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ابُن باِديس. . والِقراءُة الُمتربَِّصة
الِقراءُة  هَي  صِة؟  امُلتربِّ بالِقراءِة  َنقصُد  ماَذا   
وامُلتلّقي  بالّنِص،  القارُئ  فيها  يتربُص  ي  التِّ
بامُلرِسل؛ وهَي الِقراءُة امُلوّجهُة ُمسبًقا، وغرُضها 
قناعاٍت  من  عندَنا  ُمقّرٌر  هو  ما  ودعُم  إثباُت 
ِفكرّيًة  ُرؤًى  القناعاِت  هِذه  كانت  سواٌء  سلًفا، 
القراءُة  أو تصوراٍت إيديولوجيًة؛ مبعنًى آخَر، 
اإلطاحَة  ُتريد  أمِنيٍة  قراءُة  هي  املترِبصُة 
استخَداِم  خالِل  من  اإليديوُلوجي  باخلصِم 
القراءِة  وآفُة  َمقصِدها.  غير  على  نصوصِه 
واحلياَد  امَلوضوعيَة  افتقاُدها  هي  امُلترِبصة 
وتصاُدِمها مع ثقافِة احَلقيقِة، ألّنها قراءٌة غيُر 

ُمنفتحٍة وال َتطلُب احلقيقَة لذاِتها!

د.مصطفى كيحل 	15

بقة الشغيلة  بين ناَرين!بين ناَرين! بقة الشغيلةالطَّ الطَّ
الّتشغيل الَضعيف وتسويِة ُعقود ما قبَل  خل  الدَّ الّتشغيلالّرئيُس يعُد بدعِم أصَحاِب  الَضعيف وتسويِة ُعقود ما قبَل  خل  الدَّ الّرئيُس يعُد بدعِم أصَحاِب 

الفَساد ُمحاربِة  على  ُيراِهن  الفَسادلعباطشة  ُمحاربِة  على  ُيراِهن  لعباطشة 

املنِزلي  احَلجر  بعَد  لوجٍه  وجًها  واحُلكومُة  امُلستقّلُة  قاباُت  املنِزلي النَّ احَلجر  بعَد  لوجٍه  وجًها  واحُلكومُة  امُلستقّلُة  قاباُت  النَّ

الَعمل وأرباِب  الُعّمال  الكثيِر من  ُيهّدُد مستقبَل  ُكورونا  الَعملجمعة:  وأرباِب  الُعّمال  الكثيِر من  ُيهّدُد مستقبَل  ُكورونا  جمعة: 

02عيٌد َخجول مبخاطر صحّيٍة وَمخالِب االنكَماش االقِتصادي
قاَل إّن الجزائَر سَتبِني ُمؤّسساٍت جديدًة وقويًة نهايَة الّسنة
الّرئيُس تّبون يطرُح بدائَل عمليًة لمواجهِة األزَمة االقتصادّية

- كلُّ الَقبائِل اللِّيبيِة قبلْت الحلَّ الجزائريَّ

02
َحجُم انتشاِر الَوباء بُمدِن الَجزائر الُكبرى غيُر مقلٍق     
أشاَد، أمس السبت، الوزيُر األّوُل عبد العزيز جراد خالَل زيارته التي قادتُه إلى كلٍّ من قسنطينة وسطيف، بجهوِد 

هوِض بالبحِث  ، حيُث شكَر الّطاقَم الّطبَي. كما دَعا إلى النُّ لطاِت من أجِل َحصر الَوباء على امُلستوى الَوطنيِّ السُّ
العلمي بتنسيِق اجُلهوِد امَللّية مع باحثنَي من خارِج الَوطن خصوصا اجَلزائرينَي امَلوجوِدين يف اخَلارج-

تسجـيُل تسجـيُل 141141 إصابـًة جديـدًة  إصابـًة جديـدًة 
بكورونــا فــي  الَجزاِئــــربكورونــا فــي  الَجزاِئــــر

حة والسكان  أعلنت وزارة الصِّ
وإصالح املستشفيات، أمس 

السبت، عن تسجيل 51 حالة 
شفاء جديدة بني املصابني 

بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم 

اللجنة العلمية ملتابعة تفشي 
فيروس كورونا، جمال فورار، أّن 

إجمالي عدد املرضى املتماثلني 
للشفاء ارتفع ليبلغ 1872 حالة 

شفاء.
كما كشف امُلتحدث عن تسجيل 

141 حالة إصابة جديدة مؤكدة،  
ليرتفع إجمالي عدد  املصابني 

بالوباء إلى 4295 مريضا.
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08
ورقلة 

شفـاُء ُمصاَبيِن اثنــيِن 
بَفيــروس ُكورونـا 
وُمغادرُتهما الُمستشفى

06
بومرداس

 مينــاُء »دّلـــس« 
يستأِنُف نشاَطه بعد 
14 يوًمـا من الغلـِق

05
الطارف 

البحارُة الَقادمون من 
ـودان يغـادروَن  السُّ
حـــي الَحجــر الصِّ

 السنة 01 - العدد 178 - االحد 10 رمضان  1441 هـ - 03 ماي 2020م 16 صفحة         20دج

فاِء ُمقابَل متاُثِل 51 حالَة للشِّ

دَعا لَتنسيِق اجُلهود امَلليِة مع الَباحثنَي امَلوجودين باخلارِج. .جراد:

09
ُمواِطنـــوَن َيخرُقــون قواعــَد الّســَالمِة ُمواِطنـــوَن َيخرُقــون قواعــَد الّســَالمِة 

حيــــّة بالُبليـــــَدة! حيــــّة بالُبليـــــَدة!الصِّ الصِّ
بها  ُتوَجد  التي  ة  عبيَّ الشَّ واألِزّقُة  الَرئيسُة  وارُع  الشَّ َشِهدت 
َمحالٌت ِتارية، بقلِب َمدينة الُبليدة وَضواِحيها، إنزااًل ُملِفتا 
امَلاِضي بشكٍل  ي الُبليدة امَلجوِر عليها منُذ شهِر َمارس  مُلواطنِّ
على  والشاحناِت  ياراِت  السَّ من  امِلئاُت  قت  وَتدفَّ وشامٍل،  ُكلي 

وارِع الَرئيَسة والَفرعّيِة أيضا! الشَّ

 ازدحاٌم مروِريٌّ وإنزاٌل َقوي على َمحالِت احَللوّيات وَصالوناِت احلالَقة



02
أخبار السياسة
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قال إّن الجزائر ستبِني ُمؤّسساٍت جديدًة وقوّية نهايَة الّسنة

تبون: استغالُل الموارِد الَبديلة 
ُننا من الُخروِج من األزَمة سيمكِّ

صفية. ن/ )و.أ.ج(

املقابلة  هذه  يف  تبون،  الرئيس  أوضح 
التي بثت مساء اجلمعة عبر مختلف وسائل 
اإلعالم، أن االقتصاد الوطني الذي ظل أسيرا 
للمحروقات منذ أزيد من ثالثني سنة ميتلك 
حاليا قدرات كبيرة جتعلنا متفائلني، مشيرا - 
الذي  الفالحة  قطاع  إلى   - خاص  بشكل 
يعادل  ما  أي  دوالر  مليار   25 يفوق  ما  ينتج 
القطاع  هذا  أن  تبون  النفط، واعتبر  مداخيل 
قام  إذا  عالية  مضافة  قيمة  يولد  أن  ميكنه 
بقراره  مذكرا  التحويلية،  الصناعات  بإدماج 
إجناز  يف  الراغبني  املستثمرين  بدعم  القاضي 
مشاريع تعتمد على مواد أولية محلية بقروض 
بنكية تصل إلى 90 باملائة من قيمة املشروع. 
 - الصحراوية  ميكن للفالحة  أنه  أضاف  كما 
من جهتها - تقليص فاتورة الواردات بشكل 
املتوفرة  اإلمكانات  إلى  االنتباه  ولفت  كبير، 
يف  املستخدمة  األولية  املواد  زراعة  مجال  يف 
بشكل  املناطق  هذه  يف  والسكر  الزيت  إنتاج 

يلبي جميع االحتياجات الوطنية.

آن الوقُت لالستفادِة من الثَّرواِت 
الَمعدنّية غير الُمستغلَّة

ملف  إلى  تبون  عاد  أخرى،  جهة   من 
املستغلة  غير  الهائلة  الطبيعية  الثروات 
فيها  اجلزائر  حتتل  التي  النادرة  املعادن  مثل 
حيث  من  عامليا  الرابعة  أو  الثالثة  املرتبة 
واألملاس  الذهب  إلى  إضافة  االحتياطات، 
وغيرها. وبهذا  والنحاس  واليورانيوم 
إلطالق  التحضير  عن  أعلن  اخلصوص، 
أمر  حيث  الثروات  هذه  الستغالل  مشاريع 
وزارة الصناعة بإحصاء دقيق لها وبإعداد دفتر 

أعباء وبنود أعمال خاصة بها.
هذه  نحو  التوجه  أن  الرئيُس  واعتبر 
إلى  بالنظر  ضرورة  يعد  املستغلة  غير  املعادن 
يغذيه  والذي  للطاقة  احمللي  االستهالك  أن 
بوتيرة  ينمو  البالد  يف  املعيشة  ظروف  حتسن 
ستجعل من الثروات النفطية غير كافية لتلبية 

احلاجيات الوطنية يف غضون سنوات.

 يجُب ربُط الجامعة بُمحيِطها االقتَصادي
للبالد  احلقيقة  الثروة  تبون أن   اعتبر 
أثبت  والذي  املبتكر،  شبابها  يف  تكمن 
مشيرا  الصحية،  األزمة  هذه  خالل  جدارته 
إلى متكن هؤالء الشباب يف بضع أسابيع من 
أجهزة  غرار  على  طبية  جتهيزات  عدة  تصنيع 

االختبار  وأجهزة  االصطناعي  التنفس 
كورونا،  فيروس  عن  للكشف  السريع 
إنتاجه يف غضون عشرة  والذي سيشرع يف 
هذا  يف  تبون،  وصرح  البويرة.  بوالية  أيام 
الهمة..  تلد  »األزمة  يقول:  اخلصوص، 
عبقرية  هناك  دمياغوجية  بدون  أقولها 
مختلف  يف  منها  يستفيد  الكل  جزائرية، 

أنحاء العالم ونحن ال نستغلها«.
على  الرئيُس  أّكد  السياق،  هذا  ويف 
وعلى  املعرفة  اقتصاد  دعم  يف  اجلامعة  دور 
وجه  أنه  مضيفا  بالسوق،  ربطها  أهمية 
تقضي  العالي  التعليم  لوزير  تعليمات 

دراسات  مكاتب  بفتح  للجامعات  بالسماح 
االستفادة  من  االقتصاديني  املتعاملني  متكن 

منها مبقابل مادي.

راِئب قانوُن المالّية الَتكميلُي سيخفِّف الضَّ
 ويف معرض حديثه عن بواعث التفاؤل 
أوضح  احلالية،  األزمة  جتاوز  بخصوص 
الصرف  احتياطيات  أن  اجلمهورية  رئيس 
مؤكدا  استقرارا،  تعرف  للبالد  األجنبي 
مضى  مما  سرعة  أقل  بوتيرة  ستستهلك  أنها 
الفواتير  تضخيم  ظاهرة  على  للقضاء  بالنظر 
عند االستيراد، وهو ما سيمكن من اقتصاد 
نحو 30 باملائة من مصاريف البالد من العملة 
الصعبة، وسيترافق ذلك مع إجراءات للحد 
سيتضمنها  التي  التدابير  وهي  الواردات  من 

قانون املالية التكميلي لعام 2020.
أوضح  القانون،  هذا  مضمون  وحول 
الرقابة  لتشديد  إجراءات  سيتضمن  أنه 
تضخيم  لتفادي  االستيراد  عمليات  على 
منتوج  أي  استيراد  منع  عن  فضال  الفواتير، 
ميكن إنتاجه محليا، باإلضافة إلى احلد من 
التربح عن طريق تصدير مواد مدعمة  ظاهرة 
قانون  سيتضمن  الدولة، كما  طرف  من 
املالية التكميلي تدابير تسمح بالتخفيف من 
الضغط الضريبي وترشيد النفقات العمومية.

أزمُة النِّفط َظرفيٌة ولن ُنوقَف 
المشاريَع االّسكنية

الرئيس  جّدد  السكن،  مشاريع   وعن 
السكنية  البرامج  مختلف  مبواصلة  التزامه 
يف  البشرية  التنمية  يف  ألهميتها  بالنظر 
تتوقف  لن  السكن  »مشاريع  البالد، قائال: 
)..( ألن مقاصد هذه السياسة تتجاوز بكثير 
جلزائر  نرضى  ال  فنحن  سكنات  بناء  مجرد 
تسكن  واحدة  طبقتان  فيها  يعيش  أن  اليوم 

هذا  الئقة،  سكنات  وأخرى  هشة  سكنات 
يولد صراعا اجتماعيا«.

االقتصادي  الوضع  عن  حديثه  ويف 
التي  النفطية  األزمة  أن  تبون  اعتبر  الراهن، 
للنفط  املنتجة  الدول  وبقية  اجلزائر  تعرفها 
معربا  هيكلية،  أزمة  وليست  ظرفية«  »جد 
الصعود  إلى  النفط  أسعار  بعودة  تفاؤله  عن 
يف  االقتصادي  النشاط  عودة  مع  تدريجيا 
مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه وملواجهة 
فإن  البالد،  بها  متر  التي  املالية  الصعوبات 
اجلزائريني«  من  »االقتراض  تفضل  الدولة 
من  اخلارجية  االستدانة  خيار  مستبعدا 
وكذا  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
بالنظر  النقود(،  التقليدي )طبع  التمويل غير 
إلى النتائج التي ستفرزها مثل هذه اخليارات، 
معترفا بأن وباء كورونا قّيد مساعيه يف تطبيق 
التي  واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات 
تعهد بها، غير أنه أكد بأن هذه الورشات ما 
ل  زالت قائمة وبأن هذه األزمة الصحية تشكِّ

فرصة لتعميق التفكير فيها.
االنتباه  الرئيس  لفت  الشأن،  هذا  ويف 
إلى قيام احلكومة بإنشاء جلان تفكير ملا بعد 
من  محاور  عدة  على  تعمل  الوباء  مرحلة 
اإلنتاج  ودعم  االقتصاد  هيكلة  إعادة  بينها 
التي  اإلسالمية  الصيرفة  وتشجيع  الوطني، 
أموال كبيرة. كما جدد  استقطاب  لها  ميكن 
الذين  والتجار  بالصناعيني  بالتكفل  التزامه 
احلجر  إجراءات  تطبيق  جراء  خسائر  سجلوا 
على  تعكف  احلكومة  أن  موضحا  الصحي، 
بحيث  ملساعدتهم،  محكمة  سياسة  دراسة 
الفعليني،  املتضررين  إحصاء  على  تعمل 
السيما من خالل تخفيف الضرائب. وموازاة 
مع ذلك، سيتم التكفل باحلرفيني وأصحاب 
اليومية  املداخيل  وأصحاب  احلرة  املهن 

املتضررين من اجلائحة.

التعبير  إن حرية  اجلمهورية  رئيس   قال 
»احترام  ولكن يف حدود  باجلزائر،  مضمونة 
إلى  مشيرا  التهويل«،  عن  واالبتعاد  القانون 
اعتماده يف تعامله مع الصحافة الوطنية على 

»احلوار املستمر واإلقناع«.
مقابلة  يف  تبون،  الرئيس  وأوضح 
وسائل  ممثلي  من  عدد  مع  جمعته  صحفية 
موجودة  التعبير  »حرية  أن  وطنية،  إعالم 

توليه  منذ  إنه  قائال  اجلزائر«،  يف  ومضمونة 
منصب رئيس اجلمهورية أصبح مقر الرئاسة 
مفتوحا أمام كل وسائل اإلعالم مبا يف ذلك 
نقبلها  ال  أمور  »هناك  أن  متداركا  اخلاصة، 
الذين يحتجون هم  الصحافيون  ال نحن وال 
احلرية  مفهوم  بني  الواقع  اخللط  على  أيضا 
والفوضى«.من جهة ثانية، أشار الرئيس إلى 
أن البعض يتعمدون املغالطات اعتمادا على 

جهات أجنبية، مشددا على أنه »لن يتخلى 
نوفمبر مهما  أول  وبيان  الوطنية  السيادة  عن 
وصفهم  ممن  استغرابه  مسجال  األمر«،  كان 
بالذين يعتمدون على التمويل األجنبي من 
أجل »تكسير املؤسسات الوطنية ليدرجوا ما 
املساس  باب  حتت  ذلك  نتيجة  لهم  يحدث 

بحرية التعبير«.
ق.و

ئاسَة مفتوحٌة أمام اإلعالم قال إن الرِّ
تبون: ال نقبُل الخلَط بين َمفهوَمي الُحرّية والَفوضى! 

أّكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مقابلة صحفية أجراها مع مسؤولي بعض وسائل اإلعالم، أن الجزائر تملك من اإلمكانات 
المادية والبشرية ما يمكنها من تجاوز األزمة االقتصادية التي تمر بها، وبتحقيق نسب نمو عالية في غضون عامين.

م في عمليه تعديل قانون االنتخابات  تقدُّ
إتاحُة مسوّدِة َتعديِل الّدستور األسبوَع الُمقبل 
مسودة  طباعة  يف  للشروع  تعليمات  أعطى  أنه  اجلمهورية  رئيس   كشف 
اإلعالم  ووسائل  واملدنية  السياسية  للفعاليات  وإرسالها  الّدستوري  التعديل 
ملناقشتها، وهذا بدءا من األسبوع املقبل.  وأوضح تبون أن ذلك يأتي »من أجل 
تفادي تضييع الوقت حتى يف حال استمرار احلجر الصحي املفروض حاليا نتيجة 
تفشي وباء كورونا«. كما أضاف أنه مت التقدم يف مسار تعديل قانون االنتخابات 
الذي تسهر على إعداده جلنة مختصة، أسندت لها هذه املهمة، »لتخرج اجلزائر 
يف األخير مبؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة«، مؤكدا التزامه بتجسيد هذا 

املسعى.
)ق.و(

حي قال إن تاريَخ إجرائِه مرتبٌط بتحّسن الوضع الصِّ
ُد أالَّ سنَة بيضاَء والبكالوريا حتًما سُيجرى  تّبون يؤكِّ
البكالوريا  شهادة  امتحان  أن  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  أّكد 
للموسم الدراسي احلالي سُيجرى، كما أنه لن تكون هناك سنة بيضاء، مشيرا 
إلى أن التدابير التي ستتخذ يف هذا االجتاه تبقى مرتبطة باملنحى الذي تأخذه 
أزمة فيروس كورونا خالل الفترة املقبلة. وبخصوص امتحان شهادة البكالوريا، 
أكد رئيس اجلمهورية على أن هذا االمتحان سُيجرى يف كل األحوال، لكن تبعا 
للظروف التي تعيشها البالد، مذكرا بأن السنة الدراسية تنتهي عادة يف أواخر 
جوان وهو أجل لم يحن بعد. وربط الرئيس تبون التدابير التي سيتم تبنيها يف 
هذا الشأن باملنحى الذي سيأخذه الوباء، إال أنه أشار - يف هذا الصدد - إلى 
أنه لن يتدخل يف طبيعة هذه التدابير، سواء تعلق األمر بتحديد عتبة للدروس 
إليها مؤكدا أن األمر يترك لألساتذة  اللجوء  التي ميكن  أو غير ذلك من احللول 
ومسيري القطاع«. و دائما فيما يتعلق بقطاع التربية، قال تبون إنه سيسهر على 
ليثمن  ألتزم بها لكن بصفة عقالنية«،  حل املشاكل االجتماعية وهي »مهمة 

الوعي الكبير الذي أضحى يتحلى به املواطن يف مطالبته بحقوقه.

 نواري: فرضيُة إلغاِء »السنكيام« و«البيام« قوّية 
حديث  إن  نواري  كمال  التربوي  للشأن  املتابع  قال  السياق،  هذا   ويف 
رئيس اجلمهورية عن مصير االمتحانات الرسمية الثالثة وعن العتبة بالقول إن 
امتحاني السنكيام والبيام يوجد حال لهما مما يعني أن فرضية إلغائهما مطروحة 
اجلزائرية  املدرسة  أسوار  داخل  والثانوي  املتوسط  إلى  االنتقال  وأن  بقوة خاصة 
الشهادة  معدل  إلى  باإلضافة  سنوي،  مبعدل  مرتبط  االنتقال  معدل  وحساب 
للتالميذ غير الناجحني. أما امتحان البكالوريا، فأكد على عدم إلغائه، مضيفا 
أن التالميذ سيجتازون هذا االمتحان مبراعاة الظروف الصحية أي ال ميكن حتديد 
مرتبط  اجلامعة  إلى  الثانوية  من  االنتقال  أن  إلى  أرجعه  ما  وهو  إجرائه،  تاريخ 
التالميذ ال يكترثون للمعدل السنوي وأغلبهم  مبعدل الشهادة أوال، وثانيا كون 
يغادرون الثانوية مبكرا، وثالثا يشترك يف هذا االمتحان عدة قطاعات من بينها 

وزارة الدفاع، التعليم العالي، الداخليةو التربية. 
صفية نسناس

ح: الوزير األول عبد العزيز جراد يصرِّ
منحى انتشاِر الوباِء بُمدن الجزاِئر الُكبرى َمقبوٌل 

أّكد، أمس السبت، الوزير األول عبد العزيز جراد خالل زيارته لكل من قسنطينة  
وطني،  مستوى  على  الوباء  أجل حصر  من  املبذولة  السلطات  جهود  على  و سطيف 
مشيدا بعمل الطاقم الطبي بالوالية، كما دعا إلى النهوض بالبحث العلمي بتنسيق 
اجلهود احمللية مع باحثني من خارج الوطن خصوصا اجلزائريني املوجودين باخلارج، داعيا 
إياهم إلى ضرورة التكامل بني مختلف املخابر وبعث نسق بحث متكامل. كما منح 
130 سكنا ُشّيدت قرب مركز البحث يف البيوتكنولوجيا بعلي منجلي لفائدة الباحثني 
العزيز جراد  عبد  االول  الوزير  أكد  قسنطينة،  والية  إلى  قادته  زيارة  باملركز.  وخالل 
عزم الدولة على حصر وباء كورونا بفضل اإلمكانات التي حتوز عليها، حيث كشف أن 
زيارته لقسنطينة تدخل يف إطار تقدمي الدعم املادي واالليات والوسائل من أجل محاربة 
فيروس كورونا، مؤكدا أن احلكومة ومنذ بداية الوباء هي يف اتصال دائم مع السلطات 
بالفيروس،  املصابني  املواطنني  ملساعدة  الطبي  العمل  لتأطير  التنسيق  أجل  من  احمللية 
كاشفا أن الدراسات أكدت أن عدد اإلصابات املسجل باملدن الكبرى باجلزائر مقبول 

مقارنة مع دول أخرى.
وخالل زيارته للمركز الوطني للبحث يف البيوتكنولوجيا بعلي منجلي، أكد الوزير 
على ضرورة التكامل بني املخابر وضرورة بعث نسق بحث وطني متكامل، كاشفا أن 
تأسيس املجلس الوطني العلمي للبحث والتكنولوجيا هو دليل إلرادة الدولة يف تدعيم 
البحث العلمي. وأكد جراد حرص الدولة على احتواء وتبني كل الطاقات اإليجابية 
عن  كاشفا  الوباء،  ملواجهة  كبيرة  قدرات  عن  أبانت  التي  تلك  خصوصا  واخلالقة، 
للنخبة  واضح  اجتاه  فرض  أجل  من  املستقبل  والهبة يف  اإلرادة  هذه  استغالل  ضرورة 

ومساعدتها يف تبوء مكانة حقيقية يف املجتمع.
هذا، وقد قرر الوزير األول منح 130 سكنا للباحثني العاملني باملركز الوطني للبحث 
يف البيوتكنولوجيا بعلي منجلي، من أجل العمل على استقرار الباحثني للتركيز على 
البحث، داعيا إلى توزيعها توزيع عادال، حاثا إياهم على ضرورة ربط البحث امليداني 
أن  إلى  يشار  امليدانية.   والواقعية  والتحليلية  النظرية  الدراسة  بني  والتكامل  بالنظري 
الوزير األول عبد العزيز جراد كان مرفوقا بوزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. 
خديجة بن دالي 

حّذر من خطورِة االنزالقات الَحاِصلة 
تبون: كلُّ القبائِل الّليبيِة قبلت الحلَّ الَجزائري

 أّكد رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون استعداد اجلزائر مواصلة مساعدتها للشعب الليبي من أجل اخلروج من أزمته، متأسفا يف الوقت ذاته من »االنزالقات 
اخلطيرة« اجلارية يف هذا البلد خاصة يف شهر رمضان الكرمي. وقال الرئيس »إننا مع الشرعية الشعبية يف ليبيا ونريد أن يكون حل املشكل ليبيا- ليبيا«، موضحا 
أن كل القبائل الليبية قبلت احلل اجلزائري. وأبدى رئيس اجلمهورية تخوفا من البوادر »السيئة جدا« احلاصلة بليبيا، مؤكدا أنه »إذا لم تنطفئ النار فستأتي 
على األخضر واليابس بالنسبة إلى ليبيا ولدول اجلوار وغيرها«.  وقال إن »احلل موجود، املجلس الوطني االنتقالي وجيش وطني مؤقت يخرج بحكومة مؤقتة 
والدخول يف الشرعية االنتخابية ».وهنا أضاف »لقد كنا قاب قوسني أو أدنى حلل املشكل الليبي لكن لم يتركونا، فمنهم من يقول إن اجلزائر إذا متكنت من 
حل األزمة الليبية رجعت يف الصفوف األولى للديبلوماسية وإنها دولة خطيرة، إلى جانب حسابات جيوسياسية أخرى«.                             رحمة عمار



أحمد بوكليوة

السنة،  هذه  العمال،  عيد  ويأتي 
يف ظروف لم تكن يف احلسبان ؛ حيث 
بانتشاره  العالم  دول  كورونا  وباء  فاجأ 
السريع، إذ وصل هذا الوباء إلى اجلزائر 
يف وقت كان ينتظر فيه العمال افتكاك 
جملة من املطالب بداية من رفع القدرة 
األجور،  وضعية  وحتسني  الشرائية 
خاصة مع وعود الرئيس برفع الضريبة 
الضعيفة،  األجور  أصحاب  على 

ناهيك عن ملف التقاعد املسبق.
يف  اجلمهورية،  رئيس  وجدد 
التزامه  العمال،  بعيد  املتعلقة  كلمته 
بتجسيد كل الوعود التي التزم بها قبل 
الفيروس  كفاح ضد  اجلزائر يف  دخول 
املستجد، قائال إن« هذه املناسبة تخلد 
مشيرا  الشغيلة«،  الطبقة  تضحيات 
لتقييم  فرصة  تتيح  مناسبة  أنها  إلى 
وتقومي وتشجيع املبادرات اخلالقة، من 
النزاعات  حل  أجل  من  وحوار  تشاور 
جتارب  من  واالستفادة  االجتماعية، 
املبذول  اجلهد  مبرزا  املتقدمة،  األمم 
حتقيق  سبيل  يف  العمال  طرف  من 
بالسلف  أسامهم  مما  انطالقا  التنمية، 
الصالح الذين أخلصوا يف حترير البالد 
الوطنية  السيادة  وبسط  وتشييدها، 
ما  كل  ممجدا  الطبيعية  الثروات  على 
قدموه يف هذه املعارك الوطنية النبيلة، 
الواجب  شهداء  بالذكر  خص  وقد 

الوطني خالل سنوات اإلرهاب.
وأكد رئيس اجلمهورية أن احلكومة 
تعمل على تعزيز مكانة العمال خاصة 
منهم الطبقة املتوسطة والطبقة الهشة، 

وتوفير  الشرائية  قدرتهم  من  والرفع 
لهم  الكرمية  للحياة  املالئمة  الظروف 
احملرك  بأنهم  مستدال  وألبنائهم، 
حيث  الوطني،  لالزدهار  الرئيس 
النزاعات  جميع  بحل  التزامه  جدد 
احملدود  الدخل  ذوي  وإعفاء  العالقة 
على  واحلفاظ  الضرائب،  من 
عن  كاشفا  االجتماعية،  املكتسبات 
لإلسراع  للحكومة  تعليمات  إسدائه 
ما  عقود  أصحاب  وضعية  تسوية  يف 
الطرق  أفضل  ودراسة  التشغيل،  قبل 
التي  الشغل  مناصب  على  للحفاظ 
الكورونا،  جائحة  جراء  تضررت 
متطلبات  بني  التوفيق  على  والسهر 
اإلنعاش  وضرورات  الصحي  األمن 

االقتصادي. 
أن  كلمته،  خالل  تبون،  وأوضح 
اجلزائر بأمس احلاجة إلى انتهاج سبيل 
الفاضلة  واألخالق  والعمل  العلم 

باعتباره السبيل األجنع لتقدم األوطان، 
وضمان استقاللها واستقرارها ورفعتها 
ومكافحة البطالة، ألنها عدو االستقرار 
مشيدا  االجتماعية،  املشاكل  ومصدر 
التي  العمالية  التنظيمات  مبختلف 
إلى  إياها  داعيا  التوجه،  هذا  تدعم 
إبراز دورها يف بناء اقتصاد منتج ومدر 
للثروة وخالق ملناصب الشغل، ومتجه 

بقوة نحو التصدير.
رئيس  حّيى  أخرى،  جهة  ومن 
كافة  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
املؤسسات  تبذلها  التي  املجهودات 
العمل  مناصب  حلماية  االقتصادية 
داعيا  الصعب،  الوضع  رغم  واألجور 
ضرورة  إلى  والعامالت  العمال  كل 
تعبئة صفوفهم من أجل صيانة الوطن 
والتجند  اخلاص،  الظرف  هذا  يف 

لتسريع وتيرة التنمية االقتصادية.
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عيف من الضرائِب وتسويُة عقوِد ما قبَل الّتشغيل إعفاُء َذوي الّدخِل الضَّ

ِن ُظروِفهم الَمعيشيَّة تّبون ُيطمِئن العّماَل بتحسُّ
للخروِج من األزَمة الَمالّية 

لعباطشة ُيراِهن على محاربِة الفَساد 
راهن األمني العام لالحتاد العام للعمال اجلزائريني سليم لعباطشة، أول 
أمس، على »االنتصار بعون اهلل على بقايا الفساد واملفسدين«، قائال »إننا 
فسادا،  البالد  يف  وعاثوا  مروا  الذين  تركه  ما  مخلفات  على  أيضا  سننتصر 
وسنخرج بإذن اهلل من هذه األزمة االقتصادية واملالية واالجتماعية«، يف حني 
دعا اجلميع إلى »العمل بأكثر قوة وتضحية من أجل بناء اجلزائر اجلديدة وإلى 

االعتصام بحبل اهلل وبرباط الوطن حتى نخرج أقوياء منتصرين«.
رئيس  رسالة  أن  اجلزائريني  للعمال  العام  لالحتاد  العام  األمني  واعتبر 
بإيجاد حلول  وتكفل  فيها« النشغاالتهم  لبس  »ال  أجوبة  اجلمهورية حتمل 
كأسرة  تشرفنا  لقد  البداية،  »يف  رسالته،  يف  قائال  منها،  للكثير  حاسمة 
عشية  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  برسالة  نقابية  وكمركزية  عمالية 
عيدنا الوطني«، والتي كانت بالنسبة إلى العمال اجلزائريني »فيصال لكثير 
بإيجاد احللول  من انشغاالتنا وحملت أجوبة ال لبس فيها، حيث تكفلتم 

احلاسمة لكثير من انشغاالتنا«.
)ق.و(

ملّفاٌت ثِقيلة ومطالٌب عّمالية واسعٌة قيَد االنتظار 
الّنقاباُت الُمستقّلة والحكومُة وجها لوجٍه 

بعد الحجِر الَمنزلي 
أكبر  للعمال، منذ سنوات، بوجه جديد على رأس  العيد األول   يأتي 
احتاد للشركاء االجتماعيني، وهو ما يضعه أمام رهانات كبرى، خاصة عقب 
احلراك الشعبي وما أفرزه من رفع لسقف املطالب، وعقب رحيل وجوه ربطت 
مبرحلة حكم بوتفليقة ومطالب واسعة بتغيير البوصلة السابقة، التي كثيرا ما 
اتهمها العديد من الشركاء املستقلني بالدفاع عن أرباب العمل واحلكومة أكثر 
من متثيل حقوق العمال يف الثالثية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، تأتي 
ضغوط النقابات املستقلة التي تدعو كل مرة ملنحها حق املشاركة يف الثالثية 
بعدما  خاصة  واسعة،  متثيلية  قاعدة  متلك  وأنها  معتمدة  أنها  اعتبار  على 
اجتماعيا  شريكا   14 ضم  الذي  النقابي  التكتل  إطار  يف  جهودها  وحدت 
وانتقالهم الحقا خلطوط تشكيل كنفدرالية النقابات املستقلة، والتي جاءت 
من رحم 3 مطالب فجرها إلغاء التقاعد املسبق ومتثلت يف: )استعادة التعاقد 
ورفع  الطويل،  النضال  عبر  افتكاكه  مت  عماليا  حقا  اعتبروه  الذي  املسبق 

مستوى القدرة الشرائية وثالثها احلرية النقابية(.
ويتوقع العديد من املتابعني ارتفاع وتيرة املطالب االجتماعية عقب فترة 
احلجر الصحي نظرا حلجم التضييق الذي تعاني منه العديد من املؤسسات، 
الغضب  إلى   - بدورها   - اخلطوة  لتنتقل  العمال،  على  ينعكس  ما  وهو 
نشاط  من  ما سيوسع  وهو  االجتماعية،  املطالب  وتيرة  وارتفاع  االجتماعي 
الشركاء االجتماعيني يف وقت الحق، ويضع احلكومة أمام رهانات جديدة.
رحمة عمار

كشف رئيس الجمهورية، خالل كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال عن إصداره تعليمات للحكومة تنص على إعفاء ذوي الدخل 
المحدود من الضرائب، وتسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل، مؤكدا على ضرورة االهتمام بالطبقة المتوسطة 

والطبقة الهشة، والرفع من قدرتهم الشرائية وتوفير الظروف المالئمة للحياة الكريمة لهم وألبنائهم.

تخوفاٌت من انعكاساِت األزمِة اقتصادّيا وإجتَماِعّيا

د مستقبَل الَكثيِر من الُعّمال وأرباِب العمل جمعة: كورونا ُيهدِّ
أكد، اخلبير االقتصادي نبيل جمعة على 
أن اجلزائر متر بأزمة اقتصادية فريدة من نوعها، 
اقتصادية  محذرا من احتمال حدوث مشاكل 
كبيرة ما بعد كورونا، جراء الركود االقتصادي 
مناصب  العمال  من  العديد  وفقدان  الراهن 
شغلهم، وكذا وصول أرباب العمل إلى هاوية 

اإلفالس.
 سببت األوضاع الراهنة الناجمة عن وباء 
كورونا حالة من اخلوف لدى العمال املتضررين 
حياتهم  تهدد  أصبحت  التي  تداعياته  من 
املهنية؛ فبعد إعالن احلجر الصحي على كافة 
واليات الوطن وإصدار قرار تعليق نشاط العديد 
التجارية  واحملالت  االقتصادية  املؤسسات  من 
الغذائية،  املواد  متاجر  منها  استثنيت  التي 
قائمة  مدرجون يف  املواطنني  من  الكثير  أصبح 
البطالة بدون عمل وال راتب خاصة وأن أغلبهم 
يجهلون مصيرهم املهني، يف وقت أصبح الوباء 
يهدد بغلق أبواب العديد من الشركات بسبب 
االقتصادي  الركود  حتمل  على  قدرتها  عدم 
حدوث  واحتمال  الطلب  عن  العرض  لكثرة 

من  املواطنني  معاناة  عن  ناهيك  كساد،  حالة 
األجور  وتدني سلم  الشرائية،  قدرتهم  ضعف 
حيث  االستهالكية،  املواد  أسعار  غالء  أمام 
سبب  االقتصاديني  اخلبراء  من  العديد  أرجع 
ضعف  أولها  أسباب  عدة  إلى  ذلك  حدوث 
وغلق  املسؤولني  لدى  االستشرافية  النظرة 
أبواب احلوار والنقاش مع ذوي اخلبرة يف املجال 

االقتصادي.
ويف حديثه مع »أخبار الوطن«، قال اخلبير 
املالي يف التجارة الدولية جمعة نبيل، يف هذا 
جراء  الناجمة  احلالية  األزمة  »إن  املوضوع: 
من  فريدة  اقتصادية  أزمة  تعد  كورونا  جائحة 
نوعها« وأضاف قائال: »سيكون هناك مشاكل 
اقتصادية كبيرة«، مشيرا إلى أن اجلزائر تعاني 
وعدم  العمال  على  االستشراف  غياب  من 
اخلبراء  مع  االقتصادي  احلوار  املسؤولني  تبني 
التأمينات  قضايا  حول  االختصاص  أهل  من 
مبنح  املتعلق  الشروط  دفتر  وكذا  والضمانات، 
اجلزائر  بأن  ذلك  مبررا  اقتصادي  مشروع  أي 
اخلاطئة،  القرارات  وراء  من  الكثير  خسرت 

بنسبة  تراجع  الوطني  االقتصاد  أن  إلى  مشيرا 
)ما  البترول  عائدات  تراجع  جراء  باملائة   60
انخفض سعر  دوالر( حيث  مليار   17 بـ  يقدر 
للبرميل  دوالرا   18 إلى  دوالر   50 من  البترول 
الواحد، موجها نداءه إلى اللجنة االستشرافية 
أجل  من   - سريعا   - مخطط  بوضع  تقوم  بأن 
الوباء،  هذا  عن  الناجمة  للمشاكل  التصدي 
مؤكدا على ضرورة تبني احلوار االقتصادي مع 
اخلبراء من أهل االختصاص وطمأنة املواطنني، 
وانتزاع خوفهم وتهدئة حالتهم النفسية ملا بعد 

هذا الوباء.
املتحدث على أن  السياق ذاته، أكد   ويف 
لذه  للتصدي  تؤهلها  إمكانات  متتلك  اجلزائر 
األزمة االقتصادية، كاشفا عن احتواء اخلزينة 
املالية على 60 مليار دوالر، وما يقارب الـ 173 
طنا من الذهب اخلام كضمانات. وحسب ما 
قادرة على حتمل  فإن اجلزائر  به اخلبير،  صرح 
الراهنة  األوضاع  ظل  يف  االقتصادية  الضغوط 
لفترة تصل إلى 16 شهرا دون انقطاع شرط أن 

تتخذ الهيئات احلكومية ترشيد النفقات.

وطنيا  املنتهجة  املالية  سياسة  وبخصوص 
السياسة  »إن  نبيل:  جمعة  قال  ومحليا، 
 30 عن  يزيد  ما  منذ  فاشلة  اجلزائرية  النقدية 
النمو  ضعف  إلى  ذلك  رادا  مضت«،  سنة 
ولعدم  األسعار  ضبط  وعدم  االقتصادي 
التحكم يف تضخم الديون، متسائال عن سبب 
غياب آراء اخلبراء االقتصاديني التي قد تساهم 
ما  وحسب  املالية.  السياسة  مشاكل  حل  يف 
أجراها  دراسات  نتائج  عن  نبيل  جمعة  قاله 
يومنا  إلى   2014 سنة  من  املالية  قانون  عن 
مليار   133 قيمته  ما  أهدرت  اجلزائر  فإن  هذا، 
دوالر، مبعدل 28 مليار دوالر سنويا يف سبيل 
الدراسات االقتصادية التي - حسبه - باءت 
بالفشل. ودعا املتحدث الهيئات املختصة إلى 
ضرورة إعادة جتديد منظومة التسيير واالستعانة 
بهدف  االقتصادي،  املجال  يف  اخلبرة  بذوي 
القدرة  وحتقيق  الوطني  باالقتصاد  النهوض 
الشرائية، مما ميكن اجلزائر من اعتالء مراتب ال 

بأس بها يف سّلم األجور.
أحمد بوكليوة 
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هو َلّمة رمضانية تجمُع األهل والجيران

الورقليون يتمّسكون بعادِة »الّداِيْر« 
رغم الَحجر الّصحي

زاهية سعاد

العام شهد  أن رمضان هذا   ورغم 
األسر  أن  إال  ليال  الصحي  احلجر 
الورقلية التي تسكن باألحياء الشعبية 
العادات  كل  على  حتافظ  تزال  ما 
األجداد.  عن  توارثتها  التي  والتقاليد 
ولعل أهم ما ميكن التطرق إليه يف هذا 
تقليد  )الّداِيْر ( وهو  الباب، جند عادة 
ضارب يف جذور التاريخ يحييه املجتمع 
كل  من  رمضان  شهر  كل  يف  الورقلي 
سنة وهو عبارة عن ملّة جتمع بني عدد 
منذ  فيها  يلتقي  واألهل  اجليران  من 
العاشرة ليال، وجتمع من  الساعة  نحو 
األهل  وفيهم  وجارة  جار   15 إلى   10
صلة  بعث  إلعادة  وذلك  واألقارب، 
للروابط  جديد  نفس  وإعطاء  الرحم 
يف  رمضان  شهر  يعطيها  التي  العائلية 
والية ورقلة طابعا خاصا يزيدها تقليد 

الّداير نكهة إميانية وعائلية خاصة. 
احلظر  إجراء  فرض  من  رغم   
األحياء  سكان  أن  إال  الصحي، 
العادة  هذه  إحياء  يفضلون  الشعبية 
البيوت  أرباب  ويعكف  األصيلة. 
يدخلونه  ما  تنويع  على  الرجال  من 
يقتني  حيث  )دائرهم(  يوم  للبيت 
الفواكه  من  مختلفة  أنواعا  الرجال 
 - موسمها  يف  وجدت  إن   - والتمور 
واخلضروات املوَسمية خصيصا إلحياء 
وسرور  فرحة  يف  وهم  الداير،  وليمة 
الداير  يف  واألهل  اجليران  باستقبال 
اخلاص بهم، يف حني تعكف سيدات 
البيوت على حتضير مائدة أخرى للمة 
الداير وتتمثل يف طهِو ما لذ وطاب من 
لسهرة  التقليدية  الورقلية  املأكوالت 
الداير، على رأسها) تاكنيفت تادونت 
( أو املختومة الورقلية أو طبق )بومفور( 
ويفور  يحضر  خشن  كسكسي  وهو 

املوسمية،  واخلضروات  اجلمال  بلحم 
))بالقديد((  الورقلية  املعكرونة  وكذا 
أو  التقليدي  املجفف  اللحم  وهو 
أطباق  وكلها  السلق((  ))كسكسي 
أصلها ألكثر من  يعود  ورقلية  تقليدية 
حتضير  إلى  باإلضافة  هذا  عام،  ألفي 
ال  الذي  األصيل  الصحراوي  الشاي 
تخُل سهرة رمضانية بورقلة منه ممزوجا 
بالنعناع األخضر املقطوف من واحات 
 . ورقلة  الواحات  بعاصمة  النخيل 
للساهرين  التقليدية  األطباق  وتقدم 
إلى  الّسمر  به  الداير ويستمر  يف قعدة 
اجليران  يتفرق  حيث  السحور،  غاية 
على أمل اللقاء لدى جار آخر محملني 
تقليد  ظل  يف  جميل  يوم  بذكريات 
الداير الورقلي األصيل . وهكذا يدور 
اللقاء بني اجليران واألهل حتى ختام 

شهر العتق من النار . 

والصلب  احلديد  مركب  حتّصل 
شرقي  ببطيوة  الكائن  »توسيالي« 
املعايير  مطابقة  شهادة  على  وهران 
احلديدية  األنابيب  إنتاج  يف  الدولية 

اخلاصة بقطاع احملروقات. 
اخلارجية  التجارة  مدير  وأوضح 
ذاته،  باملركب  االستثمارات  ومتابعة 
عليها  حتصلت  التي  الشهادة  أن 
املعهد  من  مؤخرا  »توسيالي«  شركة 
من  ستمكن  لألنابيب  األمريكي 
األنابيب  إنتاج مختلف األحجام من 
احلديدية املوجهة لنقل مواد احملروقات 
كونها  ومشتقاتها،  والبترول  الغاز  من 
شهادة معتمدة يف جميع أنحاء العالم 
اخلاصة  احلديدية  األنابيب  إلنتاج 
املتحدث،  وأضاف  احملروقات.  بقطاع 
يف هذا السياق، أن هذه الشهادة تعتبر 
عديد  يف  للمشاركة  الشركة  فرصة 
القتناء  والدولية  الوطنية  املناقصات 
األنابيب احلديدية يف مختلف األنواع 
واألحجام املوجهة لقطاع احملروقات . 

التخصص  هذا  أن  أوضح  كما 
اإلنتاج  سلسلة  إلى  يضاف  اجلديد 

على  »توسيالي«  شركة  تنتجها  التي 
أرصفة  لبناء  املوجهة  األنابيب  غرار 
املوارد  لقطاع  موجهة  وأخرى  املوانئ، 
األنابيب  إنتاج  جانب  إلى  املائية 

احللزونية وحديد البناء وغيرها. 
باملوازاة مع هذا، عبر املسؤول ذاته 
عن طموحات مركب احلديد والصلب 
الدولة  سياسة  جتسيد  يف  »توسيالي« 
خارج  االستثمار  توسيع  مجال  يف 

االحتياجات  وتلبية  احملروقات،  قطاع 
الوطنية مبنتوجات ذات جودة تستعمل 
يف  مبا  املشاريع  من  العديد  جتسيد  يف 
التحتية،  والُبني  السكنية  ذلك 
وغيرها  العمومية  واألشغال  كالسدود 
عمليات  من  ممكن  عدد  أكبر  وحتقيق 
نحو  احلديد  أنواع  ملختلف  التصدير 

عديد الدول األجنبية. 
محمد رضوان

ستسمح له بالمشاركة في المناقصات الدولية
مرّكب »توسيالي« يظفُر بشهادة مطابقة المعايير العالمية

في زيارة مفاجئة قادته إلى محالت بوفاريك 
رزيق ُيلزم التجار باحترام إجراءات الوقاية

احللويات  بيع  حملالت  فجائية  زيارة  رزيق  كمال  التجارة  وزير  أجرى 
التقليدية ببوفاريك )والية البليدة( للوقوف على مدى تطبيق التدابير الوقاية 
للحدِّ من انتشار وباء كورونا، والتي أقرتها التعليمة الوزارية املشتركة املتعلقة 

باإلجراءات الصحية اخلاصة باستئناف بعض األنشطة التجارية. 
التجارة، خالل هذه  الوزارة الصادر أمس اجلمعة أن وزير  بيان  وأوضح 
الزيارة، أكد على إلزامية ارتداء التجار الكمامات والقفازات واملآزر، مؤكدا 
- يف نفس الوقت ذاته - على ضرورة تطهير املساحات املخصصة للزبائن 
باستمرار، مع احلرص على تنظيم الدخول واخلروج من احملالت باالحترام 
النقود  وضع  بضرورة  الوزيُر  نّبه  كما  االجتماعي.   التباعد  لقواعد  الصارم 
املعدنية يف محلول معقم إلى جانب وضع مطهر كحولي حتت تصرف الزبائن 
زبونني  على  التجاري  احملل  إلى  الولوج  اقتصار  مع  العدوى  انتشار  لتفادي 
للتعليمة  الصارم  التطبيق  السياق، وقصد  أو ثالثة، يف كل مرة. ويف هذا 
للبلديات  التابعة  الصحة  حفظ  »مكاتب  إن  رزيق  قال  املشتركة،  الوزارية 
لوزارة  التابعة  واملصالح  القضائية  الشرطة  وأعوان  املختلطة  الرقابة  وفرق 
التجارة الفالحة مكلفون بفرض احترام ووضع حيز التنفيذ التدابير الوقائية 
مع تعزيزها عند احلاجة باملوارد البشرية«. هذا، وكلف الوزيُر املديَر الوالئي 
تنفيذ هذه اإلجراءات  بالوقوف شخصيا على مدى  البليدة  لوالية  للتجارة 
والتدخل املباشر يف حال اإلخالل بأحد شروط الوقاية الصحية، من خالل 
السحب الفوري للسجل التجاري أو الغلق النهائي للمحل محل املخالفة. 

محمد رضوان

 قسنطينة 
ابن يقتل أباه وأخاه سويعات قبل آذان المغرب 

اهتز، مساء أول أمس، حي الزيادية بقسنطينة على وقع جرمية شنعاء 
راح ضحيتها أب وابنه بعد أن قام ابن الضحية بقتل أبيه وأخيه دون رحمة 
باستعمال »الساطور«.  وحسب بيان مصالح أمن والية قسنطينة، فقد مت 
اجلرمية،  أداة  استرجاع  مع  عينها،  اجلرمية  مبكان  اجلرمية  يف  املتورط  إيقاف 
الفرقة  الى  حتويله  جرى  سنة   28 العمر  من  يبلغ  بشخص  األمر  ويتعلق 
اجلنائية الستكمال إجراءات التحقيق يف القضية وكشف مالبساتها. وقد 
تدخلت مصالح األمن إإثر بالغ وصلها بخصوص جرمية قتل وقعت بحي 
واألخ  سنة   73 العمر  من  البالغ  س(  )ص.  األب  ضحيتها  راح  الزيادية 
)ع. س( البالغ من العمر 35 سنة. هذا األخير الذي مت نقله إلى مستشفى 
احلكيم »ابن باديس« يف حالة خطيرة حيث لفظ أنفاسه . وحسب مصادر 
»أخبار الوطن«، فإن اجلاني يعاني من اضطرابات نفسية، يف انتظار كشف 
األسباب احلقيقية التي أدت إلى وقوع اجلرمية بعد استكمال التحقيق من 

طرف مصالح أمن والية قسنطينة. 
خديجة بن دالي

في إطار محاربة وباء »كوفيد 19« 
الحماية المدنية ُتجري 636 عملية 

تعقيم عبر 298 بلدية 
األخيرة،  ساعة   48 الـ  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات  سجلت 
4459 تدخال يف مناطق مختلفة من الوطن، وهذا على إثر تلقي مكاملات 
احلمايـة  أنشطة  مجاالت  شملت مختلف  التدخالت  هذه  االستغـاثة. 
املدنية سواء املتعلقة بحوادث املرور أو احلوادث املنزلية أو اإلجالء الصحي 
السبت،  أمس  املدنية،  احلماية  بيان  وأوضح  احلرائق.  إخمــاد  وحتى 
فيروس كورونا  وباء  انتشار  بالوقاية من  املتعلقة  النشاطات  فيما يخص  أنه 
الوطني  التراب  كافة  عبر  املدنية  احلماية  وحدات  نفذت  »كوفيد19-«، 
533 عملية حتسيسية لفائدة املواطنني عبر 326 بلدية )33 والية(، حتثهم 
وتذكرهم من خاللها على ضرورة احترام قواعد احلجر الصحي، وكذا التباعد 
االجتماعي، باإلضافة إلى قيامها بـ 636 عملية تعقيم عامة نفذتها عبر 38 
والية ) 298 بلدية(، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة املجمعات 
السكنية والشوارع، حيث خصصت املديرية العامة للحماية املدنية لهتني 
إلى وضع  الرتب، باإلضافة  2670 عون حماية مدنية مبختلف  العمليتني 
أجهزة أمنية لتغطية 03 أماكن لإلقامة موجهة للحجر الصحي عبر واليتني 
خنشلة ووالية اجلزائر.  كما تدخلت وحدات احلماية املدنية، خالل الفترة 
نفسها، للتكفل بضحايا حوادث املرور، بحيث سجلت وحداتها خالل الـ 
48 ساعهة األخيرة 163 حادث مرور أدت إلى وفاة 06 أشخاص وإصابة 
199 آخرين جرى إسعافهم يف مكان احلوادث، قبل نقلهم للمستشفيات 
احمللية.  من جهة ثانية، تدخلت وحدات احلماية املدنية لوالية وهران على 
إثر انهيار جدار خارجي طوله 08 أمتار لبناية قدمية كائنة بشارع سرار محمد 

ببلدية وهران، دون تسجيل خسائر يف األرواح. 
ق. و

يستقبل الورقليون، بمختلف طباعهم وعروشهم، شهر الرحمة من كل سنة بإحياء عدة عادات وتقاليد ال يحيدون عنها وال 
يبدلونها كونها تحمل نسمات من إرث األجداد.



ف سليم
قضى املعنيون فترة احلجر على مستوى فندق 
املوالن دون تسجيل أي إصابة بكوفيد 19 مغادرة 
البحارة احلجر الصحي متت بحضور الوالي ورئيس 
املجلس الشعبي الوالئي. و كانت مصالح والية 
الطارف اعلنت متنصف الشهر اجلاري عن وضع 
الصحي  احلجر  بحارا جزائريا حتت   40 من  أكثر 
بالقالة وذلك بعد عودتهم مباشرة  بفندق املوالن 
حيث  صيد  قوارب  منت  على  السودان  دولة  من 
على  إلستقبالهم  خاص  تنظيمي  جهاز  وضع  مت 
مستوى امليناء اجلديد بالقالة ومن مت التكفل بهم 
احلجر  انتظار  يف  بالقالة  املوالت  بفندق  بإيوائهم 

الصحي وكلهم يف صحة جيدة.

»موالتي  تبسة  والية  كشف والي 
مصابني  أربع  مغادرة  عن  عطاهلل« 
املرجعي  املستشفى  كورونا  بفيروس 
ما  حسب  للشفاء  متاثلهم  إثر  ببكارية 
الطبية  التحاليل  وكذا  األطباء  أكده 
تلقيهما  بعد  سلبية  كانت  التي 

للبرتوكول العالجي.
مبجهودات  السياق  هذا  يف  ونوه 
صحة  على  الساهر  الطبي  الطاقم 
اخلدمة  وتوفير  ورعايتهم  املواطنني 
عدد  يرتفع  العدد  وبهذا  الطبية، 
أشخاص   5 إلى  للشفاء  املتماثلني 
يوما   15 ملدة  املنزلي  باحلجر  سيلتزمون 
التأكد  وكذا  صحتهم  على  للمحافظة 
التام من خلوهم من أي أعراض على أن 
يتم استشفاء بقية احلاالت تدريجيا. 
السيد  إشراف  خالل  يف  هذا  جاء 

حتسيسية  حملة  انطالق  على  الوالي 
للوقاية من انتشار فيروس كرونا شملت 
كمامات   14500 من  أزيد  توزيع 
العمومية،  املرافق  يف  املواطنني  على 
بالتنسيق بني قطاعات التكوين املهني 
والشباب والرياضة والسياحة يف امليدان 
حيث  اجلمعوية،   احلركة  مع  وكذا 
باخلصوص  العملية  هذه  استهدفت 
باملؤسسات  املتواجدين  املواطنني 
مراكز  غرار  على  للضرورة  العمومية 
الكبرى  التجارية  واملساحات  البريد 
الرئيسية  الشوارع  وكذا  واألسواق،  
استهدفت  كما  السّيارات،  وأصحاب 
ورجال  العمومية  املؤسسات  عمال 

األمن الوطني.
وقد أكد ذات املصدر، أن العملية 
العمل  جهود  تواصل  اطار  يف  تدخل 

تهور  ظل  يف  املواطنني  وسط  التوعوي 
املواطنني  بعض  طرف  من  واستهتار 
العمومية  واملرافق  العامة  الساحات  يف 
إجراءات  بكسر  يقومون  الذين 
بالتباعد  يلتزمون  وال  الصحي  احلجر 
صحتهم  يضمن  الذي  االجتماعي 

وسالمتهم. 
املصابني  عدد  أن  بالذكر  جدير  و 
تبسة  بوالية  كوفيد-19-  بفيروس 
يوما،  حيث سجلت  بعد  يوما  يرتفع 
األسطر  هذه  كتابة  غاية  إلى  الوالية 
منها  مخبريا  مؤكدة  إصابة  حالة   32
مستوى  على  يوجد  كما  وفيات،    7
 4 بكارية  ببلدية  املرجعية  املؤسسة 
صدور  انتظار  يف  فيها  مشتبه  حاالت 

نتائج التحاليل من معهد باستور.
فيروز رحال

عنابة
مخبر الكشف عن كورونا بمستشفى 
»ضربان« يدخل حيز الخدمة 

املركز  مستوى  على  كورونا  فيروس  عن  والكشف  التحاليل  مخبر  دخل 
االستشفائي اجلامعي بعنابة - مبستشفى احلكيم ضربان أمس األول رسميا حيز 
وأساتذة  أخصائيني  إشراف  متطورة حتت  بتجهيزات جد  تزويده  بعد  اخلدمة،  
يف تخصص امليكروبيولوجيا على رأسهم األستاذة »جناعي صبرينة »ما سيسمح 
املبكر على فيروس كورونا كوفيد19 على مستوى والية  الكشف  بتسريع عملية 
عنابة، و ستمتد العملية يف القريب إلى الواليات املجاورة لالستفادة من خدمات 
املخبر.  من جهته املدير العام للمستشفى وخالل زيارة له للمخبر شدد على دور 
القائمني على املخبر نظير املجهودات املبذولة وروح املسوؤلية العالية التي أبدوها 
لتقدمي ما هو أفضل يف هاته الفترة الوبائية.                                   ف سليم

البلديات تشرع في صرف منحة 10 آالف دج 
ساعات  ومنذ  عنابة  والية  بلديات  من  العديد  يف  البريد  مراكز  شهدت 
قبل  التحذيرات من  رغم  وأكتظاظ كبيرين،   مبكرة من صباح أمس،  طوابير 
اجلهات الوصية بعدم التجمع لتفادي فيروس« كورونا« وخوفا من الظروف املثالية 
على  احلصول  أجل  من  املواطنني  توافد  لوحظ  حيث  القاتل،  الفيروس  لتفشي 
املنحة التي أقرتها حكومة الوزير األول عبد العزيز جراد للعائالت الفقيرة واملعوزة، 
البلديات  صرفتها  والتي  رمضان،  شهر  يف  الصحي  احلجر  مصاريف  ملجابهة 
من  التموينية  املواد  .كإعانة ألقتناء  عمار.  وسيدي  وعناية  وبرحال،   كالبوني 
املواد الغذائية، لشهر رمضان2020،  واملقدرة ب10االف دج، يف حني صرفت 
بلديات اخرى املنحة اإلضافية املقدرة ب4 االف دج،  بعد صرفها عشية رمضان 
للمنحة األولية املقدرة ب6 االف دج،  ليرتفع املبلغ الى 10أالف دج، ويف هذا 
فيه  تتوفر  البريدية، يف مشهد ال  املراكز  أمام مقرات  املواطنني،  السياق،  جتّمع 
إجراءات السالمة للتوقي من فيروس كورونا، رغم حرص املنظمني، مبراكز البريد 
وذلك  وأخر  مواطن  كل  بني  التباعد  بضرورة  للمواطنني،   النصائح  تقدمي  على 

لتفادي مخاطر فيروس كورونا.
ف سليم

المسيلة
توزيع 1500طرد غذائي على العائالت 

الُمتعّففة  بمقرة 
مت نهاية األسبوع اجلاري مبقرة حوالي 80كم للشرق لعاصمة الوالية املسيلة 
توزيع ما ال يقل عن 1500 طرد للمواد الغذائية على العائالت احملتاجة وبخاصة 
تلك التي تضررت من اإلجراءات اإلدارية واملتعلقة بقرار احلجر الصحي والتي 
تهدف أساسا للوقاية واحلد من انتشار وباء كورونا فيروس االحترازية يف إطار قافلة 
تضامنية بادر إليها احملسنون من أهل املنطقة وبالتنسيق مع املجتمع املدني لذات 
املدينة ومتس هذه العملية التضامنية، التي تقام حتت رعاية املجلس البلدي لبلدية 
التي  الصحية  األزمة  من  تأثرت  التي  العائالت  وكذا  املعوزة  العائالت  مقرة،  
تعرفها اجلزائر على غرار بلدان العالم منذ عدة أسابيع وحوت القفة مختلف املواد 
تزامنت  وأنها  املقري خاصة  أبناء  ثمنها  التي  املبادرة  االستهالك.وهي  الواسعة 

مع شهر رمضان املعظم.                                             جمال أبو أشرف
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بعد 15 يوما قضوها بفندق »الموالن« بالطارف 

ودان  البّحارُة القاِدمون من السُّ
حي يغادرون الحجَر الصِّ

تبسة
تماثل 5 حاالت للشفاء من فيروس كورونا

غادر،  األربعاء المنقضي، 41 بحار ة جزائريا 
الحجر بعد مضي 15 يوما عن وصولهم من 

السودان على متن 5 سفن. البحارة وصلوا إلى 
ميناء القالة بوالية الطارف، حيث خضعوا للحجر 

الصحي بفندق »الموالن«.

الوالئية  التضامن  جلنة  تواصل 
بوعريريج  برج  بوالية  كورونا  وباء  ملواجهة 
الوباء،   مواجهة  يف  احلثيثة  مجهوداتها 
الثالثة  العملية  األسبوع  نهاية  أطلقت  أين 
واملتمثلة  التضامني  نشاطها  خالل  لها 
أين  بعد.  عن  كورونا  تشخيص  نظام  يف 
الطبي  االستقبال  مركز  رسميا  انطلق 
املواطنني  مكاملات  استقبال  يف  الهاتفي 
يوفر  والذي   3075 األخضر  الرقم  على 
فرصة تشخيص أولي عن بعد،  ثم توجيه 
محدد  موعد  وفق  التشخيص  الى  املتصل 

سواء الى طبيب اخصائي او الى مستشفى 
وذلك  الوالية،   بعاصمة  خلضر  بوزيدي 
بهدف تقليل الضغط وخطر انتقال العدوى 
يف  البقاء  املواطنني  مساعدة  خالل  من 
منازلهم. ويشارك يف هذه العملية كل من 
مجلس أخالقيات مهنة الطب لوالية البرج 
الطبية،   للعلوم  الوطنية  النخبة  وجمعية 
وشركة  اخلواص  األطباء  الى  باالضافة 
االستماع  مركز  وضعت  التي  كوندور 
تصرف  حتت  األخضر  والرقم  الهاتفي 
اللجنة،  أين مت جتهيز مركز هاتفي يستقبل 

06 أطباء يوميا مكاملات املواطنني من  فيه 
أجل التشخيص األولي عن بعد من خالل 
املتصل،   على  األسئلة  من  مجموعة  طرح 
ثم مأل استمارة الكترونية طبية حتمل كل 
أين  املتصل،   املواطن  وضعية  تفاصيل 
مباشرة  رقميا  متصل  النظام  هذا  سيكون 
مجموعة  وبعيادات  بوزيدي  مبستشفى 
الصدرية  األمراض  يف  اخلواص  األطباء 
بإمكانهم  سيكون  والذين  والتنفسية 

االطالع على وضعية املريض مباشرة. 
صفاء كوثر بوعريسة

تبسة  لوالية  التربية  مدير  كشف 
الوطن،  ألخبار  منصر«  املجيد  »عبد 
أن قطاعه قد تبرع بحوالي 832 مليون 
اجلهود  مواصلة  أجل  من  سنتيم،  
املبذولة ملواجهة فيروس كورونا،  وجاء 
هذا خالل إشرافه بقاعة االجتماعات 

مبقر الوالية على عملية تكرمي املؤطرين 
دروس  وتسجيل  إعداد  يف  املشاركني 
الرابعة  السنة  من  الثالث  الفصل 
التي أسندت  العملية  متوسط،  وهي 
للّتعليم  الوطني  الديوان  مللحقة   «
حيث    ،« بتبسة  بعد  عن  والّتكوين 

خالل  مبرمج  درس   126 تسجيل  مت 
موقع  عبر  بثت  وقد  األخير  الثالثي 
اليوتوب مبنصة الديوان الوطني للتعليم 

والتكوين عن بعد بالوالية.
فيروز رحال

قطاع التربية يتبرع بـ 832 مليون سنتيم لمواجهة كورونا
تبسة

القبٌض على مجرمين احتالوا على رعية أجنبي 
متكنت قوات الشرطة التابعة لألمن احلضري السابع بأمن والية تبسة من تفكيك 
شبكة إجرامية متتهن السرقة بالعنف مع ظريف الليل والتعدد. وحسب بيان للشرطة فإن 
وقائع القضية تعود إلى تقدم شخص أجنبي اجلنسية يعمل كمسير شركة بإقليم الوالية 
من أجل تقدمي شكوى بخصوص تعرضه للسرقة باستعمال العنف وسلبه مبلغ من املال 
300 مليون سنتيم من قبل أشخاص يجهل هويتهم،  وهذا بعد استدراجه من  قدره 
قبل أحد األشخاص الذي تربطه به عالقة عمل بأحد األحياء الشعبية باملدينة، وعليه 
فيهم  املشتبه  أحد  هوية  إلى حتديد  أسفر  القضية  بفتح حتقيق يف  املصلحة  ذات  قامت 
وتوقيفه،  والذي حاول تضليل التحقيق من خالل إنكار كل ما نسب إليه رغم إعترافه 

بوجوده يف مسرح اجلرمية وقت احلادثة.                                        فيروز رحال

جيجل
إحصاء الحرفيين وأرباب العمل المتضررين من الجائحة

غرفة  مع  بالتنسيق  جيجل  لوالية  التقليدية  والصناعات  السياحة  مديرية  شرعت 
الصناعة التقليدية واحلرف يف عملية إحصاء احلرفيني وأرباب العمل املتضررين من وباء 
املديرية هذه  املؤقت ألغلب نشاطاتهم نتيجة احلجر الصحي. ودعت  كورونا والتوقيف 
الفئة إلى التقرب من مصاحلها مرفوقني مبلف يضم بعض الوثائق كبطاقة احلريف،بطاقة 
التعريف الوطنية وبطاقة رقم الضمان االجتماعي. مضيفة يف إعالن صدر عنها مؤخرا 
أن هذه اخلطوة تهدف إلى دعم املتضررين من خالل منحهم إعانة التضامن التي أقرها 

رئيس اجلمهورية والتي تبلغ قيمتها »مليون سنتيم«.
ب.زهرة

برج بوعريريج 
استحداث آلية لتشخيص كورونا عن بعد
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بعد غلقه 14 يوما تفاديا النتشار فيروس كورونا

 ِميناُء دّلس ببومرداس يستأنُف نشاَطه
سميرة مزاري

أوضحت  اخلصوص،  هذا  ويف 
مديرية الصيد البحري واملوارد الصيدية 
أن  لها،  بيان  يف  بومرداس،  لوالية 
نهاية  نشاطه  استأنف  قد  دلس  ميناء 
حالة  أي  ظهور  لعدم  نظرا  االسبوع، 
البحارة  وسط  كورونا  لفيروس  إيجابية 

خالل فترة احلجر.
البحارة  ذاتها  املصالح  دعت  و 
إلى  امليناء  بذات  ملهامهم  املزاولني 
الوقائية  باإلجراءات  الصارم  التقيد 
املتعلقة  السيما  عليها  املنصوص 
مسافة  ترك  الكمامات،  بارتداء 
عتاد  لكل  الدوري  التعقيم  الوقاية، 
الشاحنات،  السفن،  مثل  العمل 
الصيادين...قصد  مهاجع  الشباك، 
ضمان ممارسة نشاط الصيد البحري يف 

أحسن الظروف.
الوصية  اجلهات  أن  اإلشارة  وجتدر 
قد قامت بتعليق النشاط مبيناء دلس، 
خلفية  على  أسبوعني،  حوالي  منذ 

بفيروس  بحارة   4 إصابة  يف  االشتباه 
كورونا، باإلضافة إلى كون ميناء دلس 
األسماك  لتجار  كبيرا  توافدا  يسجل 
اضطر  الذي  األمر  واليات،  عدة  من 
بالقائمني على القطاع إلى تعليق نشاط 
الصيد البحري بذات املرفق إلى إشعار 
تفشي  ملنع  احترازي  كإجراء  آخر، 

الفيروس القاتل.

ويف سياق آخر، ويف إطار العمليات 
السلطات  قبل  من  املوجهة  التضامنية 
من  املتضررين  البحارة  لفائدة  الوالئية 
مبوانئ  لنشاطهم  واملزاولني  اجلائحة 
بحارة  أمس،  أول  استفاد،  الوالية، 
غذائية  مساعدات  من  زموري  ميناء 
قدرت بـ 182 حصة، تضامنا مع هذه 

الشريحة خالل الشهر الفضيل.

استأنف، أول أمس، ميناء دلس الواقع شرقي بومرداس نشاطه بعد تعليق دام 14 يوما، بسبب شكوك حول وجود إصابات 
بفيروس كورونا وسط البحارة.

سيدي بلعباس
توقيف 1087 شخصا وحجز 276 مركبة

تواصل مصالح شرطة سيدي بلعباس يف تطبيق اإلجراءات اإلحترازية للوقاية 
التحسيسي  األسلوب  إنتهاج  مع  فبالتزامن  املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  من 
والتوعوي، باشرت قوات الشرطة يف فرض القانون والتطبيق الصارم لكل التعليمات 
الناصىة على ردع املخالفني لتدابير احلجر الصحي اجلزئي.شرطة سيدي بلعباس 
متكنت مند بداية احلجر الصحي اجلزئي من توقيف 1087 شخصا الذين مت إجناز 
إجراءات قضائية ضدهم ووضع حد لنشاط أكثر من 54 سائق سيارة أجرة و52 
صاحب سيارة لنقل األشخاص بدون رخصة ناهيك عن وضع 276 مركبة و34 
دراجة نارية باحملشر خالفو كلهم تدابير احلجر الصحي ولم يتقيدو بالتدابير الوقائية 

التي تفرض حضر التجوال.                                                   رفيق.ف

بجاية 
تراجع أسعار الخضروات خالل األسبوع 

األول من رمضان 
يف  كبير  ركود  ببجاية،من  والتجزئة  باجلملة  والفاكهة  اخلضر  جتار  يشتكي 
رمضان  أسبوع من شهر  مرور  مع  للمواطنني  الشرائية  القوة  السوق وضعف  حركة 
الفطر  بعد عيد  ما  غاية  إلى  والفواكه  أسعار اخلضر  تراجع  إستمرار  التجار  ويتوقع 
املبارك. وحسب ممثل التجار اجلملة بسوق اقبو، فإن األسعار تراجعت بشكل كبير 
ما تسبب يف ركود جتاري وذلك راجع إلى إجتاه العائالت البجاوية إلى محالت بيع 
السماح  احلكومة  قرار  بعد  الضرورية  حاجياتها  لقضاء  األطفال  ومالبس  األواني 
بعدة نشاطات باستئناف النشاط يف حني أن السوق يعرف وفرة كبيرة يف مختلف 
أصناف املنتجات الفالحية املوسمية وغيرها ما يلبي طلبات املواطنني خالل الشهر 
املوسمية  للبطاطا  للكلغ  25دج  الى  تهاوى  البطاطا  مادة  سعر  بأن  مؤكدا  الكرمي. 
والسالطة  واجلزر ب30دج  األخضر ب20دج  والبصل  الغرب  مزراع  من  القادمة 
كان  بعدما  ب30دج  واحلريات  وبيطراف40دج  دج  ب50  والطماطم  دج  ب40 
مابني  يتراوح سعر  والقرمون  واجللبانه ب80دج  رمضان ب120دج  عشية  سعرها 
40و100دج بحسب النوعية ام الفلفل احلار وحللو ب90دج.كمل سجل بحسب 
املصدر هناك تراجعا كبيرا يف حركة شراء الفواكه حيث بلغ سعر للكيلوغرام الواحد 
من املوز)البنان( 190دج والبرتقال ترواخسعىه من 60دج الى 240 دج بحسب 
النوعية والفرولة قفز سعرها الى 250دج واملوز ما بني 90و140دج. ويجدر أن أسعار 
رمضان  لشهر  األولني  اليومني  يف  ملحوظا  ارتفاعا  كانت شهدت  والفواكه  اخلضر 
بسبب اإلقبال الكبير عليها من قبل املواطنني يف الوقت الذي حطت قافلة أعوان 
الرقابة وقمع الغش باألسواق وخاصة بسوق اجلملة باقبو بالتنسيق مع مصالح امن 
الدائرة وممثلي التجار للقيام بحمالت حتسيسية يف أوساط التجار من أجل تخفيض 

األسعار يف الشهر الفضيل.
بـــلقاسم.ج

بجاية 
تشكُل طوابير القتناء الحليب بالقصر 

طوابير  يف  بجاية،  والية  غربي  القصر  ببلدية  احلليب  بيع  محالت  تشهد 
منذ  املواطنون  يبدأ  حيث  الضرورية،  االستهالكية  املادة  هذه  القتناء  متناهية  ال 
مراعاة  دون  حليب،  بأكياس  الظفر  أجل  من  التجمع  يف  للنهار  األولى  الساعات 
الذين  األشخاص  بعض  كورونا.باستثناء  فيروس  جائحة  ظل  يف  األمان  مسافة 
يضعون كمامات واقية، يبقى الكثيرون غير واعني بخطورة الوضع الوبائي، بحسب 
ما رصدته »أخبار الوطن« بعني املكان.يحدث هذا يوميا، بالرغم من تدخل عناصر 
احلماية املدنية لتوعيتهم بجدوى الوقاية من الفيروس وتوزيع مطويات، إال أن الوضع 
يتكرر يوميا ويتطلب تدخل اجلهات الوصية، على غرار مصالح األمن واجلمعيات 
هذا  مريحة.يصبح  ظروف  يف  احلليب  أكياس  والقتناء  العملية  لتأطير  الناشطة 
الطلب ملحا يف ظل غياب احلليب املدعم كلية على مستوى احملالت التجارية التي 
تفضل بيع أكياس حليب البقرة ب55دج وكذا نوع آخر يعرض يف أكواب كرتونية 

يعرض بسعر 90 د.ج و100د.ج يف محالت التجزئة وباجلملة.
بـــلقاسم.ج

معسكر
يع 2000  جمعية »جزائر الخير« توزِّ

كّمامة طبية 
وزع الفرع البلدي بغريس ل«جمعية جزائر اخلير » 2000 وحدة من الكمامات 
الطبية، على كل العاملني من أطباء وعمال التابعني للمستشفى دالي عبد القادر، 
أنها  باعتبار  كبيرا  تشجيعا  لقيت  حيث  اجلميع  استحسنها  بداية  وهي  بغريس 
تدخل يف املساهمة للحد من تفشى فيروس كورونا. املبادرة التي انتقل صداها إلى 
مواقع الّتواصل االجتماعي، لقيت استحسانا كبيرا، واعُتبرت مساهمًة طّيبة يف 

خضّم املجهودات املبذولة للوقاية من تفّشي فيروس كورونا بوالية معسكر.
وقوفنا  »بعد  غريس:  مبدينة  اجلمعية  مندوب  قدور،  فواتيح  مداني  وقال 
على نفاد الكمامات يف الّصيدليات يف ظّل احلاجة املاّسة للمواطنني إليها، قّررنا 

صناعتهابأنفسنا وتوزيعها باملّجان«.
بلعالم بهيجة

رفعت وزارة الفالحة حصة والية 
البيض من بودرة احلليب من 10 طن 
تزامنت  وذلك يف خطوة  16 طن  الى 
مع التزايد الكبير على احلليب املدعم 
خاصة  املواطنني  من  البيض  بوالية 
ويأتي  الفضيل.  الشهر  هذا  خالل 
املصالح  مدير  انه  أعلن  الذي  القرار 
إطار  يف  البيض  بوالية  الفالحية 
اإلستجابة ملطالب السلطات احمللية يف 

ظل عجز كبير على توفير مادة احلليب 
املدعم من سعر 25 دج. وجتد امللبنة 
الوحيدة بالبّيض » البركة » صعوبات 
مبادة  احمللية  السوق  تغطية  يف  كييرة 
احلليب املدعم والتي تقدر ب 63 ألف 
اليومي  إنتاجها  أن  يوميا يف حني  لتر 
القرار  حني  يف  لتر  آالف   3 يقارب 
األخير سيسمح برفع انتاج امللبنة إلى 
كدلك  كاف  غير  ورقم  لتر  آالف   5

احلليب  ازمة  السكان.  طلبات  لسد 
القليلة  الكمية  املدعم ويف ظل نقص 
السوق  بحاجة  مقارنة  منه  املعروضة 
بيعه  نقاط  امام  طوبلة  طوابير  خلفت 
وهو االمر الدي دفع الى ناقوس اخلطر 
يف ظل انتشار جائحة كورونا وتهديدها 

لصحة السكان. 
 نورالدين رحماني

البيض 
وزارة الفالحة تخصُّ الوالية بـ 16 طنا من بودرة الحليب

أكياس  على  الطوابير  شبح  عاد 
الشهر  خالل  الواجهة  إلى  احلليب 
والعينة  بومرداس،  بوالية  الفضيل 
ببضع  يبعد  الذي  الكرمة  حي  من 

كيلومترات عن عاصمة الوالية.
منذ  الكرمة  حي  يشهد  حيث 
بداية شهر رمضان املعظم طوابير طويلة 
ببعض  الظفر  أجل  من  للمواطنني 
أكياس احلليب، وهو املشكل الذي أثار 
جدال واسعا لدى البعض، السيما وأن 

كورونا  جائحة  عز  يف  يحدث  املشكل 
الوقائية  باالجراءات  تقيد  أدنى  ودون 
مسافة  واحترام  الكمامات  كإرتداء 

التباعد بني األشخاص.
أن  ينتظر  الوضع،  هذا  ظل  ويف 
لبومرداس  التجارة  مديرية  تتدخل 
بيع  نقاط  واستحداث  عاجل  بشكل 
مستوى  على  احلليب  ملادة  جديدة 
خرجاتها  من  التكثيف  وكذا  احلي، 
إلى احملالت، لتجنب عواقب  امليدانية 

صحة  على  بظاللها  تلقي  وخيمة 
الوعي  غياب  وأن  خاصة  املواطن، 
مست  التي  واللهفة  الوضع  بخطورة 
الفيروس  ظهور  منذ  منهم  العديد 
يضربون  جعلتهم  اجلزائر،  يف  التاجي 
احلائط،  عرض  الوقائية  بالتدابير 
يف  االنخراط  إلى  املسارعة  وباملقابل 
خصبا  وسطا  تعد  التي  التجمعات 

النتشار هذا الفيروس القاتل.
سميرة مزاري

بومرداس
طوابير الحليب تعود إلى الواجهة خالل رمضان

مبعسكر  احمللية  السلطات  دعت 
التكافل  عمليات  وترشيد  تنظيم  إلى 
النشاط  مبصالح  مرورا  االجتماعي، 
إعداد  على  احلرص  مع  االجتماعي، 
قوائم موحدة للفئات االجتماعية الهشة 
حيث  الصحي،  احلجر  من  املتضررة 
النشاط  مصالح  حتصيه  ما  على  زيادة 
معوزة  أسرة  ألف   43 من  االجتماعي 
على مستوى والية معسكر، يتم حاليا 

من  املتضررة  األسر  حتديد  على  العمل 
باالستعانة  الصحي،  احلجر  إجراءات 
وكان  محلية.  وجمعيات  أحياء  بلجان 
شباب معسكر قد فجروا طاقاتهم يف هذا 
الظرف الصحي العصيب، فمنذ تفشي 
الوباء وتسجيل اإلصابات يف معسكر، 
سارع هؤالء الشباب إلى ابتكار وسائل 
باألطباء  اخلاصة  والوقاية  للحماية 
األولى  اخلطوط  يف  العاملني  واملمرضني 

للمواجهة. وقال« عبد املجيد كربوش«، 
على  القائمني  وأحد  اجلامعي  األستاذ 
عمليات تصنيع وإنتاج هذه املعدات إنه 
الكفاءات  تنخرط  ان  الواجب  من  كان 
وتساهم  التطوعي  العمل  يف  الشبانية 
بسواعدها وأفكارها يف التقليل من أعباء 
توفير ما يحتاجه األطباء واملمرضون يف 

املستشفيات.
بلعالم بهيجة

معسكر 
الواليُة ُتحصي 43 ألف أسرة فقيرة
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أخبار السر ايا

أطلق الفايسبوك »إيموجي« جديد يعبر 
عن الّدعم، وتم تلخيص رمزيته في عبارة 
»على الرغم من تباعدنا نحن معا رغم كل 
الظروف«. هذا، وأطلق الـ »إيموجي« 
في ظل التباعد االجتماعي المفروض 

إثر تفشي جائحة فيروس كورونا. وأتاح 
الفايسبوك تعليقا على الرمز الجديد، جاء 
فيه: » قمنا بإضافة ميزة تفاعل جديدة 
حتى تتمكن من إبداء المزيد من الدعم 
خالل فترة التباعد التي يمر بها الكثير 
منا. نأمل أن تساعدك هذه الميزة أنت 

وعائلتك وأصدقاءك في الشعور بمزيد من 
التواصل«.

أشاد عصام الشوالي المعلّق الرياضي التونسي الناشط بقنوات 
»بيين سبورتس« القطرية بأسطورة الكرة الجزائرية، الدولي 

والمدرب السابق للمنتخب الوطني رابح ماجر.
وقال الشوالي، سهرة الجمعة خالل مشاركة ماجر في رنامج بإحدى 
القنوات القطرية: »أتذكر الهدف التاريخي الذي سجله في فيينا ضد 
بايرن ميونيخ«. وتابع المعلق التونسي يقول: »لقد زرت البرتغال 
واكتشفت قيمة ماجر هناك، خاصة بملعب الدراغاو حيث علقت 

بغرف تغيير المالبس صورة عمالقة توثق هدفه المسجل بالعقب«.
وواصل الشوالي ثناءه يقول: »ماجر من الشخصيات التي 

أحبها كثيًرا، فأبو تريكة هرم مصر الرابع وماجر أسطورة الكرة 
العالمية!«.

عّرج الكاتب محمد حسين طلبي، هذا األسبوع ضمن سلسلة »حكايتي مع 
هذا الكتاب«،على ديوان »صالة ألرض الثورة« لشاعر العرب والثورة 

الجزائرية المرحوم ُسليمان العيسى، ساردا حكايته مع هذا الديوان الصغير 
حجما والغزير محتوًى؛  فذات  1961، زار مالك حداد سوريا ممثال للثورة 
الجزائرية ونزل ضيفا على الشاعر الكبير سليمان العيسى أسبوعين كاملين 
عكف خاللهما  سليمان على كتابة األناشيد تغنيا بالثورة الجزائرية، وعندما 
حان موعد الفراق بين الرجلين سلّم الشاعر مخطوَط الديوان اآلسر لصديقه 
هدية وعربون حب للشعب الجزائري الذي شرف العرب بثورته، فبكى مالك 

حداد وقال لصديقه: يحزنني أال أبادلك التحية اآلن بذات العربية الساحرة، ألن 
فرنسا قد سرقت لساني.

دعا الممثل محمد الطاهر الزاوي، في منشور 
أتاحه على الفايسبوك، إلطالق سراح المنتجة 
سميرة حاج جيالني بعد اعتقالها. كتب الزاوي 

منشورا جاء فيه: »تقاسمنا حلوا ومرا، 
واحتضنتني وأنا أخطو بداياتي. .ودين علي 

إيمانها وثقتها بي، كانت صديقة وأختا وامرأة 
شجاعة، أطلق هللا سراحها وقلبي معها«. يذكر 
أن رسالة الزاوي ليست الرسالة الوحيدة التي 

نادت بإطالق سراح سميرة.

أدعُمَك حيث ُكنَت! 

فيُر البريطاِني  السَّ
معجٌب بباينام!

َماجر أسطورٌة َعالمّيةأطِلُقوا سراَح حاج ِجيالني

 barry( أعرب الّسفير البريطاني بالجزائر، باري لوين
lowen(، الجمعة المنقضي، عن إعجابه بالمناظر الطبيعية 

الموجودة في الجزائر، إذ أعرب في تغريدة عبر »تويتر«، عن 
أنه مارس الرياضة بغابة باينام الموجودة بضواحي العاصمة.

وكتب السفير مغردا بلسان عربي: “مارست الرياضة اليوم في 
غابة باينام على الدراجة، وكنت منبهرا بجمال المناظر الرائعة في 

الريف الجزائري الجميل”.

ِحكايُة »صالة ألرض الثورة«ِحكايُة »صالة ألرض الثورة«

 لقى برنامج »ضياف ربي« إشادة كبيرة من رواد مواقع 
التواصل االجتماعي، خاصة تلك الحلقة التي خّصت 

عجوزا فقيرة بالزيارة، عجوز أصرت على استضافة طاقم 
البرنامج. فما أحوجنا إلى حصص مثل هذه تكّرُس قيم 

التكافل االجتماعي وتجّند الجميع من أجل مساعدة المحتاج، 
وتبّين ذلك القدر الكبير من العطاء الذي تحتضنه قلوب هي 

في أمّس الحاجة للمساعدة.

 كّفُة 
»ْضياف 

رِبي« راِجحة 
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ُأخِضعا لبروتوكول عالج »الكلوروكين« 

ُمصابان بـ »كوفيد 19« ُيغادراِن 
المستشفى  بورقلة

يوسف بن حيزية

املعتمد  العالجي  البروتوكول  املاصابان  تلقى  و 
من قبل الطاقم الطبي الساهر على مصلحة املصابني 
من  سلبية  التحاليل  وعودة  كوفيد  كورونا  بفيروس 
امللحقة اجلهوية ملعهد باستور بورقلة، أين خصصت 
الطبي،  املرفق  بذات  االستعجاالت  مصلحة  لهم 
مغادرة  خبر  سماعهم  فور  خيرا  اجلميع  ليستبشر 
املصابني بالفيروس املستشفى بعد متاثلهما للشفاء، 
ما يدل على االمكانيات الكبيرة التي يقدمها اجليش 
االبيض من أفراد الطاقم الطبي وجميع األشخاص 

املتواجدين بنفس املصلحة املذكورة.

غادر، أمس األول، مصابان بوباء فيروس كورونا »كوفيد 19« مستشفى سليمان أعميرات بالمقاطعة اإلدارية تقرت 
)160 كلم عن مقر الوالية ورقلة(، إثر تماثلهما للشفاء من الفيروس القاتل. 

ورقلة
جمعية »جسور سيدي خويلد« تفتح 

أبوابها  للُمتعّففين 
استحدثت جمعية جسور اخليرية يف بلدية سيدي خويلد 30كلم عن عاصمة 
الوالية ورقلة آلية جديدة لتوزيع قفة رمضان لهذه السنة حيث قامت بحر االسبوع 
املتصرم بتوزيع 250 قسيمة شراء خاصة باحد اكبر املراكز التجارية الواقع بدائرة 
سيدي خويلد حيث حتمل هذه القسيمة مدفوعة الثمن مسبقا مبلغا ميكن صاحبه 
من خاللها  يتمكن  املواد حيث  ومتنوعة  جدا  محترمة  رمضانية  قفة  اقتناء  من 
ما  وهو  يحتاجها  التي  املؤونة  واختيار  احملل  نحو  التوجه  من  ال250  املستفيدون 

يعطي للمحتاج احلرية التامة يف اختيار مكونات قفته بنفسه. 
زاهية سعاد

جمعية »األيادي البيضاء« توّزع 
1800 إعانة 

قامت جمعية األيادي البيضاء بورقلة منذ االيام االولي لهذه اجلائحة إلى العديد 
من العمليات التطوعية حيث بدأت اطاتها التضامنية خالل هته الفترة العصيبة بتعقيم 
العمومية  املؤسسات  وكذا  املفتوحة  والفضاءات  والساحات  العامة  األماكن  من  الكثير 
بورقلة كما وقد متكنت اجلمعية  الساكنة  نالت استحسان  أولية  وايضا اخلاصة يف مبارة 
من توزيع 300 قفة من اخلضروات املوسمية على الفقراء واحملتاجني واليتامى واألسر التي 
تعيش بدون معيل كما وقد جمعت مبلغ 100 مليون دينار كمساعدات موجهة ملتضرري 
الوباء يف والية البليدة مت استغاللها يف شراء املواد الغذائية كما اهتدت اجلمعية إلى جمع 
150 قنطار من التمر املخلي من مختلف االنواع تبرع به فالحون ومنتحون للتمور وايضا 
حتار التمر وحتى األسر التي لها غابات نخيل ساهمت يف هذه العملية التضامنية حيث مت 
جتنيد الكل لذات الغرض والتي مت منحها ملستحقيها كما وقد وزعت هذه اجلمعية الفتية 

قنطارين ونصف من اللحم على العائالت املعوزة خالل االيام القليلة املاضية.
زاهية سعاد

ربُط 160 عائلة بشبكة الكهرباء الريفية
من  احلدودية،  والبرمة  الباقل  غورد  مبنطقتي  عائلة   160 مؤخرا  استفادت 
التوتر  الشبكات متوسطة  7.6 كيلومتر من  الريفية على مسافة  للكهرباء  إيصال 
و3.4 كيلومتر من الشبكات منخفضة التوتر بتكلفة مالية ناهزت خمسة ماليير 
توزيع  امتياز  ملؤسسة  االستثماري  البرنامج  اطار  ويف  ذلك  مع  وموازاة  سنتيم.  
الكهرباء والغاز بورقلة، برمجت 216 عملية اجناز بتكلفة مالية جتاوزت 82 مليار 
سنتيم من اجل تدعيم وتقوية الشبكات الكهربائية والغازية بالوالية تتضمن هذه 
منطلقات  وانشاء  اخلدمات  ومعدات حتسني  كهربائية  انشاء محوالت  العمليات 
منخفضة ومتوسطة التوتر باإلضافة الى تغيير الشبكات األرضية القدمية املنخفضة 
واملتوسطة التوتر وتدعيم الشبكات الهوائية تفاديا لضعف التيار والستيعاب عدد 
كهربائي  محول   58 وادخال  إنشاء  مت  حيث  بالكهرباء  اجلدد  الزبائن  من  اكبر 
متوسط ومنخفض التوتر حيز اخلدمة من اصل 60 محول كهربائي مبرمج لهذه 
السنة 2020 بنسبة تقدم لألشغال جتاوزت %97 ليصبح مجموع احملوالت حيز 
اخلدمة 5199 محول كهربائي كما مت اجناز 50 منطلق منخفض التوتر مع إدخالهم 
حيز اخلدمة، فيما سبتم اجناز خمسة منطلقات كهربائية عالية التوتر 30كيلوفولط 
ذات  ويف  منطلق   138 الى  املنطلقات  عدد  ليرتفع   50% اجنازهم  نسبة  بلغت 
البرنامج وحيب ما افادت به ربيعة دوادي املكلف الالغالم بسونلغاز ورقلة فقد مت 
اجناز 5 كيلومتر من الشبكات اجلديدة منخفضة التوتر واستبدال 10 كيلومتر من 
بواليك  املديرية  كيلوفولط كما عملت   30 نوع  األرضية من  الكهربائية  الكوابل 
ورقلة ويف ذات البرنامج على اجراء 101 عملية لصيانة مختلف الشبكات فاقت 
نسبة إجنازها %90 والئيا والتي تدخل.                                  زاهية سعاد

تعييُن عمار نواصر مديرا جهويا بشركة سونطراك 
جهويا  مديرا  نواصر«  »عمار  سونطراك  ملؤسسة  العامة  املديرية  مؤخرا  عينت 
جديدا لقسم اإلنتاج لناحية حاسي مسعود، وهذا بعدما تقلد ذات اإلطار املنصب 
لناحية حوض  سونطراك  لشركة  اجلديد  اجلهوي  للمدير  ويشهد  بالنيابة،  نفسه 
حاسي مسعود بالكفاءة بعد السنوات الطويلة التي قضاها يف مجمع سونطراك، 
وهذا حسب شهادة جل زمالئه يف ذات الشركة ل اخبار الوطن، حيث أن اجلميع 

ارتاح وفرح لهذا التعيني وأكدوا أن االختيار صائب وجاء يف وقته حسبهم.
يوسف بن حيزية

أدرار 
منتخبون يتبّرعون بجزء من رواتبهم 

أطلق املجلس الشعبي الوالئي لوالية أدرار خالل هذه األيام عمليات تضامنية واسعة 
للمساهمة يف احلد من انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19املستجد.

حيث تبرع يف هذا اإلطار أعضاء املجلس بجزء من رواتبهم الشهرية للمساهمة يف 
احلد من انتشار الوباء بالتنسيق مع عدد من املتعاملني االقتصاديني حيث مت تخصيصها 
القتناء أزيد من 30ألف كمامة مت جلبهامن والية سطيف على أن يتم توزيعها خالل األيام 
القليلة املقبلة على املؤسسات العمومية لتدعيم جهودها يف مجابهة انتقال عدوى الفيروس 

املستجد بعد أن يتم االنتهاء من عملية إكمال خياطتها وتعقيمه.
عبداهلل مجبري

 توزيع 200 طرد غذائٍي على الفقراء بعين أمناس
جتند متطوعون من جمعية كافل اليتيم 
وبالشراكة مع جمعية االمل ومجلس سبل 
برج  وبلدية  اميناس  عني  بدائرة  اخليرات 
غذائية  مساعدات  لتوزيع  ادريس  عمار 
املعوزين  لفائدة  رمضانية  قفة  شكل  على 
االحتياجات  وذوي  واألرامل  واحملتاجني 
إلقليم  التابعة  املناطق  مبختلف  اخلاصة 
من  األول  االسبوع  خالل  البلديتني 
العملية  هذه  من  استفادة  وكما  رمضان. 
 200 من  ازيد  الفضيل  الشهر  يف  اخليرية 
عائلة محرومة مقسمة على مراحل والتي 
متطوعني  محسنني  رجال  فيها  ساهمة 

حسب  تهدف  والتي  خاصة  ومؤسسات 
اخليري  نشاطها  يف  االمل  جمعية  اعضاء 
الى تغطية جانب من معانات التي تعيشها 
واملتضررة  واحملتاجة  املعوزة  االسر  مختلف 

من اجلائحة خالل هذا الشهر الكرمي. 
وكما يؤكد اعضاء اجلمعيات املشاركة 
العملية  ان  على  املساعدات  توزيع  يف 
الفئات  من  عدد  اكبر  لتمس  متواصلة 
واملناطق  البلديات  سكان  من  املعوزة 
النائية التابعة لها خاصة وان اعداد كبيرة 
خالل  مهامهم  ميارسون  كانوا  العمال  من 
املقاوالت  شركات  يف  اليومية  االعمال 

من  تضررت  التي  الورشات  وبعض 
زمن  يف  املتخذة  االحترازية  االجراءات 
غرار  على  اجلميع  لسالمة  فايروس  كورونا 

العائالت احملتاجة والفقيرة. 
تلك  تدخل  الصدد  ذات  ويف 
اجل  من  لألسر  املقدمة  املساعدات 
الصحي  احلجر  فترات  خالل  مساعدتها 
االستهالكية  املواد  تساهم  وكما  الوقائي 
من  الضرورية  احتياجاتهم  لسد  املقدمة 
شهر  يف  استهالكا  االكثر  الغذائية  املواد 

رمضان الكرمي. 
براهيم مالك

اليزي
تجنيد 12 فرقة لمراقبة األسواق خالل شهر رمضان

مت جتنيد 12 فرقة ملراقبة اسواق وقمع 
والية  بلديات  كل  مستوى  على  الغش 
املستهلك  حماية  ايطار  يف  الستة  اليزي 
كل  محاربة  ولغرض  السوق  وتنظيم 
اشكال املضاربة يف السلع وخاصة املقننة 
منها حسب ما كشف عنه رئيس مصلحة 

املمارسات التجارية مبديرية التجارة. 
امليداني  عملها  الفرق  هذه  وستباشر 
اساليب  كل  وقمع  اجلودة  مراقبة  يف 
وفق  وهذا  التجار  ينتهجها  التي  الغش 
عدة  يشمل  املتحدث  يضيف  مخطط 
باإلضافة  النهار  ساعات  خرجات خالل 

الى تكثيف دوريات الرقابة على احملالت 
االكثر اقباال يف الشهر الفضيل من طرف 
ومتاجر  التقليدية  كاحللويات  السكان 
بأنواعها  واللحوم  االلبان  وبيع  اخلضر 
حسب  امليدانية  اخلرجات  ستتركز  وكما 
الشرائية  القدرة  حماية  املسئول  ذات 
للمستهلك من خالل مراقبة مدى احترام 
املقننة  املواد  خاصة  البيع  لعملية  التجار 
الى  كالزيت والسكر والسميد وباإلضافة 
اجلودة  حيث  من  املعروضة  السلع  رقابة 

وقابليتها لالستهالك. 
رئيس  كشف  السياق  ذات  ويف 

مت  بأنه  التجارية  املمارسات  مصلحة 
على  املادية  االمكانيات  كافة  تسخير 
الرقابة  وكذا جتهيزات  النقل  وسائل  غرار 
امليدانية لسماح ألعوان العمل يف ظروف 
الفضيل وكما طمأن  الشهر  مالئمة طيلة 
وضعية  حول  الساكنة  املسئول  ذات 
رمضان  شهر  من  الولى  االيام  يف  السوق 
ذات  خالصة  السلع  وفرة  ابانت  والتي 
االستهالك الواسع مع جتيل طفيف لبعض 

السلع اخلاصة باملنتوجات الفالحية. 
براهيم مالك

أدرار
 سكان بلدية شروين يعانون العطش

تعرف أحياء بلدية شروين  مع قصر 
العتيق هذا األيام ندرة يف املياه الصاحلة 
للشرب هذا ماأدخل سكان هذه األحياء 
تروي  ماء  قطرة  عن  البحث  دوامة  يف 
فضال  الفضيل  والشهر  تزامنا  عطشهم 
عن احلرارة املرتفعة التي تعرفها املنطقة. 
واستمرت هذه األزمة قرابة األسبوع 
دون بروز أي مؤشر حلل هذه األزمة هذا 

تسخير  يف  احمللية  السلطات  جهود  رغم 
للسكان  املاء  وتوفير  لنقل   صهاريج 
والتي تعد يف نظرهم غير كافية مما أضطر 
من  الشرب  مياه  جلب  على  ببعضهم 
القصور املجاورة. وقد طالب سكان هذه 
السلطات  من  الذكر  السالفة  األحياء 
هذه  لتوفير  العاجل  التدخل  الوصية 
املادة احليوية سيما خالل الشهر الفضيل  

الى  الشرب  مياه  انقطاع  أسباب  وتعود 
للمياه  الرئيسة  بالقناة  اعطاب  حدوث 
التي تزود املنطقة انطالقا من حقل بوقمة 
ببلدية اوقروت نتيجة وقوع انفجار على 
تلحيمها  يستوجب  ما  امتار  عدة  عمق 

بعد جفاف املياه
عبداهلل مجبري

األغواط
 توقيف 166 شخصا خرقوا الحجر الصحي 

تواصل السلطات األمنية باألغواط تنفيذ تدابير احلجر الصحي اجلزئي حيث أوقفت مصالح أمن الوالية خالل األسبوع األول 
من شهر رمضان 166 شخصا خافلوا إجراءات احلجر الصحي، وحولوا 23 مركبة و54 دراجة نارية للمحشر، وتواصل ذات املصالح 

حمالت التحسيس والتواعية الوقائية للمواطنني لإللتزام بتدابير احلجر الصحي. 
 ع نورين
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روبورتاج

عبيَّة التي ُتوَجد بها َمحالٌت ِتجارية، بقلِب َمدينة الُبليدة وَضواِحيها، إنزاًل ُملِفتا  وارُع الَرئيسُة واألِزّقُة الشَّ َشِهدت الشَّ
ياراِت والشاحناِت على  لُمواطنِّي الُبليدة الَمحجوِر عليها منُذ شهِر َمارس الَماِضي بشكٍل ُكلي وشامٍل، وَتدفَّقت الِمئاُت من السَّ

وارِع الَرئيَسة والَفرعّيِة أيضا! الشَّ

ربورتاج : عبد الناصر حمودة 

احلجر  وتعليق  رفع  من  يوم  خامس  ويف   
الورود،  مدينة  سكان  خروج  العام،  الصحي 
الواسعة،  التجارية  والفضاءات  األسواق،  على 
التقليدية  واملشروبات  احللويات  بيع  ومحالت 

الرمضانية. 

 طوابيُر الَمركبات.. على مدِّ الَبصر 
بأنواعها  املركبات  من  املئات  تدفقت 
احملورية  وبلدياتها  البليدة،  وسط  إلى  وأشكالها، 
يف  امتدت  خانقة،  سير  أزمة  وتعقدت  الهامة، 
بعض الشوارع الرئيسية، مثل شارع الورود » لي 
روزيي » و« لونالي »، وقلب املدينة بباب السبت 
و« البولفار »، وال سيتي نعيمي » ومفترق الطرق 
يعيش،  بأوالد  الشهير  ميينة  بن  وحي  باجلوار، 
اين ترتكز أنشطة جتارية مكثفة، يف طوابير طويلة 
عريضة على مد البصر، لم تكن هذه املرة احلواجز 
األمنية، التي انتشرت يف مرحلة احلجر الصحي 
التام، عائقا وحائال أمام كل ذلك الزخم البشري 
وللسيارات، وشدت االنتباه، ونحن جنوب تلك 
بيع  محالت  على  ملفت  إقبال  املرورية،  احملاور 
حركية  زادت  أين  واملخابز،  التقليدية  احللويات 
التعقيد والضغط، ولم تتوقف منبهات  السير يف 
احلال  بدا  و  والصمت،  التوقف  عن  السيارات 
اين  رمضانية،  هي  ال  عادية،  ايام  يف  وكأننا 
يف  العمل،  عن  والتعطل  النوم  الكثير  يفضل 
حجر  يف  كنا  بأننا  توحي  وال  الفضيل،  الشهر 
كلي، واالمر تغير نسبيا الى حجر جزئي فقط، 
املواد  لبيع  التجارية  الفضاءات  وأن  خصوصا 
والفاكهة  اخلضار  بيع  محالت  و  االستهالكية، 
شدت األنظار، رغم أننا يف ثالث 5 أيام الصيام، 
الضروري  اقتنت  البليدية،  العائالت  من  وكثير 
يف  املبارك،  الشهر  حلول  قبل  يومني  املؤونة  من 

السنوات  ظرف استثنائي خاص، لم يظهر مثل 
بعاصمة  العائالت  اعتادت  أين  املاضية، 
بيع  محالت  على  بكثافة  اإلقبال  املتيجيني، 
أيضا  ومحالت  والقدور،  األكل  وأطقم  األواني 
بيع التوابل و« الفريك » والتمور يف عادة سنوية، 
ألفها سكان البليدة، وباتت عادة ال تنقطع، وهي 
رمضان  يف  غابت  التي  والسلوكيات  الشواهد 
السنة اجلارية واختفت، بسبب األزمة الصحية، 
وغلق ومنع النشاط التجاري غير الضروري، خوفا 

من انتقال عدوى فيروس » كوفيد 19 ». 

 َفوضى بصالوناِت الحالَقة ومحاِل بيع 
»الّشربات« و«زلبية بوفاريك« 

 لم تكن محالت بيع املواد الغذائية واللحوم 
بيع  نشاط  ممارسة  وعناوين  والبيضاء،  احلمراء 
اخلضروات والفاكهة، أهداف املواطنني الصائمني 
لصالونات  كان  بل  لوحدها،  عليها  لإلقبال 
تنفسوا  زبائن،  تدفق  يف  أوفر،  نصيب  احلالقة 
الصعداء بعودة النشاط مبثل هذه الصالونات، بعد 
أن كان عدد من الزبائن، يتحايلون على عناصر 
وخفية،  خلسة  احلالقني  ويقصدون  األمن، 

شعرهم،  لقص  الهاتف  عبر  مبوعد  الفوز  ألجل 
كما فتحت مقاهي شعبية بساحات عامة مشهود 
لها بيع املشروب الشعبي » الشربات » بالليمون، 
فضال عن مضاقات جديدة استحدثت وأضيفت 
رغبات  ولبت  املاضية،  القليلة  السنوات  يف 
الصائمني، مع أنواع من احللويات، وعلى رأسها » 
قلب اللوز وزالبية بوفاريك، والتي ظهرت مدينتها 
يف حيها العتيق لقصاري وبالصت العرب، وحي 
البنغالديش، وكأن عملية فتح كبير يف محالت 
حتضير الزالبية، زادت عن األرقام املألوفة، والتي 
الزبائن  وتدفق  الرحال،  إليها  شدت  ما  سريعا 
قرارهم،  عن  املسؤولني  شاكرين  باملئات،  إليها 
وأن  خاصة  احملالت،  هذه  مثل  إلى  احلياة  عودة 
بضعا منهم عبر يف فيديوهات عبر مواقع الفضاء 
احللويات،  تلك  عنهم  ملنع  األزرق، عن حزنهم 
رمضان،  من  األولى  األيام  يف  يستطعموا  ولم 
وافتقرت  خلت  قد  إفطارهم،  وموائد  طعم  أي 
من تلك احللويات الشعبية، والتي باتت أيقونة 

وغيابها يف شهر الصوم أمر ال يجوز. 

حي  نداٌء لتمديِد ساعات الَحجر الصِّ
 « بنة   « أعادت  التي  املشاهد،  تلك  وسط 

سكان  عن  ورفعت  ما،  نوعا  الفضيل،  الشهر 
مدينة الورود وضواحيها، نوعا من العزل واخلوف 
والغياب عن احلياة اليومية العادية، لم يقبل أهالي 
البلدة على محالت بيع مالبس العادة، كما كان 
يتوقع، بل بالعكس، ظهرت تلك احملالت فارغة 
ظهر  قليلة،  نسبية  وبدرجة  أمامها،  زحمة  وال 
ليس  لكن  الوقود،  محطات  بعض  أمام  ضغط 
بالشكل املزعج واملقلق، ويف خضم عودة النشاط 
الصحي  احلجر  ملظاهر   « غيابا   « لفتنا  التجاري، 
 « يضعون  الناس  يكن  ولم  الوباء،  من  والوقاية 
املركبات،  القليل من سائقي  اال   ،« الكمامات 
نشر  ما  وهو  البنوك،  وموظفي  التجار  بعض  أو 
اخلوف، من عودة انتشار اإلصابة بأعراض املرض 
الوبائي، خصوصا وأن كثيرا من النقاط التجارية 
واألسواق، لم يحترم فيها الزبائن التدابير الوقائية 
البعض،  ببعضهم  واحتكوا  الصحية،  والسالمة 
دون أن يحترموا املسافة اآلمنة، ودون أن يضعوا 

تلك الكمامات. 
فيها  دعا  نداءات،  تعالت  السياق  ويف   
الكثير من مواطني البليدة، القائمني على تسيير 
األزمة الصحية، أن يهتموا بطلبهم، حول متديد 
توقيت احلجر اجلزئي اليومي، من 7 صباحا إلى 
زواال،  الثانية  اجلاري  التوقيت  بدل  عصرا،   4
بني  واالحتكاك  والتجمعات  الضغط  لتفادي 
بينت  السريعة،  املالحظة  وأن  الناس، خصوصا 
أن كثيرا من سكان البلدة تدفقوا يف وقت واحد، 
والـواحدة ظهرا،   11 الساعة  الذروة بني  بلغت  و 
بني  واحتكاكا  جهة،  من  سير  أزمة  ولد  ما  وهو 
النوم  يفضلون  الغالبية  كون  منه،  مفر  ال  الناس 
لن  التوقيت  متديد  أن  يرون  وهم  الصباح،  يف 
كل  بتفادي  سيسمح  العكس  على  بل  يضر، 
يتسوقون  الزبائن  من  ويجعل  االزدحام،  ذلك 
من  مخاوف  أي  عن  وبعيدا  كبيرة،  أريحية  يف 

التعرض للعدوى بأعراض املرض اخلطير. 

أزمٌة مرورّية َخاِنقة وإنزاٌل مكّثٌف بالَمحالِت وصالوناِت الحالقة

مواطنون يخرقون قواعد التباعد اإلجتماعي
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المدرب اإلسباني، أوناي إيمري:

»نيمار يستطيع سحب البساط من ميسي ورونالدو«

القسم الرياضي

وأوضح إميري »العام الذي قضيته معه كان رائعا، فقد 
أدائه، واستجابته يف كل مترين  رؤية  أثناء  الكثير  تعلمت 
وأيضا  بداخله،  القدم  كرة  ميتلك  نيمار  املباريات..  ويف 
سحب  فرصة  لديه  أن  »أعتقد  وتابع  تشغيلها«.  مفاتيح 
يف  العب  أفضل  ليصبح  ورونالدو،  ميسي  من  البساط 

العالم، ولديه الوقت الكايف للقيام بذلك«.
غرناطة،  مدرب  مارتينيز،  دييغو  مع  حديثه  وخالل 
الذي كان مساعدا له يف إشبيلية، أقر إميري بأن الرميونتادا 
الذي  الباريسي )6-1( -  الفريق  أمام  لبرشلونة  التاريخية 
حياته«  يف  حلظات  »أسوأ  كانت   - آنذاك  يدربه  كان 

كمدرب.

ريال مدريد يحدد موعد 
عودته  للتدريبات

كشف تقرير صحفي إسباني، عن استقرار ريال 
مدريد على موعد عودته للتدريبات، بعد فترة طويلة 

من احلظر بسبب تفشي وباء كورونا.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإنه من 
املُقرر أن يبدأ الفريق حتت قيادة املدرب زين الدين 

زيدان واجلهاز الفني، التدريبات الفردية يف مقر 
التدريبات »فالديبيباس« يف 11 ماي اجلاري.

وأضافت الصحيفة: »مت جتهيز املقر بكل املتطلبات 
الصحية، من مسافات آمنة والنظافة والسالمة، 

وسيكون الفريق األول أكثر عزلة مما كان عليه سابًقا، 
بجانب تقليل عدد املوظفني حول الالعبني واملدربني«.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فرق الليغا سوف ترسل 
اختبارات الفيروس األسبوع املقبل لوزارة الصحة، 

وبروتوكول العودة للتدريبات ال ُيلزم الالعبني الذين 
لم يكونوا على اتصال بأشخاص ُمصابني أو لديهم 

أي نوع من األعراض باجتياز االختبار. ومن املُقرر، 
قبل استكمال املنافسات وحتى قبل عودة التدريبات 

اجلماعية، أن يجتاز الالعبون واملدربون واملوظفون 
اختبار الفيروس.

ُيذكر أن جميع العبي ريال مدريد، واصلوا 
التدريبات الفردية يف منازلهم طوال الفترة املاضية، 

وستقام التدريبات يف »فالديبيباس« على األقل ملدة 
شهر قبل استكمال البطولة.

كورونا ينذر ليفربول بصيف كارثي
حتدث تقرير صحفي بريطاني، امس السبت، 

عن تطور جديد بشأن امليركاتو الصيفي املنتظر لفريق 
ليفربول. وسبق أن ارتبط ليفربول بالتعاقد مع العديد 

من الالعبني املميزين يف الصيف مثل تيمو فيرنر 
)اليبزيغ( وكاليدو كوليبالي )نابولي( وحسام عوار 

)ليون(. ووفًقا لصحيفة الديلي ميل، فإن إدارة ليفربول 
تفضل عدم القيام بأي صفقة خالل فترة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة. وأشارت إلى أن قرار الريدز يعود 
لألزمة االقتصادية الناجتة عن فيروس كورونا وتوقف 

املسابقات اإلجنليزية واألوروبية.
وأوضحت أن ليفربول يفضل تقليل النفقات بشكل 

كبير، رغم نيته املسبقة يف القتال لضم فيرنر وعوار. 
وقالت الصحيفة »حال استكمال املوسم، ليفربول 

سيحصد أموال البث التلفزيوني، لكنه سيخسر الدخل 
القادم من التذاكر، بسبب قرار خوض املباريات خلف 

األبواب املغلقة«.

مارتينيز مستمر مع بلجيكا حتى 
مونديال 2022

امس  بلجيكية،  إعالم  وسائل  قالت 
مدرب  مارتينيز  روبرتو  إن  السبت، 
منتخب بلجيكا األول لكرة القدم، مدد 
حتى  ليستمر  احمللي  االحتاد  مع  تعاقده 

نهائيات كأس العالم املقبلة 2022.
جانب  من  رسمي  تأكيد  يرد  ولم 
لكن  القدم،  لكرة  البلجيكي  االحتاد 

مارتينيز  إن  قالت  الصحف  بعض 
كأس  نهائيات  حتى  منصبه  يف  سيستمر 

لتمديد  التفاق  التوصل  بعد  املقبلة،  العالم 
املقرر  من  وكان  جديدين.  عامني  ملدة  التعاقد 

املولد،  اإلسباني  عاما(،   46( مارتينيز  عقد  ينتهي  بعد البطولة أن 
تفشي  بسبب  املقبل  للعام  تأجلت  والتي  العام  هذا  مقررة  كانت  التي  األوروبية 

فيروس كورونا.
وخالل مقابالت أجريت معه يف األسابيع األخيرة، قال مارتينيز إنه يرغب 
يف االستمرار مع املنتخب البلجيكي ليقوده يف بطولة أوروبا 2021، التي سينافس 

فيها ضمن املجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الدمنارك وفنلندا وروسيا.
للمنتخبات  )الفيفا(  الدولي  االحتاد  تصنيف  البلجيكي  املنتخب  ويتصدر 
وتأهل للنهائيات األوروبية بكل جدارة واستحقاق عندما فاز بجميع مبارياته الـ10 

يف التصفيات محرزا 40 هدفا بينما اهتزت شباكه 3 مرات فقط.
وقاد مارتينيز الذي سبق له تدريب ويجان وإيفرتون يف إجنلترا، منتخب بلجيكا 
روسيا يف 2018،  األخيرة  العالم  نهائيات كأس  الثالث يف  املركز  على  للحصول 

وتقول صحف محلية إن عالقته بالالعبني جيدة للغاية.

األندية تتفق على إلغاء الدوري العراقي
إلغاء  على  األندية  اتفقت 
ملوسم  املمتاز  العراقي  الدوري 
على  التأكيد  مع   ،2019-2020
حتديد موعد مبكر النطالق املوسم 
اجلديد. وقال مصدر يف تصريحات 
خاصة، إن األندية العراقية عقدت 
اجتماًعا عن بعد، وجاء قرار إلغاء 

الدوري احمللي باإلجماع.
هذا  العراقي  الدوري  وتعثر 
األولى  مناسبتني،  يف  املوسم، 
الشعبية،  االحتجاجات  بسبب 
فيروس  جائحة  بسبب  والثانية 
قرار  أن  املصدر  وأوضح  كورونا. 
موعد  لتحديد  فرصة  يعد  اإللغاء 
مبكر النطالق املوسم املقبل، والتخلص من الفوضى الدائمة للبطولة. وأشار إلى 
أن األندية سترسل ممثلني عنها للهيئة التي تدير شئون احتاد الكرة، غدا اإلثنني، 
إلبالغها بقرار إلغاء املوسم يف العراق.  يشار إلى أن الدوري العراقي املمتاز وصل 

للجولة اخلامسة، قبل توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.

بونوتشي يبعث رسالة صادمة 
لغوارديوال

أكد تقرير صحفي إيطالي، امس السبت، أن ليوناردو 
بونوتشي مدافع يوفنتوس، وجه رسالة صادمة لبيب 

غوارديوال مدرب مانشستر سيتي.
وسبق أن قالت العديد من التقارير الصحفية إن 

غوارديوال يحلم بنقل بونوتشي إلى ملعب االحتاد خالل 
املوسم املقبل. ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو«، فإن إعادة 

نشر بونوتشي لتغريدة يوفنتوس خالل تهنئته بعيد ميالده، 
مبثابة رسالة صادمة لغوارديوال. وتضمنت التغريدة، 

متني يوفنتوس أن يحقق النادي وبونوتشي، الكثير من 
االنتصارات القادمة مًعا.

وأشار املوقع اإليطالي إلى الكلمات التي أعاد بونوتشي 
نشرها، مبثابة رسالة قوية وواضحة عن مستقبله، وأنه 

سيظل رفقة يوفنتوس رغم ما يثار من أنباء. وأوضح أن 
على مانشستر سيتي حالًيا حتويل وجهته إلى ميالن 

سكرينيار مدافع إنتر، لدعم اخلط اخللفي لفريق املدرب 
غوارديوال يف املوسم املقبل.

ريفر بليت يحدد موقفه من ضم 
هيغواين

كشف إنزو فرانشيسكولي، املدير الرياضي لريفر بليت 
األرجنتيني، موقف ناديه من التعاقد مع غونزالو هيغواين، 

مهاجم يوفنتوس احلالي، يف املستقبل القريب.
وقال إنزو يف تصريحات نقلتها صحيفة »كوريري ديللو 
سبورت«: »هيغواين؟ سنتحدث مع بعضنا البعض، هذا 

هو منزله«. وأضاف »هيغواين هو من سيقرر، اليوم هو 
يحترم عقده مع يوفنتوس، سنرى ما سيحدث يف وقت 

الحق«.
وتابع مدير ريفر بليت »من املهم أن تكون رغبة الالعب 
هي العودة إلى األرجنتني، سننتظر ونبدأ احلديث معه عبر 

القنوات الرسمية يف املستقبل«. وزاد »من اجليد دائًما أن 
يعود لنا أحد جنومنا املفضلني ليرتدي قميصنا، بالنسبة 

لنا هو العب مهم للغاية، لقد نشأ هنا كما أن والده أيًضا 
لعب لصالح ريفر«. وأمت إنزو »سنرى ما هو القرار الذي 

سيتخذه يف املستقبل«.

الوتارو يقترب من برشلونة
كشف تقرير صحفي إسباني، امس السبت، عن تطور 

جديد بشأن ارتباط األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم 
إنتر ميالن، باالنتقال إلى برشلونة خالل الصيف املقبل.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
حتركات مديري برشلونة تؤتي ثمارها يف صفقة الوتارو، 
حيث علم النادي أن الالعب يعمل بهدوء وبدون ضجة 

حلسم انتقاله إلى البارسا.
وأشارت إلى أن الوتارو حسم مستقبله واختار 

برشلونة، ما أثار تفاؤل النادي الكتالوني، وذلك ال يعود 
إلى أن إنتر سيجعل األمر سهاًل، لكن ألن الالعب يساعد 
البارسا بقدر اإلمكان إلنهاء الصفقة. وأوضحت أن الوتارو 

يواصل ضغطه على إنتر، ويرفض كل محاوالت التمديد 
مع حتسني عقده. وقالت الصحيفة، إن الوتارو يدرك أن 

برشلونة جاد جًدا يف الصفقة، وأن النادي الكتالوني ملتزم 
للغاية جتاه نقله إلى »كامب نو«، لذا ال يريد مارتينيز أن 

يفوته قطار البارسا.
وأضافت أن »عناد إنتر« يعود إلى امتالك النادي 

اإليطالي لالعب رائع، لذا يرفض خسارته، وإن حدث 
ذلك يجب أن يكون مقابل احلصول على أموال ضخمة.
 وذكرت مصادر من برشلونة أن االتفاق بني برشلونة 

والوتارو لم يحسم بشكل نهائي، لكن »موندو ديبورتيفو« 
تأكدت أن الطرفني وضعا أساًسا لعالقتهما املستقبلية. 

وأوضحت الصحيفة »لم يحدث اتفاق نهائي، إال أن 
األمور تسير بينهما على الطريق الصحيح«. وشددت على 
أن مديري برشلونة يعملون يف الصفقة منذ عدة أشهر عن 

طريق إجناز خطوات صغيرة، ودائًما يجدون استعداًدا جيًدا 
من جانب الالعب ووكالئه على كل خطوة.

يرى المدرب اإلسباني أوناي إيمري، أن الالعب البرازيلي 
نيمار، الذي سبق له تدريبه في باريس سان جيرمان، 

بإمكانه »سحب البساط« من تحت أقدام األرجنتيني ليونيل 
ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
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اتحاد العاصمة يقرر تخفيض رواتب العبيه
اجلزائر،  احتاد  يخطط 
لتخفيض رواتب العبيه، بسبب 
تأثره سلبيا بتداعيات وباء فيروس 
إن  جلول،  عاشور  وقال  كورونا. 
الالعبني  رواتب  تخفيض  قرار 
أن  موضحا  حتميا  أمرا  بات 
ما  ستتراوح  التخفيض  نسبة 
مبا  مقارنة  باملائة  و50   45 بني 
يتلقونه حاليا، وأضاف »الظروف 

فيروس  به  الذي تسبب  الوضع  يتفهم  أن  اختلفت كثيرا، وعلى اجلميع 
كورونا. على كل حال احتاد اجلزائر قرر تخفيض رواتب العبيه«.

منتخب  قائد  يحيى،  عنتر  أن  جلول  عاشور  أكد  أخرى،  جهة  من 
اجلزائر السابق باشر عمله مع الفريق كمدير رياضي الحتاد اجلزائر، وأنه 

بدأ فعليا االستعداد للموسم املقبل الذي يعول فيه الفريق على التألق.
املسؤول  سيكون  من  هو  يحيي،  عنتر  إن  اجلزائر  احتاد  رئيس  ولفت 
اجلديد  الفني  املدير  تعيني  سيتولى  حيث  الرياضي،  اجلانب  يف  األول 

للفريق، غير أنه لم يفصل يف مصير املدير الفني احلالي منير زغدود.
لإلشارة، مت تعيني املدافع الدولي اجلزائري السابق، عنتر يحي، يف 
مع حوزته على  القدم،  لكرة  اجلزائر  احتاد  لنادي  الرياضي  املدير  منصب 
جلول،  عاشور  أعلنه  حسبما  للفريق،  الفني  التسيير  يف  بيضاء  بطاقة 
النادي  أسهم  ألغلبية  املالك  »ساربور«،  ملجمع  العام  املدير  الرئيس 
العاصمي حيث صرح قائال »لقد اتفقنا على كل األمور مع عنتر يحي، 
الذي سيكون حاضرا باجلزائر مع نهاية فترة احلجر الصحي. حتدثنا معا 
حول املشروع الرياضي وخاصة هدف التنافس على األدوار األولى بداية 

من املوسم املقبل«.
وبهذا سيخوض قائد »اخُلضر« سابقا ثاني جتربة له كمسير يف عالم 
الفرنسي  أورليون  لنادي  العام  املناجير  منصب  تولى  بعدما  القدم،  كرة 

)الدرجة الثانية( بني 2016 و 2019.
بالورقة  يحي  عنتر  »سيتمتع  االحتاد  بيت  األولى يف  الرجل  وأضاف 
للفريق  الرسمي  الناطق  القادم وسيكون  املدرب  تعيني  البيضاء سيما يف 
واملسؤول األول يف املجال الرياضي وكذا املسؤول املستقبلي ملركز التكوين.
وجرى االتفاق الرسمي على تعيني يحي )38 سنة(، خالل أشغال 
اجلمعية العامة املنعقدة مبقر مجمع »ساربور« باجلزائر، حيث كشف عاشور 
جلول، عن تركيبة مجلس اإلدارة اجلديد الذي يترأسه، و يضم ثمانية 
أعضاء من بينهما اثنني من احلرس القدمي، سعيد عليق كممثل للنادي 

الهاوي وكمال حسينة.
وحاز مجمع تسيير موانئ اجلزائر »ساربور« على غالبية أسهم الشركة 
الرياضية ذات األسهم لفريق احتاد العاصمة، بعد أن اشترى 34ر94 يف 
املائة من أسهم النادي العاصمي، من مالكه مؤسسة األشغال العمومية 
وهي  احلبس،  رهن  املتواجد  حداد  علي  لصاحبه  بي«  اش  أر  تي  »أو 

الوضعية التي حتمل تبعاتها النادي العاصمي.

رئيس شبيبة الساورة يطالب بإلغاء 
الموسم  الكروي

أعلن محمد زرواطي، رئيس 
معارضته  الساورة،  شبيبة  نادي 
الكرة  احتاد  أقرها  التي  للخطة 
2019- موسم  الستكمال 
زرواطي،  وطالب   .2020
بالنظر  املوسم  نهاية  بإعالن 
املستقر  غير  الصحي  للظرف 

الناجم عن تفشي وباء كورونا.
وأشار زرواطي، إلى أن هناك 
قد  أخرى،  تنظيمية  صعوبات 
جتعل من خطوة استئناف املوسم 

احلالي صعبة التجسيد.
وأكد أنه يتعني على الهيئات 

الكروية يف اجلزائر التفكير يف إطالق املوسم اجلديد 2021-2020، بدال 
من املراهنة على مستقبل غير  من جهة أخرى، أعرب زرواطي، عن أمله 
يف أن يتفهم الالعبون الظروف املالية الصعبة التي تعيشها األندية والتي 
ازدادت تعقيدا بفعل اآلثار السلبية التي خلفها وباء كورونا، داعيا إياهم 

إلى تخفيض رواتبهم طوعا.
وكشف زرواطي، أن إدارة شبيبة الساورة قررت صرف راتب لالعبني 
قبل حلول رمضان ملساعدتهم على التعامل مع متطلبات الشهر الفضيل.
2019- الكروي  املوسم  الستكمال  خطة  وضعت  الفاف  أن  يذكر 

2020، يف حال قرار السلطات احلكومية برفع احلجر الصحي.

لالحتادية  الفيدرالي  املكتب  وافق 
اجلزائرية لكرة القدم، خالل اجتماعه، 
الفيديو  تقنية  طريق  عن  أمس،  اول 
اجلزائر  كأس  منافسات  استئناف  على 
مباشرة  األكابر  لفئة   )2019-2020(
وانطالق  الصحي  احلجر  رفع  بعد 

املنافسات مجددا.
بيان  يف  الفدرالية  الهيئة  وكتبت 
''تستأنف  الرسمي  موقعها  على  لها 
القدم  لكرة  اجلزائر  كأس  منافسات 

للموسم احلالي، بإجراء بقية اللقاءات، 
نصف  الدور  إياب،  النهائي  ربع  الدور 

النهائي والنهائي.
ومن جهة أخرى، أكد بيان الفاف 
للسيدات  اجلزائر  كأس  منافسات  أن 
القادم  املوسم  الشابة ستجرى  والفئات 
قبل انطالق البطوالت احمللية بعد فترة 
احمللية  البطوالت  أما  التحضيرات. 
لفئة الرديف والسيدات أكابر، الفئات 
القدم  وكرة  وإناث«  ''ذكور  الصغرى 

انتهى  قد  املوسم  فإن  القاعة  داخل 
بالنسبة لهم. كما تقرر فرض تدريبات 
مغلقة وذلك تطبيقا لإلجراءات األمنية 
السلطات  أصدرتها  التي  والوقائية 
الصحي  الوضع  بسبب  العمومية، 
احلالي بعد تفشي وباء فيروس كورونا. 
أما فرضية إجراء اللقاءات دون جمهور 
ستكون وفقا لطرق رفع احلجر الصحي 
ستتخذها  التي  القرارات  من  وغيرها 

السلطات الصحية.

تبرمج اجلوالت املتبقية من املوسم 
لبطولتي   2019-2020 الكروي 
الرابطتني احملترفتني األولى والثانية على 
رفع  انطالقا من  أسابيع،  ثمانية  مدار 
فترة حتضيرات  الصحي وعقب  احلجر 
تدوم بني خمسة وستة أسابيع، مهما 
السلطات  الذي ستحدده  التاريخ  كان 
العمومية، وفق خارطة طريق كشفت 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  عنها 
ومت  الرسمي.  موقعها  على  امس  اول 
ملرحلة  الطريق  خارطة  على  االتفاق 
ما بعد احلجر الصحي، أثناء إجتماع 
تقنية  بواسطة  الفيدرالي  املكتب 
التواصل املرئي عن بعد، برئاسة خير 
الدين زطشي، وبحضور رئيس الرابطة 
وجاء يف  مدوار.  الكرمي  عبد  احملترفة، 
بيان االحتادية أن تكملة املوسم احلالي 
أسابيع،  ثمانية  مدار  على  ستجرى 
لالعبني  كاملة  راحة  بأسبوع  متبوعة 

وبعدها شهر راحة نشطة متهيدا لبداية 
املوسم  أن  مشيرة  التسجيالت،  فترة 
يف  الفترة  هذه  بعد  سينطلق  اجلديد 

تاريخ سيتم حتديده الحقا.
للهواة  الوطنية  البطوالت  وستتبع 
البطولتني  مسار  نفس  )أكابر(، 
االحتادية  أوضحت  حيث  احملترفتني، 
الهواة  بطوالت  استئناف  سيتم  أنه 
أما  احملترفني،  منوال  نفس  على 
التي  الوالئي  للقسم  الهواة  بطوالت 
أبطال  متصدرين  ومتتلك  بعد  تنته  لم 
رسميا.  تتوقف  فسوف  حسابيا 
التي لم يتحدد  البطوالت  وبخصوص 
بني  اللقب  دورة  فستخوض  مصيرها 
التنسيق  مديرية  وعلى  الطليعة  فرق 
شاملة  وضعية  تقدمي  الرابطات  بني 
خارطة  إرسال  وسيتم  رابطة.  لكل 
املكتب  طرف  من  املعتمدة  الطريق 
الشباب  وزارة  إلى  للفاف  الفيدرالي 

عليها  واملوافقة  لدارستها  والرياضة 
من طرف السلطات العمومية، وحتى 
وبخصوص  ثرائها.  مدعوة ال  األندية 
تطبيقه  سيتم  جمهور  دون  اللعب 
حيث  التدريبات،  خالل  بصرامة 
سيتم إيفاد محافظني ملراقبة الوضعية، 
أما قرار خوض املباريات دون جمهور، 
فسيتم اتخاذه متاشيا مع إجراءات رفع 
احلجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة 
النتشار  تفاديا  العمومية،  والسلطات 

فيروس كورونا.
واستعمال  ولوج  إجراءات  أما 
التدريبات  إلجراء  الرياضية  املنشآت 
واملباريات، ستتصل االحتادية والرابطة 
بوزارة  الهواة  رابطة  وكذا  احملترقة 
الطرق  لدراسة  والرياضة  الشباب 
املناسبة يف ظل هذه األزمة الصحية، 

حسب نفس املصدر.

»الفاف« تبرمج الجوالت المتبقية من الموسم 
الكروي على مدار 8 أسابيع

قال انه يجب وضع خارطة طريق للتعامل مع األزمة، مدوار:

»موعد استئناف البطولة مرتبط بما 
ستتخذه السلطات الصحية«

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أنَّ تحديد موعد استئناف البطولة، مرتبط بما ستتخذه 
السلطات الصحية، مشيًرا إلى ضرورة منح األندية فترة إعدادية ال تقل عن الشهر قبل العودة للمنافسة.

القسم الرياضي

اتخذنا  »لقد  مدوار  وقال 
والتدابير،  القرارات  من  جملة 
السلطات  قرار  بانتظار  ونحن 
الستئناف  موعد  لتحديد  الصحية 
التدريبات«، وأضاف »احلديث عن 
البطولة دون حضور  خوض مباريات 
اجلماهير سابق ألوانه. مصيرنا ليس 
السلطات  مصادقة  وسننتظر  بأيدينا 
على مقترحاتنا، وبعد ذلك سيكون 
لنا كالم آخر«، وتابع »لن نتسرع يف 
خارطة  وضع  وعلينا  القرار،  اتخاذ 
األزمة،  مع  للتعامل  ناجعة  طريقة 
على  واضح  تأثيرها  وأن  خاصة 
وأضاف  واقتصادًيا«،  مالًيا  األندية 

»أعتقد أن متديد فترة احلجر الصحي 
لعدم  راجع  وهذا  أكثر،  سيطول 
احترام التدابير الوقائية، وقد نستأنف 

التدريبات يف أوت«.
كما تطرق رئيس الرابطة احملترفة، 
عليها  صادق  التي  الطريق  ورقة  إلى 
األخير  اجتماعه  الفدرالي يف  املكتب 

الوطنية  البطولة  بعودة  واملتعلقة 
املنافسة  إلى  والثاني  األول  بقسميها 
من  األخضر  الضوء  تلقي  مبجرد 
الغاء  مدوار  أكد  كما  السلطات. 
الشبانية  والفئات  الرديف  بطوالت 

والسيدات وكرة القدم داخل القاعة.
من جهة أخرى، أشار مدوار الى 

انتهت  السفلى  األقسام  بطوالت  أن 
التي  للمجموعات  بالنسبة  كذلك 
ضمن فيها األوائل صعودهم. أما فيما 
يحسم  لم  التي  املجموعات  يخص 
هويات  أّن  مدوار  فأفاد  الصعود،  فيها 
الصعود، ستعرف  بتأشيرات  الفائزين 

بعد اجراء دورات »البالي أوف«.

استئناف منافسات كأس الجزائر مباشرة بعد رفع الحجر الصحي
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في ختام المهرجان االفتراضي للفيلم المنزلي

ج بجائزْة  وري »األم« ُيتوَّ الفيلم السُّ
الـ »أروباز الذهبي«

ُأسدل ستار المهرجان االفتراضي للفيلم المنزلي، الذي انطلق يوم 05 أفريل المنقضي وتواصل إلى غاية الـ 30 من 
ج الفيلم السوري »األم« لناصيف شلش بجائزة الـ ّأروباز الذهبي«، وفيلم »كورونيات شيكو  الشهر ذاته، حيث توِّ

في الكويت » لوسيلة فياللي بجائزة الـ »أروباز الفضي«، بينما نال فيلم »كلش يجوز« لهاشمي مستور ومحمد أمين 
بوزيدي جائزة الـ »أروباز البرونزي«.

صارة بوعياد

الذي  األول،  املنزلي  للفيلم  االفتراضي  املهرجان  اختتم 
جرت أطواره يف الفترة املمتدة من 05 إلى 30 أفريل 2020 من 
تنظيم جمعية ضوء املتوسط ورعاية مديرية الثقافة لوالية عنابة، 
السينمائية،  دمشق  وأيام  للسينما  اجلزائري  املركز  مع  بالشراكة 

ودار الثقافة محمد بوضياف، ومهرجان قليبية لسينما الهواة.
افتراضية  اختتام  مراسيم  باملتوجني خالل  املهرجان  احتفى 
»األم«  السوري  الفيلم  حصد  حيث  الفايسبوك،  منصة  على 
لناصيف شلش جائزة األروباز الذهبي، متبوعا بفيلم »كورونيات 
شيكو يف الكويت » لوسيلة فياللي املتوج بجائزة األروباز الفضي، 
أمني  ومحمد  مستور  لهاشمي  يجوز«  »كلش  فيلم  نال  بينما 

بوزيدي بجائزة األروباز البرونزي.
ووزعت باقي اجلوائز، أفضل دور رجالي لنصر الدين بن رجم 
الكارما، أفضل دور نسائي جمانة يوسفي عن  فيلم  عندوره يف 
دورها يف فيلم »احلجر املؤنث«، أفضل دور واعد ضحى قبي عن 
أفضل سيناريو  جائزة  أما   ،»Depression  « فيلم  دورها يف 

عادت لفيلم »األم« السوري لناصيف شلش.
بالّلفظ  وليَس  بالّصورة  الِسينمائي  بالّسرد  ُتوصي  اللَّجنُة 

ِاملُكثف
كما أوصت جلنة التحكيم التي ترأسها مدير املركز اجلزائري 
املغربي  واملخرج  وزان  فطيمة  املنتجة  رفقة  عقار  سليم  للسينما 
بوشعيب املسعودي، ومدير أيام دمشق السينمائية املهند كلثوم، 
واملدير السابق ملهرجان قليبية بتونس أمين جليلي، أن يكون السرد 
املوسيقى  تكون  وأن  املكثف،  باللفظ  وليس  بالصورة  السينمائي 
دعامة فنية للفيلم، وليس الفيلم أغنية مصورة ) فيديو كليب(، 
إلى جانب التركيز على سرد قصة دون إضفاء رسائل األخالق 

واملوعظة.
عن  وتعّبر  قصصا  تروي  إمنا  دروسا،  تقّدم  ال  السينما   
محتوى  صناعة  »إّن  التحكيم:  جلنة  نصت  وعليه  أحاسيس، 
حجر  هي  فالفكرة  خالق،  إبداعي  أساس  على  تبنى  فيلمي، 
أساس بناء فيلم، تتطور بشكل فني بوضع الثقة يف املشاهد، لذا 
التوجه نحو  الراغبني يف تكملة مسارهم يف هذا املجال،  نوصي 
التكوين، واملطالعة واالحتكاك بأصحاب اخلبرة، ومشاهدة أكبر 

عدد من األفالم للنهل منها. 
بتكثيف  املهرجان  منظمي  التحكيم،  جلنة  وتوصي  هذا، 
بخبراء  باالستعانة  السينمائي،  املجال  يف  التكوينية  الدورات 
كتابة   ( املهن  مختلف  من  ومستوى  سمعة  ذوي  ومختصني 
البصرية،  اخلدع  اإلضاءة،  التمثيل،  اإلخراج،  السيناريو، 

وغيرها(.
ومن جهته حاز املخرج اجلزائري وسيم غرادي، جائزة اجلمهور 
عن فيلمه CUARENTINA، أما جلنة االنتقاء واملشاهدة 

برئاسة الصحفية دليلة مالك رفقة املخرج أحمد زير، واإلعالمي 
 )TOP 10  ( أفالم  عشرة  أفضل  فاختارت  ميطاوي،  فيصل 
وهي: »األم« لناصيف شلش، »قطتي يف احلجر الصحي« لسارة 
بوزيدي،  أمني  ومحمد  مستور  لهاشمي  يجوز«  »كلش  زانوتي، 
الكويت« لوسيلة فياللي، »كارما«  »كورونيات. . شيكو. .يف 
»الكمامة  بويش،  إلسماعيل  »ليلى«  عباس،  بن  الدين  لبدر 
حماية لك« لفريد آيت علي، »Depression« لضحى قبي، 
»احلجر املؤنث« جلمانة يوسفي، »كو فيد« لعبد اجلليل بوحلبال.

إدارُة املِهرجان استقبلت 56 فيلًما من 22 دولًة
فيلما،   56 املهرجان،  إدارة  استقبلت  فقد  لإلشارة، 
هي  دولة   22 من  افتراضية  بيداغوجية  ورشات  ومداخالت 
سوريا،  ليبيا،السعودية،  املغرب،  تونس،  فلسطني،  اجلزائر، 
مصر، الكويت، العراق، لبنان، األردن، سلطنة عمان، إيطاليا، 
بريطانيا،  بلجيكا،  فرنسا،  الكاميرون،  الدمنارك،  الطوغو، 

إسبانيا، إيران.
منها 8 دول مشاركة يف مسابقة األفالم : اجلزائر، تونس، 
املغرب، إيطاليا، الكويت، سوريا، الطوغو، إيطاليا(، و16 والية 
جزائرية هي: عنابة، الطارف، سكيكدة، قسنطينة، أم البواقي، 
بلعباس،  سيدي  غليزان،  وهران،  اجللفة،  العاصمة،  اجلزائر 

بسكرة، تلمسان، البيض، البويرة، تيزي وزو، سطيف.
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في ظلِّ الحجر المنزلي
َفّنانون يشَتركون في إعداِد فيديو كليب َترفيهي وَتحسيِسي

أطلقت مجموعة من عشرة مغنني وموسيقيني على شبكة 
على  اجلزائريني  حلث  وتربوي  ترفيهي  كليب  فيديو  االنترنت 
التشارك والتقاسم يف أجواء مرح وعفوية رغم اليوميات اململة مع 

احلجر الصحي جراء وباء فيروس كورونا.
الذي اشرف على تصميمه وتركيبه  الفيديو كليب  وترافق 
الفنانني  من  واحد  كل  صورها  مقاطع  من  واملتكون  حميدو 
اسم  حتمل  أغنية  الصحي،  حجرهم  أماكن  يف  املشاركني، 
سوشل  »باندية  تدعى  فرقة  وأداء  تأليف  من  قولولي«  »قولي، 

كلوب«.
والسخرية  بالفكاهة  املليئة  الكليبات  هذه  اجناز  يف  وشارك 
وعبد  وبعزيز  حميدو  من  كل  بيوتهم،  من  انطالقا  الذاتية، 
الرحمن جلطي وكمال بوعكاز وزمالئهم فؤاد شمالل ومحمد 
ومحمد  صاحلي  وحكيم  طوطو،  املدعو  طبوش  وفتحي  ملني 
أيضا محمد  أو  الدين عالن  ونور  كا جي2  موح  املدعو  رحالي 
رضا جندر. ويحكي هؤالء الفنانني يف مقاطعهم الغنائية على 

إيقاع شعبي معاصر وآالت موسيقية بسيطة معاناتهم يف احلجر 
اجناز  إلى  حتولوا  الروتني  كسر  اجل  ومن  الوباء  بسبب  الصحي 
األعمال املنزلية )التي ال تليق طبعا بأي رجل يحترم نفسه(، 

يف انتظار انتهاء الوباء املرادف النعتاقهم.
ق.ث

في إطار التخفيف من وطأة جائحة »كوفيد 19«
مؤّسسُة الّتحالِف الدولي لحماية الُتراث 

ص تمويال للتراِث الثقافي تخصِّ

النزاع  مناطق  يف  التراث  حلماية  الدولي  التحالف  مؤسسة  أعلنت 
)ألِف( عن تخصيص »متويل طارئ« للتراث الثقايف واملجتمعات احمليطة يف 
مناطق النزاع وما بعد النزاع ملساعدتها على »التخفيف« من وطأة جائحة 

كوفيد19- وفق بيان صادر عن املؤسسة.
وخصصت املؤسسة يف هذا اإلطار مبلغ »مليون دوالر أمريكي لتسديد 
وموظفيهم«  وصحتهم  عملياتهم  وتكاليف  احملليني  املشغلني  نفقات 
عبر  التعلم  وبرامج  املعلومات  تكنولوجيا  اكتساب  »نفقات  ستغطي  كما 
اإلنترنت بغية سد الفجوة الرقمية وبناء القدرة على الصمود يف املستقبل« 
باإلضافة إلى »دعم مشروعات احلماية الوقائية التراثية الطارئة واملشروعات 
إغالق  يف  تسبب  كوفيد19-  انتشار  أن  البيان  يف  وجاء  للدخل«.  املُدرة 
العالم  أنحاء  جميع  يف  أخرى  وتراثية  ثقافية  ومواقع  واملكتبات  املتاحف 
مهمة  تأهيل  إعادة  أعمال  »تعليق«  إلى  احلاالت  من  الكثير  يف  أدى  ما 
احملليني  للمشغلني  مهمة  توظيف  مصدر  متثل  املواقع  هذه  وأن  خصوصا 
واملؤسسات واجلمعيات الثقافية باإلضافة إلى اخلبراء واملهندسني والبنائني 

واحلرفيني.
إلى  املثال-  سبيل  -على  اضطروا  شركاءها  أن  إلى  املؤسسة  ولفتت 
وأعمال  مبالي  »أسكيا »يف جاو  مدفن  تأهيل  إعادة  مشروع  أعمال  تعليق 

ترميم قبة »ستوبا« يف شيواكي بأفغانستان.
ومت تأسيس مؤسسة التحالف الدولي حلماية التراث يف مناطق النزاع يف 
2016 على إثر الدمار الذي حلق بالتراث الثقايف يف الشرق األوسط ومنطقة 

الساحل جراء احلروب واإلرهاب.
ويحظى اليوم »ما يقارب من 50 مشروعا يف 14 بلدا يف أربع قارات« 
بتمويل من هذه املؤسسة بفضل »دعم اجلهات املانحة العامة واخلاصة« لها 

إذ تشمل مهمتها »حماية التراث بغية بناء السالم«.
ق.ث

برج بوعريريج تفتح مجالس البرج الرمضانية 
 دار الثَّقافة »البيبان« ُتطلُق برنامًجا افتراضًيا 

الثقافة  بالتنسيق مع مديرية  بوعريريج  برج  لوالية  الثقافة  دار  أطلقت 
ثقافيا خاصا بشهر رمضان  برنامجا  الكرمي  للوالية مع حلول شهر رمضان 
حَمل عنوان ''مجالس البرج الرمضانية '' والذي سيتم عرضه على مواقع 

التواصل االجتماعي يوتوب وفيس بوك وكذا انستغرام. 
بيوتهم  داخل  املواطنني  وبقاء  تزامنت  التي  املبادرة  هذه  وجاءت 
تطبيقا لقرارات احلجر اجلزئي بعد الساعة السابعة مساء لتخفيف الروتني 
القاتل الذي يعيشه سكان الوالية مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد 
اإلصابات بالوالية.  وسيكون رواد مواقع التواصل االجتماعي على موعد 
وبشكل يومي مع حوارات وعروض ومعالم وأفالم قصيرة وموسيقى روحية 
وإشعار وتراثيات وكذا مسابقات، وهو البرنامج الذي سيعّد بصفة دورية 

باالتفاق مع فنانني مبدعني من داخل الوالية وكذا خارجها.
وكان قطاع دار الثقافة قد بّث العدد األول من املقهى الثقايف على موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك من إعداد وتقدمي املنشط عبد الرزاق بوكبة 

حملت موسيقى والعديد من املنتوجات الثقافية املمتعة.
صفاء كوثر بوعريسة
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القاتل الصني          لقد اختار فيروس كورونا 
مسار  بذلك  محترما  للبشر،  قتله  يف  أولى  كمحطة 
احلضارة تاريخيا وجغرافيا، كون احلضارة جاءت من 
يف  ساهمت  التي  البلدان  أهم  أحد  والصني  الشرق 
واملمارسات  االكتشافات  جملة  خالل  من  بلورتها 
وحتى الطقوس التي كانت متارسها، لينتقل الفيروس 
الشرق  من  احلضارة  انتقلت  كما  الغرب  نحو  بعدها 
احلضارة  أن  ولو  ايطاليا،  إلى  وبالذات  الغرب  إلى 
اإلغريق  ببالد  األولي  محطتها  بدأت  الغربية 
سقطت  ما  سرعان  ولكن  جاورها،  وما  )اليونان( 
أثينا على يد جارتها اسبرطة وبعدهما مقدونيا حتى 
احلضارة  استمرار  بذلك  معلنة  املشعل  روما  أخذت 
الغربية ولكن هذه املرة من روما عاصمة ايطاليا، وهو 
ما عرف باحلضارة الرومانية أو اإلمبراطورية الرومانية 
ودامت هيمنة اإلمبراطورية الرومانية عدة قرون حتى 
سقطت يف القرن اخلامس عشر ميالدي وهو التاريخ 
اجلديد،  العالم  اكتشاف  أو  ميالد  فيه  أعلن  الذي 
أمريكا، ومنه واصلت احلضارة الغربية مسار ها ولكن 
هذه املرة من أمريكا وبعد احتادها حتت اسم الواليات 

محصلة  احلقيقة  يف  هي  التي  األمريكية،  املتحدة 
الهجرات من أوربا وإفريقيا، ألن سكانها األصليني 
األفكار  باحتاد  أوربا  فساهمت  احلمر؟  الهنود  هم 
احلضارة  واستمرار  اجلديد  العالم  لصناعة  األوروبية 
الغربية، وإفريقيا ساهمت بالسواعد )العبيد(؟؟ فهل 
ميكن القول أن أمريكا بنيت باألفكار األوربية املتحدة 

والسواعد اإلفريقية؟؟
        اإلشكالية ليست هنا بل متكن اإلشكالية 
احلقيقية يف مسار فيروس كورنا وكيف احترم احملطات 

التاريخية واجلغرافية واحلضارية يف بطشه وقتله؟
يعلم  كما  عمله  بدأ  الذي  الفيروس  هذا       
بالصني   املاضي  العام  من  ديسمبر  نهاية  يف  اجلميع 
وهي  الثانية  واحلضارية  اجلغرافية  احملطة  إلى  انتقل 
أوربا واحلضارة الغربية بصفة عامة وطبعا استقر وفتك 
بالبشر يف ايطاليا املقر التاريخي للحضارة الغربية بعد 
اليونان، ثم ينتقل مباشرة إلى العالم اجلديد الواليات 
املتحدة األمريكية كما انتقلت إليها احلضارة الغربية 
اآلن، فهل هناك سر يف هذا االحترام احلضاري لهذا 

املخلوق القاتل؟

       فيروس كورونا مخلوق قاتل لكنه عادل، 
يكن  ولم  بينهم  مييز   لم  بالبشر  بطشه  بدأ  عندما 
أو  وهدده  صفعه   أمامه  وجده  فمن  أبدا،  عنصريا 
الرئيس  وال  الوزير  وال  األمير  ال  يستثنى  فلم  قتله، 
وال املرؤوس ال الفقير وال الغني، فالكل سواسية أمام 

فيروس كورونا.
     عندا أصيب كبار  القوم يف هذه الدول لم 

لطلب  والتوجه  بالده  مغادرة  يف  منهم  أحدا  يفكر 
العالج يف دول أخرى كما كان األمر يف السابق، بل 
من أصيب من كبار القوم سجن نفسه يف بلده بل يف 
بيته وأصبح يطل على قومه عبر نوافذ افتراضية وهو 
يف حالة خوف ورعب وتوجس... آه ما أعدلك يا 

فيروس كورونا؟؟
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أقالم

فيروس كورونا: 
 مساره التاريخي الحضاري... وعدالته؟

بقلم: أ.د نورالدين حاروش 	
كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية 	
جامعة الجزائر3 	
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فيروز رحال
 

يف  الوطن  أخبار  عليه  وقفت  ما  وحسب 
مختلف القصبات املتواجد يف  عاصمة الوالية 
تبسة ،  فإن  سعر الكيلوغرام من حلم اجلدي 
أصبح يتساوى مع سعر حلم اخلروف الذي بلغ 
 ، عليه  الطلب  بحكم  جزائري   دينار   1300
وحسب تصريحات بعض  املواطنني فإن  حلم 
املناعة يف جسم اإلنسان  اجلدي يقوي جهاز 
ويزيد قدرته على مقاومة األمراض، كما أنه 
ال يحتوي على نسبة عالية من الشحوم مقارنة 
ضئيلة  الدسم  نسبة  وأن  اخلروف،  بلحم 
يقصدون  أنهم  آخرون  صرح  حني  يف  جدا، 
السوق لشراء حلم املاعز بنصيحة من  األطباء 
لعدم توفره على نسبة عالية من الدهون التي 
تتسبب غالبا يف ارتفاع نسبة الكولسترول يف 
جسم اإلنسان كما اعتبروا حلمه ذو مذاق مميز 

و أشهى من طعم حلم اخلروف.
تخلصهم  املواطنني  من  العديد  أكد   وقد 
مداومتهم  بفضل  الدم  يف  الكوليسترول  من 
احمللية   الساللة  ماعز  حلم  استهالك  على 
لذلك  يلجأ  الكثير من املواطنني  على اقتناء 
املاعز من املراعي مباشرة ، أين صرح  »سمير 

رحال« طبيب عام،  أن حلم املاعز  يعالج فقر 
الدم، الحتوائه على نسب عالية من احلديد 
الدم  التي تدخل يف تكوين خاليا  والنحاس 
كميات  على  يحتوي  أنه   كما  احلمراء، 
كبيرة من الفيتامينات التي تعد من العناصر 

الغذائية املهمة يف جسم اإلنسان.

ويف ذات السياق يضيف ذات املتحدث أن  
أمراض  املاعز  لعد عالج  فعال لعدة  حليب 
وفقر  والصغار  الكبار  عند  األمعاء  كشفافية 
الدم وكذا التهاب القولون و التهاب املفاصل، 
حيث يكثر الطلب عليه يف سائر األيام بسعر 
يصل إلى  300 دج للتر الواحد، خاصة مع 

يف  األمراض  مبختلف  األطفال  إصابة  كثرة  
تربيتها  تشجيع  وجب  لذلك  العصر،  هذا 
من  املاعز  من  الساللة  هذه  على  للمحافظة 
األمراض  من  العديد  لعالج  املواطنني  طرف 

يف والية تبسة احلدودية.

تبسة

إقبال كبير على لحم الماعز خالل رمضان
يعتبر سكان والية تبسة لحم الماعز من أجود اللحوم التي يكثر عليها الطلب  في شهر رمضان الكريم على مستوى الوالية و الواليات المجاورة 

، كما أنه  من بين العادات المميزة التي ال يستغني عنها التبسيون، حيث يقبلون على شراء  لحم الجدي بأسعار تضاهي أسعار لحم الخروف 
باعتبار الساللة المحلية من أفضل السالالت في الشرق الجزائري ألنها تعتمد في الرعي على  الجبال والمراعي الطبيعية و جميع األعشاب التي 
تعتبر بالدرجة األولى طبية على غرار مادة الشيح و العرعار واألعشاب األخرى ، إذ يؤكد السكان المحليون أن أفضل  اللحوم تلك المتواجدة 

في مراعي منطقة الدرمون التابعة إلقليم بلدية ثليجان.

نصائح خبراء الصحة لتعزيز جهاز المناعة ومحاربة كورونا
قدم الدكتور أدريان هايني، اخلبير الطبي يف 
Clinique La Prai�“ الصحية  العيادة 
مهمة  نصائح  عامليًا،  املشهورة  السويسرية   ”rie

للمساعدة على محاربة الفيروسات.
الطبي،  اخلبير  عن  »نواعم«  موقع  ونقل 
نصائح موجهة ملختلف الفئات العمرية، ملواجهة 
وأهمها  طبيعية،  بطرق  والبكتيريا  الفيروسات 

فيروس كورونا والذي يعرف إنتشارا عامليا.
ومن بني هذه النصائح، احلصول على قسط 
النوم، إلراحة اجلسم والعقل واحلفاظ  كاٍف من 
كافية  كمية  وشرب  املناعة.  جهاز  وظائف  على 
اجلسم،  رطوبة  على  للمحافظة  السوائل،  من 
املعّدة  املشروبات  أو  املياه  سواء من خالل شرب 
الشاي  أو  الطازجة  العصائر  وشرب  املنزل.  يف 
األخضر، إذ حتتوي على مضادات أكسدة محددة 

تقوم مقام مضاد االلتهابات.
املوسمية،  الطازجة  واخلضار  الفواكه  اختيار 
الفيتامني    من  عالية  نسب  على  حتتوي  كونها 
الذي ُيعّد عاماًل أساسيًا يف تعزيز وظائف اخلاليا 
املناعية، وُينصح بتناول البرتقال واجلزر والكيوي 

والفراولة.
املُعّد  احلساء  يغذي  أخرى،  جهة  ومن 
ويساعده  اجلسم  باملياه،  الطازجة  اخلضار  من 

إلى  باإلضافة  السموم.  من  التخّلص  على 
بالبروتينات  غني  متوازن،  غذائي  نظام  اتباع 

والكربوهيدرات.
الكتلة العضلية  البروتينات على زيادة  وحتّفز 
البيضاء  الدم  كريات  إنتاج  وتساعد يف  الهزيلة، 
والعدوى.  امليكروبات  حتارب  التي  واإلنزميات 
مثل  باألوميغا3-  غنية  مأكوالٍت  تناول 

لاللتهابات. جتّنب  ُتعد مضادة  فهي  األسماك، 
مثل  والتوابل  بامللح  الغنية  األطعمة  تناول 
والوجبات  والصلصات اجلاهزة،  املعّلبة  األطعمة 

اجلاهزة لألكل.
الرئيسي  الواقي  الدرع  التغذية  وُتعّد  هذا 
من  العديد  وهنالك  العدوى،  ضّد  املعركة  يف 
على  املناعي  اجلهاز  تساعد  التي  الفيتامينات 

والتخلص  ومعاجلته  الفيروسي  النشاط  جتنب 
أساسيني  كاروتني  والبيتا  الفيتامني  ُيعتبر  منه. 
فيتامني    جانب  إلى  لألكسدة،  مضادان  فهما 

الذي يعزز جهاز املناعة.
 

ومن بني األغذية الغنية بالفيتامينات، اجلزر 
والبطاطا احللوة والفلفل والفراولة واللوز واألفوكادو 
الدجاج  وصدر  والتونا  واحملار  السلمون،  وسمك 
يحافظ  كما  البقر.  وحلم  الدهون  من  اخلالي 
خالل  املناعي  اجلهاز  توازن  على  الفيتامني   
موسم الشتاء واإلنفلونزا، وقد ارتبطت مستويات 
املناعة  أمراض  بتفاقم  املنخفضة  الفيتامني   

الذاتية.
هذا وُتعد احملافظة على اللياقة البدنية، عاماًل 
التمارين  ممارسة  وُتعّد  املناعة.  تعزيز  يف  حيويًا 
على  للحفاظ  الوسائل  أفضل  إحدى  الرياضية 
من  احلّد  تشمل  عدة  فوائد  لها  كما  الصحة، 
احلّد  املناعة، فضاًل عن  تنظيم  وتعزيز  االلتهاب 

من مخاطر اإلصابة باألمراض.
ويوصى بارتداء القفازات عندما يتم االعتناء 
بشخٍص مصاب، أو عند حمل أغراض رمبا تكون 
ملوثة، وجتّنب ملس وجهك أو الهات أثناء وضع 

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

هي  ؟  املتربصة  بالقراءة  نقصد  ماذا     
و  بالنص ،  القارئ  فيها  يتربص  التي  القراءة 
املتلقي باملرسل ، و هي القراءة املوجهة مسبقا 
و غرضها إثبات و دعم ما هو مقرر عندنا من 
قناعات سلفا ، سواء كانت هذه القناعات رؤى 
أخر  مبعنى   ، إيديولوجية  تصورات  أو  فكرية 
القراءة املتربصة هي قراءة أمنية تريد اإلطاحة 
استخدام  خالل  من  االيديولوجي  باخلصم 
القراءة  آفة  و   . مقصدها  غير  على  نصوصه 
و  احلياد  و  للموضوعية  افتقادها  هي  املتربصة 
قراءة غير  ثقافة احلقيقة ، ألنها  تصادمها مع 
منفتحة و ال تطلب احلقيقة لذاتها ، وتستثمر 
و   « ريكور  بول   « بلغة   « املعنى  فائض   « يف 
تركيزها على  تتخذ أشكاال مختلفة من مثل 
بالدالالت  اهتمامها  بدل  اجلزئية  الدالالت 
على  للهامش  األولوية  إعطائها  و   ، الكلية 
حساب املنت ، و هوسها بالشاذ من املواقف و 
األفكار ،  و تعتمد آليات و إجراءات متعددة 
التأويل من مثل  اجتزاء نصوص  يف الفهم و 
من سياقها العام ، و تفسير  املدونات الكلية 
بناء  و   ، اجلزئية   النصوص  على   باالعتماد 
أحكام كلية على مواقف جزئية ، أو تضمني 
بحجة  الراهن  بدالالت  النصوص  تلك 
و  احلاضر  يف  حية  جعلها  و  النصوص  حتيني 
القارئ  قناعات  إسقاط  هو  ذلك  غرض  لكن 
االيديولوجية و طموحاته السياسية  و مصاحله 
بحثا  النصوص  تلك  على  احلاضر  يف  الفئوية 
منه عن أصالة يراد استرجاعها ، أو انتماء يراد 
تكريسه ، أو عن شرعية منقوصة و معيبة يراد 

إصالحها .
املتربصة هي سالح  القراءة  فان  عليه  و    
يف  تتوانى  ال  االيديولوجية  اخلطابات  يد  يف 
املعنى  بناء  سبيل  يف  معاركها  يف  استعماله 
املرغوب و تشييد الداللة املقصودة ، من أجل 
أو  أخالقية  نظرة  أو  للوجود  معينة  رؤية  بسط 

سياسية للعالم و احلياة .
  و عادة ما يتخفى هذا النمط من القراءة 
وراء غايات نبيلة كالقول بضرورة إعادة القراءة  
، و جتديد الفهم  ، و حتيني األفكار و البحث 
عن العناصر التنويرية يف التراث ... و لكن 
األسطرة  من  منط  تقويض  باسم  أنه  يحدث 
منط   تأسيس  يتم  الشخصيات   و  لألفكار 

جديد من األسطرة ، و باسم العمل على أفول 
احلياة يف  بعث  تتم عملية   ، األوثان  منط من 

أوثان جديدة .
   و يتجلى هذا النمط من القراءة و هذا 
املستوى من الفهم و التأويل خاصة يف تفكير 
و  الفكرية  و  العلمية  املجتمع  رموز و عالمات 
رأسمال  على  يعيش  مجتمع  فكل   ، الدينية 
رمزي و ثقايف يتكون من  جملة الشخصيات 
التاريخية و الروحية و الفكرية و جملة احملطات 
واإلبداعات و االجنازات التاريخية التي تشكل  
هذه  كينونة  و  ملرجعية  الكبرى  السرديات 

املجتمعات .
و  الرمزية  الشخصيات  بني  من  و 
تاريخنا  يف  الكبرى  الثقافية  و  اإلصالحية 
و  باديس  بن  احلميد  عبد  شخصية  القريب 
للتأويل  فتئت تخضع  ما  التي  الشخصية  هي 
و التأويل املضاد من طرف التيارات الفاعلة يف 
تتساوى  و   ، املعاصرة  اجلزائرية  االيديولوجية 
يف ذلك االيديولوجية الرسمية باإليديولوجية 

اإلسالمية و باإليديولوجية العلمانية .
   فكلما حلت ذكرى يوم العلم من كل سنة 
إال و عاد من جديد اخلرف االيديولوجي حول 
شخصية ابن باديس خاصة بني العلمانيني و 
تقدمي  يف  طرف  كل  اجتهد  و   ، اإلسالميني 
الصورة التي يرتضيها لنفسه حول الرجل ، و 
يكون ذلك على حساب الشخصية التاريخية 
للرجل ، فليس من املوضوعية يف شيء قراءة 
احلاجات  ضوء  على  باديس  ابن  شخصية 
االيديولوجية للحاضر ، أو على ضوء التنافس 
بني الفاعلني اإليديولوجيني ألغراض سياسية 

راهنة .
العلماني  التيار  يقدم  املناسبة  هذه  ففي   
البن  مشوهة  علمانية   صورة  نحت  على 
باديس ، ال تختلف كثيرا عن التمثال املادي 
عاصمة  قسنطينة  مبناسبة  له  نحت  الذي 
الثقافة العربية سنة 2015 و الذي جاء بعيدا 
كل البعد عن املالمح احلقيقة للرجل ، مما أثار 
استهجانا كبيرا عند اجلزائريني و رأوا يف ذلك 
و حتت   ، العام  للمال  تبذيرا  و  للتاريخ  تزويرا 
ضغط االستهجان الشعبي سارعت السلطات 
إلى سحب ذلك التمثال املعيب لرائد النهضة 
العصر  هذا  يف  اجلزائرية  العلمية  و  الثقافية 

أحد  من  رشوة  أصله  يف  كان  التمثال  ألن   ،
املقاولني للعصابة .

يراد  التي  العلمانية  الصورة  تستند  و    
أحكام  على  األغلب  يف  باديس  البن  نحتها 
ألنها   ، تاريخية  غير  و   ، سطحية  و  فجة 
التاريخية  مشروطياتها  من  الشخصية  تقتلع 
الواقع   مشروطيات  هي  و  السوسيولوجية  و 
الفرنسي  االستعمار  حتت  الرازح  اجلزائري 
البغيض يف النصف األول من القرن العشرين 
على  احملاكاتية  املزايدة  من  بنوع  تقوم  كما    ،
حساب » ناطقات النص » و » معلوم السيرة » 
كما أنها ال تلتزم بالتحديدات املعرفية ملفهوم 
و  التاريخية  السياقات  تراعي  ال  و  العلمانية 
املفهوم  فيها  انبثق  التي  الثقافية  و  السياسية 
، صحيح أن مضامني مفهوم العلمانية ليست 
ثابتة بل متحولة يف دالالته املعرفية و السياسية 
، و لكن يف عمومها فإنها ال تخرج عن معالم 
الفصل  املعالم  تلك  مقدمة  يف  يأتي  جوهرية 
بني الروحي و الزمني ، سواء بشكل جذري 
و  للعلمانية  اجلذرية  التجارب  كما يف  كلي  و 
أو  الدين و احلياة  التي تقوم على الفصل بني 
الدين  بني  كالفصل  تطرفا  األقل  احلاالت  يف 
و  العام  الفضاء  بني  الفصل  أو   ، السياسة  و 
الفرنسية و فك  الطريقة  الفضاء اخلاص على 
السحر على العالم من خالل القطع مع املنظور 

الديني و الالهوتي للمعنى و العالم .
يستقيم  هل  كذلك  األمر  كان  إذا  و      
القول مثال أن ابن باديس كان علمانيا عندما 
الدين  الفرنسية الفصل بني  طلب من اإلدارة 
تدخلها يف شؤون  أن تكف عن  و  السياسة  و 
للمجال  مراقبتها  عدم  و  الدينية  اجلزائريني 
الديني ، أم أن الغرض عنده هو كسب مجال 
و  الديني  باإلصالح  للقيام  احلرية  من  أوسع 
نشر التعليم الديني يف كل ربوع الوطن ، و هل 
يستقيم االستدالل على علمانية ابن باديس 
بالقول أنه كان حريصا على املسرح و لم يعاد 
أو يتبرم من الفنون و املوسيقى ، و أن زوجته لم 
تكن ترتدي احلجاب ، و أنه كان يطالب بتعلم 
اللغة الفرنسية ... و غيرها من املواقف التي 
ابن باديس يف مسيرته اإلصالحية  عرف بها 
علمانية  صورة  رسم  على  اإلصرار  أن  كما   .
للعقالنية  انه رمز  باديس و تقدميه على  البن 

و احلرية و االختالف و التسامح و االنفتاح و 
ذلك بالتركيز على بعض نصوصه كتميزه مثال 
بني« اإلسالم الوراثي« و« اإلسالم الذاتي« و 
 ، التقليد  إسالم  ألنه  الوراثي  لإلسالم  نقده 
أما اإلسالم الذاتي هو دين العقل الروحي ، 
و غيرها من النصوص التي يظهر من خاللها 
ابن باديس ممثال لإلصالحية العقالنية كما هو 
احلال مع جمال الدين األفغاني و محمد عبده 
و رشيد رضا و غيرهم من رجاالت اإلصالح 

يف املشرق و املغرب . 
  إن اخلطأ ليس يف هذه املواقف و األحداث 
التي تدل سيرة و نصوص  ابن باديس عليها ، 
و إمنا اإلشكال يكمن يف قراءة هذه النصوص 
و املواقف مبعايير احلاضر و حتدياته ، و إخراج 
سياقاتها  عن  النصوص  و  املواقف  تلك 
و  السياقات  تلك  خارج  فهمها  و  التاريخية 
تضمينها بقناعات إيديولوجية راهنة ، هدفها 
اإلصالحي  التراث  يف  العلمانية  توطني  هو 
الديني البن باديس و جمعية العلماء ، حتى 
تظهر   أي العلمانية -  بأنها فكرة أصيلة يف 
الثقافة اجلزائرية و تتخلص من تهمة التغريب 
و األفكار املستوردة ، و يظهر ابن باديس واحد 
من أباء العلمانية يف الثقافة اجلزائرية ، على 
ما يف ذلك من شطط يف التأويل و تعسف يف 
القراءة و تناقض صارخ مع التاريخ و احلقيقة .
غرضها  قراءة  هي  املتربصة  القراءة   
اإلطاحة باخلصم االيديولوجي و كسب مواقع 
متقدمة على حساب املنافسني اإليديولوجيني 
إال  يطرح  فهو ال  املعرفة  رهان  أما   ، اآلخرين 
على سبيل االتكاء عليه لدعم هذه األطروحة 
يف  اخلاصية  هذه  و   ، تلك  أو  االيديولوجية 
القراءة ال تخص فصيل دون غيره من الفصائل 
االستيالء  أجل  من  املتنافسة  االيديولوجية 
على الرموز الوطنية و الدينية أو على السرديات 
الكبرى املؤسسة لهوية األمة لتوظيفها سياسيا  
، وما ذكرناه حول االيديولوجية العلمانية ميكن 
سحبه على باقي اإليديولوجيات األخرى من 
االيديولوجية  و  الرسمية  االيديولوجية  مثل 
لكن  و  احلقيقة  يدعي  فالكل   ، اإلسالمية  
احلقيقة املؤسطرة و ليست احلقيقة التاريخية .
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أقالم

ابـــن بـــــاديس .... 
والقـــراءة  المتــربصة

الدكتور : مصطفى كيحل  	
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وِم  َهذا العاُم، َيكتِسي االحتفاُل باليَّ
حافِة يف  عبيِر والصَّ الَعامليِّ حُلرّيِة التَّ
اجَلزائِر  أهميًة خاصًة واسِتثنائّيًة؛ 
ُصها فيَما يِلي:  ألسَباٍب ثالثٍة ُنلخِّ

ُل أنَّ االحتفاَل يأِتي بعَد َحراك   - األوَّ
شعبيٍّ داَم أزيَد من سنٍة، وِفيه شِهَد 

اإلعالُم اجَلزائريُّ ُمنعرًجا َحاِسما يف 
عب؛ إذ مَلسنا  حافِة بالشَّ َعالقِة الصَّ

رفنِي؛  جا كبيًرا يف الَعالقِة بني الطَّ َتشنُّ
قاَش عِميًقا حوَل دوِر  ٌج فتَح النِّ تشنُّ

حافِة يف امُلجتمِع وَعالقِتها بامُليط،  الصَّ
ي جعَل أهَل امِلهنِة ُخصوًصا  األمُر الذِّ

ظِر  خبَة ُعموًما ُيطاِلبون بإعادِة النَّ والنُّ
يف ُكنِه ُمارسِة امِلهَنة وِبيئِة عَمِلها 

ِة  شريعّيِة والَعالقِة الَوظيفيَّ وُأُطِرها التَّ
عِب، وبيَنها وبنَي ُمؤّسساِت  بينها وبنَي الشَّ
حافَة بعيدًة عن  ولِة، مبا يجعُل الصَّ الدَّ

االحتواء! 
- الّثاني: أنَّ هَذا الِعيَد يأِتي واحُلكومُة 

اطُق  َعاِزمٌة - كَما َتعّهَد  وزيُر االّتصاِل النَّ
الّرسمُي باسِم احُلكومِة، عمار بلحيمر- 

على َتطهيِر الِقطاِع من الِقوَى غير 
َد قد ُيحِقق  ة؛ وهَو وعٌد َلو َتسَّ امِلهنيَّ

ي رفعناُه منُذ مّدٍة، املتمثِل يف  ِشعارَنا الذِّ
نَي(. حافِة للّصحافيِّ )إعادُة الصَّ

ا   -  الّثالث: كوُن هَذا العيُد اسِتثنائّيً
أيضا؛ ألّننا َنحتِفُل به وهو َبهيٌج مِبيالد 
ي جاءت من  »َشبكِة أخَبار الَوطن«، التِّ

ُصلِب هَذا الَوطِن، وِمن رحِم هذا الّشعِب،  
بِق،  صادحًة بامِلصداِقّية قبَل السَّ

ضليِل وباحُلرّيِة  وباحَلقيقِة ال بالتَّ
امَلسؤوَلة ال بالَفوضى امَللعونِة،  رغم أنَّ 
اجلدَل حول ُحدوِد هذه احُلرّيِة وَمن 

َيضَبُطها ما يزاُل قائًما بشّدٍة.
الُث من َماي،  يوٌم حُلرّيِة التعبيِر؛  الثَّ
واحُلرّيُة َينبِغي أن ُتارَس لتحقيِق 
اإلبداِع وبناِء األوَطان؛ فلَنجعْل من 
صحيِح امِلهني  الِث َماي عيًدا للتَّ الثَّ

ياسي، عيُد االنطالِق  واالجِتَماعي والسِّ
ميقراطيِة  نحَو جزائَر احُلرّياِت والدِّ

والَعدالِة االجتماِعّية!

فاِء ُمقابَل تاُثِل 51 حالَة للشِّ
تسجيُل 141 إصابًة جديدًة بكورونا في الَجزاِئر
أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  حة  الصِّ وزارة  أعلنت 
املصابني  بني  جديدة  شفاء  حالة   51 تسجيل  عن  السبت، 

بفيروس كورونا يف اجلزائر.
تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
املرضى  عدد  إجمالي  أّن  فورار،  جمال  كورونا،  فيروس 

املتماثلني للشفاء ارتفع ليبلغ 1872 حالة شفاء.
جديدة  إصابة  حالة   141 تسجيل  عن  امُلتحدث  كشف  كما 
 4295 إلى  بالوباء  املصابني  عدد   إجمالي  ليرتفع  مؤكدة،  
بني  وفيات   6 تسجيل  مت  ذاته،  املتحّدث  مريضا.وحسب  
حاالت  عدد  إجمالي  ليرتفع  بالفيروس،  املصابني  املرضى 
الوفيات إلى 459 ضحيًة.                                          خالد دحماني 

محالت  غلق  قسنطينة  والية  والي  قّرر 
على  واحللويات  واألحذية  املالبس  بيع 
مستوى إقليم الوالية، احترازا، للحد من 

تفشي فيروس كورونا.
والية  مصالح  عن  صدر  بيان   يف  وجاء 
قسنطينة أّنه سيتعرض كل صاحب محل 
إلى  الوقائية  للتدابير  مخالف  تاري 
أحكام  ضمن  عليها  املنصوص  العقوبات 
نفسه:  البيان  وحسب  العقوبات.  قانون 
للوالية،  العام  األمني  من  كل  »ُيكلف 

ومدير  العامة  والشؤون  التنظيم  ومدير 
والسكان، ورؤساء  الصحة  التجارة ومدير 
الشعبية  املجالس  ورؤساء  الدوائر 
اإلقليمية  املجموعة  وقائد  البلدية، 
الوالية،  أمن  ورئيس  الوطني،  للدرك 
بتنفيذ أحكام هذا القرار«.. ويهدف هذا 
وضع  إلى  نفسه،  للمصدر  طبًقا  القرار، 
للحد  احترازية،  تدابير  التنفيذ،  حيز 

من انتشار الوباء.
خالد دحماني

بلســــــان :  ريــــــاض  هويـــــــلي 

يترأس رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اليوم األحد، االجتماع الدوري ملجلس الوزراء. وحسب 
على  واملصادقة  الدراسة  خاصة  بصفة  االجتماع  أعمال  جدول  يتضمن  اجلمهورية،  رئاسة  بيان 

املشروع التمهيدي لقانون املالية التكميلي 
بإعادة  املتعلقة  والعروض   ،2020 لسنة 

تنظيم نهاية السنة الدراسية اجلارية.
إلى  االجتماع  ضمن  الوزراء  سيتطرق  كما 
وتأطير  توين  ملتابعة  الرقمية  املنظومة 
إلى  باإلضافة  األساسية،  باملواد  السوق 

إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب.
                                   خالد دحماني

بأنها  واملدينة،  والعمران  السكن  وزارة  أوضحت 
املعماريني  للمهندسني  قائمة  بتحويل  ستتكفل 
إلى  كناص  صندوق  يف  املسجلني  املوظفني  فئة  من 
السلطات املخولة، من اللذين هم يف حاجة إلعانات 
مالية بسبب التوقف عن العمل إثر تدابير احلجر 
الصحي، نافية أن يكون األمر متعلقا بدفع األجور 

خالل التوقف عن العمل بسبب احلجر الصحي.

لها،  بيان  يف  السبت  أمس  السكن  وزارة  وأفادت 
طرف  من  نشره  مت  الذي  للبيان  »تبعا  بأنه 
باالجتماع  واملتعلق  املعماريني،  املهندسني  نقابة 

مبقر   2020 أفريل   21 بتاريخ  انعقاده  مت  الذي 
عن  املترتبة  اآلثار  دراسة  إلى  والهادف  الوزارة، 
املعماريني  للمهندسني  بالنسبة  الصحي  احلجر 
النقابة  من  الوزارة  طلبت  فقد  لديهم،  واملوظفني 
املوظفني  قائمة بأسماء من هم يف حاجة من فئة 
للتأمينات  الوطني  الصندوق  لدى  املسجلني 
قصد  وهذا  كناص،  األجراء  للعمال  االجتماعية 
املالية،  اإلعانات  مبنح  املخولة  للسلطات  حتويلها 
العمل  عن  التوقف  خالل  األجور  بدفع  وليس 

بسبب احلجر الصحي«.
رحمة عمار

تّبون يترأُس اجتماًعا ملجلِس الوزراء الّيوَم 

نفت دفع األجور خالل احلجر املنزلي، وزارة السكن:
سنحول قائمة المهندسين المعماريين المعنيين باإلعانة المالية للسلطات المخولة

حافة..َتصِحيـُح  الصَّ
المَســــــار ! 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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