هذا الظرف بالذات، وقد علمنا يف هذا 
تضامنية  قفة   100 وزعت  أنها  اإلطار 

كدفعة ثانية بعد األولى، حتتوي على 
مختلف املواد الغذائية األساسية على 
بسبب  التي تضررت  العائالت  بعض 
الصحي،  احلجر  وعملية  كورونا  وباء 
تستطيع  ال  معوزة  عائالت  شملت 
شهر  حاجياتها خالل  وتغطية  مواكبة 
رمضان الكرمي وزعت يف مختلف أحياء 
البلدية، هذا وقد علمنا من قبل رئيس 
اجلمعية أنه مت ضبط والتكفل بعدد من 
املواد  بجميع  متويلها  سيتم  العائالت 

رمضان  شهر  طيلة  املطلوبة  الغذائية 
الكرمي على أن يتواصل النشاط خالل 
مواد  توزيع  بواسطة  القادمة  األيام 
غذائية أخرى على عائالت لم تشملها 
ويناشد  هذا  التضامنية،  املساعدة 
أفراد  من  اخليريني  جميع  أعضائها 
للجمعية  مساعداتهم  تقدمي  املجتمع 
نفوس  يف  السرور  بعث  تواصل  حتى 
احملتاجني وعبر مختلف أحياء البلدية. 
خلضر. بن يوسف

فة  توزيع 100 طرد غذائي على العائالت المتعفِّ

المسيلة
األمن يثني على جهود جامعة محمد بوضياف 
من  األخيرة  الفترة  هذه  يف  عامة  األمن  جلهاز  الكبيرة  االنشغاالت  رغم 
خالل السهر على احترام قواعد احلجر الصحي ورقابة املضاربني وتنظيم الكثير 
مينع  لم  ذلك  أن  إال  الفضيل  الشهر  يف  املواطنني  تأمني  عن  زيادة  الطوابير  من 
العميد األول للشرطة السيد حساين محمد من  أمن والية املسيلة وعلى رأسه 
ازداء الشكر والتقدير جلامعة املسيلة ممثلة يف مديرها األستاذ الدكتور كمال بداري 
وكل أساتذتها من خالل تقدمي شهادة شكر وعرفان نظير املجهودات القيمة يف 
مكافحة وباء كورونا كوفيد 19. جتدر اإلشارة أن اجلامعة زودت أمن والية املسيلة 
بكميات معتبرة من احملاليل التعقيمية الستعمالها يف املمر الذي وضعته املديرية 
يف املدخل الرئيسي لكل منتسبيها حيث أفاد العميد حساين محمد الذي عني 
على رأس أمن الوالية منذ سبتمر2019 يف هذا اإلطار ينبغي للجامعة أن تلعب 
دورها يف كثير من القضايا التي من شأنها مساعدة قطاع األمن الوطني من جهته 
مدير اجلامعة استحسن كثيرا هذه املبادرة التشجيعية مصرحا أن اجلامعة أبوابها 
مفتوحة لكل قطاعات الدولة وبالذات األمن الوطني شاكرا يف الوقت ذاته كل 

إطارات األمن الوالئي على مجهوداتهم اجلبارة وخدمتهم لألفراد واجلماعات. 
خلضر. بن يوسف
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بعد تعليق نشاطها لمدة فاقت الشهر

عداء إثر بعِث  البجاويون يتنفّسون الصُّ
بعض النشاطات التجارية

بـــلقاسم.ج

نداء  البجاوي  املجتمع  لبى  وقد 
للحجر  واستجاب  احلكيم  الدولة 
أمرا حتميا  كان  الذي  املنزلي  الصحي 
صحية  إجراءات  جنباته  يف  يحمل 
التباعد  بعنوان  ووقائية  احترازية 
االجتماعي والذي ميثل احلل اجلوهري 
الذي يساهم يف كبح جماح انتشار وباء 
كورونا بنسبة كبيرة جدا، ونتيجة ذلك 
مّت تسجيل نتائج ملموسة على الساحة 
احمللية واملتعلقة بتنمية الوعي احلسي يف 

املسؤولة  أن  كما  االجتماعي،  الوسط 
االجتماعية سواء اجلماعية والفردية قد 
عادت من الباب الواسع وأظهرت مدى 
التطور احلاصل يف هذا الشأن، مما سهل 
االستجابة التلقائية لكل التدابير العامة 
التي أقرتها الدولة لصالح املجتمع،ويف 
شرع  اإليجابية  التطورات  هذه  خضم 
اإلجراءات  تنفيذ  يف  املعنيون  التجار 
محالتهم  بفتح  وذلك  األخيرة 
العائالت  حاجيات  وتوفير  للمواطنني 
وهو  الكرمي،  رمضان  مستلزمات  من 

والسكينة  الطمأنينة  أعاد  الذي  األمر 
نكهة  عودة  مع  املواطنني  نفوس  إلى 
الربانية  بالنفحات  املمزوجة  الصيام 
مبعانيه  رونقا  الشهر  هذا  تزيد  التي 
التي  املؤشرات  هي  تلكم  السامية، 
تبعث بالتفاؤل وأن االنتصار على هذا 
مجهودات  بفعل  قريبا  سيكون  الوباء 
املصلحة  بوتقة  يف  تصب  التي  اجلميع 
املجتمع  يحذو  الذي  واألمل  العامة، 
الدراسة  مقاعد  إلى  التالميذ  عودة  هو 
وتنتعش احلياة االجتماعية من جديد.

عّبر المواطنون بوالية بجاية عن ارتياحهم الكبير عقب قرار الحكومة القاضي بالترخيص لبعض النشاطات التجارية للعودة 
مجددا إلى مزاولة نشاطها التجاري، مع حلول شهر رمضان المعّظم، بعد تعليق نشاطها لمدة تفوق الشهر، األمر الذي أثر سلبا 

اقتصاديا واجتماعيا، حيث وجد التجار أنفسهم في بطالة إجبارية. 

البيض
العثور على جثة امرأة بحي اإلخوة عليوي

حول ذ اعوان احلماية املدنية وحدة مدينة البيض امراة يف اخلمسينات 
من العمر وجدت ميتة بشقتها بحي االخوة عليوي بالبيض. املراة املتوفاة مت 
وقد  بالبيض  بوضياف  اجلثث مبسشتفى محمد  الى مصلحة حفظ  حتوويلها 
أمر وكيل اجلمهورية مبحكمة البيض بفتح حتقيق يف مالبسات الوفاة وتشريح 
اجلثة خاصة وان املرأة كانت قبل ايام ال تعاني من اي اعراض مرضية غير 

انها تعيش يف شقة منعزلة لوحدها. 
 نورالدين رحماني

إخضاع 29 شخصا للحجر الصحي 
االشخاص  عدد  ان  بوالية البيض  والسكان  الصحة  مدير  صرح 
املوضوعني حتت احلجر الصحي بوالية البيض يقدر بـ 29 شخصا مت وضعهم 

على دفعات على مستوى مؤسسة االستقبال فندق كسال. 
الصحي  احلجر  املعنيني حتت  االشخاص  ان وضع  الى  اشار  املتحدث   
املتحدث  املعدي.  كورونا  وباء  بفيروس  لهم  اقارب  اصابة  على  بناءا  كان 
اضاف الى ان املعنني على قرابة اخوة او مصاهرة او غيرها من الروابط العائلية 
مع املعنيني وكاجراء احترازي مت وضعهم مبؤسسة احلجر الصحي حماية لهم 
وحماية لباقي افراد املجتمع خاصة ممن تربطهم معهم قرابة عائلية. نشير الى 
ان والية البيض حتصي حلد الساعة 3 اصابات بفيروس كورونا شفيت منهم 
حالة واحدة ولزال اثنان يتلقيان العالج مبستشفى محمد بوضياف بالبيض. 
نورالدين رحماني

بومرداس
حجز 3 قناطير من اللحوم غيـــر 

الصالحـــة  لالستهــالك 
من  بومرداس  التابعة ألمن  البيئة  وحماية  العمران  شرطة  فرقة  متكنت 
لالستهالك،  غير صاحلة  واحلمراء  البيضاء  اللحوم  من  معتبرة  كمية  حجز 

على مستوى احملالت التجارية بحي عليلقية مبدينة بومرداس.
الكمية احملجوزة، حسب ما أفاد به بيان ألمن الوالية، قدرت بأكثر من 
3 قناطير من اللحوم احلمراء والبيضاء، حيث تبني بعد إخضاعها للمعاينة 
من طرف طبيب بيطري تابع لبلدية بومرداس وبحضور مديرية التجارة أنها 
غير صاحلة لالستهالك البشري، بعد أن كانت موجهة للبيع خالل الشهر 
الكمية احملجوزة على مستوى  ليتم إتالف  الفضيل ويف عز جائحة كورونا. 
حظيرة البلدية، ومباشــرة اإلجراءات القانونية ضد املتورطني، مع إجنــــاز 

ملفـــات قضائيـــة يف هذا الشــــــأن.

..وإتالف 26 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة ببرج منايل
متكن، مؤخرا، أعوان الرقابة التابعني ملفتشية التجارة ببرج منايل شرقي 
واحلمراء  البيضاء  اللحوم  من  كيلوغرام   26 وإتالف  حجز  من  بومرداس 
الفاسدة. العملية األولى متثلت حسب ما علمته »أخبار الوطن« من مديرية 
احلمراء  اللحوم  من  كيلوغرام   12 يقارب  ما  حجز  يف  لبومرداس  التجارة 
احملالت  إلى  األمن  عناصر  رفقة  الرقابة  ألعوان  رقابية  مهمة  إثر  الفاسدة 
لتليها عملية حجز مماثلة  اللحوم مبدينة برج منايل،  التجارية وقصابات بيع 
يف اليوم املوالي. وقد قدرت الكمية احملجوزة، حسب ذات املصدر، بــ 14 
كيلوغرام من اللحوم، كان صاحب احملل بصدد بيعها للمواطنني خالل الشهر 

الفضيل، حيث وبعد عملية احلجز قام األعوان بإتالفها.
سميرة مزاري

معسكر 
عبد الخالق صيودة يترأس اجتماعا 

للجنة متابعة تفشي الوباء
والي  ترأس  الذي أصابه  له بعد شفائه من مرض كورونا  أول ظهور  يف 
للوقاية  الوالئية  للجنة  اجتماعا  أمس  يوم  اخلالق،  عبد  صيودة  معسكر، 
قطاع  عمال  مجهودات  على  الوالي  ثمن  كورونا.  فيروس  وباء  ومتابعة 
الصحة بالوالية من أطباء وشبه طبيني وعمال وموظفني كما أسدى الوالي 
البلدية،  الشعبية  املجالس  ورؤساء  الدوائر  الى رؤساء  وتوجيهات  تعليمات 
واالعتناء  املنزلية  النفايات  ورفع  والنظافة  التعقيم  عمليات  مضاعفة  قصد 
إلى  صيودة  واستمع  العمومية.  لإلنارة  االعتبار  ورد  اخلضراء،  باملساحات 
عرض من طرف مدير التجارة حول متابعة عملية التموين األسواق مبختلف 
املواد الغذائية، والتي أكد فيها على توفر كافة املواد الغذائية.  و يف سياق 
اجلزائري  األحمر  الهالل  ورئيس  االجتماعي  النشاط  مدير  أمر  ذي صلة، 
بالتحضير لعملية كبيرة للتضامن مع األسر املعوزة مبناطق الظل، عبر بلديات 

الوالية خالل هذا الشهر الفضيل ومبشاركة جميع الفاعلني. 
بلعالم بهيجة

اجلمعيات  من  العديد  كثفت 
القت  التي  التضامنية  العمليات 
بادرت  الهشة  الفئة  لدى  استحسانا 
بوالية  الفالي  ببلدية  اجلمعيات  هذه 
بتنظيم  األخيرة،  األيام  بجاية،خالل 
العائالت  مع  تضامنية  عمليات 
قضاء  من  متكينها  أجل  من  املعوزة؛ 
ومتكني  جيدة،  ظروف  يف  رمضان  شهر 
أنفسهم  وجدوا  الذين  العائالت  أرباب 
مضطرين للبقاء بدون أي نشاط بسبب 
حلاجيات  االستجابة  من  كورونا،  وباء 
خالل  املنطقة،  عائالتهم.وشهدت 
ب  ُيعرف  ما  تنظيم  األخيرة،  األيام 

احملسنني؛  من  عدد  مبساعدة  »الوزيعة« 
اللحوم  من  كميات  ُوزعت  حيث 
مت  املعوزة،  العائالت  على  احلمراء 
املتعلقة  اإلجراءات  احترام  خاللها 
استحسنت  وقد  الوباء.  انتشار  بتفادي 
ظل  يف  خاصة  املبادرة  هذه  العائالت 
بالوالية  األنشطة  من  الكثير  توقف 
وتسمح  كوفيد19-.  تفشي  بسبب 
العائالت،  من  للكثير  االلتفاتة  هذه 
جيدة. ظروف  يف  الكرمي  الشهر  بقضاء 
الهالل األحمر اجلزائري،  كما قام فرع 
من جهته، بتوزيع ما ال يقل عن 500 
قفة حتتوي على مختلف املواد الغذائية، 

على العائالت املعوزة املتواجدة مبختلف 
كل  إحصاء  بعد  الفالي،  بلدية  قرى 
العائالت احملتاجة التي متر بظروف صعبة 
يف هذه الفترة من احلجر الصحي، فيما 
املواد  مبختلف  احملسنني  من  الكثير  تبرع 
مادة  غرار  على  الضرورية،  الغذائية 
والطماطم  والعدس  واحلليب  »السميد« 
املصبرة. كما ُينتظر أن تخصص املصالح 
البلدية إعانات مالية تصل إلى 10 آالف 
احملتاجة،  للعائالت  جزائري،  دينار 
سيتم ضخها يف أرصدة أرباب العائالت 

خالل شهر رمضان.
بـــلقاسم.ج

فة  توزيع 500 طرد غذائي على العائالت المتعفِّ

بوالية  التجارة  مديرية  جّندت 
أعوان  من  متكونة  فرقة  بحاية،38 
النوعية، من أجل  الغش ومراقبة  قمع 
وضمان  السوق  مراقبة  على  السهر 
سالمة املستهلك على مستوى بلديات 
هذه  تقوم  أن  ُينتظر  حيث  الوالية؛ 
يوميا من أجل  ميدانية  بزيارات  الفرق 
الوقوف على مدى احترام التجار شروط 
خاصة  الوقائية،  واإلجراءات  النظافة 
أن رمضان هذه السنة تزامن مع تفشي 
وباء كورونا، حيث يتم تسجيل حاالت 
جديدة يوميا عبر مختلف ربوع الوطن.

مبديرية  إطار  أعراب  الغني  عبد  وأكد 
كل  جتنيد  مت  بجاية،أنه  بوالية  التجارة 
الوسائل املادية والبشرية الالزمة لضمان 
سالمة املستهلك خالل الشهر الكرمي، 
من خالل 38 فرقة متنقلة عبر بلديات 
الغش  لقمع  عونا   72 بجاية،تضم 
ضمان  على  ستسهر  النوعية،  ومراقبة 
الغذائية،  املواد  مختلف  أسعار  احترام 
هذا  يف  والفواكه  اخلضر  إلى  باإلضافة 
املضاربة  الكرمي، خاصة يف ظل  الشهر 
أسابيع  عدة  منذ  السوق  متيز  التي 
إن  حيث  كورونا،  وباء  تفشي  بسبب 

باملفتشيات  توزيعها  التي مت  الفرق  هذه 
املتواجدة بالعديد من البلديات، ستقوم 
على  للوقوف  يوميا  ميدانية  بخرجات 
التجارة  مديرية  تعليمات  تطبيق  مدى 
واحترام  النظافة،  بشروط  يتعلق  ما  يف 
وتنظيم  الصحي،  احلجر  إجراءات 
الشروط  البيع من خالل بعض  عملية 
إلى  باإلضافة  سابقا،  وضعها  مت  التي 
وحماية  السلعة،  نوعية  على  السهر 
مبراقبة  منها  تعلق  ما  املستهلك خاصة 

السلعة املعروضة للبيع.
بـــلقاسم.ج

تجنيد 38 فرقة لقمع الغش مكافحًة للمضاربة خالل رمضان
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أخبار السر ايا

غّرد السفير األمريكي عبر »هاشتاق« )يد 
وحدة( يقول من خالله إنه أجرى مكالمة هاتفية 

مع وزير الصحة البروفيسور
 عبد الرحمن بن بوزيد لمناقشة مستجدات 
أزمة »كوفيد 19« في الجزائر، ولتذكيره 
بتعهد الواليات_المتحدة_األمريكية بتقديم 

الدعم المالي للجزائر. وفي تغريدة أخرى في 
إطار »الهاشتاغ« ذاته، غرد السفير يقول إن 

مكالمة هاتفية ممتازة أجراها مع وزير الصناعة 
والمناجم فرحات آيت علي براهم لبحث سبل 
الشراكة بين الشركات األمريكية والجزائرية 
بما يخدم اقتصادي البلدين. وتمنى السفير أن 

يلتقي شخصيا الوزيرين، مؤكذا على أن الجزائر 
وأمريكا يٌد واحدة ! 

يشهد برنامج »قلبي اطمأن« نجاحا كبيرا وهو في موسمه الثالث، 
كيف ال وقد اعتبره المشاهدون  أحسن برنامج يعنى بمساعدة الناس 

والتضامن بين الشعوب. يذكر أن مقدم البرنامج هذا ال يظهر في الصورة 
ومازال مجهول المالمح منذ انطالق الموسم األول، ما أضفى - بحسب 

المعلقين - مصداقية أكبر على جهود معد »قلبي اطمأن«.
يتنقل معد السلسلة التلفزيونية الخيرية »غيث« عبر مختلف الدول 
ليوزع كل موسم نحو 10ماليين دوالر على المحتاجين في الوطن 

العربي، دون أن يتمكن أحد من معرفة شكل وجهه أو اسمه الكامل، فـ 
»غيث« لم يتح صوره على حساباته في منصات التواصل االجتماعي، 

وال حتى »غوغل« يدلك عليه.

 Larry( »اإلخبارية عبر موقعها اإللكتروني مقاال قالت فيه إن«الري هوغان )CNN( نشرت شبكة الـ
Hogan( حاكم »ماريالند« )Maryland( أعرب عن قلقه الشديد من كّم المكالمات الهاتفية التي تلقتها 

مصالح واليته عبر الخط الساخن المخصص لمرض »كوفيد 19-«، خوف سببه أن السواد األعظم من 
المتصلين استفسروا عن كيفية تناول المطهرات المستعملة في التنظيف، أو حقنها في الوريد بغية تجنب 

العدوى بفيروس كورونا!
يذكر أن مخاوف حاكم »ماريالند« جعلته يدلي بتصريح بثته شبكة )CBS(، قال فيه إنه من الصعب تخّيل 
أن الناس يفكرون فعال في حقن أنفسهم بمواد التنظيف، ملقيا بالالئمة على الرئيس »دونالد الترامب«، 
الذي اقترح على األمريكيين عالج المصابيين بكورونا بحقنهم بماء جافيل، الذي رجح بأنه ناجع في قتل 

الفيروس! 

إثر الضغط الكبير الذي خلفه وباء 
كورونا على المشهد السياسي، اتضح 
جليا هشاشة دور مختلف الهيئات في 

المجتمع الجزائري، على رأسها األحزاب 
وفعاليات المجتمع المدني. جاء شهر 
الصيام ليميط اللثام أكثر على مدى 
ضعف هذه »الجبهات«، هيئات كان 

يفترض بها أن تقود قاطرة المجتمع في 
المسرات والمحن.

أمريكا والَجزائر يٌد واِحدة

الَبصق ممنوٌع في المالعب! 

»قلبي اطمأن«.. َصدقٌة أيَن األحَزاب؟ 
بال ِرياء! 

اقترح رئيس اللجنة الطبية التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم 
معاقبة أي العب يبصق على أرضية الملعب خالل المباريات، 

وذلك خوفا من المساهمة في تفشي فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة “تيليغراف” اإلنجليزية، أن رئيس اللجنة الطبية 

التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم، قال إنه يتوجب مراعاة الظروف 
الصحية بعناية كبيرة، مع عودة منافسات كرة القدم، مشيرا إلى 
أن البصق عادة شائعة بين الالعبين، وهو أمر غير ِصحى على 

اإلطالق، ويجب تجنبه مع بداية عودة المنافسات.

حاكُم »َماريالْند« يلوُم ترامب!حاكُم »َماريالْند« يلوُم ترامب!

بحلول شهر رمضان الفضيل، تنوعت البرامج التلفزيونية على القنوات 
الجزائرية، برامج خّصها الدكتور واألكاديمي الجزائري سعيد بوطاجين 
بمنشور أتاحه على صفحته »فايسبوك«، ليس ليبدي إعجابه بمحتواها، 

بل ليعلن تذّمره واستياءه الّشديدين منها، وهو القائل في منشوره: »عندما 
أشاهد قنواتنا التلفزيونية أقول: اللهم إني صائم«. ومن خالل تعقيب 

األستاذ الدكتور على التعليقات التي تمّخضت عن منشوره، بدا جليا أن 
األستاذ سعيد بوطاجين تأذى من محتوى البرامج المقترحة من حيث اللغة 
المستعملة والمشاهد المتاحة التي أفرغت المعروض من كل محتوى جميل.

بوطاجين.. 
َصائٌم 
َمّرتين!
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جراء الّتهاون في التَّقُيد باإلجراءات الوقائية بتمنراست

رون  أطباء وناشطون جمعويون يحذِّ
من موجة وباء ثانية! 

كرزيكة أحمد

اليوم  نزلت  الوطن  اخبار  جريدة 
املدينة  بوسط  والفواكه  اخلضر  لسوق 
القصابات  وبعض  بتمنراست 
الغذائية  واملواد  التوابل  بيع  ودكاكني 
هذه  فوجدنا  السوق  لهذا  املجاورة 
املراكز مليئة عن بكرة أبيها باملواطنني 
رمضان  حاجيات  إقتناء  اجل  من 
عن  سائلني  البعض  من  إقتربنا  أين 
أنتهجتها  التي  اإلحترازية  اإلجراءات 
الدولة من أجل عدم تفشي وباء كورونا 
رمضان  أنهم يف شهر  احدهم  فأجاب 
إلقتناء  اخلروج  على  يجبرهم  ما  وهذا 
مستلزماته واضاف يف ظل تفشي هذا 
الوباء من املفروض فتح أسواق جوارية 
مبناسبة  األحياء  يف  والفواكه  للخضر 
الضغط على  ينجلي  الشهر حتى  هذا 
هذا السوق بينما أجاب البعض بكل 
الوباء  هذا  بأن  بالنفس  وثقة  شجاعة 

قضاء وقدر وهذا ال مينعهم من اخلروج 
من أجل قضاء إحتياجاتهم متجاهلني 

بعدم إلقاء النفس للتهلكة.
كما اكد بعض النشطاء اجلمعويني 
للمجتمع  الوطنية  املنظمة  غرار  على 
املدني لترقية املواطنة التي صرح رئيس 
عبد  مالل  السيد  بتمنراست  الهيئة 
واإلزدحام  التجمعات  هذه  أن  السالم 
ينذر  أن  شأنه  من  األماكن  هذه  يف 
مبوجة وباء جديدة قد تكون أخطر من 
يف  يزال  ال  الشهر  وأن  خاصة  األولى 
فما  املنتصف  حتى  نبلغ  ولم  بداياته 
بالك عندما نصل للذروة منه طالبا من 

األهالي إحترام اإلجراءات الوقائية.
تهنكات  السيد  الطبيب  أّكد  كما 
جلريدة  بتمنراست  عام  طبيب  محمد 
اخبار الوطن، أن هنالك تراجعا كبيرا 
الوقائية  والتدابير  الصحية  اليقظة  يف 
ضد فيروس كورونا من طرف املواطنني 
خالل هذه األيام االولى من هذا الشهر 

الكثيف  التواجد  خالل  من  الفضيل 
بيع  ومحالت  األسواق  يف  للمواطنني 
املواد الغذائية محذرا أن إصابة واحدة 
أشخاص   3 عدوى  يف  تتسبب  فقط 
إجراءات  إحترام  يجب  لذا  آخرين، 
تفشي  عدم  اجل  من  املتخذه  الوقاية 

هذا الداء الذي ينتشر بسرعة
مضيفا ان دخول هذا الشهر ال يعني 
إضافة تسهيالت أخرى للمواطنني يف 
ظل تفشي هذا الوباء طالبا من اجلميع 
التقيد بهذه اإلجراءات بإحترام مسافة 
للضرورة  إال  اخلروج  وعدم  األمان 
يف  والتعقل  التريث  وعلينا  القصوى 
كسر  وعدم  االستهالكية  سلوكياتنا 
وإرجاعنا  اجلهود  تلك  كل  وطمس 
اإلجراءات  تقدم  ظل  البداية.يف  إلى 
واحدة  حالة  تسجيل  بدليل  األمنية 

من الوباء حلد الساعة يف الوالية.

تشهد والية تمنراست، بحلول األيام األولى من شهر رمضان الكريم، استهتار المواطنين وبعض التجار بإجراءات الوقاية من 
تفشي »كوفيد 19«، حيث عادت نهارا قبل الحجر الذي يبدأ في الساعة السابعة مساء مظاهر االكتظاظ في األسواق وأمام 

مراكز البريد، بالرغم من نداءات الّسلطات الوالئية واألمنية بضرورة التقّيد بإجراءات الوقاية من الوباء.

األغواط
القبض على متهم بالّسطو على منزل

أثناء  مسكن  سارق  مخلوف  سيدي  دائرة  أمن  شرطة  مصالح  أوقفت 
فترة احلجر الصحي ومت تقدميه للمحكمة التي أدانته بسنتني حبس نافذ مع 
اإليداع يف جلسة للمثول الفوري، ويتعلق األمر بشاب يبلغ من العمر 24 
سنة قام بسرقة أجهزة إلكترونية من مسكن الضحية الذي تقدم بشكوى 

ملصالح األمن. 
نورين عبدالقادر

القبض عل مرّوج مؤثرات عقلية
متكنت مصالح شرطة أمن األغواط من توقبفمروج للمؤثرات العقلية عبر 
صفحة الفايس بوك بعد التحقيق معه يف قضية متعلقة بالسرقة، أين تبني 
عبر  األشخاص  أحد  على  العقلية  املؤثرات  بعرض  قيامه  التحقيق  خالل 
موقع التواصل اإلجتماعيالفايسبوك باستعمال هاتفه احملمول، ومت حجز مبلغ 

مالي قدره ثالثني ألف دينار من عائدات بيع املؤثرات العقلية.
مع  القضية  ملف  يف  نافذ  سجن  بسنة  االغواط  محكمة  أدانته  وقد 

اإليداع.
نورين عبدالقادر

ل الّشبكة يعيق استخراج البطاقات  تعطُّ
الرمادية بأفلو

عدم  من  تذمرهم  عن  سيارات  اقتنوا  الذين  املواطنني  من  الكثير  عبر 
مصلحة  من  والشراء  البيع  وصل  أو  الرمادية  البطاقات  على  حصولهم 
الشبكة،  لتعطل  يعود  حسبهم  والسبب  أفلو،  ببلدية  الرمادية  البطاقات 
وتعطلت كل مصاحلهم،  دون جدوى  املصلحة  يوميا على  يترددون  حيث 
إضافة إلى خوفهم من تعرضهم لعقوبات من طرف مصالح األمن نظرا لعدم 
الوصية  اجلهات  يناشدون  للسيارات،عليه  القانونية  الوثائق  على  توفرهم 

بالتدخل حلل هذه املشكلة لتسوية وضعية وثائق سياراتهم.
نورين عبدالقادر

بشار
نحو فتح مركز للكشف عن »كورونا« 

والسكان  الصحة  وزير  أعلن 
عبد  املستشفيات،  وإصالح 
االثنني  يوم  بوزيد،  بن  الرحمان 
إنشاء مركز للكشف  ببشار، عن 
هذه  لفائدة  قريبا  كوفيد19-  عن 

الوالية.
إلى  زيارته  هامش  وعلى 
ببشار  السرطان  مكافحة  مركز 
مختلف  على  اطلع  حيث 
يف  املتخصصة  واملصالح  الهياكل 

وبشري  تقني  وبدعم  »سنقوم  الوزير:  قال  السرطانية،  باألمراض  التكفل 
من معهد باستور-اجلزائر بإنشاء مركز للكشف عن فيروس كورونا املستجد 
ببروتوكول  أمثل  التكفل بشكل  بهدف  وذلك  بشار،  بوالية  )كوفيد19-( 

الكشف عن هذا الوباء«.
وتهدف زيارة وزير الصحة إلى بشار رفقة الوزير املنتدب املكلف بالبيئة 
باملرضى  التكفل  على  االطالع  إلى  الشيخ،  سيد  آل  حمزة  الصحراوية، 

املصابني بفيروس كورونا )كوفيد19-(.
ق.م

ورقلة
توقيف مروجي مهلوسات

احلضري  األمن  عناصر  متكن 
يبلغان  شخصني  توقيف  من  الثاني، 
يف  لضلوعهما  سنة   23 العمر  من 
قضية حيازة املؤثرات العقلية دون مبرر 
شرعي لغرض الترويج أثناء فترة احلجر 
مدينة  على  املفروض  اجلزئي  الصحي 

ورقلة. 
األيام  إلى  القضية  وقائع  تعود 
راكبة  دوريات  إثر  املاضية،  القليلة 
على  الثاني  احلضري  األمن  لعناصر 
حيث  املدينة،  أحياء  أحد  مستوى 
منت  على  شخصان  انتباههم  لفت 
دراجة نارية لم يلتزما بإجراءات احلظر 
والتعليمات  القرارات  رغم  املنزلي 

الصحي  باحلجر  اخلاصة  الصارمة 
فيروس  من  للوقاية  واملرافقة  اجلزئي 
الفور توقيفهما وعند  كورونا ليتم على 
القانونية  التفتيش  لعملية  إخضاعهما 
من  كمية  على  بحوزتهما  ضبط  مت 
قرص   57 بـ  قدرت  العقلية  املؤثرات 
إلى  باإلضافة  األنواع،  مختلف  من 
مبلـــغ مالــي يقـدر بـ 10.750.00 
دينار جـــزائري يرجـــح على أنه من 
إلى  حتويلهما  ليتم  الترويج،  عائدات 
مقر األمن احلضري الثاني الستكمال 
وبعد  حقهما  يف  الالزمة  اإلجراءات 
مت  التحقيق  مجريات  من  االنتهاء 
حق  يف  جزائية  إجراءات  ملف  اجناز 

أمام  مبوجبه  تقدميهما  مت  فيهما  املشتبه 
إستيفاء  وبعد  احمللية،  العامة  النيابة 
امام  الفوري  املثول  إجراءات  كافة 
ورقلة  محكمة  لدى  احلمهورية  وكيل 
األول  فيه  املشتبه  ضد  صدر  اين 
مع  نافذة  حبس  سنوات  بسبع  حكم 
تقدر  مالية  وغرامة  املباشر  اإليداع 
بـ1000.000.00دج، كما صدر يف 
حق املشتبه فيه الثاني حكم بخمس 
سنوات حبس نافذة مع اإليداع املباشر 
بـ500.000.00  تقدر  مالية  وغرامة 
العقلية  املؤثرات  قضية حيازة  دج عن 

دون مبرر شرعي لغرض الترويج
زاهية سعاد
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روبورتاج

فيروُس »كورونا« الُمسَتَجد حكايُة أزمٍة ألقت بظالِلها الثقيلِة على كلِّ القطاعاِت الَحيوية في الِبالد، فشلَّ قطاعاٍت وأربَك حساباِت الَبعض. 
لطات عن َكبِح هذا الوباِء أمام تهاوِن  حية المَدى، بعَد عجِز السُّ ياحية بامتياز، َبلغت َتداعياُت األزمِة الصِّ احليِة والسِّ وفي واليِة جيجل الَمنطقِة السَّ
الُمواطنين في التَّقُيد بإجراءاِت الَحجر الّصحي،  فيما يتوقُع متاِبعون أزمًة اقتصادية واجتماعّيًة وحتى سياحيٍة،  مع اقتراِب َموسم االصطياِف 

بواليٍة ُتعتبر األولى وطنًيا من حيُث تعداِد الُمصطافين، الذين َيقصُدون شواِطئها كلَّ صيٍف.

ربورتاج : سهام عاشور 

َمدارٌس مغلقة وِسياحٌة معلَّقة 
العائالت  اغلب  مع كل موسم اصطياف كانت 
تبني مخططاتها وفق البرامج التعليمية واالمتحانات 
الرسمية والنتائج املعلنة يف كل االطوار غير ان انتشار 
الفيروس عبر كل ربوع الوطن اربك حسابات العائلة 
الدراسة  وتعليق  املدارس  غلق  بعد  وهدا  اجلزائرية 
مبختلف االطوار ما يعني تأجيل االمتحانات الرسمية 
هاته  املوسمية  العائالت  عطلة  يؤجل  سوف  ما  وهو 
الى  بجيجل  االصطياف  موسم  تدخل  احلالة سوف 
العائالت من قضاء عطلهم  ركود بسبب عزف  شبه 
عليهم  تفرضها  سوف  والتي  سكانهم  مناطق  خارج 
الظروف االستثنائية ما سوف يجعل عدد املصطافني 
اسوء  يكون  سوف  ورمبا  جدا  كبيرة  بدرجة  يتناقص 

موسم اصطياف تشهده جيجل 

 وكاالٌت ِسياحّية على وشِك اإلفالس 
تداعيات فرض إجراءات احترازية وفرض احلجر 
على  بظالله  القى  املؤسسات  كل  وغلق  الصحي 
مكاتبهم  غلق  على  واجبرتهم  السياحية  الوكاالت 
وان  اجبارية  بطالة  حالة  يف  ادخلهم  ما  الزبائن  امام 
كانت مؤقتة اال ان تداعياتها متواصلة ولألمد البعيد 
السياحية يف عطلة  الوكاالت  الغاء كل أنشطة  فبعد 
من  عليها  تعول  الوكاالت  جل  كانت  والتي  الربيع 
لفائدة  برامج سياحية  وتطبيق  تسويق رحالت  اجل 
التالميذ واوليائهم وكدا الغاء رحالت ألداء مناسك 
فيما  التنافس  على  الوكاالت  دأبت  والتي  العمرة 
الربيع-هاته  بينها تخت مسمى عروض عمرة عطلة 
الوكاالت  جعلت  الفيروس  بسبب  املعلقة  اخلدمات 
السياحية على حافة اإلفالس بسبب اخلسائر املالية 
اصبح  والذي  نشاطهم  الغاء  سببها  التي  الفادحة 
صعبا والتي اضطر مالكوها الى تعويض الزبائن والن 
احلياة  وعودة  الفيروس  ازمة  النتهاء  الزمني  املجال 
الوكاالت  أصحاب  حلم  فان  معلوم  غير  لطبيعتها 
منعدم  شبه  اصبح  الصيفي  املوسم  يف  باالستثمار 
لرهانات  يخضع  العام  لهذا  االصطياف  موسم  كون 
ووقائع غير تلك املعتادين عليها وهم الذين كانوا خيرا 

بعد االزمة االقتصادية وتقلص القدرة الشرائية للفرد 
وصوبوا  السفر  على  قادرين  غير  ما جعلهم  اجلزائري 

انظارهم نحو السياحة الداخلية 

 ُمؤّسساٌت ُفندقّية ُحّولت إلى مراكَز للحجِر
وبسبب  بجيجل  كورونا  فيروس  انتشار  ملكافحة 
ولعجزها  بها  الصحية  واملؤسسات  املنشئات  نقص 
الفنادق  مالكي  معظم  قام  املصابني  متطلبات  تلبية 
من  احمللية  للسلطات  فنادقهم  مبنح  جيجل  بوالية 
للمصابني  الصحي  للحجر  كمراكز  استغاللها  اجل 
استغالل  مت  كما  بالوالية  الفيروس  تفشي  حالة  يف 
الطبية والن جيجل ال  للكوادر  إقامة  بعظها كمراكز 
متتلك قاعدة فندقية كافية ما يجعل األغلبية يبحثون 
عن منازل مجهزة للكراء يف فترة زيارة الوالية ما كان 
نشاط تلك الفنادق يقتصر على العرسان وكدا عمال 
الشركات املتعاقدة معها غير ان فيروس كورونا ادخلها 
بسبب  االنهيار  حلة  تكتسي  وجعلها  التام  الركود 

توقف احلياة العادية.
مالكيها  وضع  تأزم  من  يزيد  سوف  ما  وهدا   
على  معها  املتعاقدة  الشركات  اغلب  عزوف  بسبب 
ارسال أفواج  سياحية مثل كل سنة االمر الذي جعل 
مالكي الفنادق يف حيرة من امرهم وشرعوا يف التفكير 

الفندقي  النشاط  انتعاش  اجل  من  أخرى  سبل  يف 
والسياحي بالوالية ما بعد الكورونا.

 التِّجارة الَموسميُة نحو الَمجهول 
ستشهده  التي  السياحي  والركود  الكورونا  ازمة 
على  مقتصرة  تداعياته  تكون  لن  جيجل  والية 
وفقط  السياحية  والوكاالت  الفندقية  املؤسسات 
شباب  من  البسيط  املواطن  الى  مداها  سيصل  بل 
كل  من  االصطياف  موسم  تنتظر  كانت  وعائالت 
عام من اجل االنطالق يف مشروع منزلي داتي براس 
مال بسيط قد يساهم ولو بالقليل يف سد احتياجاتهم 
للطلبة والن  بالنسبة  اجلامعية  دراستهم  او مصاريف 
املوسمية  التجارة  صيف  كل  ومع  بها  تزدهر  جيجل 
وبجانب  الوالية  طرقات  كل  عبر  تنتشر  والتي 
مجسمات  تعرض  طاوالت  صورة  يف  الشواطئ 
ولوحات فنية الماكن سياحية بالوالية والتي يقتنيها 
الزائرون كذكرى عن رحلتهم كما تنتشر عبر مختلف 
احملالت التجارية والشواطئ جتارة بيع بعض االكالت 
رهان  ان  غير  وغيرها  واحملاجب  كالكسرة  التقليدية 
األنشطة  هاته  على  سلبا  سيؤثر  بجيجل  السياحة 
وسيسبب ازمة لعائالت كانت هاته التجارة متنفسهم 

السنوي الوحيد. 

ياحُة الَجبلّية الخياُر األنَسب   السِّ
اصبح  الصحي  احلجر  إجراءات  فرض  بعد 
يف  تساهم  وسيلة  أي  عن  يبحث  اجليجلي  املواطن 
الفراغ الذي  تقليل الضغط عليه الذي أصابه نتيجة 
احدثه احلجر الصحي والصورة السوداوية التي سببتها 
االخبار اليومية للكورونا فكانت املناطق اجلبلية احدى 
اخليارات املمتازة التي جتعل نفسية الفرد مريحة دون 
كورونا  فيروس  فكان  احد  مع  االختالط  الى  اللجوء 
بالوالية فشهدت  للسياحة اجلبلية  داعما غير مباشر 
غابات وجبال جيجل توافدا غير مسبوق ملواطنني من 
مختلف البلديات وحتى الواليات ما جعل الطرقات 
الوالية  جمال  استكشاف  أرادوا  بأناس  تعج  اجلبلية 
مناطق  اكتشافهم  عند  للبعض  الصدمة  فكانت 
خالبة فكانت الصفحات الفيسبوكية مروجا سياحيا 
ملناطق جبلية انت طي النسيان وهذا ما عرفته منطقة 
الطبولة ببلدية جيجل والتي اكتشفها اغلبية اجلواجلة 
والذين انبهروا بجمال طبيعتها فاطلقوا عليها مسمى 

سويسرا اجلزائر .

يف  الجائحُة َتخِلط أوراَق العاِئالت هذا الصَّ

ياحِة بجيجل َرهُن  كورونا َموسُم السِّ

ُعطلة إجبارية 	
 وكاالت سياحية ُمهّددة اإلفالس  	
راسي يخلُط أوراَق العائالت 	  الَموسُم الدِّ
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رئيس الليغا، خافيير تيباس:

»لن نسير على خطى فرنسا«

القسم الرياضي

نقلتها  تصريحات  يف  تيباس،  وقال 
الكتالونية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
»السير  احلكومة:  رئيس  قرار  على  تعليًقا 
الدوري، يعرض  إلغاء  على خطى فرنسا يف 
»من  وأضاف:  للخطر«.  بأكمله  النظام 
اخلاضع  االقتصادي،  النشاط  إعادة  املهم 
للرقابة واألمن.. فبخالف ذلك قد تختفي 
القطاعات االقتصادية املهمة للغاية«. وتابع: 
اجتماع  حتى  اخلطط،  لتقدمي  وقت  »هناك 
اللجنة التنفيذية التالي ليويفا، يوم 27 ماي 

جوان،  نهاية  حتى  البطولة  استئناف  وميكن 
فيه  الدوري،  بإلغاء  فرنسا  قرار  أرى  لذا 
شيء من التسرع«. وأردف: »أمتنى أن تعود 
سيكون  وبالتالي  جوان،  منتصف  يف  الليغا 

أمر  وهذا  املوسم،  إلنهاء  كاف  وقت  هناك 
املغلقة  األبواب  خلف  اللعب  للغاية،  مهم 
من  خطورة  أقل  الليغا،  رابطة  ببروتوكوالت 

إلغاء املوسم بأكمله«.

نجم خيتافي، ديفرسون:
»بقائي في إسبانيا صعب«

املعار  سيلفا،  بروم  ديفرسون  البرازيلي،  املهاجم  أبدى 
من بامليراس خليتايف، رغبته يف االستمرار املوسم املقبل مع 
الوضع  بسبب  ذلك صعبا  يرى  أنه  رغم  اإلسباني،  الفريق 

االقتصادي لألندية.
ووصل ديفرسون )28 عاما( لصفوف خيتايف، يف سوق 
االنتقاالت الشتوية املاضية، على سبيل اإلعارة حتى نهاية 
املليون  ونصف  ماليني   5 بحوالي  للشراء  خيار  مع  املوسم، 

أورو.
األوروبية،  واملسابقات  اإلسباني  الدوري  تعليق  وجاء 
كورونا  فيروس  انتشار  عن  الناجمة  الصحية  األزمة  بسبب 

املستجد، بينما كان مير ديفرسون بفترة جيدة.
البرازيلي ست مباريات،  التوقف، خاض  وحتى حلظة 
يف  آمستردام  أياكس  أمام  هدفا  وسجل  أساسيا،  منها  أربع 
إذا  ما  اليقني، حول  األوروبي. ويف ظل حالة عدم  الدوري 
على  فقط  شهرين  تبقي  مع  املوسم،  استئناف  سيتم  كان 
املرحلة  هذه  تستمر  أن  ديفرسون  يأمل  اإلعارة،  انتهاء عقد 
ليفانتي  لصالح  السابق  يف  لعب   - إسبانيا  يف  اجلديدة 

وأالفيس بالليغا - ملزيد من الوقت.
سبورتيفا(  )غازيتا  مع  مقابلة  خالل  الالعب،  وقال 
أن  أخبرني  دياز،  فيليبي  أعمالي  وكيل  مع  كثيرا  »أحتدث 
النادي سعيد للغاية، وأنه يريدني أن أبقى معه.. لكن اآلن 
»إذا  وتابع  االقتصادي«.  الوضع  بسبب  صعب  شيء  كل 
وأنا سعيد..  ذلك  بامليراس، سأفعل  إلى  للعودة  اضطررت 
لكنني سعيد جدا يف خيتايف، اجلميع يعاملونني بكثير من 

املودة«.

برشلونة مهتم بضم الموهبة 
المغربية حارث

صحفي  تقرير  كشف 
األربعاء،  امس  إسباني، 
بضم  برشلونة  اهتمام  عن 
الفترة  خالل  مغربية،  موهبة 
»موندو  صحيفة  وقالت  املقبلة. 
إنَّ  اإلسبانية،  ديبورتيفو« 
برشلونة، مهتم بالالعب املغربي 
صانع  عاًما،   22 حارث،  أمني 
يقدم  والذي  شالكه،  ألعاب 

مستويات مميزة يف البوندسليغا.
إلى  الصحيفة،  وأشارت 
األشهر  يف  تواصل  برشلونة  أنَّ 
لبحث  شالكه  مع  األخيرة 
حارث،  مع  التعاقد  إمكانية 
متسك  األملاني  النادي  أن  إال 

مدافع  توديبو،  كلير  جان  الفرنسي  حالًيا  صفوفه  بني  شالكه  ويضم  بالالعب. 
 25 مقابل  الشراء  أحقية  مع  املوسم،  نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل  على  برشلونة، 
مليون أورو. واقترح الفريق األملاني، عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها حارث 
لبرشلونة، مقابل حتويل إعارة توديبو النتقال نهائي، لكن النادي الكتالوني رفض.
ويسعى برشلونة للتفاوض على حارث مبفرده بغض النظر عن موقف توديبو، 
والذي يواجه شالكه أزمة كبرى يف عملية ضمه نهائًيا؛ بسبب سعره، واألزمة 
االقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا. وشارك حارث مع شالكه يف 27 مباراة 

هذا املوسم بجميع املسابقات، حيث سجل 7 أهداف، وصنع مثلهم.

ساني يقترب من بايرن ميونخ
يسعى هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، لتعزيز هجوم فريقه 

يف املوسم املقبل بجلب األملاني ليروي ساني، جناح مانشستر 
سيتي، إلى ملعب أليانز أرينا. ووفًقا لصحيفة »سبورت بيلد«، 

فإن هناك اتصال جمع بني فليك وساني منذ بضعة أسابيع، 
واستمرت املكاملة الهاتفية بينهما ملدة 30 دقيقة.

وأراد املدرب األملاني االطالع بنفسه على مدى رغبة 
صاحب الـ24 عاًما يف االنضمام للفريق البافاري، بعدما تعطل 

انتقاله إليه الصيف املاضي بسبب إصابته بتمزق يف الرباط 
الصليبي للركبة. وكان فليك قد صرح مؤخًرا برغبته يف تعزيز 

صفوف بايرن على األقل بأحد الثنائي ساني وتيمو فيرنر، 
مهاجم اليبزيغ األملاني.

وال يتبقى على نهاية عقد ساني مع املان سيتي سوى 
موسم واحد فقط، مما يعني إمكانية ضمه مجاًنا حال االنتظار 

حتى صيف عام 2021.

دورتموند يتواصل مع أونانا  
يبذل مسؤولو نادي بوروسيا دورمتوند، قصارى جهودهم من 

أجل تعزيز قوة الفريق يف املوسم املقبل، بإبرام صفقات مميزة 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية. وبحسب ما ذكرته صحيفتا 
»تيليغراف« و«ليكيب«، فإنَّ دورمتوند يرغب يف جلب حارس 
مرمى جديد، ينافس السويسري رومان بوركي. وأشارت إلى 

تواصل إدارة النادي األملاني مع الكاميروني أندريه أونانا، 
حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي، حملاولة إقناعه بالقدوم 

إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك. يأتي ذلك يف ظل تقارير 
عديدة تفيد برغبة برشلونة يف استعادة صاحب الـ24 عاًما، 

الذي ترعرع ضمن صفوف ناشئيه قبل سنوات. وتوقفت 
املفاوضات بني دورمتوند وحارسه بوركي بشأن جتديد عقده الذي 

ينتهي يف 2021، يف الفترة األخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا 
املستجد. ومن املتوقع أن يوقع بوركي، البالغ من العمر 29 

عاًما، على عقد جديد يبقيه مع أسود الفيستيفال حتى عام 
.2024

دي ليخت يعود إلى هولندا
ذكر تقرير صحفي إيطالي أن ماتياس دي ليخت مدافع 

يوفنتوس، غادر مدينة تورينو يف الساعات املاضية، عائًدا إلى 
بالده هولندا. وقالت شبكة »سبورت ميدياست« إن دي ليخت 
غادر تورينو وعاد إلى هولندا رفقة صديقته، ليصبح تاسع العبي 

يوفنتوس الذين يتواجدون خارج إيطاليا حتى اآلن.
وأضافت أن صديقة دي ليخت نشرت مقطع فيديو لالعب 

وهو يركض يف الريف الهولندي ويتدرب يف الهواء الطلق.
وتابعت الصحيفة أن دي ليخت سيضطر بذلك إلى دخول 
حجر صحي لدى عودته إلى إيطاليا ملدة 14 يوًما، وهو اإلجراء 
املتبع مع من يعودون إليطاليا يف الفترة احلالية، يف ظل تفشي 

وباء كورونا. وميتلك يوفنتوس 8 العبني متواجدين خارج 
إيطاليا، وهم كريستيانو رونالدو، دوغالس كوستا، غونزالو 
هيغواين، أليكس ساندرو، سامي خضيرة، أدريان رابيو، 
فويتشيك تشيزني ودانيلو. وكان البوسني ميرالم بيانيتش 

قد عاد مؤخًرا إلى إيطاليا، بعدما سافر للوكسمبرغ يف مارس 
املاضي. ولم يتحدد بعد موقف الدوري اإليطالي من العودة، 
وتشير بعض التقارير إلى إمكانية السماح بالتدريب الفردي 

اعتباًرا من 4 ماي املقبل.

سان جيرمان ينافس تشيلسي 
وبرشلونة على صفقة تيليس

ذكرت تقارير صحفية، أمس الثالثاء، أن باريس سان 
جيرمان، انضم لسباق تشيلسي وبرشلونة، على العب بورتو 

أليكس تيليس. ووفقا لصحيفة »أبوال«، فإن باريس سان 
جرمان قدم عرضا مبدئيا لضم تيليس تبلغ قيمته 19 مليون 

جنيه إسترليني. وينتهي عقد البرازيلي تيليس )27 عاما( مع 
بورتو صيف 2021، علما بأن تشيلسي يرغب يف ضم الالعب، 

بعدما انهارت آماله يف ضم ظهير ليستر سيتي واملنتخب 
اإلجنليزي بن تشيلويل. ويقدم تيليس مستويات جيدة مع 

بورتو، وربطته تقارير صحفية عديدة يف الصيف املاضي بأتلتيكو 
مدريد ويوفنتوس، إال أن الالعب البرازيلي فضل البقاء يف 

صفوف فريقه البرتغالي.
وقد يتغير توجه الالعب يف فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة، ال سيما وأن بورتو سيصبح معرضا لفقدانه خدماته 
باملجان عند انتهاء عقد.

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، امس 
األربعاء، ضرورة استئناف المسابقة. وكان 

بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، قد أعلن 
أمس عودة األنشطة الرياضية تدريجًيا، خالل 
المرحلة المقبلة، بافتتاح المنشآت ومراكز 
األداء للرياضيين المحترفين، اعتباًرا من 4 

ماي المقبل.

  يوفنتوس يقتحم الصراع على مبابي
مع  بالتعاقد  يحلم  يوفنتوس  إن  األربعاء،  امس  إيطالي،  صحفي  تقرير  قال 
املهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، جنم باريس سان جيرمان. وينتهي تعاقد 
مبابي مع سان جيرمان يف صيف 2022، مع وجود اهتمام قوي من قبل ريال 
مدريد وليفربول بضمه. وبحسب موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن 
يوفنتوس يرى أن مبابي هو خليفة كريستيانو رونالدو الذي سيصل لعامه 
الـ36 يف فيفري املقبل، خاصة وأنه مهاجم طموح يسعى حلفر اسمه يف 

سجالت تاريخ كرة القدم.
وأكد املوقع اإليطالي، أن مبابي ميثل حلًما كبيًرا لفابيو باراتيتسي، 
املدير الرياضي ليوفنتوس، رغم علمه بأن الصفقة تعتبر معقدة للغاية، 
يف ظل متسك سان جيرمان بالالعب، واألزمة االقتصادية التي أحدثها 

فيروس كورونا.
وكانت تقارير قد أشارت يف وقٍت سابق إلى أن مبابي يعتبر أولوية 
لريال مدريد، الذي لم ينجح يف تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى 

يوفنتوس حتى اآلن.
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الطبعة األولى للبطولة العربية للشدو- كيك بوكسينغ
الجزائرية إيمان بوعريشة تنال 

المركز الثاني
نالت املصارعة اجلزائرية إميان بوعريشة املرتبة الثانية يف ختام منافسات 
)رجال  بوكسينغ2020-  كيك  للشدو-  العربية  للبطولة  االولى  الطبعة 
وسيدات(، التي اقيمت عن بعد، بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب 
يف  بوكسينغ  الكيك  لرياضات  العربي  االحتاد  نشرها  التي  الفنية  النتائج 

صفحته الرسمية على الفايسبوك.
يف  الثالث  املركز  صاحبة  مياني  ليندة  مواطنتها  بوعريشة  وتقدمت 
املنافسة فيما عاد لقب البطولة عند السيدات للمصارعة املغربية إلهام البور 

قادي.
اما لدى الرجال، فتوج املغرب باللقب العربي بفضل املصارع رضوان 
من  صبيح  وحسن  االردن  من  عيد  وصفي  مبحمد  متبوعا  التزاريني، 
فلسطني وهذا من مجموع 10 مراكز  جرى ترتيبها يف املسابقة التي حتصلت 
فيه اجلزائر من خالل ممثلها هشام رياج ، على الصف الثامن. وشارك يف 

البطولة رياضيون تتراوح اعمارهم ما بني 18 و 40 سنة.
وُمنحت للفائزين باملراتب الثالث األولى جوائز مالية، حيث حصل 
صاحب املركز االول على مبلغ  200 دوالر واملركز الثاني على 150 دوالر  
و75 دوالر  لصاحب املركز الثالث والرابع، حسب الهيئة العربية لرياضات 

الكيك  بوكسينغ.
الفول  وهي  قتالية  اختصاصات  ثالثة  منافسات  املشاركون،  وخاض 
إقامتهم ال  ارسال فيديوهات من مقر  لوكيك وكي ون، عبر  كونتكات، 

تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، بدون تركيب أو مؤثرات صوتية.
حركات  أي  الرياضي  املوعد  هذا  خالل  املنظمة  اللجنة  ومنعت 
بالكيك  لباس رياضي خاص  ارتداء  الرياضي على  استعراضية  والزمت 

بوكسينغ، حسب االسلوب الذي يرغب يف تقدميه.

إلعادة مجد الملكة الصغيرة في الجزائر
وزارة الشباب والرياضة تتعهد 

بمرافقة االتحادية الجزائرية للدراجات
الدعم  بتقدمي كل  والرياضة، سيدعلي خالدي،  الشباب  وزير  تعهد 
مجد  إعادة  الى  الرامية  نشاطاتها  كل  يف  للدراجات  اجلزائرية  لالحتادية 

امللكة الصغيرة يف اجلزائر.
لقاء  خالل  تطرق  الوزير  أن  لها  بيان  يف  الفدرالية  الهيئة  وأوضحت 
الدين  للدراجات، خير  اجلزائرية  االحتادية  برئيس  اليوم  نفس  جمعه يف 
وسبل  الدراجات  باختصاص  املرتبطة  النقاط  من  العديد  الى  برباري، 

تطويره عبر الوطن.«
النخبة  رياضيي  بوضعية  متعلقة  مواضيع  عدة  استعراض  مت  كما 
مختلف  يف  الوطنية  االلوان  عن  للدفاع  املدعوون  منهم  خاصة  الوطنية، 
املنافسات  على  عالوة  الصحي،  احلجر  فترة  خالل  الدولية،  املنافسات 
الدولية التي تعول الهيئة الفدرالية تنظيمها. كما كانت هذه املناسبة فرصة 
امام مسؤول االحتادية لتقدمي وضعية عامة عن االختصاص والوسائل التي 

ينبغي توفرها من أجل ترقيته.
اخرى  مواضيع  عن  والرياضة  الشباب  وزير  مع  أيضا  برباري  وحتدث 
تخص املواهب الشابة والتكفل بهم ومكانة االحتادية  اجلزائرية للدراجات 
الرابطات الوالئية ومشكل انعدام مقر  الهيئات الدولية وعالقتها مع  بني 
مضمار  غرار  على  االجناز،  طور  يف  هي  التي  واملنشآت  الئق  اجتماعي 

معسكر، يختم نفس املصدر.

خالدي يعزي عائلة مصارع الكاراتي 
محمد تيغة

التعازي  بخالص  خالدي،  سيدعلي  والرياضة،  الشباب  وزير  تقدم 
املنية  وافته  الذي  تيغة،  محمد  اجلزائري،  الكاراتيه  مصارع  لعائلة 
التواصل  بشبكة  الرسمية  صفحته  على  خالدي  ونشر  األسبوع.  هذا 
اإلجتماعي »فايسبوك« تعزيته التي جاء فيها »تلقيت ببالغ احلزن واألسى 
وفاة مصارع الكاراتيه اجلزائري محمد تيغة. وعلى إثر هذا املصاب اجللل، 
أتقدم الى عائلة الفقيد بالتعازي اخلالصة، طالبا املولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

وتويف مصارع الكاراتي دو الدولي اجلزائري، محمد تيغا األحد الفارط، 
إثر حادث منزلي، حسبما علم من االحتادية اجلزائرية لالختصاص. واحرز 
الفقيد املنتمي لنادي شباب الشراقة، اللقب الوطني - كوميتي عدة مرات 
يف وزن اقل من 63 كلغ. ووري الفقيد التراب اول امس مبقبرة  حسناوة 
بالشراقة. وتلقت الهيئة الفدرالية العديد من رسائل التعزية ، سيما من 

طرف نظيرتها التونسية.

لكرة  املصري  االحتاد  يزال  ال 
الدوري  باستئناف  متمسكا  القدم، 
إلغاء املوسم، لكن ذلك  املمتاز وعدم 
منتصف  بحلول  عودته  سيتطلب 
الرياضية  املسابقات  وتوقفت  جويلية. 
االحتاد  ومدد  املاضي،  الشهر  يف مصر 
املصري منذ أيام إيقاف الدوري، حتى 
من  لكن  األقل،  على  ماي  منتصف 
غير املرجح استئناف املسابقة قبل شهر 
إضايف آخر. وقال جمال محمد علي، 

نائب رئيس اللجنة اخلماسية، املكلفة 
بإدارة  )الفيفا(  الدولي  االحتاد  من 
أرسلت  اللجنة  إن  املصري،  االحتاد 
النهائي لسيناريو عودة النشاط  التصور 

إلى وزارة الشباب والرياضة.
تلفزيونية،  وأضاف يف تصريحات 
تبعات  انتهاء  على  السيناريو  »يعتمد 
وتداعيات فيروس كورونا بنهاية ماي، 
النشاط  عودة  مخطط  وضع  وبالتالي 
جوان«  بداية  يف  الفرق،  وتدريبات 

سيمنح  املصري،  االحتاد  أن  وأكد 
الستئناف  لإلعداد  مهلة  األندية 
أسابيع.  أربعة  تتجاوز  لن  املوسم، 
وتابع علي »يف حال استئناف النشاط 
إنهاء  ميكن  جويلية،  منتصف  يف 
حيث  سبتمبر،  منتصف  املسابقة 
يستغرق الدوري قرابة شهرين«. وكان 
الترتيب  يتصدر  اللقب  األهلي حامل 
أقرب  املقاولون  عن  نقطة،   16 بفارق 

مالحقيه، عندما توقفت املسابقة.

ديلور يدعم قرار إلغاء الدوري الفرنسي
ساند الدولي اجلزائري أندي ديلور، مهاجم نادي مونبيلييه، قرار السلطات الفرنسية، إلغاء منافسات املوسم اجلاري، 
من  أنه  »أعتقد  الفرنسية  كارلو«  »مونت  تصريح إلذاعة  ديلور يف  وقال  املستجد.  كورونا  فيروس  انتشار جائحة  بسبب 
املنطقي إلغاء الدوري الفرنسي، خاصة وأنه أفضل حل يف الوقت احلاضر، فكما نرى ال تزال هناك حاالت جديدة، 
ومن الواضح أن الفيروس ما زال يشكل خطًرا على سالمة األفراد«. وأضاف »لقد كان قراًرا حكيما، خاصة وأن فيروس 
كورونا وجه ضربة قوية لكرة القدم الفرنسية، بعد أن أصاب العديد من الالعبني والرياضيني، مبا ذلك العبنا جونيور 
سامبيا«.  وأمت »أدعو مسؤولي االحتاد الفرنسي الحتساب مباريات اجلولة 27، وعدم إضافة نقاط اجلولة 28 مبا أنها لم 

تستكمل، وبهاته الطريقة أعتقد أن نادي مونبيلييه سيضمن مقعدا أوروبيا«.

مشروع  من  قريبا  االنتهاء  سيتم 
اجلزائرية  االحتادية  قوانني  تعديل 
الطريق  لورقة  طبقا  القدم،  لكرة 
للعبة  الدولية  االحتادية  وضعتها  التي 
أمس  اول  أعلنته  حسبما  )الفيفا(، 
الرسمي  موقعها  يف  الفدرالية  الهيئة 
مشروع  واعتمد  االنترنت.  على 
تعديل هذه القوانني، عشية زيارة ممثلي 

الهيئة الدولية يف ديسمبر 2019.
العامة  اجلمعية  أعضاء  وسيقوم 

التي  اجلهوية  التجمعات  خالل 
ستنظم عقب أزمة وباء كورونا، بإثراء 
االحتادية  واوضحت  القوانني.  هذه 
اجلزائرية لكرة القدم ان مشروع تعديل 
ان  وينبغي  مبراحل  مّر  القوانني،  هذه 
أواخر  الدولية يف  الهيئة  عليه  تصادق 
الفاف  وأشارت  اجلاري.  أفريل  شهر 
القوانني  مشاريع  إثراء  مرحلة  أن  إلى 
أعضاء  لدى  االنتخابات-  -قانون 
اجلمعية العامة الذي كان من املقرر يف 

شهر ماي، قد أُجل إلى تاريخ الحق 
بسبب جائحة كورونا.

وأخيرا، أعلنت الفاف عن انعقاد 
للمصادقة  لها  العادية  العامة  اجلمعية 
املصادقة  االنتخابية،  القوانني  على 
املوجودة  التشريعية  القوانني  على 
مطلع  يف  االنتخابات  جلان  وانتخاب 
شهر جوان. ومن احملتمل تأجيل هذا 
التي  الصحية  األزمة  بسبب  التاريخ 

يعرفها العالم حاليا.

»الفاف« تضع خطة لمشروع تعديل قوانينها

قال أن كل اهتمامه يتركز حاليا على إدارة أزمة كورونا، أحمد أحمد:

»لم أتخذ قراري بشأن الترشح 
لوالية ثانية على رأس الكاف«

خرج أحمد أحمد، رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، عن صمته، بتصريح عبر حسابه على »تويتر«، قال فيه إن كل 
اهتمامه يتركز حاليا على إدارة أزمة كورونا، وإنه لم يتخذ قراره بعد، بشأن الترشح لوالية ثانية على رأس الكاف.

القسم الرياضي

من  للكثير  الباب  أحمد  وفتح 
حول  التصريح،  بهذا  التساؤالت 

مستقبل املنصب.
أكد  الكاف  داخل  مصدرا  لكن 
بالفعل،  الترشح  يعتزم  امللغاشي  أن 
أعضاء  لعدد من  وقال هذا صراحًة  بل 
آرائهم،  الستطالع  التنفيذية،  اللجنة 
لكنه ال يريد أن يعلن هذا األمر حالًيا. 

ال  الكاف،  رئيس  أن  املصدر  وأضاف 
يريد أن تبدأ احلرب ضده مبكًرا، حيث 
املقبل.  العام  ستجرى  االنتخابات  أن 
وتابع: »أحمد أحمد يعلم أن هناك حرًبا 
ُتهز ضده، ملنعه من االحتفاظ مبنصبه، 
وال يريد أن تبدأ اآلن، خاصة أن عالقته 
توترت بجياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، 
التي  سامورا،  فاطمة  عمل  إنهاء  بعد 
الكاف«.  ملراقبة  الدولي  االحتاد  أرسلها 
من  عددا  يواجه  أنه  »كما  وأردف: 

جلنة  فيها  حتقق  التي  الفساد،  قضايا 
األخالق بالفيفا، ومن املتوقع أن تخرج 
وختم  الترشح«.  إعالنه  فور  نتائجها 
أيضا  أخرى  حرب  »وهناك  املصدر 
احملتملني  املرشحني  جانب  من  ضده، 
التي  التصريحات  رغم  الكاف،  لرئاسة 
بينهم  تخرج منهم بدعمه حالًيا، ومن 
فوزي  واملغربي  ريدة،  أبو  هاني  املصري 
لقجع، والسنغالي أوغايستيان سانغور، 

واإليفواري جاك أنوما«.

االتحاد المصري لكرة القدم يحدد شهر جويلية الستئناف البطولة
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أخبار الثقافة

الفنانة الّتشكيلية فهيمة ثابت لـ »أخبار الوطن«:

 غياُب الحركِة الّنقدية ُيؤّثر على ازدهاِر الَحركة الَفنّيِة التَّشكيلية
قالت الفنانة التشكيلية فهيمة ثابت لـ »أخبار الوطن« إن غياب الحركة النقدية يؤّثر على ازدهار الحركة الفنية التشكيلية المرتبطة بالتوازي بالفنانين والنقاد والمجتمع أيضا، وهي 

التي تجد أن اللوحة هي انعكاس للفنان وترجمة لتصورات واألفكار، وكذا هي ترجمة ألحاسيس ومعاني يوصلها الفنان لآلخر بريشته.

حاورها: خلضر بن يوسف

فهيمة ثابت من والية ميلة، 29 سنة متحصلة 
على شهادة ماستر يف اإلعالم اآللي تخصص أنظمة 
تبحث  عصامية  فنانة  الويب،  وتكنولوجيا  معلومات 
عن معاني احلياة بني احلروف والكلمات، بني الريشة 
وتسعى  وعمقها،  التفاصيل  جمال  تعشق  واأللوان، 
ألن يدركها عقلها وقلبها ويالمسها اآلخر من خالل 

ريشتي.

كيف اخترت الفن التشكيلي؟
يف حقيقة، الفن هو من أتى إلي،  فتح بابا نحو 
قلبي منذ أن كنت يف املرحلة اإلعدادية من دراستي، 
كنت أحب حصة الرسم كثيرا وكنت أميل إلى ممارسة 
رأيت  كلما  األحيان  أغلب  اإلمني  برسم  الهواية  هذه 
صورة ما تنال إعجابي وكنت أسعى ألن أكمل اللوحة 
يف أبهى صورة، أما دخولي لعالم الفن التشكيلي من 
وإتباع  فيه  موهبتي  بذلك صقل  محاولة  الواسع  بابه 
الطريق الصحيح له، وقد كان ذلك منذ سنة ونصف 

تقريبا.

متى بدأت تشعرين بهاجس الفن 
التشكيلي؟

سابقا كنت أرى بأني الزلت بعيدة عن عالم الفن 
عندي  يتكون  بدأ  حظي،  وحلسن  لكن  التشكيلي، 
مبادرة  يف  غماره  أخوض  كي  األخير  هذا  هاجس 
فيها  شاركت  حيث  ميلة،  مبدينة  الشوارع  لتزيني 
مع  لي  جتربة  أول  كانت  وقد  زمالئي،  مع  بالصدفة 
رسم اجلداريات، ذلك ما دفعني لعقد العزم والدخول 
إلى عالم الفن التشكيلي وإطالق العنان لريشتي كي 
بقيت مترددة دون أي  أنني  إال  فيه،  أرى ما ستبدع 
أتخذه  جعلتني  التي  اللحظة  أتت  أن  إلى  سبب، 
نفسية  حالة  من  للخروج  منه  بد  ال  كان  كتحدي، 
أختي  البن  فقداني  وهي  وقتها،  علي  مرت  صعبة 
ما  احلزن  ببساطة  اهلل،  رحمه  الغفور  عبد  الصغير 
جعلني أستنجد بريشتي واللوحات كي أسند نفسي 

عليها وتكون مالذي لرؤية بعض النور.

كل فنان له متثيل للوحة ما، حدثينا عن 
عالقتك اخلاصة بهذا الوسيط التعبيري 

احلديث واملعاصر؟
بالنسبة لي اللوحة التشكيلية مهما كان نوعها أو 
نوع فنها أو املدرسة املنتمية لها، تعبر عن رؤية ترتبط 
وحتمل  أيضا  واإللهام  واإلبداع  بالوحي  كبير  بشكل 
إال  معانيها  يعي  وال  يقدرها  ال  دالالت  طياتها  بني 
املتعمق واملدقق فيها، حيث أرى أن اللوحة بإمكانها 

والطبيعة ألنها  الواقع  أخرى بني  لعوالم  بنا  تسافر  أن 
ببساطة ترجمة للكثير من الرؤى واألفكار سواء كانت 
أيضا،  واحلدس  واملشاعر  تقليدية،  غير  أو  تقليدية 
الفن  أو  اللوحة  خالل  من  تعبيرية  بطريقة  وذلك 

التشكيلي بالعموم.

كيف تقاربني املسألة الفنية يف ضوء هذه 
املعادلة الصعبة؟

خلق  إلى  تفضي  التي  واملواضيع  املقاربات  إن 
تكون  وقد  ومبخيلته  الفنان  برؤية  ترتبط  الفني  العمل 
تواصل  مبثابة  هو  فالفن  أيضا،  لشخصيته  امتدادا 
وألن  عنها،  التعبير  وحدها  للكتابة  ميكن  ال  مبفاهيم 
من  بد  ال  عنها  للتعبير  تكفي  ال  وحدها  الكلمات 
يبقى  لكن  الفنان،  نوايا  حتمل  أخرى  وسيلة  ابتكار 
يكمن  الفنية  الوسيطة  يف  نغرسه  الذي  احملتوى 
حملتواها  إيصالنا  وأسلوب  لها  استخدامنا  كيفية  يف 
للفنان  انعكاس  فاللوحة هي  أيضا،  أخالقيا وجماليا 
أوال وأخيرا، أما عني فأرى أن الفن اجلميل هو الذي 
ينجح يف تصوير أشد انفعاالت الفنان عمقا من خالل 
الفارق اجلوهري بني  اللوحة مهما كانت نوعها، ألن 
الفن واجلمال يكمن يف أن الفن متعلق مبن يقدمه أما 
فأنا  النوعي  رهاني  أما  إليه،  بالناظر  فمتعلق  اجلمال 
أسعى لتقدمي ما هو جميل ذو مشهد تصوري يحمل 

معنا وحسا.

هل يحتاج الفنان التشكيلي إلى جو 
نفسي معني لكي يرسم ويبدع، وهل ثمة 

طقوس معينة ال تولد اللوحة إال يف 
حضرتها؟

نعم أكيد، الفنان يجب أن تكون له رغبة جيدة 
تستغرقها  التي  فاملدة  ويبدع،  يرسم  ومزاج جيد كي 
النفسية،  وحالته  مزاجه  على  تعتمد  فنية  لوحة  أي 
عن  يختلف  فنان  كل  أن  فأظن  للطقوس  بالنسبة  أما 
اآلخر لكن برأيي ال تتطلب والدة اللوحة ألي طقوس 
أحيانا  املوسيقى  أو  الهدوء  بعض  فقط  رمبا  معينة، 

حسب كل فنان.

هل ضروري أن تنطوي اللوحة التشكيلية 
على معان محددة،  أم أن األفضل أن 

يفسرها كل متأمل لها كما يشاء؟
معان  على  اللوحة  تنطوي  أن  بالضرورة  ليس 
معقدا،  أو  مباشًرا  الفني  العمل  يبدو  قد  محددة، 
غامًضا أو جليا، واضًحا أو عبثيا،قد تبعث األعمال 
اليأس،  أو  األمل  السخرية،  أو  الدهشة  على  الفنية 
قلت  كما  التشكيلية  فاللوحة  النفور،  أو  اإلعجاب 
وهي  وأفكار،  كثيرة  لتصورات  ترجمة  هي  سابقا 

لآلخر  الفنان  يوصلها  ومعاني  ألحاسيس  ترجمة 
إليها  الناظر  أو  فيها  املتأمل  تفسيرها من  أما  بريشته، 
الفني،  العمل  يف  انغماسه  مدى  من خالل  فيقاس 
فقد يكون تفسيرا ظاهريا فقط وقد يكون متعمقا فيه.

هل هناك حركة نقدية يف بالدنا تهتم 
بالفن التشكيلي؟

الفن  لعالم  املقبلني  الشباب  نحن  احلقيقة،  يف 
وتقدمي  وصقلها  مواهبنا  لتطوير  نسعى  التشكيلي 
أغلبيتنا عصاميون،  أن  الفنية، ومبا  للساحة  إبداعاتنا 
والصادق  الصحيح  التوجيه  إليجاد  نأمل  ما  دائما 
هذا  دورهم يف  يتمثل  الفنيني  والنقاد  والنقد  لذلك، 
ازدهار  على  تؤثر  النقدية  احلركة  غياب  لكن  الشأن، 
بالفنانني  بالتوازي  املرتبطة  التشكيلية  الفنية  احلركة 
والنقاد واملجتمع أيضا، فكل له دوره يف البحث عن 

النقائص لتداركها وعن اإليجابيات لتقويتها.

إذا، كيف يكون تطور هذا الفن يف غياب 
النقد املتخصص؟

آفاقا  يفتح  وبابا  حافزا  يعتبر  املتخصص  النقد 
جديدة وواسعة نحو الفنان لإلبداع واإلنتاج املتواصل 
أسس  ذات  فنية  نصائح  من  يقدمه  ما  خالل  من 
والذي  الفنية  احلركة  غائبا عن  أيضا  فنجده  علمية، 
يف  الفنية  الثقافة  وتعزيز  أساسا  تشجيعها  غرضه 
الثقافة  ألوان  لون من  التشكيلي هو  فالفن  مجتمعنا، 
الفنان عن واقع  ومظهر من مظاهرها، والذي يعبر به 
مجتمعه، ويؤثر به يف احلركة النقدية الفنية كما تؤثر 

هي فيه أيضا.

هل قلة اجلانب األكادميي يف مجال الفن 
التشكيلي رهان أو حتٍد؟

قلة اجلانب األكادميي تصعب على الفنان مساره 
الفني، لغياب التوجيه الصحيح والدائم طبعا، لكن 
الثقايف  العنصر  عن  واملسؤولة  الفنية  اجلهات  غياب 
ذلك،  يف  دور  له  أيضا  الشباب  مواهب  يظهر  الذي 
من خالل مصداقية املبادرات الفنية والصالونات التي 
تعتبر فرصة إلظهار املواهب واحتكاك مختلف الفنانني 

الكتساب التجارب وتبادل اخلبرات فيما بينهم.

هل ال بد أن يكون للعمل الفني التشكيلي 
وظيفة اجتماعية أو سياسية، كالشعر، أو 

له أن يكتفي بالوظيفة اجلمالية؟
الفن التشكيلي رسالة ووسيلة يعبر بها الفنان عن 
الفكرية ومشاعره احلسية وأفكاره  مكنوناته وتصوراته 
جمالية  بإظهار  يكتفي  ال  فالفنان  أيضا،  املختلفة 

العمل الفني وفقط،  فالريشة سالح كما القلم توصل 
صوتها عن طريق حاملها.

شاركت يف العديد من املعارض املتميزة 
محليا ووطنيا،  فما هي القيمة املضافة 

لك؟
يف  ووطنية  محلية  مشاركات  لي  كانت  نعم 
الرابع  احمللي  الصالون  منها  فنية  وصالونات  معارض 
قبل  أخيرة  ومشاركة  ميلة،  بوالية  التشكيلية  للفنون 
التشكيلية  للفنون  النسوي  الوطني  الصالون  يف  شهر 
بعني تيموشنت، مما جعلني أحتك بفنانني ومواهب 
من  خبرة  اكتسبت  الواليات،  مختلف  من  مختلفة 
األفضل  وتقدمي  للتعلم  حفزتني  وتطلعات  بعضهم 

مستقبال.

هل وصلت الفنانة فهيمة إلى املكانة التي 
تليق بها ؟

الفن  عالم  يف  األولى  خطواتي  أخطوا  الزلت 
التشكيلي، هذا العالم الكبير الواسع الذي ال ينفك 
يف  وتأني  بثبات  للسير  أسعى  جديد،  كل  يحمل 
التي  املكانة  أو  للمستوى  أصل  كي  الفني  مشواري 

تليق مبا تقدمه ريشتي.

ما هو جديدك يف عالم الرسم؟
الزلت منغمسة يف عالم األلوان الزيتية حاليا وقلم 
الرصاص، حيث كانت لي وقفة هذه الفترة مع رسم 
لوحة  إجناز  أحاول  كما  رصاص،  بقلم  البورتريهات 

جديدة ستكون بورتريه بتقنية األلوان الزيتية.

وما هي مشاريعك وطموحاتك 
املستقبلية؟

جوانبه  كل  من  العالم  هذا  يف  للتوغل  أطمح 
التشكيلي،  الفن  يف  احترايف  مستوى  إلى  والوصول 
املدارس  بني  التنوع  وجتربة  التقنيات  مختلف  تعلم 
الفنية فيه، وأسعى ألن تكون لي ورشة فنية خاصة 
بي، واألهم من هذا كله أطمح ألن يكون فني إنساني 

ذا قيمة فنية حسية وجودية له رسالة.

كلمة لكل مبدع.. ماذا تقولني؟
كلمة أقولها لكل مبدع يف كل املجاالت، اإلبداع 
ننجز،  فباالستمرار  باالستمرار،  الشجاعة  يتطلب 
على  قف  قاتال،  ليس  والفشل  النهاية  ليس  النجاح 
عتبات احللم مهما كان بسيطا فبدون حلم لن نلمس 

الغمام !.
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إن ما أريد أن أعرضه حول هذا املوضوع، 
هو محاولة ارتأيت أن أثير فيها مجموعة من 
ثماني  بعد  جتربتي  خالصة  هي  القضايا 
سنوات من العمل اجلمعوي،يف أوساط فئتي 

الطفولة و الشباب.

-1مفهوم العمل الجمعوي:
 هو نشاط تقبل عليه مجموعة  من األفراد 
بطواعية، و ميارسونه عن قناعة، و يختارونه 
فإن  ثم  من  و  مواهبهم،  ،و  ميولهم  حسب 
الفرد يختار اجلمعية، أو املنظمة التي تناسبه، 
سائر  مع  االندماج  و  التفاعل،  له  تضمن  و 
أعضائها، و التعبير بكل حرية عن أفكاره و 
احتياجاته، و االنفتاح على اآلخرين، يف جو 

يشعر فيه بالبهجة و السعادة.

-2 طبيعة العمل الجمعوي: 
منظمة  أو  جمعية  إلى  االنتماء  إن 
يتطلب من العضو أن يتحلى بروح املبادرة، و 
االستعداد لبذل اجلهد، و إنفاق الوقت، من 
أجل خدمة املجتمع، و االرتقاء باملنخرطني، 
و املنتمني، و املتعاطفني اجتماعيا، و ثقافيا، 
و علميا، كما يستدعي كثيرا من االخالص 
و الوعي احلضاري، و احلس الوطني العميق.
 ط جمعوي البد لها من تخطيط جيد، و 
محكم، و عمل متواصل، و نشاط جماعي 
املسؤوليات،  األعضاء  فيه  يتقاسم  دؤوب، 
و  التفاؤل  و  العزمية،  ذلك  يف  تدفعهم 
الطموح، ألن الثمار و النتائج ال تظهر يف كثير 

من األحيان إال بعد سنة أو سنوات.

-3 أهمية العمل الجمعوي:
 إن العمل أو النشاط اجلمعوي التطوعي 
ال ميكن أن يستغني عنه أي مجتمع يريد أن 
الشاملة،  النهضة  و  السريع،  التطور  يحقق 
فالنشاط اجلمعوي التطوعي دليل على متاسك 
و  األخوة،  و  احملبة  روح  انتشار  و  املجتمع، 
التعاون، و التكافل بني أفراده، كما أن تعدد 
و  لألطفال  يعطي  اجلمعوي  النشاط  تنوع  و 
مواهبهم،  عن  للتعبير  أكثر  فرصا  الشباب 
مؤهالتهم  اكتشاف  و  طاقاتهم،  تفجير  و 
احلقيقية، التي ميكن لهم أن يساهموا بها  يف 
ترقية مسار النهضة االجتماعية، و الثقافية، 

و العلمية لوطنهم.
الشباب على تأسيس  إقبال  أني أعتبر  و 
اجلمعيات ظاهرة صحية يف املجتمع اجلزائري 
قبل  تثمن من  و  ترشد،  و  أن تشجع،  البد 
و  الضرورية  الرعاية  منهم  جتد  و  املعنيني، 

االهتمام الكايف و التشجيع املستمر.
لتاريخ  الدارس  أن  إلى  أشير  هنا  و 

الفرنسي  االستعمار  عهد  يف  اجلمعيات 
يجدها قد ساهمت بفاعلية، و قوة يف تربية 
الشعب اجلزائري، و ربطه بوطنه، و قيمه، و 
الثقافية،  و  األخالقية،  التأثيرات  عن  عزله 
أميا جناح يف إعداد  و األجنبية. و قد جنحت 
الوعي  و  السياسي،  بالنضج  يتحلى  جيل 
عاتقه  على  أخذ  الذي  اجليل  هذا  الوطني، 
أنه كانت  التاريخ  حترير اجلزائر، و قد سجل 
البذل، و  و  التضحية،  له قدرة عجيبة على 

الفداء.
جمعية  نوادي  و  احلرة،  املدارس  إن 
الكشافة  و  اجلزائريني،  املسلمني  العلماء 
الرياضية،  الفرق  و  اجلزائرية،  اإلسالمية 
كلها  كانت  املوسيقية  و  املسرحية  الفرق  و 
متشبعا  اجلزائري  منها  تخرج  وطنية  مدارس 

بحب الوطن، و اإلخالص له.

-4 الجمعيات و الواقع الجزائري:
االنفتاح  بعد  اجلزائر  شهدت  لقد   
خيرية،  كثيرة:  جمعيات  ظهور  الدميقراطي 
كان  و  علمية،  فنية،  رياضية،  ثقافية، 
الرغبة  و  احلماس،  يدفعهم  املؤسسون 
الزمن،  من  فترة  بعد  لكن  و  الشديدة، 
تخلت  و  انسحبت،  كثيرة  وجدنا جمعيات 
عن ممارسة نشاطها، و ما بقي من جمعيات 
قليلة حتولت مبادراتها إلى نشاط مناسباتي، 
محددة  أوقات  يف  إال  يظهر  ال  استعراضي، 
و  محتشم،  بشكل  و  السنة،  من  جدا 

سطحي، ال ميس عمق األهداف املرجوة.
الوضع  هذا  أسباب  نرجع  أن  ميكن  و 

املتردي إلى عوامل كثيرة أهمها:
اجلمعوي  النشاط  طبيعة  فهم  أ-عدم 
الذي يتطلب كثيرا من الصبر و طول النفس 
أو  يأس  احلواجز دون  و  العراقيل،  مواجهة  و 

كلل، أو ملل.
ب- ضعف اإلطار، فكثير من املؤسسني 
العلم، و التجربة،  لهذه اجلمعيات ينقصهم 
عنه سوء  ينجر  هذا  و  التنظيمية،  الكفاءة  و 
يؤدي  مما  العمل،  يف  االرجتالية  و  التسيير، 
بني  الصراع  احتدام  و  االختالف  توسع  إلى 
إلى  األحيان  من  كثير  يف  ينتهي  األعضاء 

التفرق.
ج- قلة املوارد املالية و سوء استعمالها يف 

بعض األحيان.
النشاط  مواكبة  يف  املجتمع  تخلف  د- 
لم  مازال  اجلزائري  الشعب  إن   اجلمعوي: 
األجيال  تربية  يف  النشاط  هذا  أهمية  يدرك 
و ترسيخ القيم الوطنية، و تكوين الشخصية 
بدورها  الواعية  املتفتحة،  اإليجابية، 

النشاط  هذا  أن  يعد  يزال  ال  و  احلضاري. 
الفراغ  ملء  و  للترفيه  الشباب  إليه  يلجأ 
إن  بل  عنه،  االستغناء  ميكن  حيث  فقط، 
مشبوهة،  نظرة  اجلمعيات  إلى  ينظر  البعض 
و يتهمها بنشر الفساد، و تشجيع االنحراف 
بني الشباب، مما نتج عن ذلك مقاطعة فئات 
كثيرة من املجتمع لنشاطات هذه اجلمعيات، 
و شنه عليها حربا غير معلنة و محاصرتها يف 

دائرة ضيقة جدا.

-5 دور الجمعيات في المرحلة الراهنة:
 إن اجلمعيات ينتظر منها يف هذه املرحلة 
الشخصية  تشكيل  يف  كبير  بقدر  تساهم  أن 
املواطن  إعداد  و  الواعية،  الفاعلة،  اجلزائرية 
و   ،21 الـ  القرن  حتديات  ملواجهة  اجلزائري 
اجلسم،  يكون صحيح  أن  فيه  يشترط  الذي 
ذكي العقل، قوي األخالق، مثقف الفكر، 
حياته،  و  شؤونه  يف  منظم  الذهن،  منفتح 
للمجتمع، حريصا  نافعا  يدرك هدفه جيدا، 
على وقته، ينفقه و يستثمره يف عملية البناء 

الوطني، بأوسع و أشمل معانيها.
إن هذه اجلمعيات مطالبة كلها بأن تراعي 
لنا جيال قويا يف  التي تضمن  هذه األهداف 
أهم  من  تربيته،  يف  متكامال   شخصيته، 

صفاته:
يف  االعتدال  و  النفسي،  التوازن   -
التطرف،  و  التعصب،  عن  بعيدا  املواقف، 

مهما كان مصدره و شكله.
- الثقة يف النفس، و االعتزاز بالوطن، و 

الشعور باملسؤولية.
رأي  احترام  مع  الشخصية  استقاللية   -

اآلخرين.
- الثقافة الدميقراطية املبنية على احلوار، و 

الشورى، و االستجابة لرأي األغلبية.
و  بتفاؤل،  إليها  النظر  و  احلياة،  - حب 

طموح، بعيدا عن اليأس و التشاؤم.
- التحلي باإلرادة القوية ملواجهة األزمات 

و الشدائد.
- الروح االجتماعية، و التفتح على أفراد 
يطبعها  جديدة،  عالقات  بربط  املجتمع، 
بعيدا  االندماج،  سرعة  و  اآلخرين،  حب 

عن االنعزال و السلبية.
اجلمعيات  دور  أن  القول،  خالصة  و 
و  العملية،  للحياة  الشباب  إعداد  يتمثل يف 
ملواجهة مشاكلها، و مساعدتهم على التكيف 
تزويدهم  و  االجتماعية،  بيئتهم  مع  املستمر 
تعدهم  التي  الالزمة  اإلرشادات  و  باخلبرات 
املجتمع،  الواعي يف  و  اإليجابي،  لالندماج 
و التسلح بالشخصية الوطنية التي جتمع بني 
حضارته  و  الشعب،  لهذا  انتمائها  أصالة 
العربية اإلسالمية، و ما يقتضيه العصر من 
تفتح على شعوب العالم املتطورة، لالستفادة 
من جتاربها، و علومها، وثقافتها، و مناهجها.

العمل الجمعوي : مفهومه، 
طبيعته، أهميته

الدكتور عيسى عطاشي/ جامعة عمار ثليجي  -األغواط-
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

)1956( جنمة  صدور   كان 
يف  املتواتر  السردي  للمعيار  خرقا 
ميزها  ما  إلى  بالنظر  اخلمسينيات، 
تلفت  جعلها  جذرية.ما  عدوالت  من 
مفارقة  أنها  رأى  الذي  القارئ  انتباه 
ولعل  وللذائقة.   النقدية،  لألجهزة 
ذلك  يلخص  الفرنسي  النقدي  املوقف 
متفرد،  أدبي  نوع  الرأي:«إنها  هذا  يف 
وضع النمط الروائي األوربي يف حرج«.
بل  باالختالف،  يتعلق  األمر  يعد  لم 
أربك  ما  ذاك  و  ذاته،  حد  يف  بالنوع 

القراءة آنذاك.
يف  السرد  من  قسما  أن  نعتقد   إننا 
ياسني،  بالشاعر كاتب  له عالقة  جنمة 
كما  كانه،  الذي  بالروائي  ليس  و 
فيها  تبوأ  التي  حداد  مالك  مؤلفات 
يف  النثر  تاركا  القاعدي،  املقام  الشاعر 
بنقل  تعلق  ما  وأقصد  الثانية،  الدرجة 
األحداث، وباألحداث ذاتها من حيث 
إن طريقة السرد تغدو حدثا لغويا قائما 

على خدمة التشبيهواالستعارة.
سردية  أنواع  جنمة  يف  ثمة          
ومستويات، واحلال أنه ال ميكننا تعميم 
اجلانب الشاعري، ذلك أّن قسما كبيرا 
والفعل،  احلدث  على  راهن  السرد  من 
وليس على كيفية سرد احلكاية،باملفهوم 
القراءات.لذا  بعض  يف  حاليا  املكرس 
عدة،  مواضع  يف  الصورة،  ستنحسر 
سرد  يف  الناقلة  اجلملة  محلها  وحتل 

قصصي ممزوج ببعض التشبيه.
ال نالحظ يف كثير من الصفحات أي 
جهد يف االرتقاء باملتخيل السردي إلى 
حدود الشعر.هناك تبئير على احلركات 
التعامل  يتم  التي  واألحداث  واألفعال 

عن  مختلف  سردي  مبستوى  معها 
املقاطع  املستويات األخرى، ومثل هذه 
وقد  متواترة،  الشخصيات  ترصد  التي 
ما  الرواية.  من  األكبر  القسم  تشكل 
أحكامنا  يف  النظر  عليناإعادة  يفرض 
املدونة  تفكيك  من  انطالقا  الشفهية 
أيديولوجي.  استثمار  أي  دون  ذاتها، 
لعبة  على  تأسيسا  جنمة  كتبت  لقد 

األزمنة، و هذا أمر  له مسوغاته.
إيقاف  إلى  التشظي  هذا  أدى  لقد 
متراخية،  بنى  وظهور  السردية  احلركة 
الشكالنيني  مصطلح  استعرنا  نحن  إن 
ظهور  يف  البنى  هذه  وستسهم  الروس، 
تضخمات قائمة على احلاالت املشكلة 
الوقفة،  أربعة:املشهد،  عناصر  من 
احلاالت  هذه  ويف  والتأمل،  املناجاة 
السرد،  سرد  إلى  النص  مييل  فقط 
وغالبا ما يتجّلى هذا املظهر على ألسنة 
مستوياتها،  تباين  على  الشخصيات، 
بني  احلاصل  التقارب  يحيل  وقد 
لم  إن  الكاتب،  تدخل  إلى  األشكال 
تكن عدة شخصيات انعكاسا له، أي 
للشاعر الذي يحل محّل الشخصيات، 
شخصيات  عدة  تكون  أن  ميكن  كما 
عبارة عن شخصية واحدة، بالعودة إلى 

تداخل املستويات.
املتعلقة  املجاورات  هذه  تؤكد 
كاتب  قاله  ما  الشعري،  بالنسيج 
يف  العمل  1967:كان  عام  يف  ياسني 
تدريجيا  حتول  و  شعريا،  مؤلفا  البداية 
ما  مع  مسرحية،  ونصوص  رواية  إلى 
من  مقاطع  من  كثير  تطرحه  أن  ميكن 
بدأه:  كما  النص  بقي  غموض.لقد 
»أنقاضا وورشة«، أنقاض رواية وورشة 

شعر أو ورشة شعر وأنقاض رواية. أما 
الورشة فتنطلق مع التخلي عن القصيدة 
تهتم  التي  القصصية  العناصر  بإدخال 
هي  ذاتها  العناصر  وهذه  باألحداث، 

التي تقلل من حضور الشعري.
يضحي هذا النوع السردي، اآليل إلى 
املشهد،مبقومات السرد لينقل املقطع إلى 
تتقاطع  التي  التعبيرية  املستويات  أرقى 
مع الشعر، يف صوره واستعاراتهوحقوله 
املعجمية، ويف متخيله. مع أّن ذلك ال 
تعاملت  الرواية  ألن  باستمرار  يحدث 
مراحلها،  أغلب  يف  احلاكي  السرد  مع 
لتأثيثها  فيتدخل  الشاعري  اجلانب  أما 

يف فترات نادرة.
تأليف  بصدد  الكاتب  كان  هل 
التي  الشاعرية  إلى  مسرحية؟إضافة 
إلى  النص  ميل  فإن  موضوعا،  كانت 
القصيرة،  باجلمل  مستعينا  احلوار، 
نية  يف  كان  إذا  عما  نتساءل  يجعلنا 
أو مسرحية  رواية ممسرحة  املؤلف كتابة 
اآليلة  املقاطع  بعض  تتخللها  روائية 
مقاطع  عدة  الرواية  يف  الشعر.ثمة  إلى 
علينا  يصعب  وقد  للتمثيل،  جاهزة 
الكشف عن مسبباتها، أكانت امتدادا 
املسرح؟لقد  لكتابة  مقدمة  أم  للسرد 
حواراته:  أحد  يف  ياسني  كاتب  قال 
»شاهد مسرحية،  محمد خذ حقيبتك 
لم  مليون شخص، يف حني  يقارب  ما 
بعض  سوى  جنمة  قراءة  من  يتمكن 

اآلالف من املثقفني واجلامعيني«.
    من بني ما ميز جنمة ميلها أحيانا 
املتعارف  السببية  العالقات  محو  إلى 
تودوروف.  ذلك  إلى  أشار  عليها،كما 
إننا جند محوا لهذا البناء السردي الذي 

يسّهل القراءة. وقد يكون هذا اجلانب، 
على  القائم  املركب  الزمان  إلى  إضافة 
القراء  أربك  ما  هو  واللواحق،  السوابق 
وجعلهم يقدمون تأويالت غير أدبية ال 
عالقة لها بخيارات الكاتب، وال بوعيه 

بالبناء الذي كان أحد أهدافه.
يجب التأكيد أّن كثيرا مما كتب حول 
أكادميي،  انضباط  إلى  بحاجة  جنمة 
األيديولوجيا  على  التأسيس  أن  ذلك 
على  يقضي  ما  بقدر  الرواية،  يغني  ال 
وظيفة  هناك  كانت  هل  جمالياتها. 
إلمحاء السببية الداخلية؟ ال ميكن نفي 
كاتب  سبقت  ورمبا  اخليار،  هذا  داللة 
ياسني بعض الكتابات الغربية يف كسر 
العالقة املباشرة بني العلة واملعلول، بني 
والفعل  احلالة  وبني  الفعل،  ورد  الفعل 

الناجت عنها.
مع  خاص  تعامل  جنمة  يف  ثمة      
ظهرت  التي  التقنية  الوقف،  عالمات 
الواليات  الرواية اجلديدة يف  مع مجيء 
املتحدة(،  الواليات  يف  )فوكنر  املتحدة 
فرنسا(.أّما  يف  بروست  )مارسيل 
كاتب ياسني الذي استورد هذه التقنية 
فيكون قد جلأ إليها ليعكس حالة القلق 
املهيمنة على الشخصيات، وذاك تأويل 

من التأويالت املمكنة.
عن  بعيدا  جنمة  تناول  األفيد  من    
تكون  أن  قبل  نص  ألنها  احتكار  أّي 
تخلت  أن  حدث  وإذا  أيديولوجيا، 
األيديولوجيا عن قهر جنمة فسنكون أمام 
رواية أخرى غير تلك التي قرأنا عنها، 
تعكس  ال  وانطباعات  قراءات  وهي 

حقيقة الرواية.
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نواِت األخيَرِة  انَتشرْت، يف السَّ
بعَد ُبروِز الفضائيات، َكثيٌر من 

ي غالًبا ما ُتخلِّف  الَبرامِج التِّ
لغًطا َكبيًرا ِبجّرِد َعرِضها 

أماَم اجُلمهوِر؛ ِبسبِب َرداءِتها 
يها  وُخروِجها عن امَلأُلوِف وَتعدِّ
عن الِقيِم امُلجتَمعّية؛ وِمن أهمِّ 
ي عّبَر اجُلمهوُر عن  الَبرامِج التِّ
ُسخِطه ِمنها، براِمُج الَكاِميرا 
ي َتّتِخذ من  اخَلفّية؛ وهي التِّ

فِظي وامَلعنويِّ أدواٍت  الُعنِف اللَّ
سالِة - إن كاَنت  لَتبليِغ الرِّ
ُهناك ِرسالٌة أصاًل. ولسُت 

يف هَذا امَلقاِم أحاِول أن ُأَقدَم 
ا وال َفنًيا  َتلياًل ُسوسيولوِجّيً
روِف امُليطِة بَتناِمي هذِه  للظُّ
ُم َتربًة  اهرِة بقدِر ما ُأقدِّ الظَّ
ر الكثيَر من  َذاِتية سوَف ُتفسِّ
الُغموض، حسَب اعِتقاِدي - 
َتتّعلُق بَكيفيِة َبثِّ تلك املادِة 

ي غالًبا ما َتكوُن  للُجمهوِر، والتِّ
بشكٍل َعشواِئيٍّ غيَر َمدروٍس؛ 

صوِص أو  َفلجنُة قراءِة النُّ
يناريوَهات غيُر َموجودٍة  السِّ
أصاًل يف كلِّ الَقنواِت اخَلاصِة 

وِبُدون استثناٍء! ويكِفي أن 
م صاحُب َمشروِع الَكاِميرا  ُيقدِّ
را للُمديِر العاِم  اخَلفّيِة َتصوُّ
أو للَمسؤوِل، وَغالًبا ما يكوُن 
ا، حتى َتُصَل  صوُر َشفهّيً التَّ
رِح، ويبدُأ  امُلوافقُة على الطَّ
صويُر؛ َتصويٌر يِتُم غاِلًبا  التَّ

ُقبيَل شهِر َرمضان بأّياٍم 
َمعدوَدات، ويكوُن هَدُف 

اجلميِع اللِّحاَق برمضان، 
وَغالًبا ما َتِتم عمليُة امُلونتاج 

وِم ذاِته  وليُف« يف اليَّ »التَّ
الّذي ُتبثُّ فيه احَللقُة؛ وهَو 

ي ال َيسمُح أليٍّ  األمُر الذِّ
الِع على امُلَتوى  كاَن باالطِّ

وَتقيِمه؛ وهنا َمكمُن الَبلوى. 
أذكُر أّني كنُت ُمديَر َبرمجٍة، 

وكانت الَكثيُر من املادِة َتصُلني 
اعاِت األِخيَرة وَمعها  يف السَّ

أخوُض َماراطوًنا من نوٍع أخَر 
َينطلُق من إعادِة ُمشاهدِة 
امَلادِة لقطًة بلقَطٍة وُصورًة 
بُصورٍة، وَتديِد امَلقاطِع 

ياسِة  ي َتتعارُض مع السِّ التِّ
حريرّيِة للَقناِة، ومع  التَّ

جاريِة  َمصلحِة الَقناِة التِّ
ومع َمدى ُمالءمِتها وُقبوِلها 
من َلُدن اجُلمهوِر امُلستهَدِف 
وامَلعاييِر األخالِقّية. ..إلخ. 
وهذِه َعمليٌة ُمتِعبة وَقاِتلة 

وليِف  تتطّلُب أحياًنا إعادَة التَّ
بشكٍل َكبيٍر، وَحذَف الكثيِر من 

امَلشاِهد امُلنَكَرة وغيِر الَفّنيِة 
ي ُيفتَرُض أّن جلنَة امُلتابعِة  التِّ
»الفيزيوناج« َقد حَذفتها أو 

لتها.  عدَّ
وهذا الَعمُل َيجري يف َدائرِة 

الَبرمجِة، وغالًبا ما َتكوُن 
هذه امُلديرّيُة محلَّ ُسخٍط 

يَن  من ِقبل امُلنتجنَي، الذِّ
يروَن أّن عمليَة احَلذِف َسطوٌّ 

على إنتاِجهم، وقد حدَث 
هذا َمعي يف أكثِر من ُمسلَسٍل 

وحّصٍة وبرنامِج َكاميرا 
َخفّية؛ َفِقصُص جِلان امُلتابعِة 
واالنِتقاء َكحكاياِت ألِف ليلٍة 
وَليلٍة، فيها من اخَلياِل ما ال 

ُيبِقي للَحقيقِة َموِطَئ قدٍم! 

فاء فيما َتاَثل 51 َمريضا للشِّ
االسِتهتاُر يرفُع عدَد اإلصاباِت إلى 199 حالًة في 24 ساعًة
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس األربعاء، عن تسجيل 51 حالة 

شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر. 
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، البروفيسور 

جمال فورار، أّن إجمالي عدد املرضى املتماثلني للشفاء ارتفع ليبلغ  1702 حالة شفاء.
كما كشف املتحدث عن تسجيل 199 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد 
بني  وفيات   7 تسجيل  مت  ذاته،   املتحّدث  وحسب   .3848 إلى  بالوباء  املصابة  احلاالت 
املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي حاالت الوفيات إلى 444 ضحية.فيما خضع 

ويخضع 6666 مريًضا، بينهم املصاب واملتمل إصابته، لبروتوكول العالج بالكلوروكني.
خالد دحماني

حي بالُقل على صفيٍح ساِخن القطاُع الصِّ

 ِمنحُة الَعدوى تشعُل فتيَل 
االحتجاجاِت ومطالٌب بفتِح َتحقيٍق

 
 نظم، صباح أمس، عمال وإطارات القطاع الصحي عبد القادر نطور 
اإلدارة  باب  مدخل  أمام  من  احتجاجية  وقفة  بسكيكدة،  القل  يف 
اجلمهورية  ريس  أقرها  التي  العدوى  منحة  بتعميم  مطالبني 
 ،»19 »كوفيد  لوباء  املكافحني  الصحي  القطاع  يف  العاملني  لكل 
رغم  منها  بحرمانهم  الصحي  القطاع  مدير  املتجون  يتهم  والتي 
باخلطر  مباشرة  عالقة  على  هي  الصحية  املصالح  من  العديد  أن 

والعدوى.
انطالقا من عون األمن  القطاع الصحي   املتجون من كل مصالح 
بالكيل  الصحية  املؤسسة  مدير  اتهموا  والطبيب  السائق  إلى 
بضرورة  مطالبني  املنحة،  تلك  توزيع  يف  والتعسف  بكيالني 
الفرصة  كانت  كما  استثناء،  دون  املستخدمني  كل  على  تعميمها 
توقفيهم  مت  الذين  اإلدارة  يف  التخليص  مكتب  ألعضاء  مواتية 
ظروف  يف  تقيق  بفتح  الصحة  وزير  ملطالبة  حسبهم-   – تعسفا 
تسيير املؤسسة الصحية ككل. فيما توعد املتجون بالتصعيد يف 
حال إصرار اإلدارة على عدم تعميم منحة العدوى وباقي املطالب 
الوطن« حاولت احلصول على حق  أن »أخبار  إلى  املرفوعة. نشير 
لم  أنه  غير  واملوظفني  العمال  وتهم  مطالب  على  الّرد  يف  املدير 

يحضر وظلت السكرتيرة تتحجج بأنه يف مهمة خارج مكتبه.
جمال بوالديس   

الرئيس يعين العميد عبد الغاني راشدي مديرا عاما لألمن الداخليالرئيس يعين العميد عبد الغاني راشدي مديرا عاما لألمن الداخلي
عني رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد املجيد تبون، أمس، العميد 

عبد الغاني راشدي مديرا عاما لألمن الداخلي.
وأوضح بيان لرئاسة اجلمهورية، أمس، »عني اليوم رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة، وزير الدفاع 

الوطني، السيد عبد املجيد تبون، العميد عبد الغاني راشدي مديرا عاما لألمن الداخلي«.
ق.و

تبون ينهي مهام مدير وكالة األنباء الجزائريةتبون ينهي مهام مدير وكالة األنباء الجزائرية
أنهى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، مهام املدير العام لوكالة األنباء اجلزائرية، عبد احلميد كاشا.

كما أنهى رئيس اجلمهورية، أيضا مهام املدير العام ملؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي شوقي سحنني نزواًل عند  
والذاكرة  الوطني  باألرشيف  مكلًفا  لديه  مستشاًرا  شيخي  املجيد  عبد  أيًضا،  اجلمهورية  رئيس  طلبه.وعني 

الوطنية.وهذا حسب مراسيم رئاسية ورد يف عدد أمس من اجلريدة الرسمية.
خالد دحماني

خالل شهر رمضان ووفقا ملواقيت احلجر

اتصاالُت الَجزائر َتعرُض مواقيَت عمِل وكاالِتها 
 

احلجر  ظل  ويف  رمضان،  شهر  خالل  التجارية  وكاالتها  افتتاح  مواقيت  عن  اجلزائر  اتصاالت  شركة  كشفت 
الصحي.

وجاء يف بيان للمؤسسة العمومية أّن هذا التعديل يف مواقيت فتح الوكاالت يأتي يف ظل الظرف الراهن الذي 
تر به البالد، من خالل فرض احلجر اجلزئي يف إطار محاربة تفشي وباء كورونا.

وقررت اتصاالت اجلزائر فتح وكاالتها على مستوى والية البليدة من الساعة الثامنة صباًحا إلى الواحدة زوااًل.
أّن  املؤسسة  وكشفت  صباًحا.  السابعة  إلى  مساًء  اخلامسة  من  الصحي  باحلجر  املعنية  الواليات  وبخصوص 
الوكاالت بوسط املدن ستفتح من الثامنة صباًحا إلى الواحدة زوااًل وبالنسبة للوكاالت األخرى فتوقيتها من 

التاسعة صباًحا إلى الثالثة زوااًل.
وفيما يخص الواليات املعنية باحلجر من السابعة مساًء إلى السابعة صباًحا، أوّضح البيان أّن الوكاالت يف وسط 
املدن ستفتح أبوابها أمام الزبائن بدًءا من الساعة التاسعة صباًحا إلى اخلامسة مساًء، فيما ستفتح غيرها من 

الوكاالت من الساعة التاسعة صباًحا إلى غاية الثانية زوااًل.
خالد دحماني

بلسان عبد العزيز تويقر 

تنفيذا  مشتركة،  وزارية  تعليمة  حددت 
العزيز جراد،  الوزير األول عبد  لتعليمات 
األنشطة  ممارسة  شروط  األربعاء،  أمس 

التجارية.
املشتركة  الوزارية  التعليمة  وجاءت 
الوقاية  التدابير  وتدعيم  تديد  بهدف 
النشاطات  على  املطبقة  الصحية 
النشاط،  الستئناف  املرخصة  التجارية 
وكذا العقوبات املقررة يف حال عدم احترام 
كشفت  حيث  عليها،  املنصوص  التدابير 
تاجر  كل  على  يتعني  التي  التدابير  عن 
وضع  بضرورة  أساسا  وتتعلق  احترامها 
املالت،  دخول  عند  للتطهير  ممسحة 
املل  مساحات  كل  وتطهير  تنظيف  مع 

اليوم  خالل  املستمر  والتطهير  باستمرار، 
لكل املساحات املتاحة للزبون.

دخول  عمليات  تنظيم  على  التعليمة  نصت  كما 
ضمان  وكذا  املغطاة،  باملالت  الزبائن  وخروج 
باملالت  التباعد  لضروريات  الصارم  االحترام 
االنتظار  طوابير  تنظيم  إلى  باإلضافة  املغطاة، 
خارج محالت البيع املفتوحة، وكذا اقتصار الولوج 

إلى املل التجاري على زبونني أو 3 فقط.

من 
جانب التعقيم، أوضحت ضرورة وضع هالم التطهير 
محلول  ووضع  الزبائن،  تصرف  تت  الكحولي 

لتعقيم النقود املعدنية ورش النقود الورقية به.
ارتداء  عليه  فيتوجب  التاجر،  إلى  بالنسبة  أما 
قناع واٍق أو كمامة. كما يتوجب على التجار ضمان 

تطهير املستمر لألماكن واألشياء موضوع الّلمس.
خ. د

حي خالَل فترة احلجِر الصِّ

د شروَط ُممارسة األنشطِة التِّجارية تعليمٌة ِوزارّية ُتحدِّ

حي يف مكافحِة وَباء ُكورونا تعزيًزا للقَطاِع الصِّ

 إدماُج األعواِن الُمتعاقدِين بالتَّوقيِت 
الُجزئي في عقوِد التَّوقيِت الكاِمل

 

أقرت مديرية الوظيفة العمومية تغيير طبيعة العقود اخلاصة باألعوان املتعاقدين العاملني 
بالتوقيت اجلزئي باملراكز غير املمركزة والعمومية للصحة ومراكز التكوين شبه الطبي التابعة 

لوزارة الصحة إلى عقود عمل بالتوقيت الكامل.وأوضحت البرقية الصادرة عن مديرية الوظيفة 
العمومية أنه يف إطار اجلهود املكثفة من أجل تعزيز القطاع الصحي وتوفير اإلمكانات البشرية 

واملادية،  على حد سواء، من أجل القضاء على وباء كورونا، والعمل على تطوير الطاقم الصحي من 
أجل التصدي إلى أي طارئ وخدمة املواطنني واحلفاظ على سالمتهم، اجتمعت املديرية العامة 

للوظيفة العمومية مع وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، ووزارة املالية من أجل النظر يف 
عقود أعوان املتعاقدين العاملني بالتوقيت اجلزئي حيث خلص االجتماع بقرار تويلها إلى عقود 
عمل بالتوقيت الكامل، حيث أرسلت املديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري برقية   

إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، يوم اإلثنني املاضي، من أجل تسوية وضعية األعوان 
املتعاقدين العاملني بالتوقيت اجلزئي وتويلها إلى عقود عمل بالتوقيت الكلي. وحسب ما جاء 
يف البرقية التي تصلت »أخبار الوطن«عن نسخة منها، فإنه تقرر خالل االجتماع تغيير طبيعة 

العقود اخلاصة بأعوان املتعاقدين العاملني بالتوقيت اجلزئي باملصالح غير املمركز واملؤسسات 
العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي.

أجمد بوكليوة

َتـرفيــــٌه 
ِليـــــد! ـَ  ب



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/

