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انهياَر  شِهد شارُع »طرابلس« ببلدية حسني داي باجلزائر العاصمة، أمس األربعاء، 
إنقاِذ  من  امَلدنية  احلمايِة  عناصُر  متّكنت  طوابَق.   6 من  يتكّوُن  مبنزٍل  طاِبقني 

ضحيَتني هما امرأٌة يف العقد الّرابع ورضيعٌة لم تتجاوْز السنتني.
حدود  يف  تدخلْت  وحداِتها  أن  أمس،  يوم  امَلدنية،  احلمايِة  عن  صدَر  بياٌن  وأوضَح 
الّساعة 12 و16 دقيقة إثر انهياِر الّطابقنِي اخلامِس والسادِس لبنايٍة متكّونٌة من 06 

طوابق، تقُع بـ 64 شارع طرابلس، ببلدية حسني داي.

إنقاذ ضحّيتني يف انهياِر طابقني بَشارع »طرابلس« بحسني داي املطالُب باعتراِف ِفرنسا بَجرائمها َتتوارُث جيًل بعد ِجيل 

ُد حياَة الَجزائرييَن بالعاصمة ُد حياَة الَجزائرييَن بالعاصمةعماراٌت من العهِد االستعماِري ُتهدِّ عماراٌت من العهِد االستعماِري ُتهدِّ

09
قسنِطينة 

َفيـروس كورونـا 
ل  ــُد مشاريَع وُيؤجِّ يجمِّ

06
بومرداس

إطـــالُق خدمــٍة جديــدٍة 
بّية عن ُبعد لالستشارِة الطِّ

08
أدرار

ُعّمال مستشـفى »ابن سينـا« 
ُيطالبـون بوَسائـِل الوَقاية 

اكرِة الَمفتوح!  اكرِة الَمفتوح! . . جرُح الذَّ  َمجازُر الـ  َمجازُر الـ 88 َماي  َماي 19451945. . جرُح الذَّ

َحقائٌقَحقائٌق عنعن َأْموالَأْموال  
في ُمجتمِع الـ في ُمجتمِع الـ إموهاغإموهاغ 

ملاذا ُيغِطي الرجل الّتارقي وجَهه دوًما؟ ملاذا ُيغِطي الرجل الّتارقي وجَهه دوًما؟ 

0303

أّن  خاصًة  احلدَث،  ليصنَع  اريخي  التَّ امِللفُّ  يعوُد  8 ماي 1945،  ذكَرى مجازِر الـ  بحلوِل 
إدارَة امِللّفات الَتاريخّيِة سياسًيا كثيرا ما ُوِجدت يف َقفِص االتهاِم. وعلى على رأِس هذه 
امللّفات نذكُر مشروَع جترمِي االستعَمار وِملفَّ اعتذاِر ِفرنسا، خاصًة يف خضمِّ استمراِر 

القاُنون امُلمّجد للستعمار الِفرنسي الذي صادَق عليه الَبرملاُن الِفرنسي سنَة 2005.

روايـــُة األمِّ ومــا بعَدهــا!
األمِّ  روايَة   )1936 ـــ   1868( غورِكي«  »َمكِسيم  وسّي  الرُّ األديُب  كتَب 

بحدٍس َعجيٍب. لقْد أجنَز العمَل يف 
سنِة 1898، لُينَشر يف 1904. الَغريُب 
ُمحتملٍة،  لثورٍة  أّرَخ  األثَر  هذا  أنَّ 
أسهَم  أّنه  وامُلثّقفوَن  اسُة  السَّ ويشهُد 
الُبلشفّيِة  ورِة  الثَّ يف  بطريقِته 
يف  كثيرًة  تفاصيَل  أّن  ذلَك  )1917(؛ 
هذا الكتاِب َتتجاوُر وحركيُة املجتمِع 
عليِه  أثَنى  ِلذا،  آنذاك.  وسي  الرُّ
الهاالِت  من  ُه  وعدَّ »لينني«  الّزعيُم 
مخزوٍن  على  تأِسيًسا  َكتبْت  التي 
َسيساعُد  الذي  م  امُلتقدِّ الَوعي  من 

العّماَل وامَلسحوِقني.

د. السعيد بوطاجين 	15

ثام رمُز املقاومِة والَوقار لدى الّتوارق  ثام رمُز املقاومِة والَوقار لدى الّتوارق  . اللِّ  . اللِّ
دون مبا اعتبروُه جَتِريًحا يف عاداِتهم  دون مبا اعتبروُه جَتِريًحا يف عاداِتهم  . نخبُة الّتوارق ُيندِّ  . نخبُة الّتوارق ُيندِّ

16
 الجزائر ُتحصي 130 حالَة شفاِء في 24 ساعًة 

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

يف  كورونا  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
ارتفع  املتماثلني للشفاء  املرضى  أّن إجمالي عدد  الدكتور جمال فورار،  اجلزائر، 

ليبلغ 2197 حالة شفاء. 

تسجيُل 159 إصابًة بـ »كوفيد 19« و6 وفيات 

أقالم
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ُد حياَة الَجزائرييَن بالعاصمة عماراٌت من العهِد االستعماِري ُتهدِّ

إنقاذ ضحّيتين في انهياِر طابقين بَشارع 
»طرابلس« بحسين داي 

رحمة  عمار 
احلمايِة  عن  صدَر  بياٌن  وأوضَح 
وحداِتها  أن  أمس،  يوم  املَدنية، 
و16   12 الّساعة  حدود  يف  تدخلْت 
اخلامِس  الّطابقنِي  انهياِر  إثر  دقيقة 
 06 من  متكّونٌة  لبنايٍة  والسادِس 
طرابلس،  شارع   64 بـ  تقُع  طوابق، 

ببلدية حسني داي.
يف  األنقاض  من حتت  إخراج  ومت 
سنة   37 العمر  من  تبلغ  امرأة  البداية 
إلى  حولت  جدا،  حرجة  حالة  يف 
إخراج  ثم  باشا،  مصطفى  مستشفى 
حالة  سنتني يف  العمر  من  تبلغ  طفلة 
مت  اجلروح  ببعض  مصابة  مستقرة، 

حتويلها بسرعة إلى املستشفى ذاته.

شُرفات  ٌمعظم  وباتت  هذا، 
السكنية  باحلظيرة  العتيقة  البنايات 
العاصمة مصدر  اجلزائر  لوالية  القدمية 
وحتى  بقاطنيها  يحدق  حقيقي  خطر 
بسبب  واملارة،  األرصفة  مستعملي 
وتعرضها  وهشاشتها  وتآكلها  قدمها 
انعدامه،  أو  الترميم  لتأخر  لالنهيار، 
حيث تشّكل البنايات التي تعود إلى 
احلقبة الفرنسية أغلب واجهات املدن 
والعاصمة  عامة  الكبرى  اجلزائرية 
مليون  عددها 2  يتجاوز  إذ  خاصة، 
من  عدد  عبر  سكنية موّزعة  وحدة 
واليات الوطن، خاّصة املدن الساحلية 
وقسنطينة  وعنابة  العاصمة  مثل 
الهندسي  بطابعها  تتمّيز  ووهران، 

األوروبي، وقد يتجاوز عمر بعض هذه 
البنايات 150 سنة.

التابعة  الُشرفات  وتشّكل 
املرحلة  يف  شّيدت  التي  للعمارات 
كثير  يف  حقيقًيا  تهديًدا  االستعمارية 
من األحيان للسّكان وللمواطنني على 
حّد سواء، إذ إن غياب ثقافة الترميم 
مثل  الطبيعية  والظروف  والصيانة، 
املناخ الرطب والزالزل، ساهما بشكٍل 
العمارات،  هذه  حالة  تدهور  يف  كبير 
عّدة  األخيرة  السنوات  يف  سجلت  إذ 
جزئية  سببها انهيارات  كان  وفيات 
أو سقوط شرفاتها  العمارات،  يف هذه 

على املاّرة.

أن  اجليش  مجلة  أكدت 
اإلستراتيجية التي اعتمدتها السلطات 
من  مكنت  كورونا  وباء  مواجهة  يف 
سيناريوهات  من  املواطنني  حماية 
جهود  تكاتف  أن  معتبرة  مأساوية، 
عدة  قطاعات  ويف  األطراف  جميع 
ملواجهة هذا الوباء، هو ما جعل الوضع 

حتت السيطرة.
وأبرزت افتتاحية مجلة اجليش، يف 
عددها األخير الصادر أمس األربعاء، 
والتي جاءت حتت عنوان »بوادر اجلزائر 
الطابع  من  »بالرغم  أنه  اجلديدة«، 
إال  السريع،  وانتشاره  للوباء  املفاجئ 
احملكم  والتسيير  الفوالذية  اإلرادة  أن 
ما  الفارق،  صنعت  الصحية  لألزمة 
غنى  يف  هي  أخطار  من  البالد  أنقذ 
الوضع  جعل  من  ومتكنت  عنها«. 

»حتت  اجلمهورية  رئيس  أكده  مثلما 
اجلريئة  اإلجراءات  بفضل  السيطرة، 
الصارمة  والتدابير  احلكيمة  واملساعي 
السلطات  قبل  من  اتخاذها  مت  التي 

العليا للبالد«.
كل  أن  االفتتاحية  وأكدت 
بداية  لبالدنا  منحت  املعطيات  هذه 
لرئيس  انطالقة حقيقية جديدة سبق 
اجلمهورية أن وعد بها، ملفتة االنتباه 
أهمية  أثبتت  الصحية  األزمة  أن  إلى 
الدور الذي يقوم به موظفو قطاع الصحة 
واحليلولة دون  األرواح  إنقاذ  يف سبيل 

تفشي الفيروس القاتل.
الصحة  قطاع  دور  أبرزت  كما 
العسكرية، قائلة إنه أبان عن جاهزية 
الوطني  املجهود  يف  للمشاركة  تامة 
قررت  متى  الفيروس،  على  للقضاء 

تدخله،  للبالد  العليا  السلطات 
العديد  لنشر  االستعداد  أن  مبرزة 
بأطقمها  امليدانية  املستشفيات  من 
الطبية وجتهيزاتها املتطورة عبر مختلف 
قدرة  على  دليل  العسكرية  النواحي 
املؤسسة على حتدي الصعاب، مضيفة 
تسخيرها  مت  العسكرية  الصناعات  أن 
إلنتاج العديد من األدوات والوسائل، 
اإلنتاجية من  الوحدات  حيث رفعت 
وتيرة عملها لتغطية احتياجات مصالح 
هذا  يف  وذكرت-  العسكرية.  الصحة 
السياق - جناح القوات اجلوية يف جلب 
التي  الطبية  واملعدات  املستلزمات 
جسر  عبر  الصني  من  اجلزائر  اقتنتها 

جوي يف ظرف قياسي.
ق.و

أوكسيدنتال تتدارك 
الجزائُر ُتحبُط مخّطَط »توتال« لالستحواِذ على »أناداركو«

أكد«باتريك بوياني« الرئيس التنفيذي للشركة النفطية الفرنسية »توتال« أنه لم َيُعد 
بإمكان شركته االستحواذ على حصص الشركة األمريكية »أناداركو« يف اجلزائر.

فعة لوقف الصفقة بني شركة »أوكسيدنتال«  وكانت اجلزائر هددت باستعمال حق الشُّ
األمريكية، التي اشترت أصول »أناداركو« يف إفريقيا، لتقوم بعد ذلك بالتنازل عن أصولها 

لشركة »توتال«.
وتؤكد بعض األنباء دخول »أوكسيدنتال« يف مفاوضات مع »سوناطراك«، لتدخل 
قطاع النفط اجلزائري وتستغل احلقول التي كانت تستغلها »أناداركو«، وهذا خبر يرضي 
لـ  الّشفعة  كحق  الدوالرات  ماليير  لدفع  تضطر  لن  التي  سوناطراك  خاصة  الطرفني 

»وكسيدنتال«.
وينص قانون احملروقات اجلديد املصادق عليه نوفمبر املاضي، يف مادته الـ83، إلى أّنه 
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف الفصل 11 من هذا القانون، ويف حالة حدوث تغيير 
يف السيطرة ألحد األشخاص املعنويني املشكلة لألطراف املتعاقدة يف مشروع محروقات، 
يجوز لوزير الطاقة ويف غضون 90 يوًما اعتباًرا من تاريخ استالم وكالة تثمني موارد احملروقات 
)ALNAFT( للمعلومات واملستندات املتعلقة بتغيير السيطرة )امللكية(، أّن يقرر عدم 

توافق الصفقة مع احلفاظ على مساهمة الطرف املعني يف عقد احملروقات.
وإلتزامات  حقوق  نقل  يتم  احلالة  هذه  يف  أّنه  إلى  أيًضا،  الـ83،  املادة  تشير  كما 
الوطنية للمحروقات »سوناطراك« أو ألطراف أخرى  »أصول« الطرف املعني إلى الشركة 

متعاقدة يف املشروع نفسه مع احلصول على تعويض عادل.
وُيتابع القانون يف مادته الـ84 أّن أي نقل لألصول وامللكية ينتهك األحكام الواردة يف 

قانون احملروقات ُيعد الغًيا وباطاًل.
ويف السياق املتعلق بحق الشفعة للدولة اجلزائرية، ذكر قانون احملروقات اجلديد أّنه 
مينح حق الشفعة إلى املؤسسة الوطنية »سوناطراك«، التي ميكن لها ممارسته خالل فترة ال 
تتجاوز الـ60 يوًما إعتباًرا من تاريخ إخطار وكالة )ALNAFT( لطلب نقل امللكية، كما 
أن حق الشفعة ال ينطبق يف حالة ما إذا كان نقل امللكية مت على شركة فرعية لسوناطراك.
جتدر اإلشارة إلى أّن شركة »أناداركو« تعتبر أكبر منتج أجنبي للنفط يف اجلزائر بـ230 
ألف برميل يومًيا، ما يعني أّن إمتام الصفقة كان سيجعل »توتال« تسيطر على ربع إنتاج 

اجلزائر من النفط اخلام يومًيا.
خ. د

توزيُع الّسكنات بعد الجاِئحة سينطلُق من البليدة. . وزير السكن: 
الُبليدة َتحوي عقاًرا يكِفي إلنجاز 8000 وحدٍة َسكنية 
صرح وزير السكن والعمران واملدينة، كمال ناصري، على هامش زيارة عمل قادته 
للبليدة، بأن عملية توزيع السكنات بعد انتهاء وباء كورونا ستكون من البليدة كاعتراف 
لسكانها مبا عانوه خالل هذه األزمة الصحية املرتبطة بجائحة كورونا، قائال: »ارتأينا أن 
عملية تسليم السكنات بعد اخلروج من هذه األزمة الصحية سيكون من البليدة كاعتراف 
ومبا  األزمة،  هذه  تخطي  من  متكنوا  الذين  مواطنيها  بشجاعة  وكحكومة  كجزائريني  منا 

عاشوه وما قام به مسؤولوها«.
وحدة سكنية   8000 يكفي إلجناز  البليدة  بوالية  عقار  وجود  إلى  الوزير  أشار  كما 
التي  بالوالية  العقار  هذا  إيجاد  معه يف  العامل  والطاقم  الوالي  بجهود  مستقبال، مشيدا 
تعاني من مشكل ندرة العقار، حيث قال يف هذا الشأن: »هناك واليات تعاني من ندرة 
ونحن  الفالحية  األراضي  حساب  على  سكنات  ببناء  نسمح  ال  وأننا  خصوصا  العقار 
نبحث عن مساحات لبناء مشاريع بعيدا عن األراضي الفالحية ووالية البليدة »وجدت« 

مساحة لبناء 8000 وحدة جديدة«.
هذا،. لفت ناصري االنتباه إلى وجود اقتراح آخر متعلق بتعديل بعض املخططات 
العمرانية خاصة املخطط العمراني للعفرون )غرب( بعدما تبني للفريق التقني للوالية أن 
هناك خلل فيه، مضيفا أنه سيتم أخذ هذا االقتراح بعني االعتبار كونه سيسمح بإيجاد 

عقار جديد لبناء برامج سكنية إضافية مستقبال يف البليدة.
محمد رضوان

ارتداُء الكّمامات يبقى الحُل الوحيد. . بن بوزيد: 
الحديُث عن تالِشي كورونا بحلوِل الّصيف غير صحيح! 
أن  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  أّكد 
مصاحله تتحكم يف الوضع رغم أنه مقلق نوعا ما، مشيرا إلى أن كل القطاع الصحي مجند 

ملواجهة تفشي فيروس كورونا.
على  ضيفا  حلوله  خالل  األربعاء،  أمس  التطمني،  لغة  على  الصحة  وزير  تبنى 
اإلذاعة الوطنية، موضحا أن ما يثير مخاوفهم ليس عدد املصابني وإمنا عدد الوفيات الذي 
نسعى لتقليصه. ولفت وزير الصحة االنتباه إلى أن الوضع حتت السيطرة ويتجلي ذلك 
املطبق  العالج  أن  على   – - حسبه  يدل  وھذا  الوفیات،  عدد  انخفاض  من خالل 
فعال وأعطى نتائج جیدة، ونّوه إلى أن التحكم يف كورونا يقاس بتراجع عدد الوفیات 

ولیس بزيادة عدد احلاالت املؤكدة.
وأضاف وزير الصحة أن اآلراء التي تتحدث عن اختفاء كورونا بحلول فترة الصیف 
ليس صائبا بدليل أن عدد احلاالت بالسعودية واإلمارات التي تسجل درجة حرارة جد 

عالیة مرتفعا. مشيرا إلى أن التعايش مع الفيروس سيستمر لشهور أخرى.
ويف السياق آخر، اعتبر الوزير أن ارتداء الكمامات يبقى احلل الوحيد يف الوقت الراهن 
الحتواء تفشي الفيروس، قائال: »شخصیا، أرجو أن تصبح الكمامة كحزام األمان يف 
السیارة، يدفع من ال يضعھا غرامة«، مضيفا بالقول »ال نعلم إن كانت ھناك موجة 
ثانیة وأن اخلبراء يف العالم ال يعلمون ذلك«.                                                                   ق.و

شِهد شارُع »طرابلس« ببلدية حسين داي بالجزائر العاصمة، أمس األربعاء، انهياَر طاِبقين بمنزٍل يتكّوُن من 6 طوابَق. 
تمّكنت عناصُر الحمايِة الَمدنية من إنقاِذ ضحيَتين هما امرأٌة في العقد الّرابع ورضيعٌة لم تتجاوْز السنتين.

مجلة الجيش 
يناريو الَكارثي لوباِء ُكورونا  الجزائُر َتجّنبت السِّ



كرزيكة أحمد 

ومن أشهر ما يتمّيز به هذا املجتمع عن غيره 
الّلثام، أو ما ُيصطلح عليه بالتارقية »أموال« الذي 
»أموال«  ارتداء  يعتبر  التوارق.  الرجال  به  يتقنع 
واجبا يف العرف والعادات عندهم، والتخلي عنه 
مسبة وعار، والرجل الذي ال يغطي وجهه باللثام 
يستر  ال  الذي  الرجل  كمثل  مثله  »أموال«،  أو 
يرفعوا  أن  يستطيعون  ال  التوارق  ورجال  عورته، 
على  إذ  األكل،  أثناء  حتى  وجوههم  عن  اللثام 
الرجل أن يوصل األكل إلى فمه من حتت اللثام 
أو »أموال«،  هذا إذا لم يبتعد عن الناس ويتوارى 
للرجل  ينبغي  النوم ال  األنظار، وحتى عند  عن 

أن ينزعه.
أحمد  مولودي  السيد  لنا  أكد  ما  وحسب 
فإن  بالتراث،  املهتمني  وأحد  جمعوي  ناشط 
اللثام يعتبر الشك مبعنى مسبة وعار إن تخلى عنه 
على  األخير  هذا  يعِكف  حيث  التارقي  الرجل 
وضع شاش وهو قطعة قماشية يبلغ طولها أحياًنا 
من خمسة أمتار إلى 10 أمتار، يلفه بإحكام على 
ينزعه  وال  العينني،  سوى  يظهر  ال  حتى  رأسه 
يف احلل والترحال وحتى أثناء نومه، حتى يقي 
حماية  أو  احلارقة،  الصحراء  شمس  من  نفسه 
لألهل  ووقار  وحياًء  الرملية  والزوابع  األتربة  من 

واألصهار.
األستاذ  النبي  عبد  زندري  الدكتور  ويروي 
اجلامعي والباحث يف علم االجتماع، يف حديثه 
مع جريدة »أخبار الوطن« أن »سبب وضع التارقي 
الوقار واالحترام بني  »أموال« هو  جلبه  أو  اللثاَم 
وأقرانه وبني اإلنسان واألصهار إضافة  الشخص 
الصحراء  بها  تتميز  التي  املناخية  الظروف  إلى 
وال  مقدس  شيء  البيت  وخارج  داخل  ووضعه 

ميكن التسامح مع أي رجل قام بإزالته«.

أو  اللثام  موضوع  حول  بحثنا  خالل  من 
حياة  يف  البساطة  وجدنا  التوارق،  »أموال« عند 
والذين  القاسية،  الصحراء  طبيعة  وسط  هؤالء 
ورثوا الكرم والضيافة أبا عن جد وقد بدا لنا من 
للجميع  قلوبهم مفتوحة  أن  خالل وجودنا معهم 
أن تصول وجتول باألسئلة يف خباياهم،   تستطيع 
حتريف  ويحاول  شؤونهم  يف  يتدخل  من  أن  بيد 
فيها  واخلوض  وتاريخهم  وتقاليدهم  عاداتهم 
بأشياء ال متت صلة بهم سيجني الرياح والغضب 
بالشرف  املتعلقة  األمور  خاصة  منه  الشديد 

والعفة.
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خصت  إعالمية  تصريحات  أثارت 
مجمع  وبثها  )التوارق(،  إموهاغ  مجتمع 
بني  حصة  ضمن  »شو«  فقرة  يف  الشروق 
طرف  من  وتنديدا  غضبا  واليوم،  البارح 
االنتقادات  من  وموجة  املجتمع   هذا 
املدني  واملجتمع  اجلمعيات  مستوى  على 
بضرورة  مطالب  وسط  واإلعالميني 
االعتذار ووضع حد لهذه الترهات الصادرة 
عاداتهم  عن  خاطئة  بأمور  صرحت  والتي 
صرحت  إذ  الصحيحة.  وغير  و«مغلوطة« 
طقوس  لهم  التوارق  بأن  البرنامح  مقدمة 
وعادات وتقاليد خاصة مبكانة املرأة، والتي 

طعنتها يف عفتها وشرفها. 
الذين  األهالي  بعض  به  صرح  و 
وجدناهم يف وضع محبط وثائر،  يف الوقت 
جلريدة  انشغالهم  نقلوا  والذين  نفسه،  
هذه  من  مستاؤون  بأنهم  الوطن«  »أخبار 

الترهات واخلزعبالت التي نطقت بها هذه 
عالم  من  قصة  نسجت  التي  اإلعالمية 
اخليال أو اطلعت على روايات قدمية كتبها 
أناس لهم حقد دفني على مجتمع إموهاغ 
)التوارق(. وأضاف آخر أن املرأة التارقية لها 
التارقي حيث تخفي  املجتمع  يف  مكانتها 
وحتديًا  عزمية  أو  استحياء  نظراتها  وراء 
لظروف الطبيعية القاسية، ففرضت نفسها 
يف مجتمعها فكانت الزوجة واألم والرفيقة 
واحملاربة. كما أنها تخفي وراء نظراتها عزمية 
حيث  القاسية،  الطبيعية  للظروف  وحتدًيا 
بها  ُيضرب  حديدية،  امرأة  منها  جعلت 
بالبساطة  والتمسك  والقوة،   للصبر  مثل 
ميكن  املرأة  مجحفة، فهذه  بيئة  وسط 
اعتبارها ملكة،  فاملرأة يف هذا املجتمع هي 
عالية  مبكانة  العمود األساس حيث حتظى 
حتدثت  التي  واألمور  ملكة،  جتعلها  جًدا 

 - هؤالء  حسب   - اإلعالمية  هذه  عنها 
إذ  الصحة،  من  عارية  التارقية  املرأة  حول 
بأنها عندما تطلق وتكمل عدتها  صرحت 
يقام لها عرس كبير أكبر من العرس الذي 
أقيم لها يف زواجها واختيار الزوج أو الزوجة 
واإلمياءات  اإليحاءات  طريق  عن  يتم 
التصريحات  هذه  أن  ويبدو  رقصات.  يف 
إعالميي  على  الكرام  مرور  متر  لم  املغلوطة 
اإلذاعة  يف  ينشطون  الذين  املنطقة،  
والتلفزيون العمومي بحيث اجته هؤالء ملقر 
وملجمع  البصري  السمعي  الضبط  سلطة 
واستنكار  تنديد  بيان  قدموا  أين  الشروق 
حول هذه املعلومات املغلوطة التي شوهت 
وعليه  التارقي،  املجتمع  وتقاليد  عادات 
باتخاذ  يطالبون  هم  البيان    حسب   -

اإلجراءات الالزمة إزاء هذه التصرفات. 
كرزيكة أحمد

لماذا ُيغِطي الرجل الّتارقي وجَهه دوًما؟ 

َحقائٌق عن »َأْموال« في ُمجتمِع الـ »إموهاغ« 

أثارت استياء واسعا لدى »إموهاغ« 
ُح في مروءِة ُمجتمع الّتوارق تصريحاٌت زاِئفة ُتجرِّ

  اللِّثام رمُز المقاومِة والَوقار لدى الّتوارق  	
ُعرف المجتمع التارقي، عبر تاريخهم، بعادات وتقاليَد ميزتهم عن غيرهم من شعوب المنطقة. ويرجع الباحثون أغلب هذه 

العادات إلى طبيعة الحياة القاسية التي يعيشها هؤالء في مناطق وجودهم في الصحراء. 

الّتوارق يشتكوَن اإلساءَة! 
اإلذاعة  صحفيو  رفع 
والتلفزيون  الوطنية 
سلطة  لرئيس  العمومي 
البصري  السمعي  ضبط 
بيان تنديد ببرنامج »الليلة 
على  بثت  الذي  شو«، 
 3 بتاريخ  الشروق  قناة 
واستنكر  اجلاري.  ماي 
تطرَق  اإلذاعة  صحفيو 
من  ركن  خالل  املنشطة 
أركان البرنامج إلى عادات 
التارقي،  املجتمع  وتقاليد 

مسردة الكثير من املغالطات التي اعتبروها إساءة للمجتمع 
تعلق  ما  خاصة  لها،  وتزييفا  للحقائق  وتزويرا  التارقي 

بالتركيبة االجتماعية والثقافية للتوارق.
واعتبر املوقعون على البيان أن البرنامج جتاهل عادات 
املجتمع التارقي احملافظ، وحاول تصويره كمجتمع منحرف 

ومنحل أخالقيا ومهلهل ثقافيا.
ق.و
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 الَمطالب باعتراف فرنسا بجرائمها تتوارُث جيال بعد ِجيل

اكرِة الَمفتوح!  َمجازُر 8 ماي 45. . جرُح الذَّ

سارة بومعزة 

الذكرى  غدا،  اجلزائريون  يحيي 
ذاكرة  تعود  معها  ملجازر 8 ماي،   75
ليس فقط املجازر بل وطنية اجلزائريني 
العلم  وخياطة  األقمشة  بقصة جتميع 
والذي  عبده  العطرة  طرف  من  الوطني 
السلمية  املسيرة  يف  املشاركون  حمله 
الـ8 ماي 1945  ذات  وقعت  التي 
نقلته  العلم  خائطة  مع  اللقاء  بقاملة، 
ورغم  سابقا،  اجلزائرية،  األنباء  وكالة 
أن خالتي العطرة كانت تناهز 95 عاًما 
خياطة  قصة  بحماس  روت  أنها  إال 
العلم الوطني قائلة »استخدمت أقمشة 
من جهاز زفايف« مؤكدة أنه بعد73 سنة 
تزال  »ال  األحداث  تلك  مرور  على 
صورة هذا العلم حية وتثير يف أحاسيس 

الوطنية العميقة«. 
التي  العطرة  خالتي  وتابعت 
وأقاربها  أشقائها  من  اثنني  فقدت 
حيث  يف مجازر الـ8 ماي 1945 
األحداث  تلك  بالغة  بصعوبة  تذكر 
الفرنسي  املستعمر  ووحشية  التاريخية 
املجال  فسحت  ضعفها  بسبب  لكن 
البنها علي عبده وهو متقاعد من وزارة 
الفالحة ليحكي نيابة عنها تلك القصة 
فعندما  وتكرارا،  مرارا  سمعها  التي 
لها  قدم   1941 سنة  العطرة  تزوجت 
آلة خياطة من  والدها هدية عبارة عن 
إلى  بها  حتتفظ  تزال  ال  »سينجر«  نوع 
اآلن، أما العلم ففي يوم 3 ماي 1945 
إسماعيل  شقيقها  منها  طلب  عندما 
عند عودته وقتها من قسنطينة بخياطة 
ال  بأنها  أخبرته  لكنها  الوطني  العلم 
أن  منها  فطلب  قماش  قطعة  أية  متلك 
تستعمل ثياب »جهازها » ووعدها بأنه 
سيعوضها خيرا منه بعد االستقالل لم 
تتوان العطرة يف االستجابة لنداء الوطن 
ومن دون أي تردد بحثت يف ثيابها عن 
التي  القماش  قطع  ومقاسات  األلوان 

أمالها عليها أخوها إسماعيل  مبرزة بأن 
إسماعيل قال لها بأن النصف األبيض 
هو احلياة واألخضر هو اجلزائر والنجمة 
وتؤكد  الشهداء.  دماء  ميثالن  والهالل 
املتحدثة بأنها أجنزت املهمة » بكل فخر 
وبكل إتقان وبسرية تامة » فكلما كان 
باب املنزل يطرق أول ما كانت تقوم به 
هو جمع كل األقمشة وإخفائها خشية 

أن يكتشف األمر.
فتكللت  جهودها  نتيجة  أما 
الـ8 ماي 1945، حيث تفاجأ  يف 
الوطني  العلم  لرؤيتهم  اجلزائريون 
مرفوعا بسواعد شباب القضية الوطنية 
أكثر  واإلميان  احلماسة  فيهم  زرع  ما 
زرع  املقابل  لكنه يف  بقرب االستقالل 
الرعب يف نفس رئيس دائرة قاملة آندري 

أشياري ومليشيات املعمرين.

لونيسي: تجريم االستعمار رهُن 

إرساء نظام ديمقراطي 
لونيسي  رابح  التاريخ  أستاذ  اعتبر 
أنه ينبغي علينا توضيح أن اجلزائر منذ 
لتجرمي  جديا  مسارا  تشهد  لم   ،1962
االستعمار، وبذلك منذ 1962 نسجل 
خطابات نارية ضد فرنسا لكن لم يتم 
موضحا  الواقع،  أرض  على  حتويلها 
بكثرة  طرح  االستعمار  جترمي  ملف  أن 
خالل فترة حكم بوتفليقة خاصة بعد 
 23 بفرنسا  االستعمار  متجيد  قانون 
فيفري 2005، وأكد محدثنا أن احلل 
الوحيد الفعلي هو إقامة نظام دميقراطي 
ما  ذلك  أن  موضحا  وحقيقي،  فعلي 
كون  جدي،  بشكل  القضية  سيطرح 
وبالتالي  مصيره  سيد  يصبح  الشعب 
إال  سلطة  ألي  أو  كان  ألي  ميكن  ال 
وبالتالي  الشعب،  إلرادة  تخضع  أن 
املجتمع  كون  لفرنسا  إدانة  سيكون 

اجلزائري موقفه واضح.

الطبي  الطاقم  أمس  أول  جدد 
االحتجاج  بعنابة  البوني  ملستشفى 
للمطالبة  التوالي  على  الثانية  للمرة 
الوقائي  الصحي  للفحص  بإخضاعهم 
الفيروس  من  سالمتهم  من  للتأكد 
القاتل بعد إصابة ممرضة عاملة معهم 
على  احملتجون  وأكد  بالفيروس.  
الصحي  للحجر  إخضاعهم  ضرورة 
أوساط  يف  جديدة  إصابات  ملجابهة 
املمرضة  مع  العامل  الطبي  الطاقم 
املصابة يف حني أكدت مصادر مطلعة 
أن مديرية الصحة طالبت بفتح حتقيق 

حول مصدر إصابة املمرضة.
املدير  أكد  متصل  سياق  ويف 
ابن  اجلامعي  للمستشفى  العام 
عدد  رفع  مت  أنه  ناصر  محمد  رشد 
املصابني  الستقبال  املخصصة  األسرة 

إلى  بفيروس كورونا مبستشفى ضربان 
كانت  أن  بعد  سرير   120 من  أزيد 
على  تتوفر  املعدية  األمراض  مصلحة 
مصلحة  جتهيز  مت  أين  فقط  سرير   50
اجلامعي  باملستشفى  الداخلي  الطب 
إلى  باإلضافة  سرير   44 بـ  سينا  ابن 
سرير   20 الطبي  اإلنعاش  مصلحة 
مستشفى  األطفال  طب  ومصلحة 
األطفال القديسة تريزا 19 سرير وذلك 
املرضى. هذا  بجميع  األمثل  للتكفل 
وقد أكد ذات املسؤول أن دخول مخبر 
التحاليل اخلاص بفيروس كورونا حيز 
اخلدمة يف 13 من الشهر الفارط ساهم 
بتشخيص عدد كبير من احلاالت عبر 
الطاقم  أن  إلى  مشيرا  الوالية  إقليم 
الطبي باملخبر يجري يوميا ما بني 30 
و40 حتليل وهو ما ساهم يف الكشف 

عن املصابني بهذا الوباء. وكان مخبر 
فيروس  عن  الكشف  و  التحاليل 
كورونا دخل رسميا حيز اخلدمة على 
اجلامعي  االستشفائي  املركز  مستوى 
متطورة  جد  بتجهيزات  تزويده  بعد 
يف  وأساتذة  أخصائيني  إشراف  حتت 
سيسمح  ما  امليكروبيولوجيا  تخصص 
على  املبكر  الكشف  عملية  بتسريع 
فيروس كورونا كوفيد19 على مستوى 
العملية  وستمتد  عنابة.  والية 
املجاورة  الواليات  إلى  القريب  يف 
لالستفادة من خدمات املخبر. ويذكر 
بالفيروس  املؤكدة  اإلصابات  عدد  أن 
على مستوى الوالية إلى غاية الثالثاء 
و30  إصابة   81 الصحة  وزارة  حسب 

حالة شفاء.
ف سليم

فيما جّدد الطاقم الطبي بمستشفى البوني االحتجاج
مخبر عنابة يجري بين 30 و40 تحليال يوميا

نحو إنجاز 3 محّطات لَتحلّية مياه الَبحر قريبا 
براقي: مياه الّسدود سُتوَجه لتغطية 

الواليات الداخلية 
كشف وزير املوارد املائية أرزقي براقي، مساء أول أمس، أنه سيتم بعث 
 11 إلى  باإلضافة  قريبا،  البحر  مياه  لتحلية  ثالثة محطات جديدة  أشغال 

محطة موزعة حالية.
وأوضح براقي، من خالل تصريح نقلته وأج، على هامش وقوفه رفقة 
كل من وزير السكن والعمران كمال ناصري، ووزير الطالقة محمد عرقاب، 
على وتيرة تقدم أشغال عدد من املشاريع السكنية باملدينة اجلديدة بوعينان  
أن »محطات حتلية مياه البحر اجلديدة سيتم اجنازها على مستوى كل من 
اجلزائر العاصمة بقدرة 300 ألف متر مكعب يوميا وأخرى بعنابة ومحطة 

ثالثة بوالية سكيكدة«.
من جهة ثانية أكد الوزير أن هناك برامجا لهياكل جديدة أخرى من أجل 
فتح محطات جديدة أخرى، مشيرا إلى أن برنامج الوزارة املستقبلي يهدف 
إلى متوين الواليات الساحلية باملياه احملالة فيما ستوجه مياه السدود لتغطية 

حاجيات الواليات الداخلية و كذا لسقي األراضي الفالحية.
التقليدية  غير  املياه  على  سيكون  مستقبال  االعتماد  أن  الوزير  وأوضح 
لضمان  الصحراء  يف  اجلوفية  واملياه  املعاجلة  وكذا  احملالة  املياه  يف  املتمثلة 

التموين بهذه املادة احليوية وعدم املراهنة فقط على مياه األمطار.
ق.و

سكيكدة 
ُمقصون من منحة المليون يحتجون في 

عزابة وأم الطوب 
كل  يف  الرئيس  منحة  من  املقصيني  من  العشرات  أمس،  أول  احتج 
الوالية بضرورة  والي  الطوب يف سكيكدة، مطالبني  وأم  بلديتي عزابة  من 
التدخل لفتح حتقيق يف قائمة املستفيدين من تلك املنحة التي دفعت بهم 

إلى االعتصام أمام مقر البلدية.
احملتجون رفعوا شعارات مشككة يف مدى مصداقية القوائم، قائلني أنها 
بالزوالية مطالبني  لها عالقة  ليست  تضمنت أسماء ميسورة احلال وأخرى 

الوالي بالتحقيق فيما قالوا أنه توزيع غير عادل.
جمال بوالديس 

 
المسيلة 

مصرع شابين في حادث سير 
العقد  46 وفاة شابني يف  الوطني رقم  بالطريق  خلف حادث مرور وقع 
الثاني من عمرهما إثر انحراف وانقالب سيارة كانت تقلهما وسقوطها يف 

واد مغنية ببلدية احلوامد دائرة اخلبانة، باملسيلة. 
وكانت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بنب سرور قد تدخلت إلجالء 
الضحيتني ) 23 و 25 سنة ( نحو مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى بن سرور، 

فيما مت فتح حتقيق ملعرفة مالبسات احلادث احلقيقية. 
صفاء كوثر بوعريسة

حجز 3 قناطير من الكيف المعالج 
الجيش يوقف عنصر دعم للجماعات 

اإلرهابية بجيجل 
عنصرا  أمس،  أول  الشعبي،  الوطني  للجيش  مشتركة  مفرزة   أوقفت 

لدعم اجلماعات اإلرهابية بجيجل بالناحية العسكرية اخلامسة.
وأوضح بيان وزارة الدفاع، أمس، أن حراس احلدود أوقفوا، إثر دوريات 
بحث واستطالع قرب احلدود بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 9 جتار 
مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف املعالج تقدر بـ3 قناطير و)30,45( 
كيلوغراما، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بنفس املنطقة، تاجر مخدرات 

على منت مركبةسياحية محملة بـ5 كيلوغرامات من نفس املادة.
الشعبي،  الوطني  للجيش  مشتركة  مفرزة  أوقفت  متصل،  سياق  يف 
ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، خمسة 5 جتار مخدرات وحجزت )33,5( 
ومركبتني سياحيتني، يف حني ضبط عناصر  املعالج  الكيف  كيلوغرام من 
الدرك الوطني )10,5( كيلوغرام من نفس املادة كانت بحوزة 3 جتار مخدرات 
كانوا على منت مركبتني سياحيتني بعني الدفلى بالناحية العسكرية األولى.
ق.و

مع ذكرى مجازر الـ8 ماي 1945، يعود الملف التاريخي ليصنع الحدث، خاصة أن اإلرادة السياسية كثيرا ما كانت في 
قفص االتهام حول ملفات تاريخية ثقيلة على رأسها مشروع تجريم االستعمار وملف اعتذار فرنسا، خاصة وسط استمرار 

القانون الممجد لالستعمار الفرنسي الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في 2005.



ب. زهرة

لقاء  خالل  ذاته  املسؤول  أكد  و 
جمعه مع ممثلي وسائل اإلعالم مبناسبة 
مجال  التعبير،أن ال  العاملي حلرية  اليوم 
جن  مليناء  العاملية  املكانة  عن  للحديث 
يتم  لم  ما  إفريقيا  بوابة  كونه  وعن  جن 
شرق-غرب.  السيار  بالطريق  ربطه 
طرف  من  وعودا  تلقيه  عن  كاشفا 
املسؤول األول على رأس قطاع األشغال 
احلكومة-والة  لقاء  خالل  العمومية 

للمشاكل  حل  إيجاد  بخصوص  األخير 
التي عرقلت عملية اإلجناز وإعادة بعت األشغال عبر مختلف مقاطع هذا املشروع الذي يعد الوحيد الذي يربط بني مؤسسة 
استكمال  عزلة خانقة من خالل  تعاني  التي  بالوالية  انطالقة جديدة  بحدوث  أمله  معربا عن  السيار.  والطريق  مينائية 
املتحدث أن األبواب  املناسبة، أكد ذات  إلى مضمون  الديناميكية اإلقتصادية. وبالعودة  الكبرى وبعت  املشاريع احليوية 
تبقى مفتوحة جلميع الصحفيني بهدف طرح استفساراتهم واحلصول على املعلومة التي تهم اجلواجلة، داعيا إلى التحلي 

باملسؤولية يف سبيل بناء وتنمية الوالية.

للكشافة  السالم  فوج  قام 
وتشجيعية  تفقدية  بزيارة  اإلسالمية 
قاصد  اخلدمات  متعددة  العيادة  إلى 
أجل  من  منصورية  بزيامة  اهلل  عبد 
وعمال  الطبية  الطواقم  همم  شحن 
الوباء وجاءت هاته  العيادة يف محاربة 
للعمال  ومعنوي  نفسي  كدعم  الزيارة 
بدات  مؤكدتني  حالتني  تسجيل  بعد 
العيادة هذا وقد استحسن العمال هاته 
اخلطوة التي اعتبروها خطوة إيجابية من 
قبل الكشافة اإلسالمية ودعم معنوي 

الطبيب رمضان سليم  أكد  لهم حيث 
رئيس مصلحة الوقاية مبؤسسة الصحة 
تصريح  يف  منصورية  اجلواريةلزيامة 
بإسم  الوطن عن شكره  أخبار  لشبكة 
هاته  على  السالم  لفوج  العمال  كل 
املبادرة الطيبة مؤكدا مواصلتهم كأطقم 
الفيروس طالبا يف نفس  طبية مواجهة 
الوقت من سكان بلدية زيامة منصورية 
اال  واخلروج  املنزلي  باحلجر  اإللتزام 
اكد  أخرى  جهة  من  فقط  للضرورة 
البلدي  احملافظ  حليم  موزاوي  السيد 

دعمهم  عن  اإلسالمية  للكشافة 
قطاع  الطبية وكل عمال  الطواقم  لكل 
بالبلدية  الوباء  جدور  كبح  يف  الصحة 
منهم  إميانا  تأتي  مبادرتهم  أن  وأكد 
عمال  على  امللقاة  املسؤولية  بحجم 
املواطنني  حماية  يف  الصحي  القطاع 
هذا وقد مت تقدمي شهادات شرفية وورود 
على العمال مع تقدمي التحية الكشفية 

لهم.
اميان.م

قسنطينة
إزالة 40 طاولة فوضوية بحي »الدقسي«

بسوق  فوضوية  طاولة   40 بأزالة  قسنطينة  والية  امن  مصالح  قامت 
وذلك جتسيدا  متفرقتني  عمليتني  السالم يف  عبد  الدقسي  بحي  البودروم 
جلهود مصالح أمن الوالية الرامية إلى احلد من التجارة الفوضوية وحماية 
البودروم،  املعروف  املجيد  عبد  مساعيد  سوق  تطهير  عملية  املستهلك، 
سخر لها شاحنات وآليات مت خاللها جمع كمية معتبرة من النفايات التي 
يخلفها جتار اخلضر والفواكه مع إزالة 15 طاولة مستغلة يف بيع مختلف السلع 
واملواد خاصة بالتجار الفوضويني املتواجدين باحمليط اخلارجي للسوق. وقد 
قام أعوان مصالح االمن رفقة املصالح البلدية بعملية مماثلة خالل األسبوع 

األول من شهر رمضان أسفرت عن إزاحة 25 طاولة بصفة نهائية. 
خديجة بن دالي

تأخر استالم المشاريع السكنية »عدل 02« 
يقلق  المكتتبين

عبر العديد من املواطنني بقسنطينة عن تذمرهم من تاخر تسليم املشاريع 
السكنية خصوصا مشاريع عدل 2 مبنطقة الرتبة بديدوش مراد واخلروب، 
افريالملنقضي، حيث ادى  ان تسلم لهم شهر  املفروض  والتي كانت من 
الوضع الصحي إلى تأخير تسليم املشاريع خصوصا وانها عرفت تقدما يف 
اخلارجية  التهيئة  أشغال  تزال  ال  بحيث  الفيروس،  انتشار  قبل  االشغال 
والربط مبختلف الشبكات مبشروع 6 آالف مسكن بالرتبة ومبعظم احلصص 
الدفع  الذين طالبوا بضرورة  أثار حفيظة املستفيدين  غير مكتملة، وهو ما 
بوثيرة األشغال من أجل االستفادة من مساكنهم يف أقرب وقت خصوصا 
وان مبالغ الكراء قد أثقلت كاهلهم يف ظل توقف نشاطاتهم خصوصا التجار 

واحلرفيني، وهو ما أثر على مستوى املعيشة لدى العديد منهم.
خديجة بن دالي

عنابة 
مصالح بلدية عنابة تزيل األسوار غير المرخصة

بلدية  مصالح  قامت 
الواقيات  بتهدمي  أمس  عنابة 
شرعية  غير  )تيندات( 
قام  الرمي  حي  مستوى  على 
بدون  بإجنازها  أصحابها 
ترخيص من املصالح التقنية 

للبلدية.
لها  سخرت  العملية 
اإلمكانيات  كل  البلدية 
عمال  من  والبشرية  املادية 
حتت  وذلك  إلجناحها  وعتاد 

تغطية أمنية مكثفة.
 وكانت مصالح الوالية قد راسلت اصحاب احملالت الذين صدرت يف 
حقهم قرارات بالهدم حيث رغم اإلعذرات املوجهة لهم لم يقوموا بتسوية 
وضعيتهم وإزالة الواقيات غير الشرعية والتي الحتوز على تراخيص قانونية 

يف هذا الشأن.
ويجدر أن رئيس بلدية عنابة مرابطي الطاهر كان وجه تعليمة لرؤساء 
غير  والتسييج  الفوضوية  البنايات  محاربة  أجل  من  احلضرية  القطاعات 
شرعي للمساحات العامة على غرار مبحيط العمارات وظاهرة تفريخ تيندات 

للمحالت الغير مرخصة من قبل املصالح التقنية للبلدية.
ف سليم
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أّكد ضرورَة انفتاح عاصمة الكورنيش.. والي جيجل:

يار  تأّخُر مشروِع َمنفذ الطريق السَّ
يحرُم ميناَء »جن جن« مكانَته 

جيجل
الكشافة اإلسالمية بزيامة تكّرم عّمال العيادة متعددة الخدمات

قال والي جيجل، عبد القادر كلكال، إن ميناء »جن جن« فقد مكانته العالمية بسبب تعطل 
إنجاز مشروع منفذ »جن جن- العلمة«.

املجموعة  وحدات  عناصر  متكن 
من  بسطيف  الوطني  للدرك  اإلقليمية 
املعقم  اجلل  من  قارورة   5000 حجز 
املختصة  الفرقة  قيام  أثناء  وهذا  املقلد، 

إقليميا بشرطة املرور، أين لفت انتباههم 
ببضاعة  محملة  »رونو«  نوع  شاحنة 
بعد  املعقم،  للجل  علب  يف  متمثلة 
التحقيق تبني بانها سلعة مقلدة لتحجز 

من  التجارة  مديرية  إلى  وتسلم  بذلك 
أجل إتالفها وإجناز ملف ضد املخالف، 
الذي استغل األزمة التي تعيشها اجلزائر 
من أجل بيع سلعته.             آسيا.ع

رئيس  بورغدة  عمر  السيد  كشف 
والية  جنوبي  الواقعة  آزال  عني  بلدية 
أن  الوطن«  »أخبار  ليومية  سطيف 
مشاريع  جملة  من  استفادت  بلديته 
معاناة  تخفيف  شأنها  من  تنموية، 
ساكنة هذه البلدية يف عديد املجاالت 

ورفع الغنب عنهم.
وأضاف رئيس البلدية أن املشاريع 
التي استفادت من بلديته انطلقت يف 
األمر  ويتعلق  املاضية،  القليلة  األيام 
باقتناء محول كهربائي حلي صحراوي 
مع  وهذا بالتنسيق  املدينة  بوسط 
مصالح سونالغاز من أجل إنهاء معاناة 
املئات من العائالت التي كانت تعاني 

السنوات  طوال  الكهرباء  انعدام  من 
أنه  احلي  سكان  أكد  حيث  الفارطة، 
بطيرقة عشوائية من  ربط سكناتهم  مت 
حياتهم  يهدد  ما  وهو  البعض  طرف 
وأضاف  املطر،  زخات  سقوط  مبجرد 
قطاع  يف  أنه  بالبلدية  األول  املسؤول 
إجناز  مشروع  من  استفادت  التربية 
بابتدائية  جديد  قسم   12 من  توسعة 
وهو  مبنطقة مرزغالل،  الطاهر  قلي 
املشروع الذي من املنتظر أن يتم تسلمه 
مع الدخول املدرسي القادم ومن شأنه 
التالميذ  مئات  معاناة  أيضا  ينهي  أن 
اكتظاظ  من  يعانون  الذين كانوا 
تكن  لم  والتي  املنطقة  بابتدائية  كبير 

الكبيرة  استيعاب األعداد  على  قادرة 
الصحي  الصرف  قنوات  إجناز  منهم، 
التي  املشاريع  بني  من  األخرى  هي 
أما يف مجال  البلدية،  منها  استفادت 
التحسني احلضري فأكد السيد بورغدة 
و470  السحامدة  حيي  من  كل  أن 
مسكنا استفادوا من هذا املشروع بعد 
تلقيه لعدة شكاوي من طرف السكان 
تهيئة  بإعادة  يتعلق  فيما  خاصة 
االنتهاء  يتم  أن  انتظار  يف  الطرقات، 
السنة  نهاية  قبل  املشاريع  هذه  من 

اجلارية حسب ذات املتحدث.
آسيا.ع

سطيف
بلدية عين آزال تستفيد من مشاريع تنموية

قالمة
حجز 4080 علبة »فالن« 

موجهــة  للمضاربة
متكنت قوات الشرطة التابعة ألمن دائرة قلعة بوصبع بوالية قاملة، من 
وسط  سيارة  توقيف  مت  حيث  للمضاربة  موجهة  فالن  علبة   4080 حجز 
مدينة قلعة بوصبع على متنها املشتبه فيه البالغ من العمر 42 سنة مقيم 
فيه وبشأن  املشتبه  الالزمة بشأن  القانونية  اتخاذ اإلجراءات  بقاملة، وبعد 
 170 بـ:  يقدر  ما  الفالن،  مادة  معتبرة من  العثور على كمية  مت  السيارة، 
حزمة أي بإجمالي 4080 علبة موجهة للمضاربة، حيث مت حتويل املشتبه 
انعدام  مع  املضاربة  فعل  عن  قضائيا  ملفا  ضده  كون  املصلحة،  الى  فيه 

الفوترة، ومت ارسال امللف إلى محكمة قاملة.
خديجة بن دالي

حجز 5000 قارورة معقم كحولي 
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بسبب ضعف مناعتهم ونقص وسائل الوقاية

بي ببجاية تطالُب  نقابُة ِشبه الطِّ
بحمايِة الفئات الهّشة من الُعمال

بـــلقاسم.ج

الصحة  ملدير  موجهة  رسالة  ويف 
املستشفيات،طالب  وإصالح  والسكان 
لشبه  اجلزائرية  للنقابة  ألوالئي  املكتب 
حل  إيجاد  أجل  من  التدخل  الطبي 
وأصحاب  واملرضعات  احلوامل  للنساء 
شبه  السلك  من  املزمنة  األمراض 

الطبي.
تعليمات  إعطاء  اقتراح  مت  حيث 
على  الصحية  املؤسسات  مدراء  جلميع 
العلمية  املجالس  لعقد  الوالية  مستوى 
الشركاء  بإشراك  الطبية  واملجالس 
لهذه  حلول  إليجاد  االجتماعيني 
فعالية  قلة  من  تعاني  التي  الفئات 
خطرا  تصبح  املناعي،حيث  جهازها 
يف  عائالتها  ويهدد  يهددها  حقيقيا 

الوقاية. لوسائل  الفادح  النقص  ظل 
احلوامل  من  العديد  يجدربالذكر،أن 
باإلضافة  واألمهات  واملرضعات 
الزالوا  املزمنة  األمراض  ألصحاب 
يزاولون عملهم يف قطاع الصحة بحيث 
غيرهم  مثل  اإلعفاء  من  يستفيدوا  لم 
الذي  األمر  وهو  القطاعات،  مبختلف 
احملك  على  وحياتهم  صحتهم  جعل 

ضعف  من  يعانون  وأنهم  خاصة 
أو  الرضاعة  أو  احلمل  بسبب  املناعة 
تزداد  التي  الصعوبة  املرض،وهي 
الوقاية  وسائل  نقص  بسبب  حدة 
باملستشفيات،ما يجعلهم أيضا تهديدا 
حقيقيا سواء لهم أو لعائالتهم باعتبار 

سهولة التقاطهم العدوى والتأثر بها.

طالبت نقابة شبه الطبي بوالية بجاية مديرية الصحة بإيجاد حلول لحماية الممرضات الحوامل والمرضعات، وكذا أصحاب 
األمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة، ما يعني احتمال إصابتهم بداء كورونا خاصة في ظل النقص الفادح في 

وسائل الوقاية.

بجاية  
تنصيب عميد جامعة »عبد الرحمان 

ميرة« الجديد
جلامعة«عبد  جديدا  عميدا  بودة«،  األستاذ«أحمد  أمس  أول  نصب 
مؤخرا  ترقيته  متت  الذي  سعيداني،  لبوعالم  ببجاية،خلفا  ميرة«  الرحمان 
إلى مدير عام التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.كان 
أحمد بودة يشغل منصب نائب العميد املكلف بالبحث العلمي، وأكد يف 
تصريح للصحافة، استعداده للعمل على ترقية جامعة »عبد الرحمان ميرة« 
أكثر خالل فترة توليه مهمة قيادة اجلامعة، خاصة أنه يعرفها جيدا بعد أن 

تولى عدة مناصب بها.
بـــلقاسم.ج

تسجيل 18 قضية اقتصادية و3 جرائم 
إلكترونية خالل شهر 

عاجلت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية بجاية،خالألفريل 
املنصرم، 72 قضية، تتعلق 13 قضية منها باجلنايات واجلنح ضد املمتلكات، 
تورط فيها 22 شخصا، صدر يف حق 4 منهم أمر إيداع، كما عاجلت 26 
قضية تتعلق باجلنايات واجلنح ضد األفراد، تورط فيها 36 شخصا، وصدر 
يف حق شخصني أمر إيداع. عاجلت خالل نفس الفترة، 12 قضية تتعلق 
مبكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، تورط فيها 18 شخصا، وصدر يف حق 
5 منهم أمر إيداع، يف الوقت الذي متت معاجلة 18 قضية اقتصادية تورط فيها 
اإللكترونية.  باجلرائم  تتعلق  قضايا   3 تسجيل  إلى  باإلضافة  19 شخصا، 
على  فيهم  املشتبه  أحيل  اجلزائية،  اإلجراءات  ملفات  استكمال  وبعد 

اجلهات القضائية املختصة. 
بـــلقاسم.ج

سيدي بلعباس 
حجز قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة 
متكنت قوات الشرطة بأمن والية سيدي بلعباس من حجز أكثر من قنطار 
من اللحوم البيضاء وكمية من النقانق وكمية أخرى من اللحم املفروم األحمر 
كانت محملة على منت مركبة ال تتوفر على شروط احلفظ، النقل والنظافة 
املستهلك  بصحة  أضرار  إحلاق  شأنها  من  مناسبة  غير  صحية  ظروف  ويف 

وموجهة لغرض املتاجرة فيها قبل أن يتم حجزها من طرف أفراد الشرطة.
الوالئية  باملصلحة  الشرطة  قوات  إستغالل  إلى  تعود  القضية  حيثيات   
اللحوم  من  بكمية  محملة  مركبة  بوجود  تفيد  ملعلومات  العمومي  لألمن 
ملعايير  تفتقر  ظروف  يف  نقلها  ويتم  فيها  املتاجرة  لغرض  موجهة  البيضاء 
وشروط احلفظ والنقل والنظافة، ليتم وضع خطة محكمة لتوقيفه، حيث مت 
ذلك على مستوى محور الدوران بحي 20 أوت، أين مت ضبط مركبة محملة 
وكمية  النقانق  من  كمية  عن  ناهيك  البيضاء  اللحوم  من  قنطار  من  بأكثر 
أخرى من اللحم املفروم األحمر، حيث مت حجزها وإجناز ملف قضائي ضد 

هذا األخير عن تهمة نقل حلوم بيضاء يف مركبة غير مهيأة قانونيا.  
 رفيق.ف

بومرداس 
 الكشافة توّزع 3500 طرد غذائي 

على العائالت المتضررة 
كشف القائد العام للكشافة االسالمية اجلزائرية عبد الرحمان حمزاوي 
عن توزيع مصاحله ألزيد من 3500 قفة على العائالت املعوزة واملتضررة من 
على  لتوزيعها  برمجت  قفة  ألف   100 أصل  من  ببومرداس،  املنزلي  احلجر 

املستوى الوطني.
الزيارة  هامش  على  إعالمية،  لــوسائل  تصريح  يف  حمزاوي  وأوضح 
للوقوف  تأتي  الزيارة  أن  بومرداس،  إلى والية  أمس،  قادته،  التي  التفقدية 
على العمليات التضامنية التي تقوم بها أفواج الكشافة االسالمية اجلزائرية 
العمليات  سير  وتيرة  على  االطالع  قصد  البلديات،  بعديد  ببومرداس 
العائالت  لفائدة  اجلزائرية  االسالمية  الكشافة  خصصتها  التي  التضامنية 

املعوزة وكذا املتضررة من احلجر املنزلي.
ويف ذات السياق، أوضح املسؤول أن هذه العملية تندرج ضمن عملية 
وطنية شاملة تقوم بها الكشافة االسالمية اجلزائرية، بحيث مت برمجة توزيع 
أزيد من 100 ألف قفة على املستوى الوطني، مشيرا يف الوقت ذاته أن هذه 

العمليات التضامنية ستستمر طيلة الشهر الفضيل.
 سميرة مزاري

ببومرداس  الصحة  مديرية  تستعد 
الطبية  لالستشارة  إلطالق خدمة جديدة 
وهي  الوالية،  مواطني  لفائدة  بعد  عن 
الهبة  إطار  يف  تدخل  مجانية  خدمة 
التضامنية ملكافحة انتشار فيروس كورونا.

ببومرداس  الصحة  مديرة  كشفت 
اجلديدة  اخلدمة  أن  الليام«  »فتيحة 
من  االستفادة  من  للمواطنني  ستسمح 
عديد  ويف  الطبية  االستشارات  مختلف 
إلى  التنقل  إلى  التخصصات دون احلاجة 
العالج  ومراكز  االستشفائية  املؤسسات 

املوزعة عبر تراب الوالية.
خدمة  أن  املسؤولة  ذات  وأوضحت 
تدخل  التي  بعد  عن  الطبية  االستشارة 
فيروس  ملكافحة  التضامنية  الهبة  إطار  يف 
كورونا، ستوضع حيز اخلدمة خالل األيام 
على  املواطنني  وستمكن  املقبلة،  القليلة 
املستوى احمللي من احلصول على استشارة 
باستخدام  أريحية،  وبكل  بعد  عن  طبية 
غرار  على  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الوقت  يف  مؤكدة  الفايبروالسكايب. 
عليها  يشرف  مجانية  اخلدمة  أن  نفسه 

العام  القطاع  من  ومختصون  عامون  أطباء 
واخلاص.

الصحة  مديرية  أن  اإلشارة  وجتدر 
أول  لها  بيان  يف  دعت،  قد  لبومرداس 
أمس، أطباء الوالية مبختلف تخصصاتهم 
يف  الراغبني  منهم  املتقاعدين  وحتى 
اخلدمة  تقدمي  يف  املشاركة  إلى  التطوع، 
مصاحلها  مع  بالتواصل  وذلك  اجلديدة، 

عبر البريد االلكتروني التالي:
cir35@sante.gov.dz .

سميرة مزاري

بومرداس
إطالق خدمة جديدة لالستشارة الطبية عن بعد

قامت مديرية الوحدة الوالئية ملؤسسة 
بريد ببجاية،بتجنيد كافة أعوان وإطارات 
اإلمكانيات  كافة  وتسخير  املؤسسة، 
كورونا،  وباء  النتشار  للتصدي  املادية، 
باعتبار أن املراكز البريدية بالوالية، تشهد 
اخلدمات  من  للزبائن،لالستفادة  جتمهرا 

البريدية.
بتعقيم  البريد  مصالح  قامت  حيث   
بالتنسيق  البريدية  املؤسسات  مختلف 
فعاليات  اخليرية،ومختلف  اجلمعيات  مع 
املجتمع املدني وتوزيع الكمامات،ومختلف 
العمال  الوقاية،على  وأدوات  وسائل 
واملوظفني،مبا يف ذلك محلول التطهير،كما 
قامت بوضع حواجز وحتديد أماكن الوقوف 

عبر مسافات متباعدة، بني الزبائن لتجنب 
بتحسيس  قامت  العدوى.كما  انتقال 
اخلدمات  الستعمال  املواطنني،وتوجيههم 
الدفع  وخدمات  اإللكترونية،  البريدية 
الدفع  أجهزة  واستغالل  اإللكتروني، 
ملتابعة  خلية  وتشكيل  بالبنوك.  اخلاصة 
البريدية  باملكاتب  املالية،  السيولة  توفير 
ومتابعة  إشراف  حتت  اآللية  واملوزعات 
الوحدة.ومن  مدير  طرف  من  ميدانية، 
األمنية  املصالح  باشرت  أخرى  جهة 
مقدمتها  ويف  هيئات  عدة  مع  بالتنسيق 
مديريتا التجارة والصحة،إجراءاتها الردعية 
يف حق التجار املخالفني،حيث بدأ التطبيق 
الصارم لتعليمات رئيس اجلمهورية خاصة 

بعدما توعد املضاربني والتجار االنتهازيني 
املواطنني  وخوف  رعب  من  اتخذوا  الذين 
على  للثراء  كورونا،مصدرا  فيروس  من 
أموال  وكسب  البسيط  املواطن  حساب 
وصحة  أمن  بذلك  شرعية،ضاربني  غير 
املستهلك.العمليات الرقابية التي باشرتها 
عن  أسفرت  بالوالية،  املعنية  املصالح 
تسجيل العديد من التجاوزات لدى التجار 
اخلصب  املجال  وجدوا  الذين  املضاربني، 
الغذائية ذات االستهالك  باملواد  للمتاجرة 
والكمامات  التعقيم  مواد  وحتى  الواسع 

الطبية. 
بـــلقاسم.ج

بجايـة
تعقيم مكاتب البريد والموزعات اآللية لمنع تفشي كورونا

هالُك شخصين وجرح 35 آخرين في حوادث سير 
سجلت املصلحة الوالئية لألمن العمومي ببومرداس، خالل شهري مارس وأفريل املنصرمني، 31 حادث مرور يف الوسط احلضري 
خلفت قتيلني و35 جريح. أرجع بيان ألمن الوالية األسباب الرئيسية لهذه احلوادث إلى عدم إحترام السائقني لقانون املرور، من خالل 
اإلفراط يف السرعة خاصة قبيل مواقيت احلجر الصحي.  يف هذا السياق سطرت مصالح األمن ببومرداس، وفق البيان ذاته، مخططا 
اتصاليا أمنيا جواريا يستهدف مستعملي الطريق من فئة سواق املركبات وكذا الراجلني على مستوى إقليم اإلختصاص خالل شهر 
رمضان الكرمي، مع تنشيط حصص وأركان إذاعية بهدف نشر الوعي األمني املروري لدى املواطن، حفاظا على سالمة أرواح مستمعلي 

الطريق من احلوادث املرورية.
سميرة مزاري



07 السنة 01 - العدد 182 -اخلميس  14 رمضان  1441  هـ  - 07  ماي  2020م
أخبار السر ايا

أطلقت مديرية الثقافة لبومراس بالتنسيق 
مع جمعية »المنارة« الثقافية الناشطة 
بقورصو مسابقة الممثل الصغير، خالل 

الشهر الفضيل لفائدة األطفال.
       وأوضحت مديرية الثقافة ببومرداس، 

في بيان لها، أن إطالق مسابقة الممثل 
الصغير جاءت بعد نجاح مسابقة مذيع 
المنارة التي نظمتها جمعية »المنارة« 
الثقافية واختتمت فعالياتها األسبوع 

الماضي.
       وأشار ذات المصدر أن مسابقة 
الممثل الصغير موجهة لألطفال ذوي 
المواهب في التمثيل، من أبناء وبنات 

الوالية، وقد حملت شعار »ريح في دارك 
والدي يمثلولك« تزامنا مع الشهر الفضيل 
والحجر المنزلي الذي فرض على العائالت 

جراء جائحة كورونا التي ضربت البالد.

تبرعت الدكتورة عالم رتيبة، مستشارة بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي بوالية سطيف، بوسائل وقاية 
تمثلت في الكمامات والقفازات ومعقمات كحولية لفائدة عمال مديرية الصحة والسكان وإصالح المستشفيات.
ُيشكر للدكتورة عالم رتيبة مبادرتها التي جاءت في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، خاصة وعمال الصحة 

مجندون في الصف األول لمواجهة هذا الوباء الفتاك.
يعلم أن الِهبة استلمها كل من رئيس مصلحة السكان الدكتور رزيق محمد فوزي، واآلنسة ريمة بوصوار 

المكلفة باإلعالم على مستوى مديرية الصحة.

أبدى المسىرحي محمد شرشال، في 
زمن كورونا، اهتماما كبيرا بأبي 

الفنون، وهاهو يكتب في منشور أتاحه 
على الفايسبوك: »تراودني فكرة 

إخراج كوميديا لشكسبير، ولكن بدون 
نص«، فهل سيفعلها شرشال للمرة 
الثالثة على التوالي بعد عرض »ما 
بقات هدرة«، وعرض »جي. بي. 

أس« اللذين يدخالن في قالب مسرح 
الميم، ليصبح المسرحي المنفرد في 

هذا المجال؟!

توفي المصور الفرنسي الشهير »مارك غارانجي« عن عمر 
ناهز الـ 85 سنة، وهو المصور الذي اشتهر بالتقاطه صور 

نساء جزائريات سنة 1960 خالل الحقبة االستعمارية.
وأوضحت يومية الوطن، يوم أمس، أن المصور الذي توفي 

األربعاء الماضي ولد سنة 1935 بمدينة ليون، حيث عرف عنه 
ولعه بالتصوير خالل خمسينيات القرن الماضي. ولما التحق 
بالجيش الفرنسي ألداء الخدمة العسكرية، تم تكليفه بتصوير 
2000 امرأة جزائرية بغية تحديد هويتهن، معظمهن ينحدرن 
من ريف والية البويرة )عين ترزين والمردود خاصة(، حيث 

نقل األهالي هناك إلى المحتشدات.

ُعثر على العب نادي شالك 04 األلماني »هيانيك كامبا« حًيا في 
مدينة غيلسنكيرشن، بعد أربع سنوات من إعالن وفاته في حادث 

سيارة مأساوي.ولعب المدافع الكونغولي »هيانيك كامبا«، صاحب 33 
عاًما قبل 04 سنوات، إلى جانب حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل 
نوير عندما كانا يدافعان عن ألوان شالك 04.تعود القصة إلى بداية 
عام 2016، عندما ُصدم الوسط الكروي األلماني بخبر وفاة الالعب 
في موطنه في حادث سيارة وصف بالمأساوي، لُيكتَشف مؤّخًرا أّنه 
حيٌّ يرزق بل ويعمل في ألمانيا. رجع الالعب »الميت – الحي« إلى 

وظيفته القديمة، حيث عمل فنًيا كيميائًيا في إحدى شركات توليد الطاقة 
في غيلسنكيرشن.وكشفت المدعية العامة »أنيت ميلك« أنه يتم اآلن 
التحقيق في القضية مع زوجة كامبا السابقة، الّتي ُتفيد المعلومات 

بأّنها حصلت على مئات اآلالف من الدوالرات بعد وفاة الالعب 
المفترضة!

مديرية الثقافة لبومرداس تطلق »الممثل الصغير«

حــة دكتـورة َتتبـّرُع لُمديـرية الصِّ الّشعُب برمِزها ُتعـرف

هيانــيك.. حــيٌّ َيعمــل!  َشكسِبــــير فــي ُكوميديــا صاِمــتة ؟!

أّكد أستاذ الفلسفة 
عمر بوساحة 

على أهمية الرمز 
الثقافي وعالقته 

بالشعوب، إذ كتب 
في منشور أتاحه 
على الفايسبوك 
»الشعوب التي 
ال تحتفي برموز 

ثقافتها وال 
سها في حياتها  تكرِّ
ال تغادر مراقدها، 

الناس تصنع 
الرموز ونحن 
نطمس بصر 

الذكاء والجمال 
فينا«، لتبقى 

رسالة بوساحة 
دعوة معلنة لكي 
نحتفي برموزنا 

الثقافية.

عدسُة »مارك غارانجي« َتنطِفئ!عدسُة »مارك غارانجي« َتنطِفئ!
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 عقب إصابة زميلتهم بوباء »كوفيد 19« 

ُعّمال مستشفى »ابن سينا« بأدرار 
ُيطالبون بوَسائِل الوَقاية

عبداهلل مجبري

تعمل  ممرضة  إصابة  تأكدت   
بفيروس  االستعجاالت  مصلحة  يف 
أثار  الذي  األمر  املستجد،  كورونا 
املذكور  املستشفى  يف  العاملني  استياء 
التحاليل جميعا حتى  بإجراء  وطالبوا 
يكونوا على دراية بصحتهم ناهيك عن 
وهذا  وأسرهم.  أهاليهم  على  خوفهم 
املرض  النتشار  اخلطير  التطور  ظل  يف 
اجلهات  فيه  احصت  التي  بالوالية 
املعنية الى غاية امس 51 حالة مؤكدة 
للشفاء  متاثلت  حاالت  ثمانية  منها 
وفاة  الى  مؤكدة  معلومات  تشير  بينما 
اكثر من سبعة مصابني باملرض بالرغم 
الوطنية  الطبية  العلمية  اللجنة  ان  من 
شخصني  وفاة  الى  باإلشارة  تكتفي 

وممرضون  اطياء  اعلن  وفيما  فقط 
املمرضة  مع  تضامنهم  ومواطنون 
اجليش  طليعة  تعمل يف  التي  املصابة 
يف  باإلسراع  مطالب  وسط  األبيض 
تزويد مستشفيات ادرار باسرةلالنعاش 

النقص  ملواجهة  للتنفس  وأجهزة 
الطبية  واألجهزة  العتاد  يف  املسجل 
اإلصابة  حاالت  عدد  وان  السيما 
حمالت  من  بالرغم  تزايد  يف  بالوباء 
التحسيس والتوعية التعقيم والتطهير.

ناشد أطباء وعمال مستشفى »ابن سينا« بأدرار والي أدرار توفير معدات الوقاية من الوباء، ألن األجهزة الموجودة غير 
كافية  حسبهم  خاصة في ظل تشفشي الفيروس وسط الساكنة، ولم يستثن حتى أفراد الجيش األبيض. 

األغواط 
مرضى القصور الكلوي يستغيثون المسؤولين

عالجهم  يتابعون  الذين  باألغواط  الكلوي  القصور  مرضى  أرسل 
بهم وحمايتهم  للتكفل  للمسؤولني  استغاثة  الدم صرخة  بوحدات تصفية 
من خطر وباء فيروس كورونا.  وأفاد بعض املصابني بهذا الداء يعانون كذلك 
املناعة لديهم وأصبحوا يخشون على  من أمراض مزمنة تسببت يف نقص 
أنفسهم من تعرضهم لفيروس كورونا الذي قد يفتك بحياتهم يف ظل غياب 
وسائل الوقاية. وكشف أحد الذين يعاجلون بوحدة تصفية الدم بآفلو التي 
تستقبل حوالي 90 مريضا يقومون بتصفية دمهم دوريا أن الوحدة التتوفر 
على عمال نظافة بعد إنهاء عقود عملهم ما عدا عامل واحد، وعدم توفير 
أعضاءه  لغسل  املاء  املريض حتى  وأحيانا اليجد  والتطهير  التعقيم  وسائل 
وحرمان املرضى من الكمامات، وأضاف ذات املتحدث أنه وصل به األمر 
إرسال  فتم   3030 بالرقم  واالتصال  26مارس  يوم  الطعام  عن  لإلضراب 
ثم  نظيفا،  فوجده  بزيارته  الدائرة  رئيس  قام  ذلك  وبعد  للوحدة  منظفات 
قام شباب متطوع وأعوان الغابات بتعقيمه وتنظيفه ولكن منذ ذلك التاريخ 
بقيت الوضع على حاله يعاني فيه املرضى من غياب وسائل الوقاية وحياتهم 

مهددة يف أية حلظة. 
نورين عبدالقادر

جانت
تراكم الّنفايات وركام البناء يؤرقان السكان

رمي  ظاهرت  استفحال  األيام  هذه  السياحية  جانت  مقاطعة  تشهد 
مخلفات البناء والنفايات املنزلية على حواف الطرقات الرئيسية على غرار 
إلى  املكان  أين حتول  نحوى محجرة سوناطرو  املطار  اندبيرن  الطرق  مفترق 
إلى  املكان  حتول  حيث  الكريهة  والروائح  لألوساخ  ومنبع  عمومية  مفرغة 
مخصصة  أماكن  وجود  رغم  للنفايات  العشوائي  للرمي  رئيسي  مصب 
اجلمعيات  ورؤساء  املواطنني  من  العديد  استياء  اثأر  الذي  األمر  لذالك. 

املهتمة بالبيئة ونظافتها. 
ويف ذات السياق أعرب سكان حي املجمع الريفي 50 مسكن ل أخبار 
أيام  وتخصيص  والتنظيف  التحسيسية  احلمالت  من  بالرغم  انه  الوطن 
تطوعية لساكنة من اجل إزالة تلك األوساخ وتنظيفها يف العديد من املرات 
الثقافة احلضرية لبعض األفراد  انعدام  اال أن األمر يعود إلى حاله بسبب 
والتي جعلت من قارعات الطريق مفارغ عمومية مفتوحة على الهواء الطلق 
تشمئز لها االنفس يف الوقت الذي تشهد فيه البلدية عجزا كبيرا ومشاكل 
باملنطقة  البيئة  أعضاء جمعية حماية  احد  أكد  وكما  النظافة  عمال  لدى 
ان مثل هذه السلوكيات السلبية والتصرفات غير حضارية التي تصدر من 
أعداء الطبيعة على حد وصفه ال تشرف قيمة اإلنسان يف حد ذاته وهذا 
رغم النداءات املتكررة من املجتمع املدني عن مخاطر تلك التصرفات على 
الروائح بني التجمعات السكنية  اإلنسان بسبب انتشار األوساخ وانبعاث 
ويف حافة الطرقات الرئيسية يف العديد من األحياء التي ال تشرف املدينة 
السياحية بالدرجة االولى مطالبني يف ذات السياق السلطات احمللية بضرورة 
التدخل لغرض فرض القانون وتطبيقه على هؤالئي املخالفني الذين ينذرون 
بكارثة بيئية تهدد الساكنة وتشوه املناظر الطبيعة يف زمن اجلائحة واألمراض 

الفتاكة باإلنسان واحليوان لهدف القضاء عليها نهائيا بقوة القانون. 
براهيم مالك

مستعملو الطريق الوطني )رقم 03( 
بإليزي  مستاؤون

ابدي العديد من مستعملو الطريق الوطني رقم 03 يف شطره الرابط بني 
اليزي وحاسي مسعود على مسافة 900 كلم استياء وتذمرا كبيرين جراء 
األجزاء الكبيرة من الكثبان الرملية التي باتت تغطي جزءا كبيرا من مختلف 
النقاط خاصة يف شطره الرابط بني اليزي وعني اميناس نهيك عن التصدعات 
الكبيرة التي تتواجد يف كل من اوهانت التابعة لعني اميناسوبلكبور االمر 
الذي يشكل خطرا حقيقيا على مستعمله ويهدد حياتهم.  وحسب سائقي 
شاحنات نقل البضائع يف حديثهم ل أخبار الوطن فان األمر بات يسبب 
لهم اعطاب كبيرة على عتادهم ويهدد حياتهم خاصة يف شهر مارس وافريل 
الرملية واألعاصير موازاتا مع  الزوابع  الذي تعرف فيه املنطقة بزيادة نشاط 
او  ترقيعها  ملا يزيد عن اكثر من ثالث سنوات دون  وجود نقاط سوداء به 
تزفيتها لكون الطريق الوطني رقم 03 يعتبر شريان احلياة الذي يفك العزلة 
السياق عن امتعاضهم من  باليزي وكما اعرب يف ذات  عن ستة بلديات 
السلطات املسؤولة والتي لم تتخذ أي إجراء جراء تلك التصدعات والكثبان 
الرملية التي تغطي اجزائه رغم ما حتصده من ارواح سنويا ليبقى اآلمل قائما 
الطريق  لهذا  االعتبار  لرد  الوصية  الهيئات  تدخل  اجل  قائما من  حسبهم 

احليوي الذي يربط الوالية من شمالها الى جنوبها. 
براهيم مالك

تمنراست 
توقيف 523 شخصا خرقوا الحجر الصحي

والية  أمن  سجلت  أوقفت 
متنراست 523 شخصاخالفوا إجراءات 
كما  اجلزئي،  الصحي  املنزلي  احلجر 
مت حجز 341 مركبة و42 دراجة نارية 
مع  سائقيها  ضد  مخالفات  حترير  ومت 
وضع السيارات والدراجات يف احملشر.

اإلعالم  خلية  أكدت  ما  وحسب 
مصالح  فإن  متنراست  والية  ألمن 
للمواطنني  الدعوات  جتدد  الشرطة 
بضرورة التقيد بإجراءات احلجر املنزلي 
من  كورونا  فيروس  إنتشار  لتفادي 
الصحي  مواقيت احلجر  إحترام  خالل 
اجلزئي، وكذا األخذ بتعليمات الوقاية 
واحلماية بتفادي اخلروج من املنازل إال 

ترك  ضرورة  مع  القصوى،  للضرورة 
وبني  املؤسسات  يف  األمان  مسافة 
املواطنني املوصى بها يف هذا الظرف 
من  أما  العدوى.  إنتقال  لتجنب 
والتطهير  التعقيم  عمليات  حيث 
مختلف  وتطهير  بتعقيم  اخلاصة 
متنراست،  مدينة  وأحياء  شوارع 
املسطر من  والبرنامج  املخطط  ضمن 

مصاحلها  فإن  متنراست  والية  طرف 
دوما تشارك يف العملية حيث شاركت 
والعملية  عملية   22 يف  الساعة  حلد 
املواطنني  جميع  تدعو  متواصلة.كما 
عن  األمنية  والثقافة  باحلس  للتحلي 
اخلطوط  عبر  معها  التواصل  طريق 

 ،48-15 األخضر  اخلط  الهاتفية: 
اخلاص  واخلط  النجدة17  خط 
طريق  عن  أو   ،104 الهشة  بالفئات 
باإلضافة  شرطة،  ألو  إستعمالتطبيقة 
الى التواصل اإلجتماعي عبر الصفحة 
لألمن  العامة  باملديرية  اخلاصة 

الوطني.                  كرزيكة أحمد

الوباء يعّزز روح التضامن والتآزر بين السّكان
يف خضم أزمة كورونا التي تعصف 
بالعالم برمته يف الوقت الراهن ظهرت 
ثمة جوانب إيجابية، فقد عززت من 
أفراد  بني  والتضامن  املسؤولية  روح 
بوالية  واجلمعيات  املدني  املجتمع 
قام  حيث  الشباب  خاصة  متنراست 
تعقيم  مثل  مبادرات،  بعدة  هؤالء 

وتطهير الشوارع بإمكانياتهم اخلاصة
من  مجموعة  لعب  أين 
عمليات  يف  أساسيا  الشباب دورا 
عبر  كورونا  وباء  بخطر  التحسيس 
شوارع الوالية وعبر صفحات التواصل 

إنخراطها  الى  اإلجتماعيباالضافة 
والتي  والتعقيم  التطهير  حمالت  يف 
وكذا  الوالية،  بلديات  كل  شملت 
التي  للعائالت  غذائية  مواد  توزيع 

متتلك دخل بسيط أو عدميوا الدخل
كعادتها اجلمعية اخليرية نور اليتيم 
يف  إنسانية  مببادرة  بتمنراست قامت 
ظل الظروف التي تعيشها بالدنا بسبب 
األحياء  جميع  مست  كورونا  فيروس 
حيث اكد السيد شينون رمضان رئيس 
هذه  خضم  يف  توزيع  مت  انه  اجلمعية 
خمسة  مبلغ  مالية  إعانة   120 األزمة 

أآلف دج للعائالت املعوزة كما مت توزيع 
يف  واالنطالقة  الفرينة  مادة  طن   40
توزيع 280 قفة حتوي سميد وزيت 5ل 
100 شكارة سميد  واقتناء  وأرز  سكر 
100وجبة  توزيع  القادمة  االيام  لتوزع 
الذين  املهاجرين  لفائدة  محمولة 
اجل  من  متنراست  بوالية  يتواجدون 
العمل واألن وقد فرض احلجر املنزلي 
اجلزئي أصبح هؤالء بدون عمل وبدون 
شهرية  كفاالت  توزيع  مت  كم  مأكل 

مسبقة لفائدة االيتام
احمد كرزيكة

أدرار 
مقبرة »قصر الزواية« تغرق في المياه القذرة

تعيش مقبرة قصر زواية سيدي عبد القادر بن عومر جنوب أدرار وضعا مزريا بسبب تسرب مياه الصرف الصحي على أجزاء منها 
شكلت فيها بركا مائية ملوثة تنبعث منها روائح كريهة تشمئز لها النفوس حيث أن رغم الشكاوي سكان احلي إال أن هذه الوضعية 
التي انتهكت بها حرمة األموات ال زالت مستمرة أمام أعني املسؤولني احملليني. وأمام هذا الوضع الذي أصبح يهدد قبور املوتى يناشد 
سكان احلي املذكور السلطات احمللية وعلى رأسها رئيس املجلس الشعبي البلدي، بضرورة التدخل العاجل إلنهاء هذه الوضعية ورد 

اإلعتبار لهذه املقبرة وذلك من خالل إحاطتها وإبعاد مجاري مياه الصرف الصحي التي متر بجانبها.
عبد اهلل مجبري
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تشهُد وثيرة أشغال إنجاز مشروع توسعة خط ترامواي إلى المدينة الجديدة علي منجلي تأخرا ملحوظا في األشغال إثر الوضع الصحي الذي تشهده البالد، 
وما يزال الشطر الثاني يعرف تباطئا في اإلنجاز بعد تخفيض وثيرة العمل بمختلف الورشات المفتوحة، ما أثار سخط المواطنين بالمدينة الجديدة علي 

منجلي التي تظم أزيد من 400 ألف نسمة.

خديجة بن دالي

 عرف املشروع تأخرا كبيرا يف االجناز 
املفروض تسليمه شهر  ان كان من  بعد 
مارس املنقضي، غير انه ال يزال يعرف 
املواطنني  سخط  غلى  أدت  بطيئة  وثيرة 
الورشات  خلفتها  التي  الفوضى  ظل  يف 
وخصوصا  اجلوارية  الوحدات  مبختلف 
للمدينة  الرئيسي  الطريق  مستوى  على 
وجهة  وتغيير  منجلي،  علي  اجلديدة 
وجهات  إلى  واملركبات  السيارات 
املطبات  عن  ناهيك  أخرى  ومسالك 
لدى  كبيرا  ضررا  خلفت  التي  واحلفر 
يف  املشروع  تسبب  كما  سيارات، 

املواطن يستغل  تخريب االرصفة وأصبح 
مراده  الى  الوصول  أجل  من  األتربة 
تخلفها  التي  الضوضاء  عن  ناهيك 
الوالية على  والي  أكد  وقد  آالت احلفر. 
وبتكثيفالعملو الوضع  استدراك  ضرورة 

 100% الرجوعالىالوتيرةاملعتادةبسعة 
.كماا والتيانخفصتبسببالوضعيةالصحية 
مرباستداركالتأخراملسجلعلىمستوىاجلس

راملتواجدمبدخلعليمنجلي.
لباقياالشغااللتيتسيربوتير بالنسبة  أما 
وطلببتحد و6   5 ةعاديةعلىغرارالنفقرقم 
يدتاريخلفتحمحورالدوراناملتواجدفوقالنفق
امامحركةاملركباتلفكاخلناقعلىاملح  5 رقم 
ورالرئيسيلمدينةعليمنجليحيثتعهدمتؤسس

.هذا  ةاالجنازانيكوجناهزخاللشهرونصف 
الشطرالثانيمنمشروعتوسعةخطالت وميتد 

جيش  بشارع  راموامينمحطةقادريابراهيم 
الوطنيالىاحملطةالنهائيةبعليمنج التحرير 

احلميد  عبد   «  2 قسنطينة  بجامعة  لي 
مهري« والذي ميتد على مسافة 4 كلم . 

قسنطينة  ترامواي  توسعة  مشروع  ويعتبر 
ان  شأنها  من  التي  املشاريع  اهم  بني  من 
كما  بالوالية  النقل  مخطط  من  حتسن 
والتجارية  االقتصادية  احلركة  ستعزز  انها 
وأنها  خصوصا  املعلقة،  اجلسور  بعاصمة 
أصبحت قبلة للعديد من املستثمرين من 
خارج الوالية كما انها تعرف توافدا كبيرا 
للمواطنني على مختلف املراكز التجارية، 
املنصرم  العام  من  جويلية  شهر  مت  وقد 
ميتد  الذي  للمشروع  األول  الشطر  تسليم 
من محطة زواغي سليمان الى غاية مدخل 
املدينة اجلديدة علي منجلي على مسافة 7 
كلم بعد عامني من انطالق املشروع الذي 
خصص له مبلغ 30 مليار دينار، ويحتوي 
على 24 عربة و5 محطات، يف حني ميتد 
اخلط االول من محطة عبد املالك رمضان 
إلى غاية زواغي سليمان على مسافة 8.1 
الذي  املشروع  وهو  محطات،   9 عبر  كلم 
خفف من االكتظاظا املروري الذي تعرفه 
مخطط  تعزيز  يف  ساهم  كما  قسنطينة، 

النقل بالوالية. 

 أشغال توسعة الترامواي مؤجلة إلى وقت غير معلوم

ل أخرى بقسنِطينة ُد مشاريَع وُيؤجِّ َفيروس كورونا يجمِّ

لعصابة  حدا  بأفلو  األمن  مصالح  وضعت   
تدعي  أشخاص    ثالثة  من  مكونة  خطيرة 
تواصلها مع قوى خارقة لعالج املرضى وتنشط يف 

النصب واالحتيال لسرقة األموال واحللي.
عملية توقيف هذه العصابة جاءت بناءا على  
شكاوى تقدم بها أمام مصالح أمن دائرة افلو 11 
سنة   )48-80( مابني  أعمارهم  تتراوح  شخصا 
بتعرضهم  فيها   يشتكون  نساء،   09 بينهم  من 
للنصب من قبل مجهولني قاموا بسلبهم ألموال 
أوهموهم  أن  بعد  األصفر  املعدن  من  حلي  و 
بتواصلهم مع قوى خارقة يستطيعون بها معاجلة 

التحريات  و  األبحاث  أعوان  روحيا.  املرضى 
توقيف  من  مكنت  محكمة  أمنية  خطة  وضعوا 
مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما مابني )22-27( 
سنة، يف حالة تلبس يقومان بعملية نصب على 
بحوزتهما  ضبطوا  حيث   ضحاياهم،  من  إمراة 
الضحية  يخص  األصفر  املعدن  من  قرطني 
قدره  مالي  مبلغ  نقالة،  هواتف  الذكر،  السالفة 
نشاطهما  عائدات  من  دج(   41500.00(
باسم  مختوم  مجوهرات  بيع  وصل  اإلجرامي، 
مبلغ  به  مسجل  مجوهرات  لبيع  محل  صاحب 
توقيف  مت  كما  دج(،   67000.00( قدره  مالي 

سنة   )23( العمر  من  بالغ  ثالث،  فيه  مشتبه 
لتورطه يف هذه القضية.

اجلمهورية  وكيل  أمام  فيهم  املشتبه  تقدمي  مت 
على  ملفها  أحال  الذي  افلو،  محكمة  لدى 
إجراءات املثول الفوري للجلسة، ليصدر يف حق 
سنة   )22-27( العمر  من  البالغني  املتهمني 
و  نافذة،  حبس  سنوات   )03( بثالثة  حكم 
غرامة مالية و حكم بعامني )02( حبس نافذة و 
غرامة مالية يف حق املتهم الثالث البالغ من العمر 

)23( سنة، مع تعويض الضحايا.
نورين عبدالقادر

يدعون تواصلهم مع قوى خارقة
مصالح األمن بأفلو تلقي القبض على محتالين

أئمة أفلو يدعمون الفريق 
الطبي

ملستخدمي  بزيارة  أفلو  أئمة  من  مجموعة  بادر 
الشهيد  االستشفائية  العمومية  باملؤسسة  الصحة 
بجرة عبد القادر  لتقدمي الدعم املعنوي للفريق الطبي 
الساهر على عالج املصابني بفيروس كرونا واملشتبه 
فيهم ،حيث أكد األئمة لألطباء واملمرضني وكل 
ويتعاطف  لهم  يدعو  اجلميع  أن  املؤسسة  عمال 
بعيدا عن  يعيشونها  التي  باملعاناة  ويشعرون  معهم 

عائالتهم وأهدوهم مصاحف قرآنية وورود.
وأبدى  املبادرة  ثمن  الطبي  الفريق  جهته  من 
استعداده للتضحية بكل ما ميلك من أجل خدمة 

املرضى والوقوف إلى جانبهم .
نورين عبدالقادر
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بواش يهدد مارسيليا بالرحيل

»ال أريد مجرد المشاركة في دوري األبطال«

القسم الرياضي

األبطال  لدوري  التأهل  مارسيليا  وضمن 
احتل  عندما  سنوات  سبع  يف  مرة  ألول 
انتهى  الذي  احمللي  الدوري  يف  الثاني  املركز 
قبل عشر جوالت من النهاية بسبب جائحة 
للمدرب  كافيا  ليس  هذا  لكن  كوفيد19-. 
العمالق  مع  بعقد  يرتبط  الذي  البرتغالي 

الفرنسي حتى موسم 2020-2021.
)آر.إم.سي(  حملطة  بواش  فيالس  وقال 
املشاركة  مجرد  أريد  »ال  الفرنسية  اإلذاعية 
أجل  من  هنا  لست  األبطال.  دوري  يف 
البقاء يف  )على  أوافق  ال  فأنا  فقط  املشاركة 
أنه  البرتغالي  املدرب  وأكد  ذلك(«.  حال 
يريد البقاء لكن بشرط توفير بعض املتطلبات 
املهمة. وقال بواش »أهم شيء معرفة إذا كان 
املدير  )زوبيزاريتا  أندوني  العاملون معي مثل 
الرياضي( وألبرت )فالنتني مدير البحث عن 
املواهب( ميلكون السلطة أم ال«. وزاد »يجب 

التخاذ  السلطة  منلك،  أن  ونريد  منلك،  أن 
قرارات«. وأكمل: »تنتابني مشاعر جيدة يف 
مارسيليا. عندما يتصل بي وكيلي إلبالغي 
أريد  فأنا ال  اإلجنليزي،  الدوري  بعروض يف 
العودة«. وواصل: »أنا سعيد هنا. لكن إذا 
لم تتوفر الظروف املناسبة ألداء عمل ناجح، 
فاألمر ال يستحق البقاء«. وأضاف أن اإلبقاء 
على الالعبني املهمني من العناصر احلاسمة 
أين  إلى  أعرف  أن  »أريد  بواش  وقال  أيضا. 
املبلغ  وكم  نفعل،  أن  ميكن  وما  نتجه، 

إشارة  يف  وأوضح  استثماره«.  ميكن  الذي 
الوسط  وثنائي  مانداندا  ستيف  احلارس  إلى 
فلوريان توفني وماكسيم لوبيز واملدافع جوردان 
لدينا  »ليس  جيرمان  فاليري  واملهاجم  أمايف 
الالعبني  يف  التفكير  يجب  كبيرة.  تشكيلة 

الذين تنتهي عقودهم يف 2021«.
االحتاد  للوائح  مخالفة  مارسيليا  وارتكب 
األوروبي اخلاصة باللعب النظيف املالي العام 
لعقوبات يف  التعرض  وكان يف خطر  املاضي 

مارس بسبب عدم التوصل لتسوية.

بيانيتش: »ثالثي 
يوفنتوس أجل انضمامي«

جنم  بيانيتش،  ميراليم  البوسني  الدولي  يرى 
مشيًرا  »الكمال«،  ميثل  البيانكونيري  أن  يوفنتوس، 
إلى أنه كان بإمكانه االنتقال إلى السيدة العجوز، عام 
2014. وانضم بيانيتش )30 عاًما( إلى يوفنتوس، يف 

جويلية 2016، قادًما من روما مقابل 32 مليون أورو.
بث  خالل  السابق  الذئاب  جنم  قال  ذلك،  وعن 
االنضمام  بإمكاني  »كان  »إنستغرام«:  عبر  مباشر 
ليوفنتوس قبل عامني من انتقالي الرسمي.. لكن كان 
أرتورو فيدال، وغيرهم  بيرلو، بول بوغبا،  أندريا  هناك 

من الالعبني االستثنائيني«.
االنتقال  كان  رائع..  بشكل  عملوا  »لقد  وتابع: 
لي،  بالنسبة  معقًدا  أمًرا  السياق  هذا  إلى  مباشرة 
وكان من األفضل أن أبقى يف روما مع )املدرب( رودي 
غارسيا«. وأكمل: »كنا فريًقا جيًدا وقوًيا، لكن ليس 
قلت  ثم  رائعة،  بيئة  لديهم  كانت  يوفنتوس،  مثل 
لنفسي إن الوقت قد حان لدخول عالم اليويف.. عندما 
ميكنك  األساطير،  أسماء  وترى  املالبس  غرفة  تدخل 
بيانيتش:  وأردف  عظيم«.  تاريخ  له  النادي  إن  القول 
»)يف يوفنتوس( هناك احلمض النووي لالنتصار يف كل 
شيء، هذا النادي ميثل الكمال، إنه يفوز ألنه يعمل 

بجد أكثر من اآلخرين«.
وفشل البيانكونيري يف التتويج بلقب دوري أبطال 
أوروبا، منذ موسم )95/96(، لكن البوسني يرى أن 
هذا  وقال يف  إلى »بعض احلظ«.  فقط  يحتاج  الفريق 
الصدد: »هدف يوفنتوس هو الفوز باللقب )األوروبي( 
دائًما، نحتاج أيًضا إلى بعض احلظ حتى يكون الفريق 
الستة  أو  اخلمسة  الفرق  أحد  نحن  متاًحا..  بأكمله 

التي ترغب يف التتويج«.

بيرين حارس مرمى جنوى
»رونالدو ليس مغرورا«

زميله  على  جنوى،  مرمى  حارس  بيرين،  ماتيا   أثنى 
السابق كريستيانو رونالدو، جنم وهداف يوفنتوس، مشدًدا 

املالبس.  دائًما يساعد اجلميع يف غرفة خلع  أنه  على 
مبوقع  مباشر  بث  خالل  تصريحات  يف  بيرين  وقال 
مغروًرا«.  ليس  رونالدو  »كريستيانو  »إنستغرام«: 
من  ذهبت  عندما  املاضي،  الصيف  »يف  وأضاف: 
أجل التوقيع مع نادي بنفيكا، وهو أمر لم يحدث يف 
النهاية، ساعدني رونالدو يف العثور على منزل هناك«. 

وتابع: »لقد أخبرني أنني اتخذت خياًرا جيًدا، وأشاد 
ملساعد  موجود  دائًما  املالبس،  خلع  غرفة  يف  بقوة.  بي 

لصفوف  بيرين  لعب  أن  وسبق  رائع«.  العب  إنه  اجلميع، 
من  قادًما   2018 صيف  يف  للبيانكونيري  انضم  بعدما  جنوى، يف يوفنتوس، 

صفقة بلغت قيمتها 14.2 مليون أورو.
ترتيب  الثالث يف  اخليار  وأصبح  مباريات فقط،   9 اإليطالي يف  احلارس  وشارك 

احلراس خلف تشيزني وبوفون، ليعود جلنوى مجدًدا.

فابريغاس: »مبابي يناسب ريال مدريد 
أكثر من برشلونة«

اإلسباني  الدولي  أشاد 
فابريغاس،  سيسك  السابق، 
التي  بالقدرات  موناكو،  جنم 
يتمتع بها كيليان مبابي، مهاجم 
باريس سان جيرمان، مشيًرا إلى 
أنه يناسب ريال مدريد أكثر من 

برشلونة.
رأس  على  مبابي  ويعتبر 
الذي  امللكي،  النادي  أولويات 
املوسم  بنهاية  ضمه  يستهدف 
موسم  يتبقى  عندما  املقبل، 

واحد على انتهاء عقده، كي ال يبالغ سان جيرمان يف مطالبه املالية.
»موندو  نقلتها صحيفة  تصريحات  فابريغاس خالل  قال  مبابي،  رأيه يف  وحول 
من  هو  وسط،  كالعب  لي  بالنسبة  التقييم..  خارج  »إنه  الكتالونية:  ديبورتيفو« 
املهاجمني الذين أود اللعب معهم«. وأضاف جنم آرسنال وبرشلونة السابق: »إنه سريع 
للغاية، ولديه قدرات تهديفية رهيبة، حالته يطلق عليه مصطلح )جائع(«. وأمت: »هو 
شاب يتطلع لألفضل، أعتقد أنه سيتناسب مع ريال مدريد، وكذلك برشلونة، لكن 

مع الريال بشكل أكبر«.

زيدان يضحي بثنائي الريال 
لضم أوكامبوس

صحفي  تقرير  كشف 
أن  األربعاء،  امس  فرنسي، 
ضم  يستهدف  مدريد  ريال 
األرجنتيني  األمين  اجلناح 
جنم  أوكامبوس،  لوكاس 
إشبيلية، يف امليركاتو الصيفي 

املقبل.
 25( أوكامبوس  وانضم 
عاًما( إلى إشبيلية مطلع هذا 
أوليمبيك  من  قادًما  املوسم، 
الفريق  مع  مارسيليا، وشارك 
 12 وسجل  مباراة،   29 يف 

هدفا، وصنع 3 آخرين.
وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، فإن ريال مدريد 
مهتم بأوكامبوس بعد املستوى الرائع الذي قدمه مع إشبيلية 

يف موسمه األول، حيث نال إعجاب زين الدين زيدان.
وميلك أوكامبوس شرًطا جزائًيا يف عقده بقيمة 70 مليون 
يوافق  لن  مدريد،  ريال  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  أن  إال  أورو، 

على دفع هذا الرقم.
ويفكر زيدان يف طريقة للتغلب على هذه العقبة يف إطار 
الثنائي  تقدمي  يدرس  لذلك  أوكامبوس،  ضم  على  حرصه 
إشبيلية  إقناع  أجل  وداني سيبايوس، من  ريجيلون  سيرجيو 
باملوافقة على ترك جنمه األرجنتيني. ويلعب ريجيلون بالفعل 
فيما  املوسم،  نهاية  حتى  اإلعارة  سبيل  على  إشبيلية  مع 

يلعب سيبايوس معارا آلرسنال.

ميسي يحمي برشلونة من 
انقضاضة سان جيرمان

أهداف  أبرز  على  الصراع  جيرمان  سان  باريس   اقتحم 
برشلونة، يف امليركاتو الصيفي املقبل، بحسب تقرير صحفي.
وكان النادي الكتالوني قد وضع جنم إنتر ميالن، الوتارو 
تدعيم  أجل  من  أولوياته،  رأس  على  عاًما(،   22( مارتينيز 
الهجوم، وإيجاد بديل لألوروغواياني املخضرم لويس سواريز.

وبحسب شبكة »أو اس بي أن« األمريكية، فإن باريس 
املهاجم  بخدمات  للفوز  اآلخر،  هو  يسعى  جيرمان  سان 

األرجنتيني.
وأوضحت الشبكة أن البرازيلي ليوناردو، املدير الرياضي 
لسان جيرمان، استقر على الوتارو لتعويض الرحيل احملتمل 
للنجم األوروغواياني اآلخر، إدينسون كافاني، الذي ينتهي 
النادي  فإن  ذلك،  ورغم  اجلاري.  املوسم  بنهاية  عقده 
يتمثل  لصاحله،  الصفقة  أمام حسم  عائقا  سيجد  الباريسي 
يف رغبة الوتارو يف اللعب إلى جوار مواطنه، ليونيل ميسي، 

داخل صفوف البلوغرانا.

بيبي يدفع آرسنال لبيع 6 
العبين

د تقرير صحفي بريطاني، أنَّ اإليفواري نيكوالس بيبي  أكَّ
جنم آرسنال سيدفع النادي لالستغناء عن 6 العبني، خالل 

املوسم املقبل.
قد  آرسنال  فإنَّ  البريطانية،  صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
يضطر لبيع 6 العبني، لدفع األموال املتبقية يف صفقة انتقال 

بيبي إلى ملعب اإلمارات.
كان بيبي، انتقل من ليل إلى آرسنال، الصيف املاضي، 
وأشارت  إسترليني.  مليون   72 بلغت  قياسية  صفقة  يف 
الصحيفة البريطانية، إلى أنَّ قيمة الصفقة سيسددها آرسنال 

لصالح ليل على 5 أقساط.
منع  بسبب  مالية،  أزمة  من  ُيعاني  آرسنال  إنَّ  وقالت 
األموال  لتجميد  باإلضافة  املباريات،  حضور  من  اجلماهير 
النادي  أنَّ  وأوضحت  حالًيا.  التلفزيوني  بالبث  اخلاصة 
اللندني، قد يلجأ لالستغناء عن 6 العبني، لتسديد األموال 
املتبقة يف صفقة بيبي. وذكرت أن الالعبني املرتبطني بالرحيل 
وألكسندر  أوباميانغ،  إمييريك  بيير  هم  آرسنال  عن  حالًيا 

الكازيت، ومسعود أوزيل.

قال أندريه فيالش بواش مدرب أولمبيك 
مارسيليا إنه لن يستمر مع النادي المنتمي 

لدوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم إذا 
لم يحصل على السبل الالزمة للمنافسة في دوري 

أبطال أوروبا.
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اجلزائري  االحتاد  رئيس  وصف 
زطشي،  الدين  خير  القدم،  لكرة 
اجلهود الذي يبذلها العالم يف التصدي 
مبديا  احلياة،  مبباراة  كورونا  جلائحة 
يف  الفوز  على  األطباء  قدرة  يف  ثقته 
النهاية، حتى لو استلزم األمر اللجوء 

للوقت اإلضايف أو ركالت الترجيح.
العدد  افتتاحية  وكتب زطشي يف 
اجلزائري  االحتاد  مجلة  من  اخلامس 
لفكرة  متحمسني  كنا  »قبل شهرين، 
نهاية  مع  للموسم  مبهجة  نهاية  جتربة 
برهانات  تبشر  كانت  التي  البطوالت 
املنافسة«،  منط  تغيير  بسبب  كبيرة 
منتخبنا  أيًضا  ننتظر  »كنا  وأضاف 

مواجهة  تنتظره  كانت  الذي  الوطني 
تأهله  لضمان  زميبابوي  أمام  مزدوجة 
أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  نهائيات  إلى 
منافس  دخل  فجأة  لكن   ،2021
مثير للدهشة وخبيث يف نفس الوقت 
ليهز  وعواطفنا،  املفضلة  لعبتنا  مجال 
ومشاريعنا  ويقيننا  أحالمنا  طريقه  يف 
كورونا  »إنه  وتابع  وطموحاتنا«، 
أحد  يتوقعه  لم   ،19 الرقم  ويحمل 
كل  يف  املوت  زرع  انتشاره  حًقا. 
اجلميع  انحناء  إلى  أدى  مما  مكان، 
واالقتصاد  األقوياء  ركبتيه،  على 

والرجال«.
سارت  احلياة  أن  زطشي  وأكد 

بحركة بطيئة وأحياًنا توقفت، وهو ما 
سيعطي االنطالق ملباراة احلياة سيكون 
البيضاء ليس  فيها أصحاب السترات 
تلك اخلاصة بريال مدريد الذي خضع 
كرة  كوكب  مثل  الصحي  للحجر 
القدم، لكن تلك املآزر مبعية القفازات 
املخيف  املنافس  مواجهة  يف  واألقنعة 

دون وجه.
ولفت زطشي أن كرة القدم تنحت 
األطباء  أمام  املجال  لتفسح  جانبا 
ورجال العلم من أجل املناورة، لتقليل 
األضرار وإنهاء املباراة لصاحلهم، حتى 
إذا استلزم األمر اللجوء للوقت اإلضايف 

وسلسلة من ركالت الترجيح.

بلعمري يرد على انتقاله لكبار السعودية

»ما زال لدي عقد رفقة الشباب 
وسأستمر لموسم آخر«

كشف الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع الشباب السعودي، عن حقيقة انتقاله ألحد األندية الكبرى في 
الدوري السعودي الموسم المقبل.

القسم الرياضي

أسئلة  على  رده  يف  بلعمري،  وقال 
متابعيه بـ«إنستغرام«: »أسعد ذكرى لي 
تتويجي مع املنتخب اجلزائري بكأس أمم 
وأضاف«أصعب  مبصر«،   2019 إفريقيا 
ديفوار،  كوت  كانت  البطولة  يف  مباراة 
عاد  حينما  عشتها  رعب  حلظة  وأكبر 
النهائية«،  باملباراة  الفار  لتقنية  احلكم 
أزعجني  مهاجم  »أكثر  أيضا  وأشار 
جمهوره  وعن  كوجيا«،  اإليفواري 
رائعة،  اجلماهير  »أغلبية  قال  املفضل 
ولكن جماهير شباب قسنطينة ومولودية 
سبب  أن  وأوضح  األفضل«.  اجلزائر 
احلالي،  الوقت  يف  للوطن  عودته  عدم 
إلى عدم وجود رحالت لألراضي  يعود 
اجلزائرية من اململكة العربية السعودية، 

أفضل  من  باليلي  »يوسف  وأردف 
وعيسى  زاملتهم،  الذين  الالعبني 
صارم  جزائري  العب  أكثر  مندي 
»ما  علق  مستقبله  وبشأن  ومنضبط«، 
زال لدي عقد رفقة الشباب وملتزم به، 
نعم سأستمر باملوسم املقبل«، وخاطب 

جماهير الشباب »واهلل أحبكم، وعمري 
بالعكس  الشيء،  هذا  استغليت  ما 
يغلطكم  ال  منكم،  قوتي  أستمد 
أحد«، ويف صراع األفضل عربيا، مال 
حساب  على  محرز  رياض  مواطنه  إلى 

محمد صالح.

ابدى ثقته في قدرة األطباء على الفوز في النهاية

 زطشي: »نخوض مباراة الحياة أمام كورونا«

ميالن يتمسك بموقفه من رحيل بن ناصر
متسك نادي ميالن مبوقفه من إمكانية رحيل العبه الدولي اجلزائري، إسماعيل بن ناصر، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة. ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو«، فإن ميالن ال يفكر على اإلطالق يف رحيل إسماعيل بن ناصر، الذي 
يتمتع باهتمام متزايد من جانب باريس سان جيرمان. وأجرى سان جيرمان، اتصاالته مبسؤولي ميالن، لالستفسار عن 
مدى إمكانية بيع بن ناصر هذا الصيف. وأشار املوقع إلى أن إسماعيل بن ناصر بات ركيزة أساسية داخل ميالن، ويعتبر 

من أفضل الالعبني يف خط الوسط.
وجنح بن ناصر يف التأقلم سريًعا مع أجواء ميالن هذا املوسم، بعد انتقاله إليه الصيف املاضي قادًما من إمبولي مقابل 

16 مليون أورو.

الزلفاني،  يامن  التونسي  دعا 
مدرب شبيبة القبائل، القائمني على 
تسيير كرة القدم اجلزائرية، برفع عدد 
األولى،  الدرجة  ألندية  األجانب 
ومنح  البطولة،  مستوى  لتحسني 
لالحتكاك  احملليني  لالعبني  الفرصة 

باملستوى العالي.
أنَّ  »الحظت  الزلفاني  وقال 
متقارب  اجلزائرية  األندية  مستوى 
جيًدا،  مردوًدا  يقدمون  إنهم  للغاية. 

الكثير  حتسني  إلى  بحاجة  لكنهم 
أنَّ  »أعتقد  وأضاف  األمور«،  من 
الالعبني األجانب أصبح  زيادة عدد 
ضرورًيا لرفع املستوى، وحتى تتمكن 
جيدة  نتائج  حتقيق  من  األندية 
إلى  إضافة  األفريقية،  بالبطوالت 
الفرصة  اجلزائري،  الالعب  منح 
أن  »أمتنى  وتابع  إمكانياته«،  لتطوير 
الكروي  الشأن  على  القائمون  يتخذ 
يف  نظرائهم  مثل  قراًرا  باجلزائر، 

املغاربة  الالعبني  واعتبار  تونس، 
واحًدا،  بلًدا  نعتبر  فنحن  محليني، 
مبا أننا منتلك نفس العادات، ونتكلم 
على  »يجب  وأمت  اللغة«،  نفس 
العبني  انتداب  اجلزائرية  األندية 
ومع  اإلضافة،  تقدمي  على  قادرين 
الكثير  هناك  للفرق.  احترامي  كل 
من الالعبني األجانب يف اجلزائر، ال 

يقدمون ما يشفع لهم باللعب هنا«.

مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني:

»زيادة عدد الالعبين األجانب أصبح ضروريا لرفع المستوى«

نيس يرفض تفعيل بند الشراء في عقد 
آدم وناس

حسم نادي نيس الفرنسي، اول أمس، موقفه من تفعيل بند الشراء يف 
عقد الدولي اجلزائري، آدم وناس، املعار من نابولي اإليطالي. وذكر نيس، يف 
بيان عبر موقعه الرسمي »كما كان احلال مع رضا دورماسي وموسى واغي، 
حيث انتهت مغامرتهما مع النادي اول أمس، ونعلن أنه لن يفعل بند الشراء 
يف عقد آدم وناس«. وأضاف البيان أن الالعب، شارك يف 16 مباراة بالدوري 
مثلها  وصنع  أهداف   4 حيث سجل  الكأس،  يف  مواجهات  و3  الفرنسي، 
لزمالئه. واختتم نيس بيانه بتوجيه الشكر لوناس، الذي ساهم يف احتالل 
الفريق للمركز السادس، خالل موسم 2020/2019، الذي تعرض لإللغاء 
بسبب أزمة فيروس كورونا املستجد، متمنيا لالعب اجلزائري التوفيق. كما 
أعلن النادي أيضا أنه لن يفعل بند شراء الدمناركي، ريزا دورميسي، املعار 
من التسيو اإليطالي. وأنهى نيس مشواره هذا املوسم محتال املركز السادس، 

برصيد 41 نقطة، متخلفا بفارق األهداف عن رميس اخلامس.
وساهم وناس يف تتويج اخلضر بكأس أمم إفريقيا، العام املاضي يف مصر، 

حيث سجل هدفني يف شباك تنزانيا، خالل دور املجموعات.  

ستكون مؤهلة الى االلعاب األولمبية   
إعادة برمجة البطولة االفريقية للجيدو 

ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلين
االلعاب  الى  املؤهلة  وسيدات،  رجال  للجيدو  االفريقية  البطولة  جترى 
حسبما  باملغرب،  وديسمبر  نوفمبر  شهري  الى  اليابانية،  بطوكيو  األوملبية 
علم اول أمس، من النائب األول لرئيس االحتاد االفريقي للجيدو، اجلزائري 
محمد مريجة. وصرح مريجة »قررنا إعادة برمجة البطولة االفريقية لكل من 

الفردي وحسب الفرق من 28 نوفمبر الى الفاحت ديسمبر املقبلني باملغرب«.
وكانت املنافسة مبرمجة ما بني 25 و 27 جوان املقبل يف نفس البلد، اال 
انها تأجلت بسبب تفشي جائحة كورونا. وأفاد ذات املسؤول »انه موعد هام 
كونه يسمح للمصارعني بحصد اكبر عدد من النقاط بهدف حتسني مركزهم 
املنافسة، سيكون  أوملبياد طوكيو«. وعلى غرار هذه  الى  للتأهل  الترتيب  يف 
الرياضيون األفارقة أمام فرصة حلصد نقاط إضافية حتسبا للتأهل الى األوملبياد 
هاتني  وكانت  وياوندي.  داكار  من  بكل  القاريتني  الدورتني  مبناسبة  املقبلة 
الدورتني مقررتني شهر نوفمبر املقبل ليتم تأجيلهما الى تاريخ الحق، حسب 
نفس املتحدث. كما مت تأجيل البطولة القارية لفئتي االشبال واالواسط ذكور 
واناث بتونس، حيث كانت مقررة من 7 الى 10 سبتمبر القادم لتتأجل الى 
نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر. أما فيما يخص بقية املنافسات فقد ألغيت الى 

اشعار آخر، يقول عضو املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي للجيدو. 

بتزكية من اللجنة الدولية البرالمبية   
المنتخبان الجزائريان رجال وسيدات 
لكرة الجرس يشاركان في موعد طوكيو

رجال  اجلزائريني  املنتخبني  تأهل  البراملبية،  الدولية  اللجنة  رسمت 
 24 من  برمجتها  اعيد  التي  بطوكيو،  البراملبية  األلعاب  الى  وسيدات، 
لرياضة  اجلزائرية  االحتادية  من  علم  حسبما   ،2021 سبتمبر   5 الى  أوت 
الفدرالية اجلزائرية رسالة رسمية  من  الهيئة  االحتياجات اخلاصة. وتلقت 
الهيئة الدولية تتضمن ضرورة تأكيد مشاركة الفريقني الوطنيني لكرة اجلرس 
بذلك   لترسم  املشاركني،  قائمة   غلق  قبل  بطوكيو،  البراملبية  االلعاب  يف 

تأهل منتخبي الرجال والسيدات الى املوعد االوملبي.   
التي جرت مبصر يف  االفريقية  البطولة   بلقب  اجلزائريان  املنتخبان  وتوج 

مارس املاضي  واملؤهلة الى االلعاب البراملبية طوكيو 2020.
وعلى الرغم من تأهل الالعبني اجلزائريني، فانه كان عليهم انتظار قرار 
الى  التأهل  موضوع   والرسمي يف  النهائي  للفصل  البراملبية  االوملبية  اللجنة 
التي  البراملبية  لأللعاب  التأهيلية   الدورة  قوانني  وتنص   .2020 براملبياد 
تشرف على منافستها االحتادية الدولية لرياضات ضعاف البصر، ان اعتماد 
املنافسة رسميا، مرهون مبشاركة  ما ال يقل عن اربعة منتخبات وهو ما لم 
يحدث يف دورة مصر حيث اقتصرت املشاركة على  اجلزائر، مصر واملغرب 
بعد انسحاب يف اللحظات االخيرة، ملنتخبني إثنني واللذين سبق ان أكدا 
اكد  بالبرازيل،   2016 طبعة  بعد  الثاني  وهو  التأهل  وبهذا  مشاركتهما.  
 8 برصيد  القاري،  الصعيد  على  تفوقهما  اجلرس  لكرة  اجلزائريان  املنتخبان 

القاب افريقية للرجال يف تسع طبعات والثالث على التوالي عند السيدات.
اجلزائر،  هي  الرجال  عند  طوكيو  ملوعد  املتأهلة  البلدان  ان   ذكره  جدير 
ليتوانيا، البرازيل، اليابان )البلد املنظم(، املانيا، بلجيكا، الواليات املتحدة 

االمريكية، الصني، تركيا  واوكرانيا.  
روسيا   اوملبية(،  بطلة   ( وتركيا  اجلزائر  من  تأهلت كل  السيدات  وعند 
استراليا،  الصني،  االمريكية،  املتحدة  الواليات  البرازيل،  العالم(،  )بطلة 

كندا واليابان )البلد املنظم(.
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تحت عنوان »الصورة الَمشهدية في القرآن والحديث«

ُم برنامًجا رمضانًيا  الّدكتور مفتاح خلوف يقدِّ
َمرئًيا يستحُق اإلشادَة والّتثميَن

تبنى األستاذ الدكتور مفتاح خلوف بث حصص مرئية للباحثين والطلبة والمهتمين بالنص القرآني في ليالي 
رمضان المباركة، في ظل الجائحة الراهنة التي مست العالم وااللتزام بقواعد الحجر المنزلي، في خطوة 

جريئة جدا ومبادرة هي األولى من نوعها عبر التطبيق االفتراضي على مواقع التواصل االجتماعي.

خلضر بن يوسف 

سبب  عن  خلوف  مفتاح  للباحث  سؤالنا  ويف 
قال  القرآني  النص  عن  الضوء  وتسليطه  اختياره 
بأن  خليق  القرآني  »القصص  الوطن«:  »أخبار  لـ 
يف  يشيعه  مبا  اهتمامنا  ويستأثر  انتباهنا  يستميل 
جتعلنا  أفعال  ورود  وأفعال  انفعاالت  من  األنفس 
وظروفها  واألحداث  واألدوار  األحداث  نتابع 
وأزمنتها وأمكنتها وكأننا نعايشها ونتلقفها من هذا 
ومحاولة  املوضوع  هذا  إثارة  بي  حري  كان  املنطلق 
تقدمي قراءة فيه«. أضاف الباحث املسرحي خلوف 
القرآني يشع جماال واجالال  التصويري  أن املشهد 
وهو جانب تصويري هام يف اخلطاب القرآني تتضح 
أو  تتضاد  أو  تتالصق  وهي  فيه  ء  البناء  عناصر 
مكونة  جمعيها  وتندمج  وتنضم  تلتحم  ثم  تتوازى 
التي  الكلية  الوحدة  أو  للمشهد  العام  الشكل  من 
حتتويه وكل عنصر من عناصر البناء يحمل داللته 
دالالت  مع  انسجام  يف  تتنامى  التي  اخلاصة 
الفاعل  دوره  اجلزء  يعطي  العناصر األخرى بحيث 
يف امتام الصورة أو املشهدية الكلية من ثم يبرز من 

خالل املعنى العام«.

الصورة والمشهد في القرآن الكريم والحديث
املوجود  التوافق  هذا  أن  خلوف  الباحث  منوها 
بني العناصر يشكل العالقة القائمة بني اجلزئيات 
الوحدة يف  وتتأكد  االنسجام  عليه حتقق  يترتب  مما 
واجلزئيات  األشكال  بني  واجلمع  والصورة  املشهد 
والدالالت وسيلة لتحقيق الوحدة مما يتيح للمتأمل 
واملتدبر للخطاب القرآني أن يرى منذ الوهلة األولى 
الصورة واملشهد ثم يتدرج نحو رؤية اجلزء، وحينها 

التعبيرية  الفكرة واألداة  الوحدة عن طريق  تتحقق 
الثقافة  تكون يف أوج قوتها. يضيف مستشار وزارة 
تقدميها  قبل  وتقييمها  املسرحية  األعمال  الختيار 
املشهدية  ويعرض  الصورة  يرسم  القرآن  لإلنتاج 
بحيث تتوافر له جماليات التناسق الفني يف وحدة 
جتسد  ما  وهذا  أجزائه  وتوزيع  التصويري  املشهد 
فالوحدة  السالم،  عليه  يوسف  سيدنا  قصص  يف 
التصويرية تقتضي التنويع ليتم التناسق مع األجزاء 
وتكمن داللة هذا التنويع يف أن التصوير عنصر هام 
التعبير  وأن  القرآني  اخلطاب  أسلوب  يف  أساسي 
بطبيعته  ينبض  إمنا  مجردا،  الذهن  إلى  ينتهي  ال 

بصورة حية للمعاني مكتملة.
صاحب املشروع املرئي قال إن استخدام القرآن 
الكرمي للفظ كعنصر جزئي استخدام قد يتالءم مع 
خالل  من  الكلمة  دور  يتحدد  اذ  السياق  وحدة 
املعنى العام الذي حتتشد كل العناصر إلبرازه ومن 
ثم تتغير وظيفة الكلمة كأداة فنية تعبيرية حسب 
العام  اطارها  يف  تنضوي  التي  التصويرية  الوحدة 
فاألسلوب البياني بلغ حّد اإلعجاز وكان تأثيره يف 
النفوس نافًذا ومخترًقا ألعماق النفس، فثمة تناغم 
املتآلفة  احلروف  من  ينساب  املوسيقي  اإليقاع  يف 
املتوازنة واأللفاظ مبا حتمله من دالالت  والكلمات 
يف املعنى وإيقاع النسق العام   تتالقى يف عبارات 
األلفاظ  منظومة  وتتوالى  اإليقاع  رنني  يحكمها 
والعبارات يف سياق داللي   فتعطي للمعنى عمًقا، 
ولألداء تصويًرا ينفذ إلى القلب فيهزه وإلى الوجدان 

فيرققه.
ال  خلوف  حسب  القرآني  التعبير  جمال  إن 
يتأّتى من توالي األلفاظ أو العبارات، فمجرد السرد 
يف  روعة  أو  ذاته،  على جمال يف  يدل  ال  اللفظي 

يف  التناسق  خالل  من  ذلك  يتحقق  وإمنا  أدائه، 
النسق  يف  والتناغم  املعنى،  يف  والتآلف  الداللة، 
تالزمها  بها..  خاصة  جماليات  لأللفاظ  فليست 
تكمن  ال  فاللفظ  بها،  ُنطق  أو  استخدمت  كلما 
يقبح  وقد  يجمل،  فقد  ذاته  وبالغته يف  فصاحته 
لأللفاظ  فليس  األداء،  وطريقة  األسلوب  حسب 
تآلف  يف  يكمن  حسنها  وإمنا  منفرد  ذاتي  حسن 
الداللة وانسجام املعنى مع تالؤم يف احلروف وُبعد 

التنافر ومتايز يف الصورة وتواصل يف اإليقاع.

الّلفظ القرآني يتجلى فيه اإلشعاع التصويري 
الجميل واللفظ القرآني 

به،  اخلاص  معناه  له  محدثنا  حسب  ودائما 
له  اجلميل،  التصويري  اإلشعاع  هذا  فيه  يتجلى 
والسياق،  والداللة  املعنى  حيث  من  ودقته  تفرده 
حيث  من  األمر  الح  وإن  الترادف  معه  ينتفي  مما 
مصاحبات  اللفظ  على  يضفي  فالسياق  الشكل 

داللية وتصويرية تعطيه ملمح التفرد والتميز.
الدكتور والناقد خلوف قال بأن ثلثي القرآن ورد 

سردا أي قصص مما يتوجب صناعة مشهد وصناعة 
احلدث،  هذا  يتصور  أن  القارئ  بإمكان  حدث 
ووضح وفصل وبني الفرق يف القصص القرآني بني 
مسألتي املشهد املتحرك والثابت واستشهد بحادثة 
على  مر  كالذي  أو   ﴿ البقرة  سورة  يف  عزير  النبي 
قرية وهي خاوية على عروشها ﴾، ﴿ َقالُوا اْدُع لََنا 
َربََّك ُيَبنيِّ لََّنا َما لةنها َقاَل إِنَُّه َيُقوُل إِنََّها َبَقَرٌة َصْفَراُء 
اِظِريَن ﴾ كذلك ﴿ َوَراَوَدتُْه الَِّتي  َفاِقٌع لَّْوُنَها َتُسرُّ النَّ
بَْواَب َوَقالَْت َهيَْت  ُهَو يِف َبيِْتَها َعن نَّْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَ
لك َقاَل َمَعاَذ اهلل إِنَُّه َربِّي أَْحَسَن مثواي إِنَُّه اَل ُيْفِلُح 

امِلُوَن﴾. الظَّ
كما فسر هذا املشهد بالصورة املشهدية الكاملة 
يستدعي  اللفظ  بأن  وقال  »غلََّقِت«  لفظ  وعبر عن 
وجود مكانني، مكان املغلوق واملنغلق عنه، ووجود 
ْت  »َوَقدَّ لفظ  يف  حركة  وجود  عن  تدل  أفعال 
منا  يستدعي  القرآني  النص  بأن  وقال  َقِميَصُه« 
الكرام  مرور  عليه  مير  وال  املشهدية  الصورة  جتزيئ 
وعلينا التدبر فيه مستدال بحادثة النملة مع النبي 

سليمان عليه السالم.
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من تأطير مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوهران
مشاركة 87 متنافسا في مسابقة تجويد القرآن وترتيله

يف  ومتنافسة  متنافسا   87 شارك 
القرآن  لتجويد  اإللكترونية  املسابقة 
أطلقتها  التي  حفظ(  )بدون  وترتيله 
واألوقاف  الدينية  الشؤون  مديرية 
املاضي،  أبريل  شهر  منتصف  لوهران 

حسبما علم لدى املنظمني.
وتضمنت هذه املسابقة التي تنظم 
التابعة  اإلقراء  هيئة  مع  بالتنسيق 
مقاطع  تسجيل  املذكورة  للمديرية 
 3 مدتها  تتجاوز  ال  للتالوة  فيديو 
دقائق وإرسالها إلى البريد اإللكتروني 
شبكة  على  مواقعها  أو  للمديرية 

التواصل االجتماعي.
تتراوح  أن  املتسابقني  يف  ويشترط 
ويكونون  سنة  و40   16 بني  أعمارهم 
متقنني ألحكام رواية ورش وأال يكونوا 
من املشاهير ومحتريف التالوة يف احملافل 

واملناسبات.
مشكلة  حتكيم  جلنة  وستقوم 

بتقييم  اإلقراء  هيئة  من  أساتذة  من 
جتويد وترتيل املتسابقني ويتأهل منهم 
من  واألخيرة  الثانية  للمرحلة  عشرة 

املسابقة. 
وستعلن جلنة التحكيم عن أسماء 

املسابقة  هذه  يف  الثالثة  املتوجني 
الشهر  من  األخيرة  العشرة  األيام  يف 
الفضيل عبر املوقع اإللكتروني ملديرية 

الشؤون الدينية واألوقاف.
ق.ث

 من تنظيم دار الشباب االفتراضية لتلمسان 
إطالق مسابقة »بلبل الجزائر« لألذان

 أطلقت دار الشباب االفتراضية 
»بلبل  مسابقة  مؤخرا  لتلمسان 
لألطفال،  موجهة  لألذان  اجلزائر« 
حسبما علم من املنظمني، وأوضح 
فوضيل بن يحي املكلف باإلعالم 
التي  الشباب  مؤسسات  بديوان 
االفتراضية  الشباب  دار  لها  تتبع 

لتلمسان.
لألطفال  مفتوحة   املسابقة 

البالغني من العمر أقل من 15 سنة من مختلف واليات الوطن حيث يتم 
الشباب  دار  موقع  عبر  املشاركني  طرف  من  األذان  تأدية  فيديوهات  إرسال 
االفتراضية. وشكلت جلنة حتكيم مكونة من أئمة ومنشدين لتقييم األعمال 
املشارك بها، وفق ذات املصدر. ويرتقب اإلعالن عن نتائج هذه املسابقة مع 
أواخر شهر رمضان اجلاري تزامنا مع ليلة القدر )الليلة 27 من شهر رمضان( 

فيما سيتم توصيل اجلوائز للفائزين إلى مساكنهم.
املسابقة  إقبال معتبر لألطفال على هذه  أنه مت تسجيل  وأشار بن يحي 
الفتا يف هذا الصدد أن املوقع اإللكتروني لدار الشباب االفتراضية تلقى عدة 

فيديوهات.
ق.ث
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عبد اهلل مجبري

احلجر  من  التخفيف  إجراءات  بعد 
زاول  احلكومة  بها  أمرت  التي  الصحي 
وفتحت  أنشطتهم  مختلف  أدرار  جتار 
لم  الذين  املواطنني  أمام  أبوابها  احملالت 
التي  احلرارة  درجات  وال  الصوم  ال  يثنهم 
عن  محسوسا  ارتفاعا  األيام  هذه  تعرف 
محالت  عرفت  حيث  حاجياتهم  اقتناء 
من  كبيرا  إقباال  واألحذية  املالبس  بيع 
تدابير  يحترموا    لم  الذين  الزبائن   طرف 
19 حيث سجلت  كوفيد  وباء  من  الوقاية 
احملالت التي تبيع مالبس النساء اكتظاظا 
أصحاب  التزام  عدم  وكذا  بداخلها  كبير 
أشارت  التي  الوقاية  بشروط  احملالت 
الهيئات التنفيذية يف تنظيم العودة لبعض 
كاستعمال  االقتصادية    النشاطات 
املعدنية  للنقود  معقمة  ومواد  الكمامات 
وحتديد العدد الذي يدخل إليها فضال عن 
هذه  ولكن  الزبائن  بني  التباعد  مسافات 
جراء  احلائط  عرض  ضربت  اإلجراءات 
مضاعفة  يريدون   والتجار  الزبائن  تهافت 
استياء  خلف  الذي  .األمر  مدخولهم  
بدورهم  الذين  املدني  واملجتمع  الساكنة 
بضرورة  بهلول  العربي  الوالية  والي  طالبوا 
التي  للكارثة  نظرا  احملالت  هذه  غلق 
أمام  مفتوحة  تركها  من  ستنجر  كانت 

املواطنني يف ظل ارتفاع اإلصابات املؤكدة 
بفيروس كورونا التي وصلت إلى 40 حالة 
60 حالة مشتبه  إيجابية يقابلها أكثر من 
بإصابتها.هذا وقد أصدر  والي والية أدرار 
العربي بهلول ليلة البارحة  بيانا رسميا مت 

أدرار  لوالية  الرسمية  الصفحة  على  نشره 
على التواصل االجتماعي  قرر  من خالله 
األلبسة،  التجارية  احملالت  غلق  الوالي 
التجميل  مستلزمات  محالت  األحذية، 
محالت  احلالقة،  صالونات  والعطور، 

الكهرومنزلية،  اإللكترونية  األجهزة  بيع 
استحسن  احللويات.فيما  بيع  محالت 
إطار  تأتي يف  التي  اخلطوة  هذه  األدراريون 

احلفاظ على صحة املواطن.

 عدم احترام المواطنين لتدابير الوقاية

أدرارتعاود غلق أنشطتها

أدرار

عائلة تناح بحي قراوي تناشد المحسنين 
من أجل عالج ابنها

بأدرار  تناح  عائلة   تناشد 
،واحمللية  الوطنية  السلطات 
على رأسها والي أدرار، و ذوي 
،واجلمعيات  الرحيمة  القلوب 
بتكلفة عالج  التكفل  اخليرية  
الذي  الشاب   ميلود  ابنهم 
يعاني من مرض ألزمه الفراش  
ملدة 7 سنوات علما أن املريض  
املستشفيات  معظم  باب  طرق 
العالج  ولم يجد هناك أمل يف 
بدولة  بالعالج  نصحه  مت  لكن 

األردن التي يوجد  فيها بصيص أمل  للعالج والشفاء بإذن اهلل لكن املشكل العويص 
والعقبة  هو تكلفة العالج الباهضة التي ال تستطيع عائلته توفيرها مبفردها واملقدرة ب 
)80 مليون سنتيم(.هذا وحسب الرد الذي تلقاه من املستشفى اإلسالمي باألردن 
بأن  واألعصاب  الدماغ  أمراض  اختصاصي  وهو  رياالت  عبدي  الدكتور  طريق  عن 
مانع يف حضوره  الدماغ واألعصاب وال  تقييم يف عيادة  إعادة  إلى  املريض بحاجة  
.كما أشارت الرسالة إلى يف حالة قدومه فيرجى إعالمهم حتى يستقبلونه يف املطار 

ويحضرون معهم سيارة اإلسعاف لنقله.
   عبداهلل مجبري

سكيكدة 
»نفحات ربانية« مديرية الخدمات الجامعية 

تجمع بين الطلبة المقرئين
الذي لقي رواجا كبيرا وسط األساتذة  والدكاترة والطلبة  السابعة  لقاء  بعد سلسلة 
حول املواضيع التي مت التعرض إليها خالل األعداد السالفة ليصل حلد اآلن إلى العدد 
الثامن إال أن هذا لم مينع  مديرية اخلدمات اجلامعية حتت إشراف مديرها خالد بن قارة 
عن طريق اإلقامة اجلامعية احلدائق سبعة إلى الشروع يف سلسلة أخرى تكون كل ليلة من 
ليالي اخلميس حتت اسم – نفحات ربانية – جتمع بني الطلبة املقرئني لكتاب اهلل بترتيل 

وأحكام التالوة وبني شاعر الرسول صلى اهلل عليه وسلم .
وحسب تصريح مدير اخلدمات اجلامعية خالد بن قارة, كما وعد سابقا  فإن السلسلة 
مفتوحة  فهي  الشعراء  أما   ، الوطن  مديريات  الطلبة من جميع  مفتوحة جلميع  الدينية 
للجميع دون استثناء املهم يحمل كلمات تكون يف مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم .

وأضاف بالقول: »لقد أخذنا الطالب عبد املجيد ذهبي من مديرية اخلدمات اجلامعية 
وإبداعا  أجرا  بها  لنأخذ  تعالى  اهلل  لكالم  عطرة  لقراءة  فاحتة  لتكون  عدد  كأول  الوادي 
وتعارف ملواهب القطاع، أما الشاعر محمد حراث من والية الشلف الذي سيحمل قصيدة 

يف مدح خير األنام صلى اهلل عليه وسلم تكون فاحتة العدد األول .
كما أكد مدير اخلدمات بأن املشاركة مفتوحة للجميع خالل شهر رمضان املعظم أو 

بعد هذا الشهر الفضيل .
والدينية  اإلبداعية  الفضاءات  هذه  بأن  قاري  محمد  سبعة  اإلقامة  مدير  ليضيف 
الثقايف واإلبداعي وخلق منصات ثقافية  والثقافية هي فرصة لفرض األفكار والتعارف 
اليكترونية أكثر تطورا وتواكب الرقمنة الثقافية يف ظل تطورات العالم ويف ظل الظروف 
الصعبة التي وتبقى مديرية اخلدمات اجلامعية سكيكدة تصنع السبق واحلدث الوطني 

يف ظل الوباء واحلجر الصحي والظروف العاملية الصعبة .
جمال بوالديس
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المدير العام المسير
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SIA الوسط
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

كتب األديب الروسي مكسيم غوركي 
بحدس  األم  رواية   )  1936 ـــ   1868  (
عجيب. لقد أجنز العمل يف سنة 1898، 
لينشر يف 1904. الغريب أّن هذا األثر أّرخ 
لثورة محتملة، ويشهد الساسة واملثقفون 
البلشفية  الثورة  يف  بطريقته  أسهم  أنه 
)1917(. ذلك أّن تفاصيل كثيرة يف هذا 
الكتاب تتجاور وحركية املجتمع الّروسي 
لينني  الزعيم  عليه  أثنى  لذا  آنذاك. 
تأسيسا  كتبت  التي  الهاالت  من  وعّده 
الذي  املتقدم  الوعي  من  مخزون  على 

سيساعدالعمال واملسحوقني.
الرواية  هذه  استغاللسياسيون 
فيها  يفكر  لم  ألغراض  ووظفوها 
يف  صنفت   1934 عام  ويف  الكاتب، 
املدرسة  االشتراكية،  الواقعية  خانة 
اجلديدة التي ستنتشر يف بعض البلدان، 
الكتاب  بعض  مع  العربية  البالد  ويف 
اليساريني الذين تأثروا بالشيوعية.ومع أّن 
خصوصية البالد العربية كانت مختلفة، 
فقد ظهرت تأثيرات متنوعة بفعل التوجه 

األيديولوجي.
منتشرا،  األدبي  التوجه  هذا  أصبح 
التأثيرية  القّوة  من  األم  رواية  وكانت 
فلم  غوركي  مرجعا.أّما  غدت  بحيث 
االشتراكية«، وال  »الواقعية  يعرف  يكن 
الفنية واجلمالية و«الثورية« التي  املسائل 
حتدث عنها النقاد واستثمرتها األنظمة، 
التي  الالحقة  بالكتابات  أذى  أحلق  ما 
وقعت حتت ضغط السلطة، إذ لم متّيز بني 

االلتزام كخيار واإللزام كإمالء.
نصوص  سقوط  يف  ذلك  سيتجلى 
جلماعاحتاصرت  بالدعاية  امتألت 
ألنها  أو  مختلفة،  ألنها  إبداعية  أعماال 

انطلقت من متوقعامتختلفة يف نظرتها إلى 
املادة السردية، ما أدى إلى توقف بعض 
اآلخرين،  وهجرة  الكتابة  عن  الكّتاب 
الذي  الكاتب  سوجلنتسني،  هؤالء  ومن 
إنه  الفرنسيني  الرؤساء  أحد  عنه  قال 

أحسن منوذج ثقايف قّدمه القرن.
ومع أّن البالد العربية لم تكن منقوصة 
وقعت  فقد  التفكير  أحادية  مرض  من 
أدجلة  يف  تتمثل  ثانية  قطبية  أحادية  يف 
أنهم  الكتاب  أن يكتشف  اإلبداع، قبل 
لقد كتب مكسيم  ذواتهم.  ابتعدوا عن 
غوركي انطالقا من محيطه ومن مقّومات 
إلى منطق عيني. التي حتتكم  مجتمعه 

املستقبل،  قراءة  يف  أفلح  قد  كان  وإذا 
لذلك،  أّهلته  كثيرة  عوامل  هناك  فألّن 
املجتمع.  تفاصيل  ومنها معرفة مختلف 
أّما ما حدث الحقا، يف بعض الروايات 

فكان استنساخا.
تكمن عبقرية األمفي رسم تفاصيل 
19 سنة من  بعد  دقيقة ألحداث ستقع 
تعكس  مرايا  أنها  أي  الرواية،  كتابة 
احلاضر واملستقبل بقدرة استثنائية.كيف 
احلراك  بهذا  يتنبأ  أن  غوركي  استطاع 
ويؤثر يف املجتمع والسياسة؟ هناك ثقافته 
وجتربته وارتباطه مبقوماته وصيرورة الواقع، 

وهناك قوة املتخيل.
خرافيا  كائنا  بافلوف  البطل  يبدو  ال 
أو أسطوريا أو سحريا، كما األم، الشيء 
االنهزاميني  عن  مييزهما  الذي  الوحيد 
والعبثيني هو إميانهما بالغد، بالقدرة على 
التغيير، وألّن الهدفمشترك، فقد امتزجا 
آلت  جماعية  بطولة  يف  العاملة  بالطبقة 
إلى تقويض أركان التفاوت الطبقي الذي 

كرسه النظام القيصري.

أسست الرواية على فرضيات مقنعة، 
ذلك  من  أيديولوجي  صخب  أّي  دون 
النوع الذي قّيد األدب يف فترات تاريخية 
حساسة جعلته يتحدث عن مجتمعات 
مرتبطا  »األم«  جناح  كان  مثالية،وإذا 
كان  الكاتب  فألّن  مخصوص،  بكيان 
محيطا بشخصياته يف مرحلة ليست إال 
ومن  تاريخية،  لتراكمات  نتيجة حتمية 
ثم إمكانية توجيهها وفق مسار سردي ال 

يتناقض وطبيعة املجتمع.
حقيقية،  مهارة  اجلهد  هذا  يف  هناك 
ارتقت  التي  هي  غوركي  نباهة  وكانت 
لقد  عاملي.  مستوى  إلى  بالرواية 
قراءة  يف  فارقة  موهبة  ذا  مهندسا  كان 
أهمية  ذا  بالشعب  ارتباطه  الواقع،وكان 
يف اإلحاطةباجلزئيات التي وردت يف هذا 
البلشفية،  الثورة  يف  أسهم  الذي  العمل 
تقليده  حاولت  التي  التجارب  أّن  بيد 
سقطت يف الدعاية وأساءت إلى األعمال 

الكالسيكية الكبيرة.
البلشفية  الثورة  من  سنني  بعد 
احتكرت األنظمة حرية األدب، وخاصة 
ـــ   1878( ستالني  جوزيف  عهد  يف 
1953( وأندريه جدانوف، وزيره للدعاية 
أن  وبدل   ،)1948 ـــ  والثقافة)1896 
تابعا  أصبح  املتخيل  يف  األدب  يستثمر 
يف  جدانوف  السياسية.قال  للقرارات 
)1934(:«يجب  للكتاب  األول  املؤمتر 
النفوس  مربيي  يكونوا  أن  الكّتاب  على 
كافية  الوصية  هذه  وكانت  البشرية«، 
يف  رغب  الذي  األدب  من  جزء  لتدمير 
تأسيسا  النظام،  احتكار  من  اإلفالت 

على رؤيته وعلى قناعاته. 
لم  الثورة؟  بعد  مبا  غوركي  تنبأ  هل 

تنشر الرواية إلى هذه الفترة التي ستعقب 
التحول األعظم، رمبا كتم ذلك ولم يفعل 
تنبؤاته.ماذا  يف  نوسترادموس  فعله  ما 
حدث الحقا؟ كتب ميخائيل بوجلاكوف 
املسرحية،  الرواية  بعنوان:  مثيرة  رواية 
يطبع  لم  حظا.  أقّل  بوجلاكوف  وكان 
كتابه الذي وفق مابني احلقيقة واخليال. 
النسخ،مّت  بآالف  وزع  املخطوط،  لكن 
تصويره بطرق سرية وقرأه ماليني الناس، 
وقد يكون هذا الكتاب من أكثر الكتب 
مقروئية، قبل أن يسمح بطبعه بعد عدة 

أعوام من تأليفه.
الرواية بسخرية الذعة احلصار  نقلت 
يف  التعبير  حرية  على  ضرب  الذي 
تنبأ  الذي  األفضل«  »الغد  مجتمع 
املسرحية  الرواية  وكانت  غوركي،  به 
مأسوية يف أبعادها، رغم أنها تبدو مسلية 
عن  شواهد  تقدمي  ميكن  جتلياتها.ال  يف 
إلى  يحتاج  النص  ألّن  السلطة،  جنون 
يف  يختزله  ملخص  إلى  وليس  قراءة، 
ميخائيلبولكجاكوف  أن  املؤكد  مقاطع. 

قام بتخريب جهاز احتكر احلقيقة.
لقد جاءت هذه الرواية مفارقة للكتابات 
الصنمية التي غدت ذيال للسياسة. كما 
لذا  أحادي.  خطاب  بهيمنة  تنبأت 
اعتبرت مبشرة بثورة على أدب الدعاية، 
الغد  وليس  مختلف،  لغد  ومقدمة 
وهكذا  احملتشدات،  أنتج  الذي  األفضل 
يافتوشنكو،  ظهرت أصوامتناديةبالتغيير: 
 ، جلنتسني سو ، ف تو ا حمز ، تني سبو ا ر
وكانت هذه األصوات ذات صدى عاملي 

أعادت لألدب بعض ألقه القدمي.
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رواية األّم 
وما بعدها

بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	
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بكِل صراحٍة، أمَلُس صدًقا 
حة، عبد  يف كالِم وزير الصِّ
الرحمان بوزيد؛ وأنا أتاِبُع 
َتصريحاِته وَتدّخالِته بني 
الَفينِة واألخَرى يبُدو لي 

ياسِة  الرجُل بعيًدا عن السِّ
ة، قريًبا من  ياسويَّ السِّ

دق، ُمجاِورا للَحقيقِة.  الصِّ
أنا أحتّدُث عن َتعاُمله 

وَتسِييره ِملفَّ وباِء كورونا. 
بيِب  وهنا، ُرمبا َعقليُة الطَّ

واخَلبيِر ألقْت بِظاللها 
ياسي  على الوزيِر السِّ

امُلراِوغ.
فِعندَما يقوُل الوزيُر 

إّن ُكورونا َسيطوُل أَمُده 
وإّننا ُمطالُبون بالّتعاُيش 
معه مبزيٍد من احِليطة 

جُل يتكّلُم  والِوقاية، فالرَّ
مُبعطياٍت علمّيٍة وِطبّية، 

أثبَتتها األياُم، ولعلَّ 
تأكيَده أن دخوَل فصِل 
احَلّر لن َينَع الَفيروَس 
من االنتشاِر يف اجَلزائِر 
أو يف الُبلداِن اخَلليجّية 
التي تشهُد طقًسا حاًرا؛ 
فالوزيُر ُمِحٌق؛ إذ ُتبِرز 
امُلعطياُت َيومّيا أّن دوَل 

اخلليِج )السعودية، 
اإلمارات، الكويت..( 

تسّجُل ارتفاًعا يف ِنسبِة 
اإلصاباِت من يوٍم إلى 

آخَر؛ ومعَنى هذا الكالِم 
يف  أّن امُلراهنَة على الصَّ

للقضاِء على الَفيروس قد 
ال َتكوُن حاًل ِمثالّيا. وأنَّ 
حتقيَق الِوقايِة كفرِض 

َعني على كلِّ ُمواطٍن يبَقى 
احللَّ والِعالَج امُلثَلَينِي.

لكنَّ الوزيَر عبد الرحمان 
ُر لنا بعَض  بوزيد، ُيقطِّ

م  َشذراِت األمِل حنَي ُيقدِّ
ُمقاربًة تتمّثُل يف أّن 

السيطرَة على الَفيروِس 
القاتِل تكُمن يف َتقليِص 
عدِد الَوفياِت وِنسِبها، 

بينما يبَقى ارتفاُع عدِد 
اإلصاباِت غيَر ُمخيٍف.

 وحسَب َفهِمنا هِذه 
امُلقاربِة، فإّن وجود 

إصاباٍت دوَن تسجيِل 
وفياٍت يعِني أّن الفيروَس 

يقترُب لُيصبَح مثَل 
اإلنفلونزا امَلوسمّية، فقط 
ظافِة  َيتطّلب مزيًدا من النَّ
والِوقايِة باحترام َمسافاِت 
عقيم  األمان، الّتطهيِر والتَّ

وارتداِء الَكّماماِت التي 
ينبغي أن ُيصِبح وضُعها 

ا، خاصًة واملواطننَي  إجبارّيً
أبَدوا تالعًبا وتهاوًنا 
حة الُعمومّية. بالصِّ

تسجيُل 159 إصابًة بـ »كوفيد 19« و6 وفيات 
 الجزائر ُتحصي 130 حالَة شفاِء في 24 ساعًة

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

العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف  اللجنة  الناطق الرسمي باسم  وأوضح 
اجلزائر، الدكتور جمال فورار، أّن إجمالي عدد املرضى املتماثلني للشفاء ارتفع 
ليبلغ 2197 حالة شفاء. كما كشف املتحدث عن تسجيل 159 حالة إصابة مؤكدة 

جديدة، ليرتفع إجمالي عدد احلاالت املصابة بالوباء إلى 4997.
بالفيروس،  املصابني  املرضى  بني  وفيات   6 تسجيل  ذاته، مت  املتحّدث  وحسب 

ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 476 ضحية.
خالد دحماني

الوطني  اجليش  أركان  رئيس  استذكر 
الشعبي بالنيابة، اللّواء السعيد شنڤريحة، 
جرائم   ،1945 ماي  الـ8  ذكرى  مبناسبة 

االحتالل الفرنسي.
ويف اليوم الثالث من زيارة اللواء شنڤريحة 
ببشار،  الثالثة  العسكرية  الناحية  إلى 
ترأس اجتماع عمل مبقر القيادة اجلهوية، 
مشاة  األربعني  الفرقة  وحدات  وتفقد 
احليوية  األهمية  على  وأكد  ميكانيكية. 
العسكرية،  الناحية  هذه  تكتسيها  التي 
وحداتها  به  تقوم  الذي  الفعال  والدور 
احلدودي  الشريط  طول  على  املنتشرة 
من  البالد  تأمني  يف  االختصاص  إلقليم 
رئيس  واآلفات.وحتدث  التهديدات  كل 
أركان اجليش بالنيابة عن مجازر 8 ماي 
1945، والتي ارتكبها االستعمار الفرنسي 

يف حق اجلزائريني.
على  ونحن  نلتقي  »كما  شنڤريحة:  وقال 

 ،1945 ماي  الثامن  مجازر  ذكرى  إحياء  أبواب 
أذهان  يف  راسخة  ستبقى  التي  الذكرى  هذه 
األجيال التي لن تنسى أبدا أبشع املجازر التي 
العشرين،  القرن  يف  البشرية  حق  يف  ارتكبت 
ودرسا  تاريخ اجلزائر  فكانت محطة حافلة يف 
مرحلة  للدخول يف  اجلزائري  الشعب  استوعبه 
حريته  استرجاع  أجل  من  املسلح  الكفاح 

واستقالله«.
الفرقة  بالنيابة  اجليش  أركان  رئيس  ودعا 
الوحدات  وكافة  ميكانيكية،  مشاة  األربعني 
القتالية العاملة على مستوى الناحية العسكرية 
واملخلصة،  املثابرة  اجلهود  ملواصلة  الثالثة 
وبذهنية واعية، ومدركة ألبعاد املهام الدستورية 
سليل  الشعبي  الوطني  للجيش  املوكلة  العظيمة 
وقفة  اللّواء  وقف  كما  الوطني.  التحرير  جيش 
بن  “مصطفى  البطل  الشهيد  روح  على  ترحم 

بولعيد” الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه.
خ.د

بلسان :ريـاض هويـلي

العزيز  عبد  األول،  الوزير  ترأس 
اجتماًعا  األربعاء،  أمس  جراد، 
عن  التحاضر  بتقنية  للحكومة، 
بُعد، تضمن دراسة مشاريع تنفيذية 

خصت عدة قطاعات.
لدراسة مشروع  االجتماع  ص  وُخصِّ
مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم 
باإلضافة  العلمي،  والبحث  العالي 
تنفيذي  إلى دراسة مشروع مرسوم 
عن  فضال  الثقافة،  بقطاع  يتعلق 
دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق 

بقطاع البيئة والطاقات الـمتجددة.
من  عرض  إلى  االستماع  مت  كما 
واملواصالت  البريد  وزير  تقدمي 
مخطط  حول  والالسلكية  السلكية 
اإلنترنت،  وتدفق  الربط  لتحسني 
وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع 
القطاعات. واستمعت احلكومة إلى 
الـمؤسسات  عرض من تقدمي وزير 
الناشئة  واملؤسسات  الصغيرة 
مشروع  حول  املعرفة  واقتصاد 
لدعم  صغيرة  مؤسسات  إطالق 
النقل اجلوي على مستوى الهضاب 

العليا واجلنوب اجلزائري.
عرض  إلى  املجلس  استمع  كما 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  قّدمه 
العلمي يتعلق بتقدمي مشروع مرسوم 
تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية 
والبيئة  املتجددة  الطاقات  يف  عليا 
ستدعم  التي  املستدامة،  والتنمية 
األجهزة واألدوات الضرورية لتنفيذ 

الـمقررة  الطاقوي  االنتقال  سياسة 
وتتمثل  احلكومة،  عمل  مخطط  يف 
جديدة  ُشعب  تطوير  يف  مهمتها 
الطاقوي  باالنتقال  تتعلق  للتكوين 
البحث  نشاطات  يف  واملساهمة 
واالبتكار التكنولوجي يف شراكة مع 

القطاع االقتصادي.
احلكومة  أعضاء  استمع  ذلك،  بعد 
الثقافة  وزيرة  قدمته  عرض  إلى 
تنفيذي  مرسوم  مبشروع  يتعلق 
يحدد تنظيم وسير املركز اإلقليمي 
الثقايف  التراث  لصون  باجلزائر 
الفئة  )من  إفريقيا  يف  املادي  غير 
حيث  اليونسكو،  رعاية  حتت   )2
كيفيات  املرسوم  مشروع  يحدد 
تنظيم وسير هذا املركز ذي الطابع 
اإلقليمي الذي يستمد أساس إنشائه 
من االتفاق بني احلكومة اجلزائرية 
بباريس  الـموقع  اليونسكو  ومنظمة 
ومن   ،2014 فيفري   28 بتاريخ 
الـموكلة  الرئيسية  الـمهام  ضمن 
يف  املساهمة  اإلقليمي  املركز  لهذا 
التعريف اجلّيد بالتراث الثقايف غير 
املادي وتثمني نتائج البحث يف هذا 

املجال.
استمعت  ذلك،  عن  فضال 
وزيرة  قدمته  عرض  إلى  احلكومة 
يتعلق  املتجددة  والطاقات  البيئة 
يحدد  تنفيذي  مرسوم  مبشروع 
التخصيص  حساب  تسيير  كيفيات 
الذي   )065 ـ   302( رقم  اخلاص 

للبيئة  الوطني  “الصندوق  عنوانه 
هذا  مشروع  يهدف  والساحل”. 
مدونة  حتديد  إلى  الـمرسوم 
إيرادات ونفقات حساب التخصيص 
الذي   )065 ـ   302( رقم  اخلاص 
للبيئة  الوطني  “الصندوق  عنوانه 
الـمادة  ألحكام  طبقا  والساحل”، 
128 من قانون الـمالية لسنة 2020.
إلى  احلكومة  استمعت  وأخيرا، 
املؤسسات  وزير  قدمه  عرض 
الناشئة  واملؤسسات  الصغيرة 
مشروع  حول  الـمعرفة،  واقتصاد 
لدعم  صغيرة  مؤسسات  إطالق 
النقل اجلوي على مستوى الهضاب 

العليا واجلنوب اجلزائري.
ويندرج هذا املشروع يف إطار تفعيل 
واالجتماعي  االقتصادي  النشاط 
الهضاب  مناطق  مستوى  على 
خصوصا  ويهدف  واجلنوب،  العليا 
بالتاكسي  النقل  نشاط  تطوير  إلى 
خفيفة  طائرات  بواسطة  اجلوي 
تتراوح مقاعدها بني 6 و11 مقعًدا، 
منصة  طريق  عن  معقول  بسعر 
تصميم  حول  تفصيله  ويف  رقمية، 
وكذا  جتسيده  وكيفيات  الـمشروع 
من  االقتصادي  النشاط  على  أثره 
صغيرة  مؤسسات  إنشاء  خالل 
تعميق  إبراز ضرورة  مت  ومتوسطة، 

الدراسة إلنضاج هذا الـمشروع.
خ.د

خالل اجتماع احلكومة يوَم أمس 

الحكومُة تدرُس مشروَع »التاكِسي الجوي« في الهضاب والَجنوب 

يف بيان أصدرُه وكيل اجلمهورية 

يين كشُف تفاصيِل َجريمة القتِل التي هّزت الْتبسِّ
 

كشف وكيل اجلمهورية لدى محكمة تبسة، أول أمس، يف بيان رسمي حتوز »أخبار الوطن« 
نسخة منه، عن تفاصيل جرمية القتل التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة .

وحسب البيان ذاته، فإن قضية القتل التي تداولها الشارع التبسي، وكذا مختلف مواقع 
التواصل االجتماعي، تعود فصولها إلى تاريخ 30 أفريل 2020 بنحو نصف ساعة قبيل 
اإلفطار، حني وقع شجار بني شخصني يقيمان باحلي نفسه، وهما )ع.م.ل(و )ح.ن(، ليقوم 
املدعو )ع.م.ل( بعد ساعة من الشجار بدهس الضحية )ح.ع( بالسيارة، وهو شقيق املدعو 
)ح.ن( والذي تشاجر مع اجلاني قبل اإلفطار، وجرى جر الضحية بالسيارة على مسافة 
القتيل أنفاسه على مستوى  ليلفظ  18 مترا بشارع هواري بومدين بوسط مدينة تبسة، 

مستشفى بوطرفة يوسف.
فيروز رحال

 الطبيب الوزير..
صــــادق !

ون وفّجروا ِمنها ثورَة الّتحرير  استوعَبها اجلزائريُّ

شنقريحة َيستذكُر جرائَم االحتالِل بُمناسبة ذكـــرى َمجــازِر الـ 8 ماي

الوادي 

مصـــرُع شــاٍب صعًقـــا بالكهربــــاِء 
صعقا  األربعاء،  أمس  حتفه،  شاب   لقي 
بوالية  تغزوت  ببلدية  ورشة  يف  بالكهرباء 

الوادي.
الذي  الضحية  فإن  محلية،  مصادر  وحسب 
وينحدر  العمر،  من  الثالث  عقده  يتجاوز  لم 
من بلدية ورماس .ملس سلكا كهربائيا خالل 
قيامه ببعض األشغال يف ورشة إلجناز خزان 
بالكهرباء  صعق  حيث  تغزوت،  ببلدية  مائي 
عينه.وعليه،  احلادث  مكان  يف  حتفه  ولقي 

العمومية  االستشفائية  باملؤسسة  اجلثث  حفظ  ملصلحة  ونقلته  املدنية  احلماية  تدخلت 
بالوادي.

رشيد شويخ 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

