
َهل الكراهّيُة »كوجيطو« )آنية ( َجزاِئري؟
الَكراهيِة  فجرعاُت  ؛  بامِتياز  جزائريٍّ  »كوجيطو«  إلى  تتحّول  الكراهيَة  أّن  يبُدو 
تزداُد يف خطاباِتنا وأفعاِلنا وُمارساِتنا وأحكاِمنا أكثر َمن أِي وقٍت مَضى،  ومفرداُت 
جرمِي  والتَّ والّتمييِز  والّتخويِن  والّشتِم  والّسِب  والّذِم  والتجييِش  شهير  والتَّ القدِح 

ِسماُت  هي  بالَعمالِة،  واالتهاِم  والَتنميِط 
»كوجيطو«  أمام  نحُن  الَكراهيِة،   خطاب 
للكراهية يقوُل: أنا أكرُه إذن أنا َجزائرّي،  
الُكبرى  الكراهيِة  سَردياُت  طغْت  لقد 
والّصغرى، الفرديُة واجلماعيُة على باقي 
أمامها  وتراجعِت  األخرى،   رديات  السَّ
سردياُت احلّب واخلير ِ واألخوِة والّتناُغم 
الكراهيُة هويَة  الّسوي،  لتصبَح  والعيِش 

وآنيَة اجلزائري. 
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04
هانات الخارجيُة قبَل الّداخلية  الرِّ

القائَم يف  النظاَم  أّن  ستوري اجلديِد،  الدُّ الّتعديِل   باَت واضًحا، من خالِل مسودِة 
اجلزائِر - إلى ما قبل 22 فيفري 2019 - لم يعْد ُمكًنا استمراُره، وأنَّ الصورَة التي 
هذا  بقايا  محاوالُت  إاّل  هي  ما  عبي  الشَّ احَلراك  من  سنٍة  طيلَة  لطة  السُّ رَسمْتها 

ظام للحفاِظ على مصاحِلها يف الّنظام اجَلديد.  النِّ

02
ُر رفَع معاشاِت الّتقاُعد من 2 إلى 7 % الحكومُة تقرِّ

تسجيـُل تسجيـُل 189189 إصابـًة  إصابـًة 
جِديــدة جِديــدة بُكورونا بُكورونا وو66 وفيات  وفيات 

والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
وإصالح املستشفيات، أمس السبت، 
إصابة  حالة   189 تسجيل  عن 
مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف 

اجلزائر.
بإسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة 
جمال  اجلزائر،  يف  كورونا  فيروس 
املصابني  عدد  إجمالي  أن  فورار، 
بالوباء يف البالد ارتفع بهذا ليبلغ 

5558 مريضا.
وحسب  املتحّدث ذاته، مت تسجيل 
املصابني  املرضى  بني  وفيات   6
عدد  إجمالي  ليرتفع  بالفيروس، 

حاالت الوفيات إلى 494 ضحية.
تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 
ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالة   79
إجمالي عدد املتماثلني للشفاء من 
 2546 ليبلغ  بالوباء  املصابني  بني 

متعافيا.

16

الجاِئحُة تؤّجُل أفراَح الُمستفيِدين الجاِئحُة تؤّجُل أفراَح الُمستفيِدين 
من الّسكن االجتَماِعي بغليزانمن الّسكن االجتَماِعي بغليزان

واليِة  يف  كن  السَّ توزيِع  عمِليَة  كورونا  جائحُة  لت  أجَّ
الّسكن  من  حصٍص  عّدة  توزيُع  تقّرَر  بعَدما  غليزان، 
عاصمِة  بلديات  من  عدٍد  عبَر  اإليجاِري  االجتماِعي 

الوالية، نهايَة شهر أفريل امُلنِقضي.

05
تبسة

فاء   تماُثل 16 حالًة للشِّ
مـن َفيــروِس ُكـورونا

06
بومرداس

استئناُف األشغـاِل بالمشاريِع 
كنـية َتدريجـًيا السَّ

06
إليزي

سة الِعقابيُة تدعُم  الُمؤسَّ
ُمستشفــى »تارقـــي 
وانتميضي« بممِر َتعقيٍم
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 مقابل متاثل 79 حالة للّشفاء 

ريري ياحة.. الموُت السَّ ِقطاع السِّ
أحاَل مليوَن ونصَف مليوِن عامٍل على بطالٍة مؤّقتةأحاَل مليوَن ونصَف مليوِن عامٍل على بطالٍة مؤّقتة

 قّررت احلكومُة دعَم معاشاِت وِمنح الّتقاعد بزيادات تتراوح بني 2 إلى 7 باملائة، بدايًة من الفاحِت 
ماي اجلاري،موضحًة أّن اخلطوَة تأتي من أجِل حتسنِي الُقدرة الّشرائية لهذه الفئِة.

بدايًة من الفاحِت ماي اجَلاري

ُبرمجت لتوّزع نهايَة أفريل

ُمحتشد »أفلو«.. 

مسودُة الّتعديل الدُّستوِري

سنوسي: سنوسي: 30003000 وكالٍة سياِحّية على حافِة اإلفالس  وكالٍة سياِحّية على حافِة اإلفالس 
سات الُفندقية تكّبدت خسائَر فادحًة سات الُفندقية تكّبدت خسائَر فادحًةاملؤسَّ عياش: عياش: املؤسَّ

يوبي:يوبي: راسلنا الرئيَس والوزيَر األّول لبحِث آلياِت امُلرافقةراسلنا الرئيَس والوزيَر األّول لبحِث آلياِت امُلرافقة

قاشات
ن

أقالم

محمد إيوانوغان
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أخبار السياسة
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بدايًة من الفاتح ماي الجاري

الحكوَمُة تقّرر زياداٍت في معاشات 
الّتقاعد بين 2 و7 % 

خالد دحماني

وأوضح بيان وزارة العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعي، أمس السبت، 
الشرائية  القدرة  حتسني  إطار  يف  أّنه 
تثمني  احلكومة  قررت  للمتقاعدين، 
سنة  بعنوان  التقاعد  وِمنح  معاشات 
2020، بنسبة تتراوح بني %2 إلى 
ماي  الفاحت  من  ابتداء  وذلك   7%

.2020
وحسب البيان، تتم هذه الزيادات 
بعني  تأخذ  متفاوتة  معدالت  حسب 
ملعاشات  اإلجمالي  املبلغ  االعتبار 
الزيادات  هذه  وتراعي  التقاعد،  ومنح 
بصورة  الضعيفة  واملنح  املعاشات 
بـ7%  زيادة  إقرار  مت  حيث  خاصة، 

بالنسبة للمعاشات واملنح التي تقل أو 
تساوي 20 ألف دينار و%4 بالنسبة 
و50  دينار  ألف   20 بني  للمعاشات 
التي  للمعاشات  و3%  دينار  ألف 
ألف  و80  دينار  ألف   50 بني  تتراوح 
املتقاعدون  سيحظى  حني  يف  دينار، 

الذين يتجاوز معاشهم الـ80 ألف دينار 
من زيادة بنسبة 2 باملئة.

سيتم  أّنه  إلى  البيان  أشار  كما 
شهر  من  إبتداء  الزيادات  هذه  صب 
ماي  احتساب شهر  مع   2020 جوان 

بأثر رجعي.

لألسالك  الوطنية  النقابة  اعتبرت 
التربية  لقطاع  املهنيني  والعمال  املشتركة 
الوطنية أن اإلجراءات اجلديدة للحكومة 
اخلاصة برفع احلد األدنى لألجر الوطني 
املضمون إلى 20 ألف دينار جزائري غير 
كافية، رغم تثمينها للخطوة، معلقة بأنه 
البعد  كل  بعيدا  يبقى  جزئي  تعديل 
على التطلعات املشروعة للطبقة الشغيلة 

الهشة واملسحوقة.
حتصلت  الذي  النقابة  بيان  وأوضح 
نسخة  على  أمس  الوطن«،  »أخبار 
منه، أن  العدل االجتماعي واملساواة يف 
احلقوق والواجبات ال يتحقق إال بحتمية 
الوطنية لألجور،  الشبكة  النظر يف  إعادة 
التي قالت إنه يشوبها اختالل عميق كان 
سببا رئيسا يف اهتزاز اجلبهة االجتماعية 
وحال دون حتقيق التوازن االجتماعي.   

مسؤولية  احلكومة  النقابة  وحملت 

االجتماعي،  احلوار  يعرفه  الذي  التعثر 
املتعلقة  األساسية  املطالب  وخاصة 
من  الرفع  وأهمها  األجور،  يف  بالزيادة 
احلد األدنى املضمون مبا يتناسب والقدرة 
الشرائية،  واملنح والزيادة يف التعويضات 
إلى  باإلضافة  الفئات،  هذه  تهم  التي 
الضريبي،  والتخفيض  الدخل  حتسني 
واإلسراع يف تنفيذ ما تبقى من مطالبهم 
املخبرين  فئة  تخص  التي  الوصاية  مع 
الذين ينتظرون مستحقاتهم يف املنح منذ 
قانونا، بحسب  بها  املعترف   2012 سنة 
توضيح البيان. وأضافت النقابة ذاتها أنه 
رغم االلتفاتة األخيرة للفئات الهشة إال 
أنها » لم تالمس اجلرح العميق الذي نخر 
نفوس العمال،  رغم أنهم يشكلون البنية 
التحتية للقاعدة الوطنية«. ودعت إلعفاء 
وأربعني  خمس  عن  تقل  التي  األجور 
من  العمومية  الوظيفة  بقطاع  دينار  ألف 

ألف  ثالثني  وليس  الدخل،  ضريبة 
دينار كما جاء يف بيان مجلس الوزراء مع 
الضريبية على األجور،  الشبكة  مراجعة 
ينخر  ما  وهو  مرتفعة  احلالية  أن  معتبرين 
عن  واإلجهاز  لألجراء  الشرائية  القدرة 
العاملة.  الطبقة  ومكتسبات  حقوق 
وعادت النقابة بالصورة للخلف، موضحة 
سنة،   13 طيلة  التهميش  عاشت  أنها 
احلكومات  متلص  من  عانت  أنها  مؤكدة 
السابقة من تنفيذ ما تطالب به هذه عبر 
املطلبية  والالئحة  الرسمية  املراسالت 
وخالصة االحتجاجات العمالية يف هذا 
الشأن، فيما يخص حتسني الوضع املادي 
تنتظر  التي  لها  واالجتماعي  واملهني 
تترجم  عادلة  تشريعية  تعديالت  إقرار 
لألمة  والتميز  واألخوة  التضامن  ملحمة 

اجلزائرية. 
رحمة عمار

حذرت حكومة جراد من الحلول الترقيعية
نقابُة األسالُك المشترَكة تطلُب إعادَة الّنظِر في األجور

قررت الحكومة دعم معاشات وِمنح التقاعد بزيادات تتراوح بين 2 إلى 7 بالمائة، بداية من الفاتح ماي الجاري، 
موضحة أن الخطوة تأتي من أجل تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع.

لتحديد مصير الّسنة الدراسية وقانون المالية التكميلي 
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا 

لمجلس الوزراء اليوم 
اجتماًعا  األحد،  اليوم  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  يترأس 
استثنائًيا ملجلس الوزراء. وحسب بيان رئاسة اجلمهورية، سُيخصص هذا 
االجتماع الستكمال الدراسة واملصادقة على قانون املالية التكميلي لسنة 
2020. كما سيتم خالل هذا االجتماع دراسة اإلجراءات املتخذة إلعادة 

تنظيم نهاية السنة الدراسية واجلامعية اجلارية، وفًقا للبيان نفسه.
خالد دحماني

هي عينة أولى ستوجه للمستشفيات ومراكز الحماية المدنية
وزارُة التِّجارة تتسّلُم ألبسًة واقية 

ُمنتجًة  محلّيا 
من  مناذج  كمّية  السبت،  أمس  رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  تسلم 
الوطنّية  اللجنة  أجنزتها  التي  املعتمدة،  املقاييس  حسب  الواقية  األلبسة 

للخياطة والّتصميم الّتابعة للجمعّية الوطنية للتجار واحلرفّيني.
وأوضح منشور لرئيس اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني احلاج الطاهر 
بولنوار، أمس، أن هذه اإلمدادات سيتم توجيهها إلى املستشفيات وأعوان 
احلماية املدنّية، مشيرا إلى إمكانية جتسيد مشاريع لتغطية الطلب الوطني 

دون اللجوء إلى االستيراد.
ق.و

اإلبهام يلف منصب نائب الرئيس
حمس: مسودة الدستور لم تفصل في 

طبيعة نظام الحكم
مشروع  إّن مسودة  أمس،  بيانله،  يف  السلم،  مجتمع  حركة  حزب  قال 
يف  تفصل  ال  اجلمهورية،  رئاسة  من  احلركة  تسلمتها  التي  الدستور  تعديل 
الوطني  التنفيذي  املكتب  أّن  البيان نفسه،  طبيعة احلكم يف اجلزائر. وجاء يف 
برئاسة رئيس احلزب  املسودة  للحزب عقد =اجلمعة إجتماًعا إستثنائًيا ملراجعة 
يؤكد  للنقاش  املقترحة  للوثيقة  األولي  التقييم  خالل  ومن  مقري.  الرزاق  عبد 
املكتب التنفيذي الوطني للحركة بأّن ما توصلت إليه اللجنة التي ُكلفت بإعداد 
األرضية بعيد عن الطموحات املرجوة وفق احملددات املذكورة، ال سيما ما عبرت 
عنه أطياف الشعب اجلزائري من خالل احلراك الشعبي ومطالب التغيير املجمع 
عليها، واصل ذات املصدر. وسجلت احلركة مجموعة من املالحظات بداية من 
أّن املسودة لم تفصل مجدًدا يف طبيعة النظام السياسي إذ أبقته هجينا ال ميثل 
أي شكل من أشكال األنظمة املعروفة يف العالم )الرئاسية أو البرملانية أو شبه 
تسمية  ُتلزم  وال  التسيير،  يف  حقها  من  األغلبية  الوثيقة  حترم  رئاسية(، حيث 
التمثيلية  الدميقراطية  معنى  كلية  يناقض  أمر  وهو  األغلبية  من  احلكومة  رئيس 
االنتخابات  يف  عنها  املعبر  الشعبية  اإلرادة  من  وجوهرًيا  أساسًيا  جزء  ويلغي 
التشريعية، عالوة على حالة الغموض املتعلقة مبنصب نائب الرئيس من حيث 

دوره وصالحياته وطريقة تعيينه.
وواصلت احلركة، حول ثاني مالحظاتها: »هناك بعض التدابير جاءت يف 
املسودة بصيغة مبهمة وغامضة وقد تأخذ منحى بعدّيا سّيًئا، والتي من املفروض 

أّنها تتطلب نقاًشا مجتمعًيا واسًعا«.
ميثل  احلريات  مستوى  على  أّنه  للبيان  وفًقا  املالحظات  ثالث  كانت  فيما 
التقييد باإلحالة للقوانني والتنظيم تهديًدا حقيقًيا مجّرًبا على املكاسب املتعلقة 
بتأسيس اجلمعيات وحرية اإلعالم مبختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات 
دستورية يف املشروع لنزاهة اإلنتخابات، وعدم جترمي الوثيقة املقترحة للتزوير وعدم 
البلد.  اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات 
الوثيقة )املسودة( توجًها شعبوًيا يؤدي  البيان يف مالحظة أخرى »أخذت  وتابع 
واحلق  السياسية  واملمارسة  التأسيس  حيث  من  األحزاب  على  التضييق  إلى 
مخالف  بشكل  البرملاني  األداء  على  سلبا  يؤثر  ومبا  ناخبيهم،  لتمثيل  الكامل 
لكل التوجهات الدستورية العاملية«. ووصل ذات املصدر حول خامس مالحظات 
للهيئات  الكافية  الصالحيات  الوثيقة  تعِط  »لم  للحزب:  التنفيذي  املكتب 
املنتخبة والكفيلة بتجسيد املادتني 7، 8 من الدستور واللتان متثالن مطلًبا أساسًيا 
من مطالب احلراك الشعبي. كم أبقت الوثيقة بحسب حمس على الدور الكبير 
للهيئات املعينة وخاصة اإلدارية منها على حساب املنتخبة مما ميثل عائقا أساسيا 

للتنمية احمللية وإخالال بالدميقراطية التشاركية والتوجهات الالمركزية.
أما بخصوص استقاللية القضاء فقالت حمس أنه مّثل تراجعا من حيث 
والتحوالت  الضغط  أشكال  كل  من  القاضي  حماية  على  التنصيص  إلغاء 
إضافة  التنفيذية،  السلطة  حتت  للقضاء  األعلى  املجلس  إبقاء  مع  واملناورات، 
إلى اعتماد تكريس آلية التعيني يف احملكمة الدستورية، خصوًصا املناصب التي 
كانت تنبثق عن البرملان املنتخب شعبًيا بداًل من االنتخاب الذي يؤسس لهيئة 

مستقلة وحيادية.
كما سجلت وجود مادة مبهمة تتعلق باالقتصاد الوطني قد ُتستغل للرجوع 

لالقتصاد املمركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور، واصل املصدر ذاته.
خ.د

تحَت شعار »الجزائُر دائًما ُمنتصرة« 
كَرى الـ 75 لمجازِر الـ 8 ماي 1945 األمُن الوطني ُيحيي الذِّ

لألمن  العامة  املديرية  أحيت 
 8 ملجازر   75 الـ  الذكرى  الوطني 
األحداث  هذه  معتبرة   ،1945 مايو 
للثورة  التخطيط  بداية  على  »الباعث 
استرجاع  ومنه  املباركة  التحريرية 

السيادة الوطنية«.
وأكد العميد األول للشرطة لعروم 
أعمر رئيس خلية االتصال والصحافة 
الوطني،  لألمن  العامة  املديرية  أن 
بحسب ما أوضحه بيان مديرية األمن، 
الـ 75 ملجازر 8 ماي  »أحيت الذكرى 
1945، التي خرج فيها املواطنون العّزل 
فيها  الوطن، وسقط  عبر  مناطق  بعدة 
أكثر من 45 ألف شهيد وشهيدة، وهو 
حدث بالغ األهمية يعتبر الباعث على 
بداية التخطيط للثورة التحريرية املباركة 

ومنه استرجاع السيادة الوطنية«.
و أوضح املسؤول نفسه أنه مت على 

املديرية  وصفحتي  الرسمي  املوقع 
الفايسبوك  على  الوطني  لألمن  العامة 
هذه  إلحياء  قوية  رسائل  »نشر  وتويتر 
التي  العظيمة،  التاريخية  الذكرى 
»اجلزائر  السنة حتت شعار  هذه  كانت 
وزارة  من  املعتمد  منتصرة«،  دوما 
املجاهدين وذوي احلقوق، كما أشادت 
مختلف مصالح الشرطة بأمن الواليات 
اجلزائري  الشعب  ببطوالت   48 الـ 
الفايسبوك،  على  صفحاتها  عبر 
اإلذاعية  الفضاءات  عبر  ومبداخالت 
باملناسبة  كلمات  إلقاء  مع  احمللية، 
االنتماء  لتعزيز  الشرطة  لفائدة عناصر 

التاريخي والوطني«.
عبر  املنشورات  أن  أضاف  و 
االجتماعي  التواصل  صفحات 
كبيرا،  تفاعال  الوطني »عرفت  لألمن 
معتبر  عدد  عليه  يتردد  منبرا  كونها 

ظل  يف  والتواصل  للتعبير  الزوار  من 
للحد  الصحي  احلجر  تدابير  احترام 
أشاد  حيث  كورونا،  وباء  انتشار  من 
رواد الفضاء األزرق بصدور هذه السنة 
وتشيد  الوطني  االنتماء  تعزز  لقرارات 
التنشئة  ببطوالت أسالفنا وتساهم يف 
إطالق  منها  لألجيال،  االجتماعية 
بالتاريخ،  تلفزيونية وطنية خاصة  قناة 
يف  التربوية  للمنظومة  سندا  تكون 
وتعميم  لألجيال،  التاريخ  تدريس 
إطالق أسماء شهداء املقاومة الشعبية 
املجمعات  على  املجيدة  التحرير  وثورة 
يف  والتوسع  املدن،  وأحياء  السكنية، 
ترميم املعالم التاريخية لتقف شاهدة، 
الباهظ  الثمن  على  العصور،  مر  على 
يف  اجلزائري  الشعب  دفعه  الذي 

التصدي لوحشية االستعمار«.
)و.أ.ج( 



صفية نسناس

وحده  هو  الصحي  القطاع  يعد  لم 
التي تسبب فيها  من يحصي اخلسائر 
وباء فيروس »كوفيد 19«، فبعد مرور 3 
أشهر من احلجر الصحي، والغلق شبه 
أصوات  تعالت  للمؤسسات،  التام 
مختلف  عبر  املؤسسات  أصحاب 
واالقتصادية  الرياضية  القطاعات 
والثقافية والسياحية التي باتت تعيش 
املطارات  غلق  بسبب  ركود  حالة 
بشكل  أثر  ما  الرحالت،  وتعليق 
السياحة  وكاالت  نشاط  على  سلبي 

تذمرها  عن  أعلنت  التي  واألسفار، 
لقلة  التذاكر  بيع  عن  التوقف  بسبب 
الغلق  نتيجة حالة  السفر  الطلب على 
جراء  العالم،  يشهدها  التي  الدولي 
املطارات،  وشلل  الرحالت  تعليق 
إلى  بالنسبة  الضربات  بداية  وكانت 
قرار  هو  اجلزائرية  السياحية  الوكاالت 
السعودية  العربية  باململكة  احلج  هيئة 
القاضي بتعليق رحالت العمرة؛ األمر 
التي  الوكاالت  بعض  اضطر  الذي 
لتعليق  النشاط فقط  اختصت يف هذا 

نشاطها.
رمضان  وموسم  الربيع  فصل  كان 

الوكاالت  إلى  بالنسبة  انتعاش  موسم 
كانت  إذ  مضى،  وقت  يف  السياحية 
قوم  ث  حي  معتبرا  إقباال  تشهد 
سياحية  وبرامج  رحالت  بتسويق 
الباحثني  وأوليائهم  التالميذ  لفائدة 
إلى  باإلضافة  قصيرة،  راحة  فترة  عن 
أحسن  إلطالق  الوكاالت  تنافس 
عروض العمرة اخلاصة بشهر رمضان، 
برنامج  العاملية غيرت  اجلائحة  أن  غير 
يف  املكوث  على  وأجبرتهم  اجلميع 
الوكاالت  اكتفت  حني  يف  املنازل 
السياحية بإحصاء اخلسائر التي باتت 

تتكبدها.
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سارعت وزارة السياحة والصناعة 
عقد  إلى  العائلي  والعمل  التقليدية 
الفاعلني  مختلف  مع  اجتماعاتها 
املرافقة  آليات  يف  للنظر  القطاع،  يف 
االقتصادية  األضرار  جّراء  املمكنة 
بسبب  بهم  حلقت  التي  الكبيرة 
يف   - الوزارة  وذكرت  كورونا،  فيروس 
على  سابق  وقت  يف  نشر  لها  بيان 
مت  قد  أنه   - »الفايسبوك«  صفحتها 
التواصل، يف هذا السياق، إلى اتفاق 
مع النقابة الوطنية للوكاالت السياحية 
للوكاالت  الوطنية  والفيدرالية 
الوطنية  الفيدرالية  وكذا  السياحية 
للفندقة، حيث تركزت املطالب على 
إجراءات جبائية وشبه جبائية يجري 
ووزير  األول  للوزير  لرفعها  صياغتها 
الصدد،  هذا  فيها.  ويف  للنظر  املالية 
قال مولود يوبي رئيس النقابة الوطنية 
للوكاالت السياحية، يف اتصال أجرته 
معه »أخبار الوطن« إن القائمني على 
السياحية  للوكاالت  الوطنية  النقابة 
للوكاالت  الوطنية  والفيدرالية 
الوطنية  الفيدرالية  وكذا  السياحية 

اجلمهورية  راسلوا رئيس  للفندقة 
السياحة  وزير  وكذا  األول  والوزير 
إلنقاذ أزيد من 3000 وكالة سياحية 
توقف  إثر  املشاكل،  يف  تتخبط  باتت 
نشاطها بسبب وباء كورونا بشكل تام 

منذ 11مارس املاضي.
املتحدث  أشار  الصدد،  هذا  ويف 
ذاته إلى أنه قد مت إعداد مخطط إنقاذ 
بتدابير  السياحية  الوكاالت  ملرافقة 
خاصة النتشالها من اإلفالس وإعادة 
بعث نشاطها، بعد انقضاء أزمة كورونا 
نتيجة الضرر االقتصادي الكبير الذي 
حلق بأكثر من 3 آالف وكالة وطنيا، 
توظف ما ال يقل عن 300 ألف عامل 
عائلة  مليون  وتعيل  مباشرة،  بطريقة 

بطريقة غير مباشرة.
التي وردت  النقاط  أهم  ومن بني 
كل  من  التام  اإلعفاء  املخطط،  يف 
الوكاالت  ومتكني  الضرائب  أشكال 
تسريح  لتجنب  تعويضية  منح  من 
بطالة  املوجودين يف  وموظفيها  عمالها 
بعضها  مساعدة  وكذا  حاليا،  تقنية 
التي  اإليجار  مستحقات  تسديد  يف 

النقابة  وطالبت  تؤجل،  تنتظر وال  ال 
أيضا، حسب املتحدث ذاته، بتمديد 
آجال تسديد قروض البنوك على عاتق 
الضريبة  وإلغاء  املستثمرة  الوكاالت 
إلى  نظرا  التأخير،  عن  الناجمة 
إدراج  وكذا  بها،  ميرون  التي  الظروف 
لتأمني  التأمني  شركات  مع  صيغة 
فقط،  املسافرين  وليس  الرحالت 
قصد  اآلن،  عليه  احلال  هو  مثلما 
يف  املسافرين  أموال  تعويض  ضمان 
حال كوارث صحية أو طبيعية أو حتى 
يف حال اإلضرابات وإلغاء الرحالت.
اإلنقاذ  مخطط  محاور  بني  ومن 
صندوق  إنشاء  إلى  الدعوة  أيضا، 
السياحية  الوكاالت  يرافق  ضمان 
هذه  مثل  تصادف  عندما  مسارها  يف 
يأمل  حيث  االستثنائية،  األوضاع 
اخلروج  السياحة  قطاع  يف  املتعاملون 
بإجراءات عملية يف القريب العاجل، 
تعويض  بإمكانه  القطاع  أن  خاصة 
واملساهمة  األخرى  القطاعات  بعض 

يف رفع الدخل الوطني اإلجمالي.
صفية ن.

أحال مليوَن ونصف مليون عامٍل على َبطالة ُمؤقتة 

ُد  ياحة ويتهدَّ  كورونا يشلُّ قطاَع السِّ
3000 وكالة باإلفَلس!

قال إّن المراسلة تضمنت جملًة من المطالب.. يوبي:
ل لبحث آلياِت الُمرافَقة َراسلنا الّرئيَس والوزيَر األوَّ

90 % من الّرحلت ألغيت شهَري مارس وأفريل
سنوسي: 3000 وكالٍة سياِحّية 

تضّررْت بسبب الَجاِئحة
سارعت حكومات العالم، منذ إعالن تفشي الوباء فيها، إلى توقيف 
نشاط املؤسسات الصناعية وإغالق املطارات ومنع أماكن التجمع حملاصرة 
الوباء ومنع انتشاره، فخلت أغلب مدن العالم من زوارها كما مت غلق احلرم 
املكي ومنع الصالة فيه يف مرحلة أولى، وتوقيف خدمات إصدار تأشيرات 
وكاالت  لغالبية  تعتبر  التي  العمرة  برامج  إلغاء جميع  يعني  ما  العمرة، 
تختص  وكاالت  هناك  إّن  بل  األول،  الرزق  مصدر  اجلزائرية  األسفار 
بالعمرة فقط، لتجد نفسها على حافة اإلفالس وتدخل يف مشاكل إدارية 

ال تنتهي خاصة مع الزبائن الذين سارعوا لطلب التعويضات.
لوكاالت  اجلزائرية  الوطنية  النقابة  رئيس  كشف  الصدد،  هذا  يف 
عن  الوطن«  »أخبار  معه  أجرته  اتصال  يف  سنوسي،  إلياس  السياحة، 
إلغاء أكثر من 90 يف املائة من الرحالت، التي كانت ستنظمها وكاالت 
أوروبا  يقصدون  الذين  للسياح  وأفريل،  مارس  شهري  بني  ما  السياحة 
وتونس واملغرب والدول اآلسيوية، خوفا من انتشار فيروس كورونا، وهو 
القرار الذي أثبت األمر الواقع صّحته، كون أولى حاالت كورونا يف اجلزائر 
إلى اجلزائر، وقد تسبب هذا اإللغاء يف خسائر  كانت ملسافرين عائدين 
سياحية  وكالة   3000 باتت  حيث  السياحية،  للوكاالت  فادحة  مالية 
أصبح  الوضع  أن  املتحدث  وأكد  القريب.  املدى  على  باإلفالس  مهددة 
الذين  األشخاص  أموال  إعادة  إلى  التي ستضطر  الوكاالت  على  صعبا 
مهّددة  الوكاالت  بعض  تكون  قد  كما  العمرة،  برامج  يف  لديها  حجزوا 
بفقدان التذاكر التي حصلوا عليها كجزٍء من سياسة »إغالق املقعد« التي 
واستثنائي  عاملي  الراهن  الوضع  أّن  رغم  اجلوّي،  النقل  شركات  تطبقها 

وستكون فيه إجراءات تعويض تأخذ بعني االعتبار جميع األطراف.

في ظرف َشهرين فقط.. عياش:
المؤّسساُت الُفندقّية تكبَّدت خسائَر 

َقدرها 3 ملِيير ُدوالر!

الضرر  إن  سليم  عياش  للفنادق  الوطنية  للفدرالية  العام  قال األمني 
السياحي  القطاع  كامل  مّس  املستجد  كورونا  فيروس  فيه  تسبب  الذي 
مبختلف فروعه، من مؤسسات فندقية ووكاالت سياحية ووسائل النقل.
أن  إلى  الوطن«،  أخبار   « معه  أجرته  اتصال  يف  عياش،  أشار  وقد 
معتبرة  خسائر  الفارطني  الشهرين  خالل  تكبدت  الفندقية  املؤسسات 
قدرت بنحو 3 ماليير دوالر، يف حني أن ما يقارب املليون ونصف مليون 
الوضع  مع  يتعاملون  أنهم  إلى  مشيرا  حاليا،  العمل  عن  موقف  موظف 
إلنقاذ  محاولة  يف  الصدمة«،  »إستراتيجية  مبرحلة  يسمى  مبا  الراهن 
املؤسسات الفندقية فيما تبقى من املوسم السياحي، حيث دعا املتحدث 
الوصاية- يف هذا اخلصوص - إلى تفعيل وتطبيق القوانني وتدوير عجلة 
تخطي  بعد  املقبلة  املرحلة  يف  »منتج«،  لقطاع  وحتويله  السياحي  القطاع 

اجلائحة.
الوكاالت  من  العديد  بادرت  عياش،  أضاف  الوضع،  هذا  أمام 
عطلة  يف  والدخول  مقّراتها  غلق  إلى  الفندقية  واملؤسسات  السياحية 
تعتقد  كانت  الوكاالت  فبعض  مجاريها؛  إلى  املياه  عودة  لغاية  إجبارية 
أّن األمر لن يطول، لكن مع تسارع ظهور حاالت جديدة يف مدن مختلفة 
كانت  التي  السياحية  والوفود  الرحالت  معظم  إلغاء  مت  اجلزائر،  من 
مبرمجة نحو الصحراء اجلزائرية، املفترض أن تكون املالذ الوحيد للسّياح 

والوكاالت بعد غلق األجواء والرحالت اخلارجية.
صفية نسناس



     محمد  إيوانوغن  - كاتب  صحفي
أكبر مؤشر على نهاية النظام يف مسودة التعديل الدستوري يكمن 
اخلارج،  إلى  قوات اجليش  بإرسال  الرئيس  الذي يسمح  البند  يف 
وهو بند لم يطالب به ال احلراك الشعبي وال األحزاب واملنظمات 

التي تتهمها السلطة بالتآمر لضرب املصلحة الوطنية، بل العكس 
هو احلاصل.؛ إذ يختلف اجلزائريون حول كل شيء لكنهم متفقون 
الوطني  اجليش  حماية  ضرورة  على  السياسية  انتماءاتهم  بكل 

الشعبي من املساومات اخلارجية. 
ضغوط  متليه  اخلارج  إلى  جنودنا  بإرسال  يسمح  بند  إدراج 
ومستقبله  مبصيره  يتعلق  امتحان  أمام  اجلزائري  والشعب  خارجية 
يف اخلارطة العاملية. هل نخرج عن املواقف املبدئية التي متنع علينا 
كشعب انتزع استقالله بتضحيات كبيرة التدخل عسكريا يف شؤون 
جيراننا واملشاركة يف حتطيم بلدان بأكملها؟ كيف ميكن التوفيق بني 
هذه القناعة التي تشكل الغاية من وجودنا كأمة وبني أمننا القومي 

املهدد بفعل تدخل جيوش أجنبية على مشارف حدودنا؟ 
علينا، إذن، أن نحسن التفاوض على مصاحلنا يف هذا العالم 
تبني  الشقيقة  الدول  بالضعفاء. وجتربة  يعترف  الذي ال  املتوحش 
لنا االستقرار واالستمرار،  بالوكالة لن يضمن  أن خوض احلروب 
العراق  إليه  آل  وما  اإليرانية   - العراقية  احلرب  استحضار  ويكفي 
هو  سيادتنا  على  دفاع  أحسن  أن  لنفهم  اليوم،  إيران  هي  وكيف 
التزام احلياد يف القضايا الدولية، مع االستمرار يف الدفاع عن حق 

الشعوب يف سيادتها على ترابها. 
عيبا  وليس  جيوشها،  تدخل  مجال  تنظم  العالم  دساتير  كل 

أن ندرج يف دستورنا إمكانية إرسال قواتنا خارج حدودنا. الرهان 
يجرنا  وهذا  سيادتنا.  على  احلفاظ  على  قدرتنا  مبدى  يتعلق  إذن 
إلى طرح النقاش حول ما يستقطب الرأي العام الوطني منذ سنة. 
إنه شعار »دولة مدنية ماشي عسكرية« من جهة، وشعار »جيش 
شعب خاوة خاوة« من جهة أخرى. شعارات مهما حاولت تقسيم 
فكالهما  الثاني،  مع  ومن  األول  الشعار  مع  من  إلى  اجلزائريني 
يصب يف االجتاه. أي اجتاه التأسيس لدولة قائمة على مؤسسات 
دستورية حتظى باملصداقية وقادرة على فرض تطبيق القانون. ودولة 
املؤسسات،  هذه  الحترام  الضامن  العسكرية  املؤسسة  فيها  تكون 
االنقالب  أو  بالسلطة  االنفراد  محاوالت  من  كان  أّيا  متنع  حيث 

على الدستور. 
العسكرية فوق  املؤسسة  أن تكون  ينبغي  يتحقق هذا،  وحتى 
الصراعات  عن  ناهيك  واأليديولوجية  السياسية  الصراعات  كل 
أن  الشعبي  الوطني  اجليش  على  باختصار،  الثقافية.  أو  اجلهوية 
يبقى وفيا للقيم اجلمهورية وال يساند األطماع العصبوية، وحينها 
إلى  قواتنا  إرسال  فيها  مبا  الوطني،  الدفاع  سياسة  مناقشة  يصبح 
قبل أي كان، ولن يحيد  الوطني  العام  الرأي  يهم  اخلارج موضوع 
الشعب اجلزائري أبدا عن مبادئه، ولن يرسل جنوده أبدا إلى حرب 

ليست حربه. 
سنة كاملة من احلراك الشعبي متيز أساسا بسوء تفاهم كبير بني 
املؤسسة  واملسيرات وبني خطاب  املظاهرات  املرفوعة يف  الشعارات 
وقيادة  الشعب  بني  بعد  عن  الصراع  هذا  ربطنا  وإذا  العسكرية. 
اجليش، مبا جاءت به مسودة الدستور، يتضح لنا أن جوهر الصراع 
به من أجل  يدور حول اجليش وكل طرف يسعى لالستقواء 
هو  الشعبي  احلراك  أن  احلالة  ويتضح يف هذه  أجندته.  فرض 
رسمتها  التي  اخلارطة  دوامة  يف  الغرق  من  البالد  أنقذ  الذي 

القوى اخلارجية ملنطقتنا. 
الدولية  القضايا  جتاه  اجليش  عقيدة  مراجعة  خالل  ومن 
القادم، ستتغير حتما عقيدة اجليش جتاه القضايا  يف الدستور 
الداخلية. فال يوجد جيش يف العالم يحارب على جبهتني: 
داخلية وخارجية. ومادام اجليش الوطني الشعبي مدعوا للرفع من 
فال  خارجيا(  التدخل  األمر  تطلب  )وإن  احلدود  حلماية  جهوده 
ميكنه االستمرار يف تسيير كل تفاصيل حياتنا اليومية على الصعيد 

واالقتصادي  السياسي 
كما  واالجتماعي. 
يتعني يف الدستور القادم 
واضحة  حدود  وضع 
الوطنية  الدولة  بني 
الفاشية  األحالم  وبني 

اإلعالمية  الساحة  يف  بارزة  ووجوه  أقالم  خالل  من  ظهرت  التي 
الدولة  بني  واضحة  حدود  رسم  األخير  يف  ويتعني  والسياسية. 
اجلمهورية والدولة الدينية التي يحلم بها البعض. باختصار، يجب 
يحيي  دستور  دستور عصري ال  نحو  ونتجه  الترقيع  نكف عن  أن 

الرميم ويبعث إيديولوجيات سقطت يف مهدها. 

الَحراُك يستِمُر أو ال يسَتِمر
 

تؤكد  الصحية  األزمة  ظل  يف  بها  تقوم  التي  اخلطوات  كل 
عودة  أمام  الطريق  لقطع  يسعون  حاليا  السلطة  يف  املتحكمني  أن 

املسيرات الشعبية بعد رفع إجراءات احلجر الصحي. 
استدعاءات لدى الشرطة، وضع 
املؤقت  احلبس  رهن  نشطاء  عدة 
التواصل  وسائط  على  منشور  ملجرد 
إخبارية  مواقع  حجب  االجتماعي، 
الكترونية فتح ملف اإلشهار العمومي 
وتهديد كل مسؤولي النشر باحملاسبة. 

وهذه السياسة تتنافى كلية مع ما جاء يف مسودة الدستور من بنود 
حرية  زائد  خاص،  بشكل  الصحافة  وحرية  التعبير  حرية  حتمي 
فيها  نلمس  بنود  وهي  والنقابات.  واجلمعيات  األحزاب  إنشاء 
الدولية يف  واملقاييس  يتماشى  اجلزائري  الدستور  اإلرادة يف جعل 

مجال حقوق اإلنسان واحلريات الفردية. 
كما جند أصحاب الوثيقة أخذوا بعني االعتبار ألول مرة حقوق 
اخلارج  يف  جاليتنا  حقوق  وكذا  اجلزائري،  يف  املقيمني  األجانب 
إعداد  يف  الدولية  للمقاييس  تخضع  أيضا  وهذه  الدولة.  على 
أن ما  يعني  الشعبية. وهذا ال  للمطالب  مما تخضع  أكثر  الدساتير 
ورد يف املسودة الدستورية خاطئ ويتناقض مع مصالح شعبنا، بل 
عالقة  يف  جديدة  صفحة  تفتح  أن  البنود  هذه  شأن  من  العكس 
اجلزائري باألجانب املقيمني يف بالده، ألن سوء فهم هذه الفئة من 
قبل املجتمع اجلزائري راجع بالدرجة األولى لتعامل الدولة معهم. 
خطاب تخوين كل ما هو أجنبي أثر سلبيا على عقلية اجلزائري 
الذي يسافر للخارج ويعبر عن شخصيته هناك دون عقدة، لكنه ينظر 
إلى األجنبي املقيم يف بالده بتحفظ وشكوك. ومن جانب آخر، ال 
يعقل أن تبقى أراضي بور يف اجلزائر وشقق وفيات تسكنها األشباح 

أصحابها  كون 
مقيمون  جزائريون 
وال  اخلارج  يف 
اجلزائر  يزورون 
مناسبات  يف  إال 
بينما  اخلارج  يف  عقارات  اجلزائريون  يشتري  أن  يعقل  وال  نادرة. 
األجنبي املقيم يف اجلزائري ال يحق له امتالك أي عقار. والتأكيد 
بعد  اإلشكاليات  هذه  لكل  متجاهال  السياسي  النقاش  يبقى  لن 
إدراج مسألة حقوق األجانب يف الدستور وبعد فتح املجال السياسي 

واإلعالمي، إن كانت السلطة صادقة يف مسعاها.
عن  الدستور  حول  النقاش  وتبعد  صدقها  تثبت  وحتى 
اإلعالمي،  املشهد  على  سيطرت  لفئات  الهامشية  الصراعات 
بفصل عالقاتها مع السلطة طيلة فترة حكم الشعبوية التي كرسها 
بوتفليقة، عليها أن تطلق سراح املعتقلني بسبب آرائهم ومشاركتهم 
يف احلراك الشعبي وترفع كل القيود أمام كل الفاعلني السياسيني 
للتعبير عن رأيهم وتفتح وسائل اإلعالم أمامهم. وحينها ستصبح 

التوافقي بني مطلب  هذه املسودة أرضية كفيلة بإيصالنا إلى احلل 
إعادة تأسيس الدولة الذي يطرحه احلراك الشعبي ومخاوف انهيار 

الدولة التي يحملها سيناريو سقوط النظام أو رحيله دفعة واحدة.

04
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ستوِري ُمسوّدة التَّعديِل الدُّ

اخليَّة  هاناُت الَخارِجية قبَل الدَّ الرِّ
بات واضحا من خالل مسودة التعديل الدستوري الجديد أن النظام القائم في الجزائر إلى ما قبل 22 فيفري 2019 لم يعد ممكنا استمراره، 
وأن الصورة التي رسمتها السلطة طيلة سنة من الحراك الشعبي ما هي إال محاوالت بقايا هذا النظام للحفاظ على مصالحها في النظام الجديد. 

يتعين في الّدستور الجديد  وضع حدود واضحة بين الدولة الوطنية وبين األحالم 
الفاشية التي ظهرت من خالل أقالم ووجوه بارزة في الساحة اإلعالمية والسياسية.

على السلطة أن تطلق سراح المعتقلين بسبب آرائهم ومشاركتهم في الحراك الشعبي، وترفع 
كل القيود أمام كل الفاعلين السياسيين للتعبير عن رأيهم وتفتح وسائل اإلعالم أمامهم.

يتضح أن الحراك الشعبي هو الذي أنقذ البالد من الغرق في 
دوامة الخارطة التي رسمتها القوى الخارجية لمنطقتنا.

الدستوري  التعديل  مسودة  في  النظام  نهاية  على  مؤشر  أكبر 
يكمن في البند الذي يسمح للرئيس بإرسال قوات الجيش إلى الخارج.



فيروز رحال

و سيلتزم املعنيون باحلجر املنزلي ملدة 15 يوما للمحافظة على 
صحتهم وكذا التأكد التام من خلوهم من أي أعراض، يف حني 
ال يزال 12 شخص مصاب على مستوى ذات املصلحة املرجعية،  
الطاقم  طرف  من  والعالجية  الصحية  اخلدمات  مختلف  يتلقون 

الطبي الذي يعمل جاهدا من أجل السالمة العامة للجميع. 
كوفيد19-  بفيروس  املصابني  عدد  أن  بالذكر  جدير  و 
إلى  الوالية  يوما،  حيث سجلت  بعد  يوما  يرتفع  تبسة  بوالية 
 8 36 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منها  غاية كتابة هذه األسطر 
وفيات،  كما يوجد على مستوى املؤسسة املرجعية ببلدية بكارية 
حالتي إشتباه يف انتظار صدور نتائج التحاليل من معهد باستور، 
ولذلك فالسلطات احمللية دائمة التوعية والتحذير مبختلف الوسائل 
وتطالب من جميع املواطنني أخذ احليطة واحلذر وااللتزام بالوقاية 

واحلجر املعمول بيه، حتى يتم التغلب على الوباء،  خاصة بعد 
وجتمعات  واستهتار  تهور  من  الفضيل  الشهر  نالحظه خالل  ما 

حول مختلف السلع املعروضة للبيع.

باملصلحة  اجلنائية  الفرقة  متكنت 
من  القضائية،  للشرطة  الوالئية 
من  تتكون  اجرامية  شبكة  تفكيك 
06 اشخاص تورطهم يف قضية تكوين 
واالحتيال،  النصب  اشرار  جمعية 
اقتناء وبيع بضائع دون فاتورة والتصريح 

الكاذب.
لتعليمة  القضية  حيثيات  وتعود   
صاحب  شكوى  بخصوص  نيابية 
مؤسسة إلنتاج املصبرات الغذائية من 

للنصب  تعرضه  حـول  الوطن،  غرب 
األشخـاص  من  مجموعة  قبل  من 
دفع  أساس  على  سلعة  منه  اقتنوا 
مليار  بحوالي  تقدر  التي  املالية  قيمتها 
سنتيم،  بعد مرور أربعني يوما،  إال انه 
بعد مدة من انقضاء املهلة املقدمة من 
قبل االلفي الذكر اكتشف أنه تعرض 
من  التحريات  تعميق  ليتم  للنصب، 
الفرقـة،  لذات  الشرطة  قوات  قبل 
ألفراد  الوصول  من  مكنت  التي 

العصابة وإيقافهم يف عمليات متفرقة،  
لبيع  الكبرى  احملالت  أحد  بتفتيش 
اجلــــديدة  باملدينة  الغذائية  املواد 
من  معتبرة  كمية  وحجز  منجلي  علي 
مستواها.   على  النصب  محل  السلعة 
القانونية  اإلجراءات  استكمال  وبعد 
املعنيني  حق  قضائي يف  ملف  إجناز  مت 

قدموا مبوجبهم امام النيابة احمللية.
خديجة بن دالي

تبسة
الحبس لناشر األخبار الكاذبة على 

الفايسبوك
حكمت محكمة بئر العاتر جنوب والية تبسة،  باحلبس النافذ لشخص 

قام بنشر معلومات كاذبة عبر موقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«.
وحسب بيان رسمي للدرك الوطني، فإن عناصر فرقة األبحاث ببلدية 
بئر العاتر قامت بتوقيف مشتبه فيه بعد نشره ملعلومات مغلوطة من هاتفه 
النقال ويف صفحته اخلاصة على الفايسبوك،  مفادها أن حالة الوفاة املشتبه 
يف إصابتها بفيروس كوفيد -19- والتي تنحدر من ذات املنطقة، قد عادت 
نتائج التحاليل اخلاصة بها وكانت سلبية،  وهو األمر الذي اعتبرته اجلهات 
الوطنية،  وعليه وجب تقدميه أمام هيئة احملكمة  الوصية إضرار باملصلحة 

والتي أصدرت احلكم سابق الذكر. 
فيروز رحال

جيجل
فطور جماعي للحماية المدنية

نظمت املديرية الوالئية للحماية املدنية بجيجل طاولة إفطار جماعية 
على شرف اسالك االمن والدرك وعمال النظافة والكشافة اإلسالمية وكدا 
الهالل األحمر وهذا ترسيخا ألواصر التضامن بني مختلف االسالك هدا 
وتندرج هاته املبادرة يف اطار تقوية روابط االخوة وتعزيز روح التضامن والتآزر 
املتبادل بني مختلف الهيات واملصالح املجندين يف الصفوف األولى ملواجهة 
الظرف االستثنائي الذي تعيشه البالد وقد شملت هاته املبادرة كل املركز 
املتقدم بالطاهير والوحدة الثانوية بامليليةوزيامة منصورية املبادرة استحسنها 

كل الفاعلني واحلضور.
سهام عاشور
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أخبار الداخل

تلقوا برتوكول عالج »الكلوركين«

فاء من   تماثُل 16 حالًة  للشِّ
فيروس كورونا بتبَسة

قسنطينة
اإلطاحة بعصابة احتالت على شركة إلنتاج المصبرات الغذائية

كشف السيد »فارح علي« مدير المؤسسة االستشفائية »بوقرة بولعراس«، ببلدية بكارية بتبسة، أن الوالية سجلت تماثل 
16 مصابا بفيروس »كوفيد – 19« للشفاء،  حسب ما أكده األطباء الذين استندوا إلى التحاليل الطبية التي جاءت سالبة 

بعد تلقيهم  برتوكول عالج »الكلوركين«.

لعمامرة  أحمد  النقيب  كشف 
مستوى  على  باإلعالم  املكلف 
املديرية الوالئية للحماية املدنية بوالية 
سجلت  احلماية  مصالح  أن  سطيف، 
خالل أفريل املنصرم 101 حادثا مروريا 

منها ستة مميتة عبر إقليم الوالية.
وفاة  يف  احلوادث  هذه  وتسببت 
07 أشخاص وإصابة 115 آخرين، ما 
عدد  35 % من  بنسبة  تراجعا  ميثل 

يف  وارتفاع  املصابني  وعدد  احلوادث 
املاضي،  بالعام  مقارنة  القتلى  عدد 
 47 الفترة  نفس  يف  تسجيل  مت  كما 
بحاالت  بالتكفل  خاصة  عملية 
اإلصابة بكوفيد19- عبر 11 بلدية من 
الوالية من أصل 1106 عملية متعلقة 
واملصابني  املرضى  وإجالء  بإسعاف 
عملية   249 بـ  تراجعا  عرفت  التي 
عن أفريل 2019، كما قامت وحدات 

للتطهير  عملية   51 بـ  املدنية  احلماية 
حتسيس  عملية   439 وكذا  والتعقيم 
وتوعية جوارية مبكبرات الصوت ونشر 
ملصقات للوقاية من وباء كوفيد19-، 
شملت  الوالية  مختلف مناطق  عبر 
العمومية  املؤسسات  اخلصوص  على 
املستقبلة للجمهور والفضاءات العامة.
آسيا.ع

خالدي  احلكيم  عبد  السيد  أفاد 
مبديرية  الشباب  نشاطات  مصلحة  رئيس 
بادرت  املديرية  أن  والرياضة،  الشباب 
العائالت  لفائدة  قفة   250 توزيع  إلى 
مجموعة  مع  بالتنسيق  توفيرها  مت  املعوزة 
من اجلمعيات الشبانية والرياضية وكانت 
االنطالقة من دار الشباب أحمد سعدي 
القافلة  يف  منها  مشاركة  السطوح،  بحي 
املتكفلني  العائالت  لفائدة  التضامنية 
حتت  وهدا  اخلاصة  االحتياجات  بدوي 
بالتنسيق  والرياضة  الشبيبة  وزارة  رعاية 

مديرية  بادرت  كما  التضامن.  وزارة  مع 
إلى  قسنطينة  لوالية  والرياضة  الشباب 
عن  وتوعوية  حتسيسية  عمليات  تنظيم 
ملصقات،   ووضع  توزيعمطويات  طريق 
افتراضية  حتسيسية  عمليات  عن  ناهيك 
االفتراضية  الشباب  دار  صفحة  على 

لوالية قسنطينة.
وبادرت املديرية حسب السيد خالدي 
والتجهيزات  املعدات  بعض  اقتناء  إلى 
االحياء  بعض  تعقيم  يف  للمساهمة 
اجلمعيات  مع  بالشراكة  واملؤسسات 

شريكة القطاع، مع تشجيع مبادرة جمعية 
من  الشباتية  النشاطات  لترقية  بيلسان 
اجل خياطة الكمامات والبدالت الواقية 
لينخرط  توسعت  التي  االنطالقة  وكانت 
الشبانية  اجلمعيات  من  مجموعة  معها 
والرياضة،  الشباب  مديرية  مع  الناشطة 
 2000 حوالي  خياطة  اجلمعية  وتعتزم 

كمامة واملئات من البدالت الواقية.
خديجة بن دالي

 توزيع 250 قفة على ذوي االحتياجات الخاصة

المسيلة 
توقيف مجموعة من األشخاص قاموا 

بغلق الطريق العام
من  املسيلة  بأمن والية  عشر  احلضري احلادي  متكن عناصراألمن 
توقيف عشرة )10( أشخاص تراوحت أعمارهم مابني 21 و35 سنة بتهمة 
غلق الطريق العام وذلك يف اطار محاربة كل أشكال اإلجرام احلضري وخاصة 
على  املسلح، التحريض  العام،  التجمهر  الطريق  بجرائم غلق  ماتعلق 
التجمهر، العصيان، باإلضافة إلى االعتداء على القوة العمومية أثناء تأدية 

مهامها،.
الطريق  بغلق  األشخاص  من  عند قيام مجموعة  القضية بدأت  وقائع 
املطاطية،  العجالت  إشعال  مع  واملتاريس  رقم 60 باحلجارة  الوطني 
وحديدية،  خشبية  عصي  يف  تتمثل  بيضاء  أسلحة  بأيديهم  حاملني 
سرقة،  قضية  يف  فيهم  املشتبه  أحد  توقيف  عملية  احتجاجا على  وذلك 
للرشق  تعرضوا  وصولهم  وعند  املكان،  ليتم تنقل قوات الشرطة إلى عني 
أين  املتاحة  القانونية  الوسائل  باستعمال  التدخل  الفور مت  باحلجارة، على 
مت توقيف السالفي الذكر بعد مقاومة عنيفة من طرفهم واقتيادهم إلى مقر 
األمن وإجناز ملفات قضائية ضدهم وتقدميهم أمام السيد وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة املسيلة بتهمة غلق الطريق العام والتجمهر املسلح مع التحريض 
تأدية  العمومية أثناء  القوة  على  إضافة لالعتداء  العصيان  التجمهرو  على 
أمر قاضي  الفوري أين  املثول  جلسة  أحالهم على  بدوره  الذي  مهامها، 

اجللسة بإيداعهم جميعا مبؤسسة إعادة التربية باملسيلة.
جمال أبو أشرف

اإلطاحة بجماعة أشرار تحترف السرقة بمقرة 
متكن عناصر الشرطة بأمن دائرة مقرة شرق عاصمة الوالية املسيلة ويف إطار 
بجرائم السرقة من  ماتعلق  احلضري وخاصة  أشكال اإلجرام  محاربة كل 
توقيف ثالثة )03( أشخاص تراوحت أعمارهم مابني 19 و29 سنة بتهمه 

تكوين مجموعة اشرار والسرقة.
أجل  من  املصالح  ذات  من  الضحية  عند تقدم  القضية بدأت  وقائع 
ترسيم شكوى مفادها تعرض مسكنه لفعل السرقة،  وعلى إثره باشرت 
ذات املصالح أبحاثها وحترياتها التي مكنت من الوصول للفاعلني السالفي 
الذكر يف ظرف قياسي، ليتم توقيفهم وتقدميهم أمام السيد وكيل اجلمهورية 
لدى محكمة مقرة بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض اإلعداد إلرتكاب 
جناية والسرقة املقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر، الذي أحالهم على 
جميعا  بإيداعهم  أمر  الذي  احملكمة  نفس  لدى  التحقيق  قاضي  السيد 

مبؤسسة إعادة التربية باملسيلة.
جمال أبوأشرف

سطيف
تسجيل 101 حادث سير شهَر أفريل

التطهير  فرقة  مصالح  متكنت 
لألمن  الوالئية  باملصلحة  والنظافة 
العمومي، من حجز كمية من اللحوم 
لالستهالك  الصاحلة  غير  البيضاء 

البشري.

خلية  حسب  العملية  ومتت 
نقاط  بإحدى  واالتصال  اإلعالم 
نفعية  مركبة  توقيف  مت  أين  املراقبة 
قنطارا   13 على  العثور  مت  وبتفتيشها 
عرضها  وبعدها  البيضاء،  اللحوم  من 

على اجلهات املختصة تبني أنها فاسدة 
ليتم حتويلها لالستهالك احليواني، يف 
املعني  إجناز ملف جزائي ضد  حني مت 

وإرساله للجهات القضائية املختصة.
آسيا.ع

حجز 13 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة 
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مطالب بحصص إضافية من المساعدات

َفة ببجاية  ارتفاُع عدِد العائالت الُمتعفِّ
بسبب الَجاِئحة

بـــلقاسم.ج

قال، يف هذا الشأن، عدد من مسؤولي 
البلديات، إن طريقة التوزيع لم تعجبهم، 
وحتى  البلديات،  بعض  هناك  أن  خاصة 
بجاية،التي  ببلدية  البلدية  املندوبيات 
آالف  عشرة  فيها  احملتاجني  عدد  يفوق 
توزيع  املمكن  غير  فمن  ثمة  ومن  عائلة، 
على  توزيعها  أمر  غذائي،ألن  طرد  ألف 
هذا العدد من العائالت غير ممكن،بسبب 
مركز  أو  البلدية  تعرفه  قد  الذي  االزدحام 
مع  يتناسب  ال  ما  الطرود،وهو  هذه  توزيع 
بسبب  باخلطورة،  املتسم  احلالي  الوضع 
»كورونا.فيما  وباء  انتشار  من  اخلوف 
متكنت البلديات التي حتصلت على الطرود 
يف  توزيعها  برنامج  ضبط  من  الغذائية، 
رؤساء  أكده  ما  حسب  جيدة،  ظروف 
التي  البلديات  أن  املعنية،غير  البلديات 
كذلك  لها  حصتها،  استالم  رفضت 
والتدافع  االزدحام  من  تفسيراتها،خوفا 
يؤكدون  وقت  يف  العملية،  تعرفه  الذي 
على  حصوله  من  أولى  املواطن  صحة  أن 
5 آالف  داخله  ما  يتعدى  طرد غذائي ال 
تعمل  الذي  الكبير  التنسيق  دينار.رغم 
ممثلي  مع  البلديات،  على جتسيده مصالح 
املجتمع  جمعيات  وممثلي  األحياء  جلان 
الكثير  وجود  مينع  لم  ذلك  أن  املدني،إال 
التوزيع،مما  عمليات  عند  التجاوزات  من 
على  واملشرفني  املسيرين  بعض  جعل 
حصصهم  استالم  حتى  يرفضون  العملية 
واحملتاجني  واملعوزين  للفقراء  املوجهة 
ببعض  سواء  اإلدارية،  مبقاطعاتهم  إليها 
البلديات أو على مستوى بلدية بجاية،يف 

رؤساء  من  عدد  أكد  السياق،  هذا 
على  احلصول  انتظار  يف  البلديات،أنهم 
الدفعة الكاملة من الطلبيات التي تقدموا 
بها، من أجل الشروع يف استالم مختلف 
بشكل  بتوزيعها  القيام  ثمة  ومن  الطرود، 
نفسها. فعل  إليها  احملتاجني  على  عادل 

زفيسباق مع.
من  الفضيل،  الشهر  ملواكبة  الزمن 
خالل جمع أكبر قدر ممكن من اإلعانات 
احملتاجني  على  توزيعها  إلعادة  الغذائية 
واملعوزين واملتضررين من احلجر الصحي، 
العام  هذا  يحل  رمضان  شهر  أن  خاصة 
تزامنا مع اجراءات  يف ظروف استثنائية، 
الدولة  قبل  من  املفروض  الصحي  احلجر 
وهو  فيروس كورونا،  تفشي  اجلزائرية،ملنع 
من  مضاعفا  جهدا  يفرض  الذي  العامل 
املعوزة  األسر  لنجدة  واحملسنني  اخليرين 
أو  رزقها  مصدر  فقدت  التي  والعائالت 
دخلها.شرعت جمعية كافل اليتيم بوالية 
 300 على  رمضان  قفة  توزيع  بجاية،يف 
اخلصوص  وجه  على  منها  معّوزة  عائلة 
إعالة  على  إعانتهن  بهدف  األرامل 
أسرهن، كما دأبت هذه اجلمعية منذ اليوم 
األول من شهر رمضان الكرمي على إعداد 

عمران،  خليل  ملستشفى  ساخنة  وجبات 
يف  ساهموا  الذين  كل  اجلمعية  وتشكر 
التضامنية  اإلنسانية  احلملة  هذه  إجناح 
األخوة  ملعاني  وحقيقة  حق  عن  املعبرة 
أوساط  يف  واإلحسان  البر  جتسد  التي 
املجتمع.ويف نفس السياق، تنظم »أس أو 
أس كابيلي«حملة تضامنية واسعة النطاق 
 52 مستوى  على  املعوزة  العائالت  لفائدة 
بلدية بوالية بجاية، وحسب املكلف بهذه 
تستهدف  التضامنية  العملية  فإن  احلملة 
أزيد من 22000 عائلة أي ما يعادل 22 
ألف قفة رمضان حتتوى على املواد الغذائية 
فإن  الواردة  املعلومات  وحسب  الضرورية، 
واد  مبنطقة  حتضيرها  يجري  االستعدادات 
غير لتكون مقر انطالق هذه احلملة، وقد 
وصلت إلى حد الساعة حوالي 5 شاحنات 
باملواد الالزمة،  الثقيل محملة  الوزن  ذات 
أخرى يف  تصل شاحنات  أن  املنتظر  ومن 
املواد  هذه  ومجمل  القادمة،  الساعات 
الغذائية هي محل هبة من قبل مؤسسات 
املساعدات  وهذه  وخواص،  كبرى 
ستشمل كل احملتاجني املوزعني عبر تراب 

الوالية.

وّزعت معظم بلديات والية بجاية المساعدات التي تحصلت عليها من طرف اللجنة المختصة، إال أن بعض البلديات رفضت استالمها 
وتوزيعها على المحتاجين، في حين خصصت اللجنة الوالئية ألف طرد غذائي لكل بلدية في المرحلة األولى، ستليها حصص 

أخرى، فيما يشهد عدد العائالت المحتاجة 

بومرداس
سقوط طفلة من على الطابق الرابع لعمارة 

أصيبتطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بإصابات خطيرة بعد سقوطها من 
الطابق الرابع لبناية بوسط مدينة بومرداس.

لبلدية  التابع  املرملة  بحي  سجلت  محلية،  مصادر  حسب  احلادثة، 
الطابق  من  سنوات   4 سنها  يتجاوز  ال  طفلة  سقوط  ومتثلت يف  بومرداس، 
حادثة  أن  مصادرنا  احلي.وأضافت  بذات  الواقعة  العمارات  ألحد  الرابع 
السقوط خلفت إصابة الضحية بكسور على مستوى عدة أجزاء من جسمها، 
حيث نقلت على جناح السرعة إلى مستشفى املدينة أين تتواجد يف حالة 

صحية حرجة.
سميرة مزاري

استحداث نقطة جديدة لبيع الحليب 
ومشتقاته 

استحدثت مديرية التجارة لوالية بومرداس، مؤخرا، نقطة جديدة لبيع 
مادة احلليب ومشتقاته بوسط مدينة بومرداس.

وقد دخلت نقطة البيع املستحدثة التابعة مللبنة ومجبنة بودواو حيز اخلدمة 
بحر األسبوع املاضي، من أجل القضاء على مشكل الطوابير املتشكلة أمام 
محالت ونقاط بيع احلليب، والتي عادت إلى الظهور بقوة يف عاصمة الوالية 
باعتبارها  احلليب  مادة  عن  الطلب  لكثرة  نظرا  الفضيل،  الشهر  بداية  منذ 

أساسية من قبل العائالت.
اجلهود  كل  وبرغم  أنه  للموضوع  املتابعون  يرى  متصل،  سياق  ويف 
للقضاء على ندرة أكياس  الوصية على املستوى احمللي  تبذلها اجلهات  التي 
احلليب، إال أنها تبقى عاجزة عن إيصال احلليب املدعم إلى جميع مواطني 
الوالية، السيما القاطنني مبناطق الظل التي تبقى، وفق قولهم، خارج مجال 

التغطية.
باملقابل، أشار بعض املواطنني الذين تقربت منهم »أخبار الوطن« بوسط 
مدينة بومرداس إلى ضرورة تدخل اجلهات الوصية على رأسها مديرية التجارة 
الوالية،  بعاصمة  ومشتقاته  احلليب  بيع  نقاط  من  املزيد  استحداث  قصد 
لتمكينهم من التزود باحلليب بسهولة ودون احلاجة إلى الوقوف يف الطوابير، 
وباألخص يف ظل جائحة كورونا، حيث يحذر املختصون بالدرجة األولى من 
التجمعات كأحد أهم التدابير االحترازية لتجنب اإلصابة بفيروس كوفيد 19 

أو نقل العدوى إلى األشخاص غير املصابني.
سميرة مزاري

استئناف األشغال بالمشاريع السكنية 
تدريجيا

استئنافا  بومرداس  بوالية  اإلجناز  قيد  السكنية  املشاريع  عديد  شهدت 
لفترة بسبب جائحة  توقفها  بعد  اآلونة األخيرة،  بها يف  تدريجيا لألشغال 

كورونا.
حيث تسببت موجة الفيروس التاجي التي ضربت البالد خالل األشهر 
األخيرة يف شلل تام بالورشات على مستوى كل املواقع السكنية املتواجدة يف 

طور اإلجناز، وبصيغها املختلفة عبر كامل اقليم الوالية.
أفريل  أواخر  منذ  جديد  من  استأنفت  املشاريع  بهذه  األشغال  أن  غير 
املنصرم، حيث أكدت مديرية السكن لبومرداس أن األشغال باملواقع السكنية 
قد استأنفت لكن بشكل تدريجي، يف انتظار التحاق باقي العمال بعد انتهاء 

احلجر الصحي.
وأشارت ذات املصادر أنه من بني املشاريع التي سجلت عودة األشغال 
بدلس  مدعم  ترقوي  سكن  و80   100 مشروعي  املنصرم  الشهر  خالل  بها 
للمرقي  منايل  ببرج  مدعم  ترقوي  سكن   50 خالدي،  العقاري  للمرقي 
العقاري بدرات، باإلضافة إلى مشاريع سكنات البيع باإليجار منها مشروع 
588 سكن عدل بأوالد موسى، 1327 سكن باخلروبة، و412 وحدة سكنية 

يف نفس الصيغة اجلاري اجنازها ببلدية بخميس اخلشنة.
شهر  خالل  انطالقة  األخرى  السكنية  املشاريع  بعض  عرفت  باملقابل 
يف  مسكن   900 مبشروع  املصادر،  ذات  وفق  األمر،  ويتعلق  اجلاري،  ماي 
صيغة عدل ببلدية زموري، و1500 وحدة سكنية يف نفس الصيغة بأوالد 
السكنية يف صيغة  املشاريع  ببعض  األشغال  استئناف  على  هداج، عالوة 
االجتماعي التساهمي والترقوي املدعم، ونخص بالذكر مشروع 101 وحدة 
سكنية اجتماعية تساهمية و50 وحدة ترقوية مدعمة ببلدية بني عمران، 

اللذان أوكلت مهمة اجنازهما إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالوالية.
سميرة مزاري

منايل  برج  بلدية  استيقظت، 
شرقي بومرداس على وقع فاجعة أليمة، 
املنطقة  شباب  أحد  على  العثور  بعد 
حسب  األمر،  بحبل.ويتعلق  مشنوقا 
يف  »ي.ث«  باملدعو  محلية،  مصادر 
الثالثينيات من العمر، ينحدر من قرية 

عثر  البلدية،  بأعالي  الواقعة  بويفري 
عليه جثة هامدة مشنوقا بواسطة حبل، 
وهي احلادثة التي خلفت حالة من الهلع 

بني سكان القرية.
املدنية  احلماية  مصالح  وتدخلت 
حفظ  مصلحة  إلى  الضحية  جثة  لنقل 

فيما  منايل،  برج  مبستشفى  اجلثث 
لتحديد  حتقيقا  األمن  مصالح  فتحت 
الغامضة  احلادثة  ومالبسات  أسباب 
انتحار  فرضيتي  بني  تأرجحت  التي 

املعني أو جرمية مدبرة بفعل فاعل.
سميرة مزاري

بومرداس
العثور على شاب مشنوق بحبل في برج منايل

اخلدمات  متعددة  العيادة  تدعمت 
بجاية،بعتاد  متزريت،جنوب  ببلدية 
وجتهيزات طبية حديثة يف شكل هبة من 
أحد احملسنني،استعدادا الفتتاحها أمام 
املواطنني، نهار اليوم، بعد االنتهاء من 
التي استفادت  التهيئة الشاملة  أشغال 
والي  عنه  كشف  مؤخرا،مثلما  منها 
جديدا  اعتبرها »مكسبا  الوالية،الذي 
للخارطة  ودعما  املنطقة  لسكان 
القطاع  فيه  يحتاج  وقت  الصحية،يف 
تفشي  ملواجهة  واملرافق  الهياكل  لكل 
تعبيره«.تنوعت  حد  كورونا،على  وباء 
العمليات التضامنية وقوافل املساعدات 
كورونا  فيروس  ظهور  منذ  حتركت  التي 
ما بني اإلعانات العينية للمواد الغذائية 
العائالت  لفائدة  املخصصة  املختلفة 

التضامنية  الهبات  بني  وما  احملتاجة 
مؤسسات  بها  تقدمت  التي  األخرى 
ومحسنني خواص  وصناعية  اقتصادية 
الصحية  واملراكز  الهيئات  لدعم 
املتواجدة يف الصفوف األمامية ملواجهة 
معدات  العملية  الوباء. وشملت 
األحياء  وتطهير  لتعقيم  ووسائل 
لدعم  طبية  وجتهيزات  واإلدارات، 
منها  بالوالية  االستشفائية  املؤسسات 
بتنصيبها  بادر  التي  التعقيم  أنفاق 
أخرى  ومبادرات  متطوع،  شباب 
الصيانة  يف  مهندسون  حاليا  بها  يقوم 
األجهزة  وصيانة  إلصالح  الصناعية 
باملستشفيات  املعطلة  الطبية األساسية 
التنفس  أجهزة  منها  العمومية 
اساتذة  إشراف  حتت  االصطناعي 

كشفت  السياق،  نفس  جامعيني.يف 
علي  »احلاج  لبجاية  مديرالصحة 
خوجة«، »أن مصالح الوالية استلمت 
مشروع  لدعم  طبيا  وعتادا  جتهيزات 
للكشف  الطبية  التحاليل  مختبر  اجناز 
بجامعة  املستجد  كورونا  فيروس  عن 
بالوالية،  قريبا  افتتاحه  املنتظر  بجاية، 
ومن  باستور.  معهد  مع  بالتنسيق 
األرجح أن يكون على مستوى بجامعة 
على  توزيعها  سيتم  وأخرى  بجاية، 
االستشفائية«،وهو  املؤسسات  باقي 
املوضوع الذي كان محور جلسة مناقشة 
املقدم  املقترح  لدراسة  الوالية  مبصالح 
من أحد املشرفني على مختبر خاص.

بـــلقاسم.ج

العيادة متعددة الخدمات بتمزريت تتدعم بمعدات طبية
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أخبار السر ايا

من المنتظر أن يفصل اجتماع مجلس 
الوزراء، اليوم، في ملف مصير السنة 
الدراسية والجامعية والتكوين المهني، 

بحسب المهلة التي حددها مجلس الوزراء 
في اجتماعه األسبوع الفارط.

الحدث يشغل الفايسبوكيين وال ينافسه 
في هذا سوى مسودة الدستور،وبالتحديد 

الصفحات الخاصة بالقطاعات الثالثة 
المعنية بامتحانات نهاية السنة، إال أن 
المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا 

وأولياؤهم هم أكثر المشدودين إلى الخبر 
الذي سيفرج عنه اليوم، ليتضح جليا 

أن البكالوريا تبقى أكبر المشاغل سواء 
كانت األوضاع عادية أو استثنائية، كالتي 

نعيشها حاليا في ظل الجائحة.

اختار الكاتب محمد حسين طلبي مؤلََّفه »رسائل إلى جيزيل« كتابا لهذا 
األسبوع، كتاب طبع بالجزائر وأهداه ألحفاده الذين ولدوا جميعهم في 

بالد أخرى.
يتلخص المؤلَّف في 14 رسالة المطولة وجهها الكاتب عبر البريد 

اإللكتروني إلى جزيل؛ سيدة ستينية فرنسية مقيمة في سيدني بأستراليا، 
جمعته بها المصادفة قبل سنوات في مقهى مطار »ليوناردو دافنشي« 

في روما.
وألن السيدة عميقة اإليمان بتفوق اإلنسان األوروبي وبأن الظاهرة 

االستعمارية هي نعمة على الشعوب، رد الدكتور طلبي عليها برسائل 
جاء في إحداها: »أنا القادم من الجزائر راسخ االعتقاد بأن االستعمار 

الفرنسي بالذات كان نقمة على وطني«، وأضاف يقول: »ال تتعجبي أيتها 
الرومية بأننا جيل لم يفقد الذاكرة أبدا، ردا على أهلك الذين زعموا بأن 

تعلق الجزائريين بأمجاد ثورتهم وحقدهم التاريخي على فرنسا وجرائمها 
محصوران فقط في فئة المجاهدين وحدهم وسيندثر بزوالهم«.

 John( »أوردت وكالة »رويتر« لألنباء خبرا مفاده أن رئيس تانزانيا »جون ماغوفولي
Magufuli( ألقى خطابا لألمة شّكك خالله في سالمة اختبارات الكشف عن فيروس 

كورونا المستجد، التي استوردتها بالده. 
أرفقت »رويترز« مقالها بتسجيل فيديو يوثق خطاب الرئيس،وهو يقول إنه أسدى تعليمات 
لقوات األمن للتحقق من جودة اختبارات الكشف عن كورونا، فاسخلصوا عينات من جدي 
وثمرة البابايا وطائر الكوراي وأرنب وخروف، وأعطوا لكل عينة اسما بشريا وحددوا لها 
جنسا وسنا، والغريب أن النتائج وردت إيجابية بالنسبة للطائر والجدي وفاكهة »البابايا«، 
فيما نجا األرنب والخروف من الفيروس التاجي. وختم الرئيس خطابه قائال: إن هذا يعني 

أنه من المحتمل أن يكون بعض األشخاص قد صنفوا مرضى بينما هم سالمون من الفيروس 
التاجي.

يذكر أن تانزانيا سجلت، حتى يوم األحد المنقضي، 480 حالة إصابة بـ »كوفيد 19« و17 
حالة وفاة. 

بدا المخرج جعفر قاسم متعجبا لحال المخرج األجنبي 
الذي يعمل على سيناريو جزائري، ووصف الخطوة 
بأنها »أكبر خطأ يرتكبه مخرج، ألنه ال يعرف ثقافة 

ولهجة الشعب الجزائري«، وبهذا يكون المخرج الذي 
عودنا على مسلسالته الكوميدية الضاربة في عمق 

السياسة، مع كل موعد رمضاني قد أثار نقاشا واسعا 
في عالم الفن السابع، ويخص مدى اإللمام بالثقافة 

والهوية في التأثير على العمل الفني وانعكاسها عليه 
وفيه.

ليلُة ّشك الّباك.. الّيوم! 

بومزار يشدُّ على »أيادي 
 »DZ الخير

وطُننا يرفُع الرأَس يا »ِجيزيل«! أطروحٌة.. فَهل من ُمناِقش؟! 

خص، ليلة أول أمس، وزير البريد والمواصالت السلكية 
والالسلكية إبراهيم بومزار جمعية »أيادي الخير ديزاد« الناشطة 
في بلدية برج منايل ببومرداس بزيارة مفاجئة تشجيعا لنشطائها 

لقاء ما يقدمونه من عمل نبيل.
 ثمن الوزير، الذي يعد ابن المنطقة، المبادرات الخيرية والعمل 

اإلنساني النبيل الذي يقوم به أعضاء الجمعية خالل الشهر 
الفضيل، خدمة للشرائح الضعيفة من المجتمع.

وفي الوقت نفسه، وعد وزير البريد واالتصاالت السلكية 
والالسلكية بتقديم الدعم والمساعدات الالزمة لجمعية »أيادي 

الخير ديزاد«، من أجل االستمرار في عملها التطوعي.

 شكــــوُك رِئـــيس! شكــــوُك رِئـــيس!

 شهد موقع التواصل االجتماعي »الفايسبوك« موجة من ردود الفعل 
طالت الكوميدي محمد خساني، واختلفت بين مؤيد له وساخر مه، عقب 

تصريحاته التي أدلى بها خالل استضافته في برامج رمضاني. قال الممثل: 
»في الجزائر، يحطمون المواهب، يحاربون اإلبداع، سأغادر البالد في أول 
طائرة بعد الكورونا«. وعليه علق الفايسبوكيين بين من رأى أن الجزائر 
ستخسره كفنان وبين من استذكر حال غيره من باحثين وناشطين لم يروا 

قدرا من العرفان والظهور مقارنة به.

خساني 
مهاجُر ال 
َمحالة!
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يعُد األّول من نوعه على ُمستوى والية إليزي

الُمؤّسسة العقاِبية تدعُم مستشفى 
»تارقيوانتميضي« بممر َتعقيم

براهيم مالك

ومت تنصيب هذا املمر االتوماتيكي 
ملستشفى  الرئيسي  باملدخل 
تارقيوانتميضي من اجل تعقيم اجليش 
األبيض باعتبارهم الواجهة األولى يف 
ملنتسبي  وحماية  كورونا  وباء  مواجهة 
العمل  زمالء  وجميع  الصحة  قطاع 
وهذا تعزيزا لإلجراءات الوقائية حلماية 
عن  األول  الدفاع  الطبية خط  األطقم 

صحة وسالمة اجلميع. 

لدى  العام  النائب  أوضح  وكما 
جمعي  فرحات  اليزي  قضاء  مجلس 
نوعه  من  األول  التعقيم  ممر  لكون 
قدمه  الذي  الوالية  مستوى  على 
كهبة  التربية  إعادة  مؤسسة  أعوان 
للمستشفى هو عربون اعتراف وتضامنا 
للجيش األبيض يف  العدالة  من اسرة 
محاربة اجلائحة ووقوفا معهم يف السراء 
واداء  البطولي  دورهم  ملواصلة  والضراء 

عملهم بشكل امن. 

بلدية  مواطنو  اعرب  جهتها  ومن 
مدى  عن  الطبية  واألطقم  اليزي 
استحسانهم ملثل هكذا مبادرات أملني 
يف ذات السياق توسيعها على مختلف 
اإلدارات واملؤسسات على غرار رجال 
احلماية املدنية وغيرها من اجلنود التي 
كورونا  وباء  حملاربة  الواجهة  يف  تقف 
هكذا  ملثل  اجناز  معتبرين  املستجد 
الطمأنينة  تبعث  ان  شانها  من  ممرات 

يف نفوس اجلميع. 

بادرت مجموعة من أعوان مؤّسسة إعادة التربية بإليزي إلى إنجاز أّول ممر تعقيم أوتوماتيكي بالوالية، باستعمال أدوات 
بسيطة. ُقّدم ممر التعقيم هبًة للمؤسسة الُعمومية االستشفائية »تارقيوانتميضي« في إطار تضافر الجهود الوقائية من 

فايروس »كوفيد 19«. 

ورقلة
جمعية »وافعلوا الخير« توّزع 300 

طرد غذائي 
اخليرية  اجلمعية  متكنت 
مؤخرا  الصاعدة  الشبانية 
»وافعلوا اخلير« بورقلة من توزيع 
العائالت  نوعية على  300 قفة 
أرجاء  كامل  يف  واملعوزة  الفقيرة 
مدينة ورقلة خالل شهر رمضان 
هته  وزعت  حيث  الفضيل 
االعانات بوخه مخصوص على 
من  تستفد  لم  التي  العائالت 
وقد  االخيرة  التضامن  اعانات 
ثور  بني  وحي  مخادمة  منطقة 
وقرية احلدب على راس املناطق 
النستفيدة كما مت تخصيص 55 

قفة من اصل 20ح قفة يف الدفعة االولى ألحياء بلدية الرويسات خاصة 
حب سكرة الشغبي وخي بوغفالة اين تعد هذه العملية أولى دفعات هذه 
اجلمعويبورقلة يف  العمل  على  نوعية  التي حققت طفرة  الشبانية  اجلمعية 
انتظار توزيع دفعات أخرى من االعانات الرمضانية يف قادم االيام على االسر 
املعوزة والفقيرة واالرامل كافالت اليتامى وقد صرح مراد بن هجيرة رئيس 
اجلمعية يف اتصال هاتفي ألخبار الوطن بخصوص مكونات االعانات أن 
محتوياتها من املواد الغذائية املتنوعة تبرع بها احملسنون وأهل اخلير املساهمون 
وقت  اجلمعية يف  تلقتها  اجلمعية، حيث  مع  دوري  وشبه  مستمر  بشكل 
من  الغشرات  لبى  حيث  مالية  وأخرى  عينية  اعانات  شكل  على  سابق 
املخسنون واملوظفون ومحبو اخلير من كل احياء مدينة ورقلة النداءات التي 
صفحة  خاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  اجلمعية  أعضاء  أطلقها 
اجلمعية على الفيسبوك معرجا يف سياق ذي صلة بأن غرفة التعقيم التي 
وممرضي  ألطباء  تخصيصها  مت  قد  الصحة  قطاع  لفائدة  اجلمعية  اقتنتها 
مدخل  على  يحتوي  ال  الذي  ورقلة  الوالية  بعاصمة  بوضياف  مستشفى 
ُمَعِقم اصال وقد مت تركيبها يف مصلحة احلجر الصحي بهذا املستشفى بغية 
احلصول على اكبر قدر من احلماية للسلك الطبي والعاملون مبصلحة احلجر 
الصحي الذين يواجهون الكورونا وجها لوجه يف اخلط األمامي وبخصوص 
كفية اشتغال هذه الغرفة اخلاصة بتعقيم العاملني يف مصلحة احلجر الصحي 
مبستشفى محمد بوضياف بورقلك واالي اقتنتها احلنعية لفائدتهم أضاف 
البخار يف  بتقنية  تعمل  التعقيم هذه  غرفة  ان  الوطن  أخبار  يومية  محدث 
حيث الزالت تعتبر األولى من نوعها يف بوالية ورقلة رغم وجود مؤسسات 
كبرى مبقدرات مالية حد ضخمة لكنها لم حترك ساكنا جتاه معاناة األطقم 

الطبية مبصلحة احلجر الصحي بعاصمة الواحات ورقلة.
زاهية سعاد

حجز 490 مركبة وتوقيف 350 
شخصا مبحوثا عنه 

سجلت مصالح أمن والية ورقلة خالل الفترة املمتدة من تاريخ تطبيق 
إجراءات احلجر الصحي اجلزئي وفقا للقوانني املعمول بها بدية من الساعة 
وضع  املوالي  اليوم  من  صباحا  السابعة  الساعة  غاية  إلى  مساءا  السابعة 

باحملشر البلدي 490 مركبة ودراجة نارية
دراسة حالة شخصية  و472  الهوية  لتحقيق  972 شخص  اخضاع  و 
باإلضافة إلى توقيف 350 شخصا محل متابعة قضائية خالل فترة احلظر 
املواطنني  جميع  ورقلة  والية  أمن  مصالح  وتدعو  احلزئيبورقلة  الصحي 
واملواطنات وكذا أصحاب املركبات عبر ربوع الوالية إلى ضرورة اإللتزام بهذا 
اإلجراء الذي من شأنه الوقاية من انتشار هذا الفيروس، من خالل البقاء 
يف منازلهم وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى كما تدعوهم للمساهمة يف 
التوعية واملشاركة يف إحترام تدابير الوقاية من انتشار وعدوى فيروس كورونا 
104 وخط  والرقم   1548 اخلضراء  أرقامها  التصرف  واضعة حتت  املستجد 
شرطة النجدة 17 بوالية ورقلة ويدخل ذلك يف إطار تطبيق إجراءات احلجر 
الوطن  واليات  باقي  غرار  على  ورقلة  والية  على  املطبق  اجلزئي  الصحي 
للوقاية من انتشار فيروس كورونا » كوفيد 19« حيث ان شرطة ورقلة كانت 
االسبوعني  خالل  الصارمة  امليدانية  اإلجراءات  من  جملة  اتخذت  قد 
األولني من الشهر الفضيل من خالل تكثيف املراقبة األمنية املشددة جلميع 
احلواجز األمنية بقطاع االختصاص وكذا وضع نقاط مراقبة ثابتة إضافية 
تكثيف  إلى  باإلضافة  ورقلة  املدينة  لعاصمة  الكبرى  احملاور  مستوى  على 
الدوريات الراكبة عبر أحياء املدينة للوقوف على مدى التطبيق الفعلي لهذا 
عنهم  مبحوث  واشخاص  توقيف عدة مجرمني  اسفر عن  ما  وهو  اإلجراء 

سابقا
زاهية سعاد

أدرار
تنظيم حملة تحسيس وتعقيم ببودة

الوطني  التكتل  جمعيات  قامت 
وحتت  بودة  ببلدية  واإلغاثة  للتضامن 
توعية  بعملية  يحمينا   وعيينا  شعار  
قصور  كافة  شملت  موسعة  وتعقيم 
البلدية  مقر  مقدمتها  يف  البلدية 
التجارية  واحملالت  العالج  وقاعات 
بهدف  وذلك  التجمعات  وأماكن 
حملاربة  يف  الوعي  نشر  جهود  مواصلة 

انتشاروباء كروناcovid 19, املبادرة 
ووقوفها  اجلمعيات  تالحم  جسدت 
وقفة رجل واحد من أجل نشر الوعي 
استحسان  مالقي  وهو  الوباء  ومحاربة 
جتاوبهم  عن  عبروا  الذين  املواطنني 
على  وحرصهم  للجمعيات  ودعمهم 
تنفيذ تدابير وإجراءات احلجر والوقاية 
مصالح  كانت  لإلشارة  كورونا   من 

مديرية البيئة واحلماية املدنية والهالل 
مع  وبالتنسيق  اجلزائري  األحمر 
نظمت حمالت  قد  محلية  جمعيات 
حتسيس وتوعية وتعقيم ملختلف املرافق 
واملؤسسات على غرار املدرسة القرانية 
املتعددة  والعيادة  بالغمارة  الداخلية 

اخلدمات باملنصور وقاعة.
عبداهلل مجبري

 حجز 160 كغ من الّلحوم الفاسدة 
متكنت قوات الشرطة التابعة ألمن. دائرة أولف يف إطار املجهودات املبذولة حملاربة كل أشكال املضاربة والغش يف السلع 
املوجهة لالستهالك خاصة يف ظل شهر رمضان الكرمي، متكنت من حجز كمية من اللحوم احلمراء تقدر بـ 160 كلغ تعود 
جلمل متت عملية ذبحه خارج الرقابة البيطرية ويف نفس الصدد متكنت نفس القوات من إحباط محاولة تسويق حلوم غير 
قابلة لالستهالك البشري إذمتكنت من إسترجاع جثة جمل كانت موجهة للذبح مع توقيف وإقتياد املشتبه به، مباشرة ورفقة 

الطبيب البيطري التابع للمصالح الفالحية متت عملية االتالف جلثة اجلمل وفق الطرق واالجراءات القانونية الالزمة.
عبد اهلل مجبري

يشتكي سكان قصور بلدية أجنزمير 
القذرة  املياه  اختالط  من  أدرار  جنوب 
من  القريبة  الصحي  الصرف  لقنوات 
منبع مائي عذب ) فقارة وساقية حمو 
اللي (التي يستغلها السكان يف بعض 
التقليدية  واحاتهم  لسقي  االحيان 
استياء  ماأثار  هذا  الشرب  عن  فضال 
اخلطر  ناقوس  دقوا  الذين  الساكنة 

يف  والزراعة  املائية  الثروة  تهديد  جراء 
املنطقةكما تسببت هاته التسربات يف 
تشمئز  صارت  كريهة  روائح  انبعاث 
على  ناهيك  الساكنة  نفوس  منها 
احلشرات  النتشار  بيئة  صارت  أنها 
بكثرة  منتشر  اصبح  الذي  والبعوض 
بحدوث  االونةاالخيرةماينذر  يف 
التجمع  من  قربه  بسبب  بيئية  كارثة 

ظل  يف  يحدث  هذا  كل  السكاني 
وأمام  احمللية  السلطات  وغياب  صمت 
السلطات  السكان  يناشد  الوضع  هذا 
التدخل  الري بضرورة  املعنية ومصالح 
حلول  قبل  التسرب  مشكل  وإصالح 
التي  األيام  وهذه  السيما  الكارثة 

تعرف درجة احلرارة ارتفاعا ملموسا.
عبداهلل مجبري

تلوث مياه الفقاقير بـ »أنجزمير« بمياه الصرف الصحي 
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ب.أمني

ويف الوقت الذي كان فيه املواطنون 
يترقبون  السكن  أزمة  من  املتضررون 
والتي  املعتبرة  للحصة  التوزيع  عملية 
من  املواطنني  آالف  عليها  يعلقون 
السكن  مصالح  لدى  امللفات  مودعي 
بلطليق  عريضة  أماال  املعنية  بالدوائر 

أزمة الّسكن التي يعيشونها.
مسؤول  مصدر  كشف  وأن  وسبق 
مع  رسمي  لقاء  الوطن يف  ألخبار 
بداية شهر مارس املاضي، بأن مصالح 
والية غليزان ستفرج عن 1590 سكنا 

موزعة  بلديات  بخمس  اجتماعيا 
مارس  شهر  بنهاية  الوالية  اقليم  عبر 
كورونا  فيروس  ظهور  إلى  املنصرم، 
توزيعها.  دون  حال  قد  املستجّد، 
والتي تتوزع على 150 سكنا اجتماعيا 
ببلدية مديونة، 110 مسكن اجتماعي 
 30 خّطاب،  سيدي  ببلدية  ايجاري 
سكن ببلدية سيدي امحمد بن عودة، 
املتاخمة  داود  بن  ببلدية  سكن   500
ببلدية  سكن  و800  الوالية  لعاصمة 

وادي ارهيو.
أيضا  ستشمل  كانت  والعملية 

عاصمة الوالية غليزان، أين كان مقررا 
طالبي  ملفات  دراسة  عملية  انطالق 
 2300 حلصة  االجتماعي  السكن 
رمضان  شهر  بحلول  اجتماعي  سكن 
ينتظرون  املواطنيني  ليبقى  املعظم، 
جتاوز هذه اجلائحة ومعرفة توقيت توزيع 
مؤشرات  وجود  مع  خاصة  السكنات 
على انحسار الوباء وهو ما يتحتم على 
اإلفراج  يف  اإلسراع  الوالئية  السلطات 
وقت  أقرب  السكنات يف  قائمة  عن 
معضلة  مع  معاناتهم  إلنهاء  ممكن 

السكن. 

 ُبرمجت لتوّزع نهاية أفريل

الجاِئحُة تؤّجُل أفراَح الُمستفيِدين من 
الّسكن االجتَماِعي بغليزان

كن في واليِة غليزان، بعَدما تقّرَر توزيُع عّدة حصٍص من الّسكن االجتماِعي اإليجاِري  لت جائحُة كورونا عمِليَة توزيِع السَّ أجَّ
عبَر عدٍد من بلديات عاصمِة الوالية، نهايَة شهر أفريل الُمنِقضي.

بوالية  اإلعالمية  األسرة  قامت 
الطاقم  بتكرمي  حسنة،  ميبادرة  غليزان 
الطبي املرابط مبصلحة األمراض املعدية 
لهم  تقدمي  مت  مازونة، حيث  مبستشفى 
من  للرفع  باملناسبة  الهدايا  بعض 
مواصلة  على  وتشجيعهم  معنوياتهم 

العمل بعزمية حملاربة وباء كورونا. 
اإلحتادالوالئي  رئيس  وحسب 
نورالدين  السيد  للوالية  للصحفيني 
بأن  الوطن  ألخبار  كشف  واضح، 

التضامن  لروح  جتسيدا  جاءت  املبادرة 
واجليش  اإلعالمية  األسرة  بني 
األولى  الصفوف  يف  املتواجد  األبيض 
حملاربة كورونا وتثمينا ملجهودات الطواقم 
يف  تبذلها  التي  الطبية  وشبه  الطبية 
املصابني  املواطنني  أرواح  إنقاذ  سبيل 

بفيروس كوفيد 19. 
مستشفى  مدير  ثمن  جهته  ومن 
قامت  ما  خزروني  محمد  مازونة 
مبادرة  من  اإلعالمية  األسرة  به 

األطباء  فيهم  مبا  اجلميع  استحسنها 
والتي  اإلدارة  عمال  وحتى  واملمرضني 
وبذل  للعمل  لهم  حتفيز  مبثابة  كانت 
املزيد من املجهودات يف سبيل تخليص 
البالد من الفيروس القاتل وانقاذ ارواح 
الذين  الصحفيني  كل  وشكر  املرضى 
حضروا املناسبة ومتنى لهم التألق على 

الصعيد املهني. 
ب.أمني

غليزان
األسرة اإلعالمية تكّرم أفراد الجيش األبيض بمازونة

بجاية 
مرضى الروماتيزم يشتكون ندرة دواء 

»الكلوروكين« 
والية  أرتريت«يف  »بولي  املفاصل  وداء  الروماتيزم  مرضى  األيام  هذه  يشتكي 
يجعل  وهوما  الوالية،  صيدليات  مختلف  يف  الكلوروكني  دواء  غياب  بجاية،من 
مرضى  معظم  أن  حيث  الدواء،  هذا  نقص  ظل  يف  تزداد  املرض  مع  معاناتهم 
سحبت  التي  الكلوروكني  بدواء  يعاجلون  السن  كبار  وخاصة  املزمن  الروماتيزم 
مؤخرا من الصيدليات من قبل مصالح الصحة بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، 
وقصد حلحلة املشكل ومساعدة هؤالء املرضى، طلبت مديرية الصحة بالوالية من 
مستوى  على  الدواء  بهذا  يعاجلون  كانوا  الذين  املرضى  عدد  إحصاء  الصيدليات 
بهدف  العاصمة  باجلزائر  املتواجدة  املركزية  الصيدلية  إلى  وتقدميها  صيدلياتهم 
اقتنائها ثم تقدميها إلى املرضى املعنيني واملعروفة أسمائهم مسبقا وفق اإلجراءات 
الصحية املتبعة وطبقا لوصفة العالج الطبية.ومن جهة اخرى، أكدت مصادر من 
بصيدليات  »كلوروكني«  دواء  بيع  منعت  األخيرة  هذه  ببجاية،أن  الصحة  مديرية 
الوالية تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية وأن استعماله مت حصره فقط على املؤسسات 
االستشفائية التي تعالج مرضى كوفيد 19. ويف هذا اإلطار أكد عدد من الصيادلة 
من  لديهم  متوفرة  كانت  التي  الكميات  أن  بجاية،  مدينة  مستوى  على  اخلواص 
احليوية  املضادات  وباقي  »بالكينيل«  اسم  حتت  املسوق  »كلوروكني«  دواء  منتوج 
التي تدخل يف البروتوكول الطبي اخلاص بعالج مرض »كوفيد 19« قد مت سحبها 
من األسواق من قبل مصالح الصحة بعد اعتماده كعالج على مستوى املؤسسات 
الوطني  واملجلس  اخلواص  الصيادلة  نقابة  كانت  بجاية،كما  بوالية  االستشفائية 
ألخالقيات املهنة قد قدم توصيات بعدم بيع هذا الدواء وتوجيهه إلى املؤسسات 
االستشفائية املعنية بالتكفل بحاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد، وحسب 
الصحة  وزارة  قرار  بعد  الصيدليات  على  توزيعه  توقف  »الكلوروكني«  فإن  مصادرنا 
االستشفائية  املؤسسات  إلى  واملوزعني  املنتجني  لدى  املتوفرة  الكميات  بتوجيه 
بفيروس  املصابني  املرضى  لعالج  الكافية  الكميات  وتوفير  االحتياجات  لتغطية 
لعالج  املوجه  »الكلوروكني«  دواء  فإن  الصيادلة  بعض  وحسب  املستجد  كورونا 
»املالريا« وبعض أمراض املفاصل »كروماتيزم«لم يكن واسع الطلب من قبل حتى 
الباعة  وأشار بعض  لم تكن كبيرة،  بالصيدليات  متوفرة  التي كانت  أن احلصص 
الصيدليني أن عدد كبير من املواطنني سارعوا لطلب هذا الدواء من الصيدليات فور 

إعالن اعتماده كعالج للمصابني بفيروس كورونا. 
بـــلقاسم.ج

غياب الوعي في تشييع الجنائز يؤزم الوضع الصحّي
عمليات  خالل  الوقائية  اإلجراءات  تتخذ  ال  العائالت  من  العديج  مازالت   
الدفن وتلقي التعازي رغم التحذيرات املتكررة والتعليمات القاضية مبنع التجمعات 
خوفا من انتشار الوباء. ووقفت اخبار الوطن على التجمعات واالحتكاكات ما بني 
وأثناء  املقابر  من  واخلروج  الدخول  أثناء  أو  التشييع  عملية  أثناء  سواء  األشخاص 
املشيعني  من  الكثير  أيضا  احلضاري  غير  السلوك  هذا  أحرج  مما  أيضا،  العزاء  أداء 
الفيروس  هذا  فخ  يف  والوقوع  العدوى  لتفادي  الوقائية  باإلجراءات  املتمسكني 
اخلطير،خصوصا أنه ال زال يحصد األرواح من يوم آلخر حتى يف الدول املتقدمة 
مبخاطره  يبالون  ال  املستهترين  هؤالء  أن  فيه  الذي جند  الوقت  الطب،يف  مجال  يف 
امليدانية وال يعطون للحدث أهمية كليا وال حتى التفكير يف سالمة بقية املشيعني 
مبختلف  ومصابني  السن  يف  املتقدمني  املرضى  منهم  املجتمع،خصوصا  أفراد  من 
األمراض املزمنة التي ضعفت من نسبة مناعتهم اجلسدية،مما خلق استياءهم من 
الشروع  قبل  األئمة  التي يخصصها  املتكررة  النداءات  التصرفات،بالرغم من  هذه 
بنود  احترام  على  احلرص  مع  والتصافح  االحتكاك  بتفادي  ومطالبتهم  العملية  يف 
الوقاية يف صورة احترام املسافات املطلوبة التي من شأنها أن توقي األشخاص من 
نقل العدوى للفيروس اخلطير نحو عائالتهم داخل بيوتهم أيضا،السيما وأن العديد 
أغلب  واجلهل يف  الوعي  لنقص  والالمباالة  استهتار  ذهبت ضحية  العائالت  من 

األحيان أيضا.
بـــلقاسم.ج

الشلف
 مصرع شخص في حادث سير بالطريق السّيار 
 لقي شخص مصرعه يف حادث مرور وقع اليوم اخلميس على مستوى الطريق 
السّيار شرق-غرب، حسبما أفاد به بيان خللية اإلعالم واالتصال مبصالح احلماية 
املدنية. وأوضح املصدر أن هذا احلادث الذي وقع يف حدود الساعة الرابعة عصرا 
على مستوى الطريق السّيار شرق-غرب حتديدا مبنطقة »سيدي لعروسي« )6 كلم 
غرب الشلف( يف اجتاه اجلزائر العاصمة، جنم على إثر انحراف وانقالب سيارة نفعية 
املكان  عني  يف  وفاة  عن  للمصدر،  استنادا  احلادث،  هذا  وأسفر  الطريق.  بوسط 
احلماية  وحدات  تّدخلت  حيث  سنة(،   37( العمر  من  الرابع  العقد  يف  شخص 

املدنية بواد سلي إلجالء جثة الضحية وحتويلها إلى مستشفى أوالد محمد.
ودعت باملناسبة مصالح احلماية املدنية، السائقني ومستعملي الطريق، لتوخي 
املرورية، السيما خالل  السالمة  قواعد  واتباع  املرور  قانون  واحترام  واحلذر  احليطة 
)من  الوالية  له  تخضع  الذي  الصحي  احلجر  فترة  توقيت  من  القريبة  الساعات 

السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا(.
اجلدير بالذكر أن نفس املصالح سّجلت أمس اخلميس وقوع أربع حوادث أدت 

إلى إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة اخلطورة.

متكن أفراد الفرقة اإلقليمية للدرك 
الوطني سيدي أمحمد بن علي بغليزان 
متخصصة  بشبكة  اإلطاحة  من 
 05 من  متكونة  املركبات  سرقة  يف 

أشخاص
أشخاص   03 توقيف  مت  حيث 
حالة  يف  شخصني  يبقى  فيما  منهم 

محل  الشاحنة  فرارفيماإسترجاع 
تلمسان،  والية  مستوى  على  السرقة 
وذلك يف إطار محاربة اجلرمية عبر إقليم 
الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة 
بغليزان، بناءا على شكوى مقدمة من 
طرف الضحية مفادها تعرض شاحنته 
مبستودع  مركونة  كانت  التي  للسرقة 

بلدية  مستوى  على  العائلي  منزله 
تنشيط  بعد  أمحمد بن علي،  سيدي 
خطة  ووضع  اإلستعالمات  عنصر 
محكمة لإلطاحة بالفاعلني،، وتنفيذا 
لتعليمات النيابة مت تقدمي املعنيني أمام 
العدالة أين مت إيداعهم احلبس املؤقت. 
ب.أمني

اإلطاحة بعصابة تمتهن سرقة المركبات

القبض على 492 شخصا وحجز 56 مركبة 
يف اطار تطبيق قرار احلجر الصحي اجلزئي للوقاية من انتشار فيروس كورونا على مستوى والية غليزان ابتداءا من الساعة 
السابعة مساءا الى غاية الساعة السابعة صباحا، متكنت مصالح أمن والية غليزان منذ بداية شهر رمضان من تسجيل 
املخالفات التالية من تسجيل العديد من املخالفات من بينها عدم االلتزام باحلجر املنزلي حيث مت حجز 104 دراجة نارية 
وتوقيف 56 مركبة وحترير مخالفات ألصحابها، باإلضافة 492 شخص مت توقيفهم لذات السبب، يف حني مت حجز 11 
راجة نارية بسبب عدم االلتزام مبنع نقل األشخاص )شخصني على منت دراجة نارية(: مت توقيف وحجز 11 دراجة نارية.
ب.أمني



10
أخبار الرياضات

 السنة 01 - العدد 184 -االحد  17 رمضان  1441  هـ  - 10  ماي  2020م

بشأن الصراع حول ضم مارتينيز

سان جيرمان يستسلم أمام برشلونة

القسم الرياضي

دخول  زعمت  التقارير  بعض  وكانت 
الوتارو،  مع  املفاوضات  خط  على  باريس 
من  الصفقة  خلطف  املاضية،  األيام  خالل 

برشلونة.
ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
صفقة  يرى  بات  باريس  فإن  اإلسبانية، 
طريقه  ويف  مستحيلة،  شبه  الوتارو 

لالنسحاب نهائًيا من املفاوضات.
وأشارت إلى أن قرار سان جيرمان يعود 
إلداركه الرغبة القوية لدى الوتارو، لالنتقال 

إلى برشلونة خالل املوسم املقبل.

يركز  الفرنسي  النادي  أن  وأوضحت 
املهاجم  إعارة  متديد  محاولة  على  حالًيا 
من  آخر  ملوسم  إيكاردي  ماورو  األرجنتيني 
الصيف  شرائه خالل  لصعوبة  ميالن،  إنتر 

عن  الناجتة  املالية  األزمة  بسبب  املقبل، 
فيروس كورونا. يذكر أن بند الشراء يف عقد 
 70 يبلغ  جيرمان  سان  إلى  إيكاردي  إعارة 

مليون أورو.

ليفربول يسبق يونايتد في 
صفقة كاليدو كوليبالي

مانشستر  يسبق  ليفربول  أن  صحفي،  تقرير  ذكر 
يونايتد يف سباق التعاقد مع صفقة أفريقية خالل امليركاتو 

الصيفي املقبل.
قريًبا  بات  ليفربول  فإن  »ميرور«،  لصحيفة  ووفًقا 
هذا  نابولي  مدافع  كوليبالي  كاليدو  السنغالي  ضم  من 

الصيف.
هذا  لنابولي  كوليبالي  مغادرة  احتمالية  وارتفعت 
عن  الرحيل  يف  رغبته  إلى  الالعب  أملح  بعدما  املوسم، 
الدوري اإليطالي، واملشاركة يف دوري أبطال أوروبا خالل 

املوسم املقبل.
بالفعل  ضمن  ليفربول  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
مشاركته بدوري األبطال خالل املوسم املقبل، مما مينحه 
أفضلية على املان يونايتد الذي ال يزال ينتظر حسم موقفه 

عقب استئناف منافسات البرمييرليغ.
بجدول  اخلامس  املركز  يونايتد،  مانشستر  ويحتل 
ترتيب الدوري اإلجنليزي املمتاز برصيد 45 نقطة بفارق 
بعض  أن  الترتيب.  يذكر  رابع  تشيلسي  عن  نقاط   3
يتمسك  يزال  ال  نابولي  أن  زعمت  اإليطالية  التقارير 
باحلصول على 100 مليون أورو، لالستغناء عن خدمات 

كوليبالي هذا الصيف.

إبراهيموفيتش يحدد موعد 
عودته إلى ميالن

صحفية  تقارير  أكدت 
السويدي  اقتراب  إيطالية، 
إبراهيموفيتش،  زالتان 
العودة  من  ميالن،  مهاجم 
القليلة  األيام  يف  إيطاليا  إلى 
الستئناف  استعدادا  املقبلة، 

التدريبات رفقة زمالئه.
شبكة  وذكرت 
أن  ميدياست«،  »سبورت 
للعودة  مستعد  إبراهيموفيتش 

أن  املتوقع  من  أنه  موضحة  وقت،  أقرب  يف  ميالنو  إلى 
يصل غدا اإلثنني. وأضافت، أن مديري ميالن تواصلوا 
امس مع إبراهيموفيتش، حيث قرر الالعب حجز رحلة 

العودة إلى ميالن من ستوكهولم.
زالتان  على  سيتعني  أنه  إلى  الشبكة،  ولفتت 
الدخول يف حجر صحي يف منزله، وسيخضع لفحوصات 
الروسونيري.  مقر  يف  التدريب  إلى  العودة  قبل  طبية 
وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن املهاجم السويدي 
لن يعود إلى إيطاليا، إال يف حالة حصوله على معلومات 

مؤكدة حول استئناف البطولة.

عودة أتلتيكو مدريد للتدريبات بعد 
غياب شهرين

أتلتيكو مدريد،   عاد العبو 
التدريبات  إلى  السبت،  امس 
أخر  من  تقريًبا  شهرين  بعد 
يف  فردي  مبران  رسمية،  مباراة 
جاء  الذي  لودي،  رينان  غياب 
اختباره إيجابيا لفيروس كورونا.

لألتلتي،  ظهور  آخر  وكان 
حني انتصر يف 11 مارس املاضي 
إياب  يف   )3-2( ليفربول  على 

ثمن نهائي دوري األبطال. وبالقفازات واألقنعة الواقية ومع ارتداء مالبس التدريب 
أمس،  بالنكوس، صباح  الروخي  رتبها  التي  األولى  املجموعة  املنزل، وصلت  من 

وكان ستيفان سافيتش أول العب يصل للمدينة الرياضية.
وبتقسيم مركز التدريب بشرائط لتحديد مساحات مختلفة، وحد أقصى مكون 
من 6 العبني لكل مساحة، بدأت هذه املرحلة األولى من التدريبات بقيادة املدرب 

دييغو سيميوني، الذي أشرف على اجللسة وهو يرتدي القناع والقفازات.
إيرموسو وسابونيتش  وماريو  مونتيرو وخيمينيز  وفيليبي  أرياس  وشكل سانتياغو 
مسافات  على  احلفاظ  مع  تدربوا،  الذين  األولى،  املجموعة  من  جزًءا  وفرساليكو، 

بينهم.
ولم يتمكن رينان لودي من املشاركة، بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا، كشف 

عن وجود بقايا للفيروس يف جسده، وسيظل معزواًل يف منزله.
تعليق  بجانب  التواصل االجتماعي  مواقع  عبر  للودي  النادي، عدة صور  ونشر 

»إنه يرسل حتياته لنا من منزله. قريبا سنراك يف امللعب يا رينان«.

العب سانتوس رودريغو جويس يقترب 
من الريال  

كشف خوسيه كارلوس بيريز، رئيس 
نادي سانتوس البرازيلي، كواليس انتقال 
العب الفريق السابق، رودريغو جويس، 

إلى ريال مدريد.
نقلتها  تصريحات  يف  بيريز،  وقال 
»عندما  الكتالونية:  »سبورت«  صحيفة 
كنت أتفاوض مع برشلونة، ُعرض علينا 
29 مليون أورو، باإلضافة إلى دفع 4.5 
مليون كغرامة، للمباراة الودية التي كان 

متفقا عليها عند انتقال نيمار«.
وأردف: »ال يزال هناك خالف حول 

مضايقتي،  حاولوا  اثنني..  أو  شهر  خالل  األموال  سيدفعون  لكنهم  املباراة،  هذه 
لكنهم لم ينجحوا«. وتابع: »بعد ذلك، أبدى ريال مدريد رغبته يف ضم رودريغو، 
لكن هذه املرة كان لدي صبر.. لقد حصلت على 54 مليون أورو منهم )ما يقارب 
ضعف عرض البارسا(«. وأمت بقوله: »التزامنا هو الدفاع عن مصالح النادي قبل كل 
شيء.. مير الناس، ويبقى النادي.. يقولون إنني أقاتل الناس جميًعا، لكني أقاتل 

من أجل سانتوس«.

50 العًبا يهددون عودة 
البريميرليغ

كشف تقرير صحفي، امس السبت، عن أزمة جديدة قد تهدد عودة 
احلياة إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز، عقب أزمة فيروس كورونا املستجد. 
ووفًقا لصحيفة »ذا صن«، فإن هناك ما يقرب من 50 العًبا يف إجنلترا، 
قد يتجاهلون عودة مباريات البرمييرليغ. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى 
أن الالعبني لديهم مخاوف كبيرة من اإلصابة بفيروس كورونا، ثم نقله 
إلى أفراد العائلة. وأوضحت أن الالعبني قد يفكرون يف حل االنسحاب 
البرمييرليغ، ألنهم يضعون الصحة والعائلة قبل مسيرتهم  من منافسات 
االحترافية. وذكرت الصحيفة أنه حتى اآلن تتجه األنظار إلى استئناف 
الالعبني  أن  على  وشددت  املقبل.  جوان   12 يوم  البرمييرليغ  مباريات 
يطالبون رابطة البرمييرليغ، باالنتظار قبل اتخاذ قرار العودة، حتى يصبح 

وضع البالد أكثر أماًنا، وتتراجع فرصة اإلصابة بكورونا.

إيغالو: »أريد تمديد إعارتي 
مع مانشستر يونايتد«

مع  إعارته  فترة  متديد  يف  إيغالو،  أوديون  النيجيري،  املهاجم  يأمل 
مانشستر يونايتد، حتى استكمال موسم الدوري اإلجنليزي املمتاز.

ومع رغبة الدوري الصيني املمتاز أيضا يف عودة النشاط، رمبا يضطر 
اإلذاعة  هيئة  إيغالو  وأبلغ  شينهوا.  شنغهاي  ناديه  إلى  للرجوع  إيغالو 
سمحت  لو  املوسم  استكمال  يف  »أرغب  )بي.بي.سي(  البريطانية 
التوقف،  قبل  أهدافا  وسجلت  جيدة  حالة  يف  كنت  بذلك..  الظروف 
قدمت أفضل ما لدي وأمتنى العودة للعب«. وواصل »كان الفريق يحرز 
تقدما قبل الوباء، أرتبط بتعاقد على سبيل اإلعارة، وهو ما يجعل أيامي 
معدودة مع يونايتد«. وذكرت تقارير أن يونايتد، يرغب يف متديد وجود 
الدولي النيجيري مع الفريق. وسجل إيغالو 4 أهداف خالل 8 مباريات، 
انتصار  بينها هدف ضمن  من  احلمر،  الشياطني  مع  املسابقات  كل  يف 
ساحق )0-5( على السك النمساوي، يف الدوري األوروبي. وأضاف 
القدم كثيرا، ألننا ال  لكرة  ممارس  وأي  والالعبون  النادي  »يعاني  إيغالو 
املوسم،  مبا نحب.. هدفنا كلنا اآلن استكمال  القيام  نستطيع مواصلة 
مسيرته  النيجيري  وبدأ  األمور«.  من  وغيرها  العقود  يف  التفكير  قبل 
مع يونايتد بشكل رائع، منذ توقيع عقد اإلعارة، املمتد حتى 31 ماي 

اجلاري.

ريال مدريد يخسر خدمات 
الصربي يوفيتش  

أعلن ريال مدريد إصابة مهاجمه الدولي الصربي لوكا يوفيتش بكسر 
يف قدمه اليمنى بعيد عودته من بالده لبدء التمارين الفردية أماًل بعودة 
فيروس  بسبب  نحو شهرين  منذ  املتوقف  القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري 
الطبية  الفحوص  »بعد  بيان:  يف  امللكي  النادي  وقال  املستجد.  كورونا 
التشخيص  مّت  التي أجريت اول أمس، على العبنا لوكا يوفيتش...، 
بأّنه مصاب بكسر خارج املفصل يف العظمة الكلسية للقدم اليمنى«. ولم 
يحدد ريال سبب اإلصابة أو املدة التي يحتاجها الالعب من أجل العودة. 
لكن بحسب وسائل اإلعالم اإلسبانية، أصيب ابن الـ22 عامًا خالل 
وسيغيب  بالده،  من  األسبوع  هذا  عودته  بعد  منزله  يف  الفردية  متارينه 
ألسابيع عدة. وتصدر الدولي الصربي العناوين يف مارس حني غادر إلى 
بالده وخرق قواعد احلجر الصحي التي كانت مفروضة من أجل مكافحة 
تفشي »كوفيد19-«. وفرضت السلطات الصربية على العائدين من دول 
موبوءة، وضع أنفسهم يف عزل صحي طوعي ألسبوعني على األقل، لكن 
يوفيتش شوهد وهو يتنزه يف الشارع ويحتفل مع صديقته احلميمة، ما أثار 
انتقادات واسعة يف صربيا من الصحافة واملسؤولني احلكوميني. وكتب 
الالعب السابق آلينتراخت فرانكفورت األملاني عبر حساباته على مواقع 
التواصل االجتماعي حينها »بداية، أنا آسف جدًا ألنني موضوع النقاش 
الناس يكتبون عني بشكل متكرر  الرئيسي هذه األيام، وأنا آسف ألّن 
األطباء  وهم  األزمة،  األساسيني يف مكافحة هذه  األطراف  وليس عن 

والعاملون يف مجال تقدمي الرعاية الصحية«.
كان  له(  خضع  فحص  كوفيد19-  )الذي  مدريد،  »يف  وأضاف 
سلبيًا، لذا قررت السفر إلى صربيا ملساعدة ومساندة شعبي، إضافة الى 

أن أكون قريبًا من عائلتي، بإذٍن من النادي«.

ديباال يقترب من المشاركة في 
تدريبات يوفنتوس

اقترب األرجنتيني باولو ديباال جنم يوفنتوس، من العودة للمشاركة 
كورونا  فيروس  من  تعافيه  تأكد  بعد  طبيعي،  بشكل  التدريبات  يف 
املستجد. وأعلن يوفنتوس، تعايف ديباال بشكل نهائي بعد ظهور نتيجة 

االختبارات، وبالتالي لم يعد خاضًعا لنظام العزل املنزلي.
للفحوصات  خضع  ديباال  فإن  سبورت«،  »راي  صحيفة  وبحسب 
الطبية مع بقية زمالئه يف يوفنتوس، وذلك متهيًدا لقرب عودته للتدريبات 
فردي،  بشكل  التدريب  يوفنتوس،  العبي  من  عدد  وبدأ  أخرى.  مرة 
قبل العودة للمران اجلماعي خالل املرحلة املقبلة. وتعافى جميع العبي 
يوفنتوس املصابني بفيروس كورونا من هذا الوباء، وهم باولو ديباال وبليز 

ماتويدي ودانييلي روجاني.

 أكد تقرير صحفي إسباني، امس السبت، أن 
باريس سان جيرمان استسلم أمام برشلونة بشأن 
الصراع حول ضم األرجنتيني الوتارو مارتينيز، 

مهاجم إنتر ميالن.
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خالل اإلجتماع المقرر مع وزارة الصحة و»الفاف«

وزارة الشباب والرياضة ستحسم 
اليوم في مصير البطولة

محمد هشام

الفاف  خطة  االجتماع،  ويناقش 
إجراءات  رفع  بعد  املوسم  الستكمال 
سمحت  حال  يف  الصحي  احلجر 
على  تنص  والتي  بذلك،  السلطات 
و6   5 بني  ما  لفترة  للتدريبات  العودة 
إلمتام  املجال  بعدها  ليفسح  أسابيع، 
 8 مدار  على  جوالت  من  تبقى  ما 

أسابيع.
مسؤول  عبود  باي  صالح  وأكد 
أن  اجلزائري،  باإلحتاد  اإلعالم  إدارة 
املدير  مشاركة  سيشهد  االجتماع 
الطبية  اللجنة  ومسؤول  الوطني  الفني 

باالحتاد.
من جهته أكد عمار بهلول، عضو 
اجلزائري،  باالحتاد  الفيدرالي  املكتب 
أّن القائمني على تسيير شؤون البطولة، 
من  الوصية  السلطات  موافقة  بانتظار 
أجل استئناف النشاط الرياضي. وقال 
على  صادق  اجلزائري  بهلول«االحتاد 
من  اقتراحها  مت  التي  الطريق  خريطة 
طرف الرابطة الوطنية، ولم تتبق سوى 

الستئناف  الصحية  السلطات  موافقة 
النشاط  »استئناف  وأضاف  البطولة«، 
صالحيات  من  ليس  الرياضي 
املكتب الفيدرالي أبدا، بل يبقى بيد 
السلطات الصحية، يف ظل تفشي هذا 
الوباء، الذي أربك مخططاتنا، وأخلط 
تطالب  ملاذا  أعلم  أوراقنا«، وختم »ال 
بعض الفرق والرؤساء بإنهاء املوسم يف 
الفترة احلالية، أعتقد أنه ال يزال أمامنا 

الكثير من الوقت من أجل استكمال 
البطولة«.

وأثارت اخلطة التي أعلنتها الفاف، 
طالب  حيث  متباينة،  أفعال  ردود 
شباب بلوزداد متصدر البطولة بإعالن 
إنهاء املوسم، بدعوى أن احلفاظ على 
يف  قصوى،  أولوية  ميثل  الناس  أرواح 
القبائل صاحب  عارضها شبيبة  حني 

املركز الرابع.

أدام وناس في طريقه إلى نادي ليل  
كشف تقرير صحفي إيطالي، أن الدولي اجلزائري آدم وناس، جناح نيس املعار من نابولي، يف طريقه للبقاء بالدوري 
الفرنسي ضمن صفقة تبادلية. ووفًقا ملوقع »أريا نابولي«، املهتم بتغطية أخبار نادي اجلنوب اإليطالي، فإن األخير اقترح 

إدراج العبه اجلزائري، ضمن صفقة تبادلية للحصول على الثنائي، غابرييل ماغاليس وبوباكاري سوماري، من ليل.
وأكد املوقع أن إدارة البارتينوبي، عرضت على ليل مبلغ 20 مليون أورو، إضافة إلى وناس، للحصول على خدمات 
الالعبني خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. وكان نيس الفرنسي قد أعلن قبل أيام، انتهاء عالقته بصاحب الـ22 
عاًما، وعدم تفعيل بند الشراء يف عقده. وتألق وناس العام املاضي، يف صفوف املنتخب الوطني، املتوج بلقب أمم إفريقيا 

2019 يف مصر.

باشر مجلس إدارة مولودية وهران، 
الوزاني،  شريف  طاهر  سي  بقيادة 
مستحقات  تسديد  أجل  من  حتركاته 
املدرب السابق، جون ميشال كافالي. 
قد  القدم،  لكرة  الدولي  االحتاد  وكان 
عقوبات  بفرض  وهران،  مولودية  هدد 
قاسية، قد تصل إلى خصم نقاط من 
الترتيب، يف  الفريق يف جدول  رصيد 
حال عدم تسوية مستحقات كافالي، 
أن  وعلم   دوالر.  ألف   100 البالغة 
املدير العام للنادي، كثف من حتركاته 
أجل  من  باملساهمني،  واجتماعاته 
للقضية.  نهائية  لتسوية  الوصول 
إدارة  التحركات من جانب  تأتي هذه 
عقوبات  أي  لتفادي  وهران،  مولودية 
لكرة  الدولي  االحتاد  من  محتملة 
القدم، والتي قد تصل إلى منع النادي 
امليركاتو  خالل  بانتدابات  القيام  من 

الصيفي املقبل.
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  وألزم 
)فيفا( إدارة مولودية وهران بدفع 93ر6 
الفرنسي  املدرب  لصالح  دج  مليون 
له بعد  جون ميشال كفالي كتعويض 
الفارط،  املوسم  منصبه  من  إقالته 

يف  الناشط  النادي  من  علم  حسبما 
الرابطة األولى.

ملولودية  السابق  الرئيس  وكان 
امللقب  بلحاج،  أحمد  وهران، 
ب''بابا''، قد استنجد باملدرب كفالي 
خلالفة  الفارط  املوسم  إياب  بداية  يف 
الفنية  العارضة  يف  بلعطوي  عمر 
من  يصارعون  كانوا  الذين  للحمراوة 
الوطني  الناخب  ولكن  البقاء،  أجل 
األسبق اشتغل لشهرين فقط قبل أن 
يجبر على الرحيل بعد فشله يف حتسني 
لرفع  دفعه  األمر  هذا  فريقه.  نتائج 
بتعويضات  مطالبا  الفيفا  إلى  شكوى 
مالية على ما وصفه بإقالته التعسفية.
بيان  يف  املولودية  إدارة  وقالت 
صفحتها  على  أمس،  اول  نشرته 
الرسمية على ''فيسبوك'' بأنها ستسوي 
هذه القضية من خالل اقتطاع الرابطة 
النقل  مداخيل  من  حلصتها  الوطنية 
التلفزيوني ملبارياتها، محملة املسؤولية 
يدفع  لم  'الذي  السابق  الرئيس  إلى 
مستحقات املدرب ولم يسلم أية وثيقة 
منعها  ما  رحيله  بعد  اجلديدة  لإلدارة 
بالتالي من الدفاع عن حقوق النادي.

بدون  ''الباهية''  نادي  ويتواجد 
يف  بلحاج  أحمد  استقالة  مند  رئيس 
جوان 2019، حيث يشرف عليه من 
شريف  الطاهر  سي  العام  املدير  يومها 
الفترة  يف  اضطر  األخير  هذا  الوزاني. 
األخيرة أيضا لتسوية ديون عدة العبني 
أحكام  على  حصولهم  بعد  سابقني 
تسوية  غرفة  طرف  من  لصاحلهم 
اجلزائري  لالحتاد  التابعة  النزاعات 
املولودية  إدارة  بيان  وأضاف  للعبة. 
مجددا  اإلدارة  »تعبر  الصدد  هذا  يف 
املسؤولني  تصرفات  من  استيائها  عن 
تلطخ  أن  شأنها  من  التي  السابقني 
صورة النادي وتزيد من مشاكله املالية 
اخلانقة. ويف ظل هذه الوضعية، فإننا 
ال نستبعد مفاجآت أخرى تتوالى منذ 
أن وصلنا إعذار من طرف شركة املياه 
مليون   6 بقيمة  فاتورة  لتسديد  بوهران 

دج تركتها اإلدارة السابقة«.
وهران،  مولودية  أن  بالذكر  جدير 
توقف  قبل  الثامنة  املرتبة  حتتل  التي 
جائحة  بسبب  شهرين  منذ  البطولة 
فيروس كورونا، يدين العبوها احلاليون 

بستة أجور كاملة.

بعد تهديدات’’الفيفا’’  

إدارة مولودية وهران تتحرك لتسوية مستحقات كافالي

رئيس وفاق سطيف، أعراب:
»نعاني من أزمة مالية خانقة وأتمنى 

مساعدة السلطات«
أمس،  اول  وفاق سطيف،  إدارة  رئيس مجلس  أعراب،  الدين  عز  دعا 
السلطات احمللية إلى دعم فريقه، وجلب شركة وطنية لرعاية النادي، وتغطية 
وفاق  بحجم  كبيرا  فريقا  أن  املعقول  غير  »من  أعراب  وقال  املالية.  أعبائه 
تغطية  على  تساعده  وطنية  مؤسسة  أو  راعية،  شركة  دون  يسير  سطيف، 
نفقاته، أو حتى ملعب كبير يحتضن مبارياته«، وأضاف »أطلب من السلطات 
احمللية واملسؤولني، منح النادي شركة وطنية، وملعبا يليق بسمعته، وأعدهم 
مالية  أزمة  »نعاني  وأردف  موسم«،  كل  وقاريا  محليا  األولى  األدوار  بلعب 
خانقة، وأمتنى أن تقدم لنا سلطات سطيف الدعم ملواجهتها، فنحن بحاجة 

إلى ذلك، حتى نستأنف النشاط يف أفضل الظروف«.

لحماية الالعبين عقب استئناف البطوالت
االتحاد الدولي لكرة القدم يقر بإجراء 

5 تغييرات في المباراة
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« موافقته على زيادة التبديالت يف 
املباراة الواحدة إلى خمسة بداًل من ثالثة. وقال الفيفا، يف بيان رسمي إن 
املوافقة جاءت من الهيئة املختصة بتعديل لوائح كرة القدم، بناء على اقتراح 
االحتاد الدولي، حلماية الالعبني عقب استئناف البطوالت بعد أزمة فيروس 
كورونا. وأضاف أنه سيسمح لكل فريق بإجراء التبديالت اخلمسة خالل 3 
حلظات فقط من املباراة، لتجنب إهدار الوقت، كما ميكن إجراء تغيير بني 
مت  وقد  الفور،  على  التنفيذ  حيز  يدخل  املؤقت  »التعديل  وتابع  الشوطني. 
إجراؤه بسبب إقامة املباريات يف فترة مكثفة ويف ظل ظروف طقس مختلفة، 

وكل ذلك قد يؤثر على سالمة الالعبني«.
بينما  مبوافقة كل منظم،  مرتبًطا  املؤقت  القرار  تطبيق  وواصل: »سيظل 
مرحلة الحقة  والفيفا يف  القدم  كرة  لوائح  بتعديل  املختصة  الهيئة  ستحدد 
ما إذا كان هذا التعديل املؤقت سيحتاج إلى مزيد من التمديد عقب انتهاء 
املوسم احلالي«. وأكمل: »فيما يتعلق باملسابقات التي يتم فيها تطبيق تقنية 
الفيديو، فإنه يسمح لهذه البطوالت بالتوقف عن استخدام الفار عند عودة 

املنافسات، لكن األمر ينفذ بناء على تقدير كل منظم«.

ألعاب القوى
البطولة االفريقية 2021 بالجزائر 

ستجرى شهر قبل أولمبياد طوكيو
مقررة  كانت  والتي  باجلزائر،  القوى  أللعاب  االفريقية  البطولة  جترى 
عن  واحد  شهر  قبل  كورونا،  جائحة  بسبب  واملؤجلة  املقبل  جوان  شهر 
رئيس  عنه  أعلن  اليابانية، حسبما  بطوكيو   2021 األوملبية  األلعاب  بداية 
الكنفيدرالية االفريقية، حمد كالكابا مالبوم. وأوضح كالكابا خالل اجتماع 
افريقيا عبر  القوى يف غرب  ألعاب  اللجنة االعالمية من أجل ترقية  نظمته 
ما  مبرمجة  كانت  التي  االفريقية،  للبطولة  ال22  أن  الطبعة  الفيديو  تقنية 
بني 24 و 28 جوان املقبل باجلزائر واملؤجلة الى السنة املقبلة، ستجرى قبل 
شهر أو 40 يوما عن موعد انطالق االلعاب االوملبية بطوكيو املقررة من 23 
جويلية الى 8 اوت«. وأضاف »تاريخ املنافسة، الذي سيتحدد بالتنسيق مع 
السلطات اجلزائرية، سيسمح لبعض رياضيينا بالبحث على تأشيرة التأهل 
الى االوملبياد والبعض اآلخر بخوض منافسة إضافية«. كما أكد املسؤول، 
خالل تطرقه إلى موضوع »البطولة االفريقية يف مواجهة جائحة كوفيد19-«، 
أن البرنامج األمثل سيسطر بالتشاور مع اللجنة التنظيمية لهذه البطولة. ويف 
ظل اعترافه بصعوبة التحضير اجليد بسبب جائحة كورونا، كشف كالكابا 
أنه سيزور اجلزائر يف الوقت املناسب، وليس فقط ملعاينة املرافق الرياضية، 
بل ايضا ملالقاة السلطات اجلزائرية. وقال ايضا »اجلزائر بلد معروف يف ألعاب 
القوى، وخالل زيارتي هناك، سألتقي بالبطل األوملبي والعاملي السابق نور 
الدين مرسلي الذي اصبح كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة«. أما فيما 
يخص البطولة االفريقية للعدو الريفي التي كانت مقررة يف 8 افريل املنصرم 
بلومي )طوغو( فقد مت تأجيلها الى السنة املقبلة قبل انطالق البطولة العاملية 
واملبرمجة يف 20 مارس 2021 مبدينة باثرست بأستراليا. وأكد أن بعض الدول 
االفريقية متتلك الوسائل الحتضان البطولة العاملية أللعاب القوى يف 2025. 
افريقيا،  جنوب  مصر،  كينيا،  اجلزائر،  مثل  »بلدان  الشأن  هذا  يف  وصرح 
البطولة  لتنظيم  والرياضية  االقتصادية  االمكانيات  متتلك  ونيجيريا  املغرب 
العاملية« مضيفا »علينا أن نركز على هذه النقطة مبا أن القارة نظمت مونديال 
وفيما  واملغرب«.  كينيا  من  كل  يف  للعدو  العالم  وبطولة  سنة   18 من  اقل 
يخص الرياضيني احملترفني، املتضررين من توقيف املنافسات، طمأن كالكابا 
أن االحتاد العاملي للعبة، خصص مبلغ 500 ألف دوالر لفائدة هؤالء العدائني 
وأن تقسيم هذه القيمة املالية ستكون حسب الترتيب العاملي. واختتم قائال 
التي  رفقة هيئاتنا االستراتيجية  الصحية، سنناقش  »بعد جتاوز هذه األزمة 

يجب اتباعها لتدارك التأخر املسجل«.

تتجه السلطات الجزائرية إلى حسم مصير البطولة، المتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، خالل 
االجتماع المقرر اليوم، بين مسؤولين في وزارتي الشباب والرياضة، والصحة، واتحاد الجزائري لكرة القدم.
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أخبار الثقافة

الكاتبة أروى عميروش لـ »أخبار الوطن«:

»نزعُم أّننا بشٌر« خواطٌر اجتماعّية تسرُد حقائَق واِقعنا الَمعيش! 
قالت الكاتبة أروى عميروش لـ »أخبار الوطن« إن كتابها األول »نزعُم أّننا بشٌر« هو عبارة عن خواطر اجتماعية تسرد حقائق 

واقعنا المعيش، بلمسة خيالية مضافة كقيمة فنية إبداعية البد منها في الجنس األدبي. 

حاورها: خلضر بن يوسف 

مدينة  من  تنحدر  عمرها  من   17 يف  شابة  عميروش  أروى 
العلمة، حتكي يف كتابها »نزعم أننا بشر« الذي يحتوي على أربعني 
خاطرة اجتماعية، حيث تخبرنا من خاللها الكاتبة بآالم ومعاناة 
األنثى يف مجتمعنا من خذالن وألم وفقدان، كما تسرد لنا الكاتبة 
بعض من املواقف التي عاشتها بالرغم من صغر سنها والتي بقيت 
راسخة يف ذاكرتها، إذ أنها توجه كلماتها لتلك الفئة من مجتمعنا 

التي تقوم بشتى أنواع احلقد واحلقارة وتتزعم البشرية.

كيف كانت بدايتك يف مجال الكتابة؟ 

كتبتها  خاطرة  أول  صغري،  منذ  والكتب  بالكتابة  مولعة  أنا 
كانت ألمي، عندما أردت أن أصبح مشروع كاتبة تلقيت الدعم 
من عائلتي وكل الفضل يعود ألمي وأبي وطبعا ال أنسى عائلتي 

الثانية »نادي خير جليس«.

ملن، وملاذا حتكي الكاتبة أروى أنني قلمها وابتسامات قلبها ونبض 
ذاتها؟

القلم والورقة،  لم أجد من يؤنس وحدتي ويفهم صمتي غير 
حاولت العديد من املرات منع نفسي من الكتابة لبعض الظروف 

لكنني أجد نفسي دوما أسيرة قلمي ودفتري.

ماذا متثل الكتابة بالنسبة إليك؟

الكتابة ليست موهبة وإمنا وجع، هناك أشياء لم أستطع إيصالها 
إال بالكتابة، حيث كل منا مر بتجارب مختلفة لكنني على يقني 

بأن ما يكتبه قلمي يجسد كل جتربة.

فيما يتعلق مبؤلفك، هل املوضوع هو الذي دفعِك إلى الكتابة 
فيه؟

تسرد  اجتماعية  خواطر  عن  عبارة  هو  كتابي  يخص  فيما 
حقائق واقعنا املعاش، وبعض املواضيع هي التي دفعتني للكتابة.

هل ميكن أن حتدثينا عن مضمون هذا اإلصدار ؟

» نزعم أننا بشر« كتاب يحتوي على أربعني خاطرة اجتماعية، 
يحكي آالم ومعاناة األنثى يف مجتمعنا من خذالن وألم وفقدان 
بوصف نظرة املجتمع لألنثى واحتقاره لها من قول وفعل، وحال 
الطفل املتبني مبن حوله وكذلك وفاة األم وما يترتب عنه من آالم 

خاصة إن كان اللحاق بها ارحم من البقاء. 

ماذا عن اختيارك عنوان »نزعم أننا بشر«؟

التي  البشر  سبب اختياري لهذا االسم هي تصرفات بعض 
الناس  توعية  هو  منها  الهدف  ليبقى  اإلنسانية،  ملعنى  تفتقر 

وتنبيههم ملا يقومون به.

هل كل خواطرك مجّرد خيال، أم جميعها حاالت حقيقية 
وواقعية؟

القليل  هناك  وواقعية  حقيقية  حاالت  كلها  تقريبا  خواطري 
منها فقط خيالية، ألن الواقع دائما ما يقدم لنا مواضيع أمام مرئ 

أعيوننا تتحسس لها نبضات قلبنا وينجرف قلمها نحو الكتابة.

ما هي طموحاتك سواء كانت شخصية أو تلك التي تتعلق 
بالكتابة؟

أطمح ألن أكون كاتبة وأترك أثر قلمي على كل من حولي هذا 

على صعيد الكتابة، أما طموحاتي الشخصية فإني أسعى جاهدة 
ألن أصبح صحفية مستقبال.

ماذا تّود الكاتبة أروى أن تقول يف مسك اخلتام؟

يف اخلتام أقول أن كل شخص منا لديه اإلرادة لتحقيق أحالمه 
سواء كانت يف ميدان األدب والكتابة أو غيرها وليس هناك شيء 

صعب، فبالكفاح واالجتهاد نصل إلى ما نريد.
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الممثل العمري كعوان:
 أنا هنا لمساعدة الشباب الذين يختارون »الوان مان شو«

لكل ممثل حكاية مع ممارسته لفنه وإبداعه، وها هي 
الذي  شو  مان  الوان  مع  كعوان  العمري  املمثل  حكاية 
يحكيها ملتابعيه بحب وشغف كبيرين، حيث لم يبخل 
فيها مبد يد املساعدة لكل شاب اختار هذا اللون الفني 

املتميز.
»حكاية حب، عشق  كعوان:  العمري  املمثل  قال 
التيار املونودراما  عكس  سأسير  أني  فكرت  وغرام يوم 
الذين  منهم  أصدقائي  املسرحيني خاصة  وكل  وقتها 
املسرحي بكل  الفعل  ممارسة  التحول من  لهذا  اندهشوا 
الركح  على  الوحدانية  مجال  يف  اخلوض  إلى  أركانه 
رافضني بذلك ما أقدمه بحجة أنه ال يعدو أن يكون إال 

تهريجا وصخبا«.
مؤكدا كعوان على إصراره على املضي قدما يف ممارسة 
الوان مان شو مبعرفته املتواضعة آنذاك مشيرا بقوله: »لن 
أنسى دعم اجلمهور لهذا النوع من الفن املسرحي الذي 
سكن الروح والقلب فلم أكل ولم أمل حتى تغيرت نظرة 
زمالئي املسرحيني إلى هذه املغامرة وجاء ذلك طبعا بعد 
ما مثلت اجلزائر يف املهرجان العاملي للمونولوج باسبانيا 

وفرنسا وحتصلت حينها على جائزة اعتبرها جد محترمة 
»ممثل ممتاز وأحسن مشرف لوطنه«.

يواصل العمري حديثه عن االجنازات التي حققها يف 
الوان مان شو لكن متحصرا: »فرحت كثيرا بهذا االجناز 
لكن سرعان ما تالشت فرحتي عند دخولي أرض الوطن 
آنذاك  ومت فصلي من مسرح سطيف ألنني كنت اشغل 
أمتعتي  حزمت  ثم  قليال  حزنت  املسرح،  مدير  منصب 
خيرا  أجد  لعلي  العالي  سطيف  القلب  مدينة  وغادرت 

منها يف العاصمة«.
الوان  »كل هذا املسار ومازال قلبي متعلقا مبا يسمى 
مان شو«، هكذا قال العمري الفنان الذي عشق اخلشبة 

وأبدع فيها العديد من العروض القت استحسان اجلهور 
داخل وخارج الوطن.

منوها »قررت أن يكون لغيري من الشباب قسط من 
هذا الفن فاشتغلت على عدة نصوص املونودراما كتبتها 
وأخرجتها لفنانني كبار من خيرة أبناء اجلزائر ومازلت حلد 
الساعة اشتغل على هذا النوع من املونودرام وأفرح كثيرا 
مساعدتي،  ويطلبون  ميارسونه  كثيرين  شبابا  أرى  عندما 
أيها  ملساعدتكم  هنا  :«أنا  بساطة  بكل  عليهم  فأرد 
يف  بكم  مرحبا  شو،  مان  الوان  يختارون  الذين  الشباب 

املدرسة الكعوانية«.
صارة بوعياد

الكاتب يوسف بعلوج:
الفيلم السينمائي لمشاهير مواقع التواصل 

سينجز قريبا
الشاب  الكاتب  قال 
الفيلم  أن  بعلوج  يوسف 
يجمع  الذي  السينمائي 
التواصل  مواقع  رواد  أشهر 
حققوا  الذين  االجتماعي، 
املوافقة  ومتت  كبيرة،  شهرة 
به،  اخلاص  السيناريو  على 

سيتم اجنازه قريبا.
الشباب  اخترت  وقال 
عن  كمسؤول  املشارك 
مع  وتشاورت  الكاستينغ، 

املخرج يحي مزاحم كان همي نختار الشباب املالئمني لهذا املشروع الذي إن شاء 
اهلل يرى النور.

يذكر أن الفيلم الذي كتب نصه بعلوج، ويتولى إخراجه املخرج يحيى مزاحم، 
أثار الكثير من اللغط العام املاضي، بعد تبادل تصريحات إعالمية بني الفنان صالح 
أوقروت والوزير السابق عز الدين ميهوبي، على إثر ضم الشاب ريفكا إلى كاست 
الشباب الذين مت اختيارهم، وكان الكاتب يوسف بعلوج وضح من خالل لقاءات 
إعالمية أن تصريحات املمثل صالح أوقروت حملت الكثير من املغالطات بخصوص 
املشاهد  من  محدود  عدد  تقدمي  على  بناء  كانت  دعوته  وأن  العمل،  يف  مشاركته 

كضيف شرف على عكس ما روجه بأنه عرض عليه دور البطولة.
رئيس  وجائزة  منها،  أدبية  بعده جوائز  فاز  أنه  بعلوج  يوسف  الكاتب  أن  يشار 
اجلمهورية يف املسرح عن نص »سأطير يوما ما«، واجلائزة الوطنية »فنون وثقافة« يف 

القصة عن نص »جراب الولى«.
كما فاز الكاتب اجلزائري يوسف بعلوج، باجلائزة األولى للهيئة العربية للمسرح 
مارد  »قمقم  نصه  2018، عن  لألطفال  املوجه  املسرحي  النص  تأليف  مسابقة  يف 

الكتب«.
ق.ث
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اجلمهوريــــــــــــــة اجلزائريـــــــــــــة الدميقراطيـــــــــة الشعبيـــــــــــة
الدائــــــرة اإلداريـــــــة للشراقــــــــة

بلديــــــــــة أوالت فــــــــايت 
اإلعــــالن عــــن املنــــح املــــؤقت لعقود الطلبية  

 المرفق العام، إن رئيس
رقم 247/15  المؤرخ 

اللجنة البلدية للصفقات
المرسوم الرئاسي 

المرفق العام .
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زاهية سعاد

نظمت كلية احلقوق و العلوم السياسية 
القوة  حول  علميا  مؤمترا  املسيلة  بجامعة 
و  التشريع  حركة  على  أثرها  و  القاهرة 
  )) أمنوذجا   19 كوفيد  جائحة   (( القضاء 
بعد شارك  عن  التحاضر  تقنية  طريق  عن 
أخرى  و  عربية  جامعات  من  خبراء  فيه 
أريج  األردنية  الباحثة  مقدمتها  يف  وطنية 
الزعبي  هديل  األردنية  والقانونية  حمادة 
ظفار  بجامعة  للدراسات  العميد  نائب  و 
الدولي  اخلبير  و  الهطاني  علي  بن  عمران 
العراقي ميثاق حمادي اجلبوري و قد أكد 
السياسية  العلوم  و  احلقوق  كلية  عميد 
خضري  حمزة  الدكتور  املسيلة  بجامعة 
حصريا ليومية اخبار الوطن أن تنظيم املؤمتر 
ترتبت  التي  تفاعال من اإلشكاليات  جاء 
التشريعي  و  القضائي  العمل  تعطيل  على 
املتقاضني  بحقوق  املتعلقة  تلك  خاصة 
سياديا  مرفقا  باعتباره  القضاء  وإلتزامات 
عاما  و لعل من أهم إشكاالت املؤمتر  جند 
اإلشكاالت  و  األجال  و  املواعيد  توقيف 
يرتبط  ما  و  القاهرة  القوة  بإثبات  املرتبطة 
بضعف املنظومة القانونية التي حتكمها كما 
أن تنظيم هذا املؤمتر العلمي حسب محدثنا 
يندرج يف إطار تفاعل اجلامعة مع متطلبات 

احمليط االقتصادي و اإلجتماعي كما اردف 
رئيس  حمزة  بوخروبة  الدكتور  أكد  بدوره 
املؤمتر على أهمية املوضوع  كونه يسعى إلى 
مخاطبة السلطات العمومية و يف مقدمتها 
باحللول  بغرفتيه  البرملان  و  العدل  وزراة 
العملية لإلشكاالت القانونية املترتبة على 
صرحت  الصدد  هذا  يف  و  كورنا  جائحة 
الدكتورة  للمؤمتر  العلمية  اللجنة  رئيسة 
نادية ضريفي أن الضبط اإلداري الصحي 

عاد إلى الواجهة بقوة مع هذا الوباء وظهر 
التي  العديدة  الضبطية  القرارات  يف  ذلك 
الوزير  و  اجلمهورية  رئاسة  على  صدرت 
الوالة  السادة  و  احلكومة  أعضاء  و  األول 
ناقشا   19 الكوفيد  تكييف  عرف  حيث 
القانونية  طبيعته  حيث   من  حادا  قانونيا 
كما  الطارئ  والظرف  القاهرة  القوة  بني 
حمادة  اريج  الباحثة  أكدت  حيث  وقد 
يتوجب  أنه  و  القاهرة  القوة  قبيل  من  أنه 

حماية احلقوق الفردية للمواطنني التي قد 
من  العديد  قدمت  و  اجلائحة  بهذه  تتأثر 
الكويت،  دولة  يف  ذلك  على  التطبيقات 
هديل  الباحثة  من  بقوة  طرح  نفسه  األمر 
الزعبي التي قدمت مداخلة قوية جدا يف 
هذا اإلطار و كانت للدكتور عبدلي حمزة 
مداخلة نوعية و متميزة بعنوان اإلجراءات 
القانونية والقضائية املتخذة ملواجهة جائحة 
خاللها  عرج  املقارنة  األنظمة  يف  كورونا 
على جتارب دول متعددة أهمها التجربتني 
املؤمتر  خلص  قد  .و  املغربية  و  الفرنسية 
إلى أن جائحة كورونا تعد قوة قاهرة لتوفر 
شروط القوة القاهرة فيها  من حيث كونها 
حدثا عامًا وغير متوقع وال ميكن دفع آثاره، 
فضاًل عن كونه سبب خارج عن إرادة طريف 
قانوني  فريق  وجود  ضرورة  إلى  و  العقد، 
لوضع  االقتصادي  اجلانب  يف  متخصص 
املخاطر  هذه  مثل  ملواجهة  استباقية  حلول 
جذرية  بحلول  الدول  اقتصاد  تهدد  التي 
والدراسات  البحوث  تشجيع  و   ودائمة 
والطرق  األزمة  بنتائج  املتعلقة  القانونية 
زيادة  معها  للتعامل  الدول  يف  املختلفة 
على إضافة نصوص يف قوانني التعامالت 
الطارئة يف  والظروف  القاهرة  بالقوة  متعلقة 

العقود.

المسيلة
سيارات الفرود  بديل سيارات األجرة  

في زمن كورونا
تعرف شوارع عاصمة الوالية وكبرى مدنها على غرار مدينة بوسعادة 
ملفت  تزايدا  األيام  هذه  عيسى  سيدي  مدينة  وحتى  الضلعة  وحمام 
لالنتباه لسيارات النقل غير الشرعيني أو ما يعرفون بالفرود حيث وأين ما 
وليت وجهك جتد سيارة فرود وقد تفنن صاحبها يف الكالم :«تخصك 
يف  والكالم  اجلمل  من  وغيرها  تروح«،  وين  نوصلوك  طاكسي«،«خو 
مثل هذه احلاالت حيث استغل أصحاب هذه السيارات قرار السلطات 
احلضري  النقل  سيارات  نشاط  ممارسة  منع  والذي  نشاط  هكذا  بغلق 
حيث  كورونا   فيروس  انتشار  من  للحد  الوقائية  اإلجراءات  بهدف 
تزايدت كالفطريات مستغلني حاجة املواطن للتنقل مببالغ تراوحت بني 
وليس خارجها  املدينة  املسافة طبعا داخل  200و300دج مهما كانت 
من جهتمهم عبر الكثير من أصحاب النقل احلضري الشرعيني على أن 
الفرود لم تقتصر  التي ميارسونها أصحاب سيارات  مثل هذه اخلروقات 
أبدا يف مثل هذه احلاالت فقط بل أصبحوا منافسني لنا على مدار العام 
ترسيم  بهدف  املرات  من  العديد  يف  النقل  ملديرية  تقدمنا  من  بالرغم 
شكوى إال أن شكوانا بقيت حبيسة األدراج املر الذي أدى بالكثير من 
أصحاب النقل احلضري لتوقيف مزاولة نشاطهم وأصبحوا ميارسون الفرود 
والتأمينات  الضرائب  أعني  بعيدين عن  أنفسهم  يجدون  وأنهم  خاصة 
وغيرها وغير ملزمني مبحطة دون أخرى مطالبني يف الوقت ذاته السلطات 
مهنة  تعد  الذين  أوالئك  وبخاصة  املزرية  وضعيتهم  يف  النظر  بضرورة 

النقل احلضري مصدر رزقهم الوحيد .

جامعة المسيلة  تنظم مؤتمرا علميا:

القوة القاهرة و أثرها على حركة 
التشريع و القضاء تحت المجهر

والتراحم خالل  التكافل  مظاهر   من 
الشباب  بات  التي  الفضيل  الشهر  هذا 
الوطن   أبناء هذا  لوحاتها  يتفنن يف رسم 
اإلخالص  شباب جمعية  أبدع  لوحة   ،
والتعاون لرعاية املرضى  ملدينة عني احلجل  
بأخالقهم  وإمنا  بأناملهم  ال  رسمها  يف 
جمعية  بادرت   ، اإلنساني   ودافعهم 
أول  املرضى  لرعاية  والتعاون  اإلخالص 
يف   ، احملسنني  بعض  ومبساهمة  أمس 
من   عددا  مست  جماعي  ختان  عملية 
وذوي  واحملرومة  املعوزة  العائالت  أبناء 
الدخل الضعيف ، العملية أشرف عليها 

 ، عيسى  سيدي  يف  خاصة  بعيادة  طبي  وطاقم  جّراحون 
بحضور األهل واألقارب يف أجواء مّيزها لّم شمل العائالت 
احملرومة ، يف عملية تضامنية وخيرية ، وعن العملية أكد 
املنظمون أنها أصبحت عادة حتييها اجلمعية  مع كل مناسبة 
من أجل تقدمي يد العون واملساعدة للعائالت املعوزة وذوي 
الدخل الضعيف وإدخال البسمة والفرحة للعائالت وحتى 
املبادرات  الفاعلني ،  أكد أحد  لنا  األطفال . ويف تصريح 

التي تقوم بها اجلمعية هي من واجب كل شخص يحب 
اخلير و يسعى إليه خاصة يف هذه األزمة ، فاإلنسانية جتدر 
أن تطغى على كل عضو يف اجلمعية حتى يتكافل ملد يد 

العون ألكبر عدد من العائالت احملتاجة .
جدير بالذكر أن هذا املشروع اخليري وهذه البادرة لقيت 
اختالف  على  املدينة  سكان  قبل  من  كبيرا  استحسانا 

أطيافهم.
بقلم / أ . خلضر . بن يوسف

قامت بعملية ختان لعدد من األطفال
جمعية اإلخالص لعين الحجل همة شبابية وسواعد سباقة لفعل الخير
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المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

كوجيطو  إلى  تتحول  الكراهية  أن  يبدو    
تزداد  الكراهية  فجرعات   ، بامتياز  جزائري 
أحكامنا  و  ممارساتنا  و  أفعالنا  و  خطاباتنا  يف 
و  القدح  ومفردات   ، وقت مضى  أي  من  أكثر 
التشهير و التجييش و الذم و السب و الشتم و 
التخوين و التمييز و التجرمي و التنميط و االتهام 
 ، الكراهية  خطاب  سمات  هي  بالعمالة  .. 
أكره  أنا   : يقول  للكراهية  كوجيطو  أمام  نحن 
إذن أنا جزائري ، لقد طغت سرديات الكراهية 
على  اجلماعية  و  الفردية  الصغرى،  و  الكبرى 
أمامها  تراجعت  و   ، األخرى  السرديات  باقي 
و  التناغم  و  األخوة  و  واخلير  احلب  سرديات 
وآنية  الكراهية  هوية  لتصبح   ، السوي  العيش 

اجلزائري .
  و جتد خطابات الكراهية يف وسائل التواصل 
االجتماعي املجال األنسب لالنتعاش و التوسع 
كما  احلقيقية  الصفحات  تتناسل  حيث   ،
حقوق  من  انتقاصا  تتضمن  بعبارات  الوهمية 
استعالئية  هجومية  بخطابات  و   ، اآلخرين 
العنصرية  إلى  و تدعو  متس بكرامة األشخاص 
و التمييز و التحقير ، ألن الكراهية بقدر ما تنتج 
الفنت و األزمات بقدر ما تتغذى عليها و تستمر 

و تنتعش بها .
سلوك  إلى  الكراهية  تتحول  عندما  و    
اجتماعي و موقف ذهني و فكري ، يتعارض مع 
ما هو معلوم يف تراثنا و مرجعيتنا من قيم أخالقية 
متجد احلب و اخلير و الكلمة الطيبة و تستهجن 
الكره و البغض ، يصبح طرح السؤال التاريخي 
و السوسيولوجي و النفسي و االنطولوجي  لفهم 
سلوك الكراهية املتنامي أكثر من ضروري . ملاذا 
سلوك  هل  ؟  البعض  بعضهم  اجلزائريون  يكره 
أنها  أم  ثقافتنا  يف  عابرة  طارئة  ظاهرة  الكراهية 
ظاهرة أصيلة ؟ هل األصل فينا احلب أم الكره ؟ 
و هل سلوكات الكراهية هي مجرد قشرة ظاهرة 
تشكل  التي  العميقة  البنية  هي  أم  حياتنا  يف 
كياننا ؟ ملاذا يكره اجلزائريون النظام و ملاذا يكره 
النظام اجلزائريني ؟ بل ملاذا يكره اجلزائري الدولة 
و  بالشر  يدعو عليه  قد  ملاذا  و  ؟  الوطن  و حتى 
الكراهية  يف  اجلزائري  يتطرف  ملاذا  و  ؟  بالفناء 

كانفعال حزين ليكره ذاته ؟
إن   »: قائال   « هوغو  فيكتور   « كتب   لقد 
هي  الكراهية  و   « القلب  شتاء  هي  الكراهية 
إلى  مستقبلنا  و  حاضرنا  و  حياتنا  حتول  بالكاد 
شتاء طويل و عميق و قامت و قاتل  ال ربيع له  ، 
إال  متطر  ال  داكنة  غيمات  إلى  سماءنا  حتول  و 
اجلزائريون  أصبح  لقد   . بها  لنا  قبل  أهواال  ال 

و  الكراهية  و  الضغينة  فواكه  على  يعيشون 
املرضية  السادية  يشبه  ما  يف  بذلك  يتلذذون 
أضرت  لقد  تذر.  ال  و  تبقي  ال  التي  املقيتة  
بيننا ، و لذلك  العيش املشترك  الكراهية بقيم 
نشهد تدهورا كبيرا يف إمكانات و فرص العيش 
و  مفرق  هو  ما  كل  يف  ازدهارا  ،  و  املشترك 
ما  على  احلفاظ  يف  جنتهد  نعد  لم    . مشتت 
نعمل  بل  وجودنا  و  وحدتنا  يحفظ  و  يجمعنا 
ما  تقوية كل  ما جنتهد يف  بقدر   ، تدميره  على 
يضعفنا و يذهب ريحنا و قوتنا ، فهناك إرادة و 
إصرار على تفتيت كل ما يجمع و يوحد من لغة 
و تاريخ و دين و وطن و رموز و شخصيات و أعياد 
، فكل هذه القضايا هي محل سجاالت  عنيفة 
بني اجلزائريني بني مقدس و مدنس ، بني رافع 
من شأن هذه العالمات الرمزية و من يعمل على 
سلبها كل قيمة و كل معنى ، بني من هو مدافع 
عن حقيقتها و من هو عامل على القول بزيفها .
 يف حلظة غفلة يغيب عنا أن الكراهية هي 
عدمية ال تنتج إال التدمير و ال جتلب إال الشر ، 
و معها ميوت االنسان كل يوم ماديا و مجازيا ، 
و بدل ما تضيء احلياة فإنها حتولها إلى عتمات 
الكائن  تزيد يف وحشة  و  بعضها فوق بعض ، 
البشري ، و تطلق إرادته بدون قيود نحو القبح 

و الفساد .
و الثابت أن الكراهية ليست قدرنا بل هي 
ثقافية  صيرورات  و  تاريخية  تراكمات  حصيلة 
استبدادية  سلطوية  ممارسات  و   ، اجتماعية  و 
له  تعرض  الذي  املمنهج  التدمير  و  فالتشويه   ،
اجلزائري أثناء فترة االستعمار ترك ندوبا عميقة 
يف شخصيته ،  جعلته يتعامل مع األخر حتى 
و  احلذر  من  بكثير  جلدته  أبناء  من  كان  إن 
يقول  الكراهية كما  الكراهية ، ألن  و  التخوف 
 ، « الشر  إال  نفسها  تقترح على  » ال  ديكارت 
يضاف إلى ذلك أن السياسات الثقافية و التربوية 
و التعليمية التي مت اعتمادها منذ االستقالل إلى 
و  االجتماعي  النسيج  تقوية  تنجح يف  لم  اليوم 
دعم قيم العيش املشترك ، بل على العكس من 
ذلك ساهمت يف صعود خطاب شتائمي مقرف 
متارسه النخب الساقطة  يف السر و العلن ، فإلى 
وقت قريب كنا نسمع يف النشرة الرئيسية على 
الساعة الثامنة من يلعن اجلزائريني مباشرة قائال 
القاعة  نرى  و   « يحبناش  ما  لي  بوه  ينعل   »:
تصفق و تهلل لهكذا تفاهة مقيتة مخزية  ، و 
ملفارقات غير معقولة تريد أن تؤسس فعل احملبة 

على منطوق اللعنات .
التي  املصاحلات  و  املعاجلات  أن  كما       

املاسي  و  للنكبات  القرار  أصحاب  اقترحها 
باملجتمع  عصفت  التي  األزمات  و  الفنت  و 
غداة  الواليات  بحرب  بداية  االستقالل  منذ 
 1988 سنة  أكتوبر  بأحداث  ومرورا  االستقالل 
و العشرية الدموية و البهتان الكبير يف العشرين 
سنة األخيرة كل ذلك مكن لبذور الكراهية ، 
ألن الظلم و التهميش و ضياع احلقوق ال ينتج 
إال الكراهية و الضغينة ، فتلك املصاحلات لم 
تشكل  بصور  مترعة  ذاكرة  من  االنسان  حترر 
الكراهية ، فصور  تتغذى عليه  مخزون خصب 
مرحلة  يف  اجلزائر  عرفته  الذي  الهولوكست 
و  اغتصاب  و  اغتيال  و  قتل  من  التسعينات 
تهجير و سبي و مجازر جماعية ، و قتل على 
التمثيل  و  السياسية  و  الدينية  الهوية  أساس 
فتح  و   ، الكبرى  الصغرى  املدن  يف  باجلثث 
معتقالت يف الصحراء ، و تصفية رموز احلركة 
كل   ، املباشر  على  التحريرية  الثورة  و  الوطنية 
ذلك مازال عالقا بالذاكرة الفردية و اجلماعية ، 
تتوارثه األجيال  دراماتيكي  إلى مخيال  و حتول 
لقد فشلت سياسات   . فجائعيته  و  بسوداويته 
و  االعتراف  قيم  إلى  تستند  لم  ألنها  املصاحلة 
مصاحلات  أيضا  كانت  و   ، العدالة  و  احلقيقة 
سلطوية قسرية فرضت على الضحية من طرف 

اجلالد يف أغلب األحيان .
من  أيضا  نفسها  عن  الكراهية  تعبر  كما    
خالل هذا التخريب لصور الشخصيات التاريخية 
و لقيمة األحداث و احملطات الكبرى يف تاريخنا 
عن  تزحزح  فالبطوالت   ، القدمي  و  احلديث 
سياقها لتصبح مؤامرات و خيانات ، و األبطال 
يتم البحث يف بعض هناتهم لتخوينهم و حتويلهم 
و  أقل من عاديني ،  بل  إلى أشخاص عاديني 
التدليس  و  توظيفها  يتم  العظيمة   التضحيات 
عليها مبا يشوه طبيعتها و جوهرها ، فمن الناذر 
اجنازات  أو  مواقف  أو  شخصيات  جند  أن  اليوم 
فاألدجلة   ، اجلزائريني  بني  اتفاق  موضع  هي 
االيديولوجي  و  السياسي  التوظيف  و  الكريهة 
من  فشخصيات   ، كل شيء  أتى  على  الفج  
 ، نافع  بن  عقبة  و  يوغوطة  و  مثل  ماسينيسا 
بن  احلميد  عبد  و  القادر  عبد  األمير  مثل  و  
باديس، و مصالي احلاج، و عبان رمضان ، و 
هواري بومدين ، أصبحت باعثة على االنقسام 
و  الكراهية  تكريس  و  االختالف  تعميق  و 
التخوين ،  و أحداث من مثل مؤمتر الصومام و 
مؤمتر طرابلس و اعالن  االستقالل و غيرها من 
محطات الدولة الوطنية اجلزائرية لم تعد موضوع 
أحداث  البعض  منظور  فهي من   ، بيننا  توافق 

تأسيسية و من منظور البعض األخر انحراف و 
خيانة للتاريخ ، فالكراهية عندما متس   مبصادر 
الذات  و منابعها  فإنها تعبر عن ظمإ انطولوجي 

للعدمية و قتل كل شيء.
و  املرجعيات  يف  االنقسامية  واقع  نعم 
الكراهية  ثقافة  نتاج  هو  الرمزي  الرأسمال 
املتفشية و اإلقصاء املتجذر و األنانية و الزعامة 
يتوانى  ال  الذي  و   ، اجلزائريني  الزائفة   بني 
عليه  الرهان  و  أقصاه  إلى  به  الدفع  يف  البعض 

طلبا ملزيد من نوبات الكراهية و احلقد .
و لقد جاء احلراك يف 22 فيفري من السنة 
رافضة  وطنية  هبة  عن  ليكشف   ، الفارطة 
و  العائلة  مبنطق  الدولة  تسيير  و  لالستبداد 
لم  الذي  النسقي  الفساد  وقف  و   ، العصبية 
تشهد مثله  اجلزائر منذ زمن ماسينسا ، و لكن 
يف  مزمنة  احتقانات  عن  أيضا  احلراك  متخض 
و   ، مختلفة  إيديولوجية  أطياف  بني  التواصل 
أفرز فائض من الكراهية يذهب احلكمة و العقل 

و يخرج األمور عن سياقها الصحيح .
الكراهية  تعاويذ  على  ثقافتنا  نعيش يف      
يف  بالبحث  إال  تفسيرها  ميكن  ال  التي 
البنيات  و  للجزائري  العميقة  النفسية  البنيات 
فالبحث   ، اجلزائرية  للثقافة  االنثروبولوجية 
الكراهية  كوجيطو  فهم   من  ميكننا  وحده 
املركز  ابن  ألنني  أكرهك  أنا   ، جتلياته  بجميع 
 ، علماني  ألنك  أكرهك   ، الهامش  ابن  أنت 
أكرهك ألنك إسالمي ، أكرهك ألنك معرب 
مع  ألنك  أكرهك   ، مفرنس  ألنك  أكرهك   ،
أكرهك  النظام ،  أكرهك ألنك ضد  النظام  ، 
ألنك  أكرهك   ، احلراك  استمرار  مع  ألنك 
عن  تدافع  ألنك  أكرهك   ، احلراك  خذلت 
التوابث  أكرهك ألنك ضد   ، الوطنية  التوابث 
االستعمار  تدافع عن  أكرهك ألنك   ، الوطنية 
الفرنسي ، أكرهك ألنك تدافع عن االستعمار 
العربي ، أكرهك ألنك عربي أو شاوي أو سويف 
أو مزابي أو قبايلي ... لي ما يكفيني و يزيد 

من ما يبرر كراهيتي و اقصائي لك .
إكسير  التمييز  و  الكراهية  أصبحت  لقد    
املدمرة  احلياة  لكنها  و  للجزائري  بالنسبة  احلياة 
من  الناس  حترير  هو  اليوم  الرهان  فإن  عليه  و   ،
أجل  من  مساعدتهم  و   ، الضغينة  و  الكراهية 
اآلخرين  و  ذواتهم  محبة  على  القدرة  استعادة 
، و العيش يف سعادة ، فالكراهية هي بطبيعتها 

انفعال حزين ال ميكنها أن تهب السعادة .
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الهالُل األحمِر سيوزُع 150 طًنا من الُمساعداِت 
عن  أمس،  يوم  اجلزائري،  األحمر  الهالل  رئيس  كشفت 
خالل  املساعدات  من  طنا   150 لتوزيع  الهالل  حتضير 
اليومني القادمني على العائالت املتعففة  يف 11 والية إلى 

جانب تقدمي هبة طبية إلحدى املستشفيات.
أن  السبت،  أمس  )و.أ.ج(،  لـ  حبيلس  بن  وأوضحت 
لتوزيع  يستعدون  اجلزائري  األحمر  الهالل  »متطوعي 
عبر  الفقيرة  العائالت  على  الغذائية  املواد  من  طنا   150
بالتنسيق  وذلك  القادمني،  اليومني  خالل  الوطني  التراب 
 11 التضامنية  العملية  الداخلية، بحيث ستشمل  وزارة  مع 
والية، لتكون بذلك إحدى العمليات التي تقوم بها مؤسسة 
التضامني  نشاطها  إطار  يف  دورية  بصفة  األحمر  الهالل 

واإلنساني«.
وأضافت املسؤولة ذاتها أنه »يتم التحضير لعملية تضامنية 

بوفاريك  مستشفى  منها  استفاد  التي  تلك  بعد  أخرى 
إلحدى  ستقدم  طبية  جتهيزات  يف  تتمثل  البليدة،  بوالية 
دعم  إطار  يف  بعد(،   املستفيد  يحدد  )لم  املستشفيات 
األطقم الطبية ملواجهة وباء فيروس كورونا )كوفيد 19(«، 
مشيرة إلى أن »العملية ستتم خالل األيام القليلة القادمة 

بعد حتديد املبلغ املالي من طرف املانح«.
تضامنية  »عملية  إلى  األحمر  الهالل  رئيسة  أشارت  كما 
الكشف  سيتم  والتي  السلطات  مع  بالشراكة  قريبا  ستتم 

عنها يف الوقت املناسب«.
األحمر  الهالل  أن  املتحدثة  كشفت  ثانية،  جهة  من 
التجارية  الغرفة  مع  تعاون  اتفاقية  باإلمضاء على  سيقوم 
اجلزائرية خالل األيام القليلة القادمة«،  حسب السيدة بن 
حبيلس،  والتي ستمكنه من االستفادة من كمية معتبرة من 

املساعدات تؤهله للحصول على مخزون احتياطي، بحيث 
سيتم توزيع نسبة من تلك املساعدات مع االحتفاظ بنسبة 

احتياطية توزع الحقا بشكل تدريجي«.
ق.و

األخيرة،  ساعة   48 خالل  املدنية،  احلماية  وحدات  سجلت 
إثر  الوطن، وهذا على  4933 تدخال يف مناطق مختلفة من 
تلقي مكاملات االستغـاثة من طرف املواطنني. هذه التدخالت 
شملت مختلف مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية سواء املتعلقة 
املنزلية، اإلجالء الصحي وإخمــاد  املرور، احلوادث  بحوادث 

احلرائق. 
وأوضح بيان املديرية، أمس السبت، أنه فيما يخص النشاطات 
املتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا »كوفيد19-«، قامت 
وحدات احلماية املدنية،  خالل 48 ساعة األخيرة عبر كافة 
املواطنني  لفائدة  حتسيسية  عملية   425 بـ  الوطني،  التراب 
وتذكرهم على ضرورة  بلدية(،  حتثهم   292( 35 والية  عبر 
االجتماعي،  التباعد  وكذا  الصحي  احلجر  قواعد  احترام 
باإلضافة إلى القيام بـ 549 عملية تعقيم عامة عبر 42 والية 
) 317 بلدية(،  مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة 

املجمعات السكنية والشوارع،  حيث خصصت املديرية العامة 
مدنية  حماية  عون   2600 العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية 
مبختلف الرتب، باإلضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 06 
أماكن لإلقامة موجهة للحجر الصحي عبر 03 واليات، هي : 

خنشلة، متنراست ووالية اجلزائر.
  كما تدخلت وحدات احلماية املدنية للتكفل بضحايا حوادث 
248 حادث مرور  الفترة نفسها  املرور، بحيث سجلت خالل 

أودت  بحياة  08 أشخاص وتسببت يف إصابة 318 آخرين 
نقلهم  قبل  املكان  عني  يف  أسعفوا  اجلرحى  أن  يذكر 
للمستشفيات احمللية. أثقل حصيلة سجلت على مستوى والية 
عنابة بوفاة شخص وإصابة 09 أشخاص على إثر اصطدام 
بني سيارتني سياحيتني، سجل على مستوى الطريق الوالئي 

رقم 56 بلدية ودائرة ألبوني.
رحمة عمار 

بوالية  لبطيوة  »توسيالي«  والصلب  احلديد  مركب  صدر   
وهران  18 ألف طن من حديد البناء إلى كندا.

وهذا وفًقا ملا أفاد به عزي رمزي مدير التجارة اخلارجية 
ومتابعة االستثمارات للمركب ذاته، لوكالة األنباء اجلزائرية، 
حيث أوضح أّنه مت نقل احلمولة املذكورة إنطالًقا من ميناء 

مستغامن نحو ميناء أوشاوا بكندا اجلمعة.
أشار املسؤول ذاته إلى أّن عملية التصدير هاته تعد الثالثة 
من نوعها خالل العام اجلاري 2020. كما يرتقب مع نهاية 
البناء  حديد  من  طن  أالف   10 تصدير  اجلاري  ماي  شهر 

إلى الواليات املتحدة األمريكية، انطالًقا من ميناء مستغامن، 
يواصل املتحدث ذاته.

للتذكير، فقد قام املركب املذكور خالل العام اجلاري بتصدير 
3.050 طنا من حديد البناء إلى بريطانيا وزهاء 3 آالف طن 
إلى  اإلشارة  كما جتدر  أنغوال.  نحو  األنابيب احلديدية  من 
 3 بنحو  ُقّدر  إنتاج إجمالي  إلى  »توسيالي« وصل  أن مركب 

ماليني طن خالل 2019.
خ. د 

للجيش  مشتركة  مفارز  متكنت 
أمس،  أول  الشعبي،  الوطني 

بوالية  احلد  سوق  بلديتي  من  بكل 
بوالية  موسى  وسيدي  بومرداس 
كشف  من  العاصمة،  اجلزائر 
وتدمير قنبلتني تقليديتي الصنع، 
حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع 

الوطني.
فحة وأوضح  املصدر ذاته أنه »يف إطار  مكا

اإلرهاب، كشفت ودمرت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 ماي 2020، قنبلتني 
تقليديتي الصنع، وذلك خالل عمليتني منفصلتني بكل من بلديتي سوق احلد بوالية بومرداس 

وسيدي موسى بوالية اجلزائر الناحية العسكرية األولى«.
و يف إطار محاربة التهريب واجلرمية املنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي 
بالتنسيق مع مصالح اجلمارك بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 3 جتار مخدرات على منت 
للجيش  أخرى  مفارز  أوقفت  فيما  املعالج،  الكيف  من  كيلوغراما   21 بـ  مركبة سياحية محملة 
الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح األمن الوطني 5 جتار مخدرات بحوزتهم 5,6 كيلوغرام من 
املادة نفسها،  وذلك بكل من باتنة بالناحية العسكرية اخلامسة وعني الدفلى بالناحية العسكرية 

األولى«.
من جهة أخرى، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خالل عمليات متفرقة، بكل من 
عني قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، شخصني وحجزت 4 مركبات رباعية 
إحباط  الذهب، يف حني مت  للتنقيب عن  معدات  إلى  باإلضافة  الوقود،  من  لترا  و720  الدفع 

محاوالت تهريب 6375 لترا من الوقود بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس«.
ق.و

والعاصمة ببومرداس 

الجيُش يدمِّر ًقنبلَتين الجيُش يدمِّر ًقنبلَتين 
نع  نع َتقليِديَتي الصُّ َتقليِديَتي الصُّ

48 ساعة  خالل 
م 549 عمليَة تعقيٍم عبر 42 واليًة  الحمايُة الَمدنية ُتنظِّ

وهران 
ُمرّكب »توسيالي« ُيصّدر 18 ألَف طٍن من َحديد البناِء لكندا

والبحث  العالي  التعليم  اجلزائريني وزارة  للطلبة  الوطني  االحتاد  دعا 
غاية شهر  إلى  الثاني  السداسي  امتحانات  تأجيل  إلى ضرورة  العلمي 
خاصة  الدروس،  كل  على  احلصول  من  الطلبة  يتمكن  حتى  سبتمبر، 

عب العلمية التي تتطلب احلضور الشخصي. الشُّ
التعليم  وزارة  السبت،  للطلبة اجلزائريني، أمس  الوطني  طالب االحتاد 
غاية  إلى  الثاني  السداسي  امتحانات  بتأجيل  العلمي  والبحث  العالي 

شهر سبتمبر، يف ظل حجم االضطراب الذي يسود اجلو العام حاليا، 
اللجنة  من  النهائي  القرار  الطلبة  كل  غرار  على  “نترقب  موضحني: 
العلمية التي مت تنصيبها للفصل يف كيفية إنهاء املوسم اجلامعي وكيفية 
عن  ذاته  الوقت  يف  نتأسف  كما  الثاني،  السداسي  بامتحانات  القيام 
إقصاء الشريك االجتماعي من طرف وزارة التعليم العالي  للمشاركة يف 

القرار النهائي املتعلق بإنقاذ املوسم اجلامعي”. 

والتقنية  التجريبية  االختصاصات  أصحاب  الطلبة  أن  البيان  وأضاف 
تأثروا سلبا بسبب طبيعة االختصاص، الذي يتطلب احلضور الشخصي، 
الواب على مستوى  الدروس عبر  إلى تذبذب يف مردودية أخذ  إضافة 
باقي الُشعب واالختصاصات بسبب عدم التمكن والتكوين يف استعمال 
هذه الطريقة سواء من طرف تقنيي بعض اجلامعات أو بعض األساتذة.

رحمة عمار 

الَعالي  الّتعليم  جلنِة  عن  تغييَبهم  انتقدوا 

االتحاُد الَوطني للّطلبة يدُعو لتأجيِل االمتحاَنات إلى ِسبتمبر الُمقبل االتحاُد الَوطني للّطلبة يدُعو لتأجيِل االمتحاَنات إلى ِسبتمبر الُمقبل 
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ع  يف اجَلزائِر، ميكُن للُمتتبِّ
احَلِدِق الوقوَف - سواٌء 
ارِع أو يف َوسائِط  يف الشَّ
واُصل االجتماِعي  التَّ

ق - على ِميالد  بشكٍل أَدّ
َتوجٍه ِسياسيٍّ َعَدمي، 

يقوُم على الّرفِض امُلطلِق 
ألّي َشيٍء، إلى درجٍة 

َثك ال  ُتشِعُرَك أّن ُمحدِّ
ُيعارض َبل يبحُث عن 

الَعدِم، عن الّسراِب، عن 
الاّلشيْء؛ فهْل ُيعقُل مثاِل 
أْن ُيعارَض أحُدهم شيًئا 

لم َيّطِلع عليه وال يعلُم ما 
ِفيه؟ َهل ُيعقُل أن ُتغلَق 

الُعقول إلى درجٍة ال َتقبُل 
قاَش؟ كيَف تصبُح  النِّ

األبصاُر َمغشّيًة ال ُتبِصر، 
وإن أبصَرت ال َترى إال ما 

ُتريد رؤيَتُه حّتى ولو كاَن 
ُمجاِنبا للَحقيقة؟

نقوُل هذا الكالَم ألّنَنا 
ُندرُك متاَم اإلدراِك أّن 

امُلعارضَة كَخياٍر ِسياسيٍّ 
تقوُم على َعقيدٍة ِفكرّيٍة 
وأرضّيِة َمبادَئ وَتوجهاٍت 
ل- يف نهايِة  ِسياسّيٍة ُتشكِّ
املطاِف - مشروًعا ُمغايًرا 
ملا هو َموجوٌد، مع ترِك 
باِب امُلراجعِة مفتوًحا؛ 

ُمراجعُة امَلواِقف، البراِمج، 
وحتى الَقناعاِت يف بعِض 

جوُع  األحياِن مُيِكُن الرُّ
فيها. هذه هي املعارضُة 

التي مُيِكنها أن تكوَن سلطًة 
ُمضادًة ألّي سلطٍة َحاكمٍة 

وألّي برنامٍج َمطروٍح 
للّتنفيِذ، وألّي مشروٍع 

ُيراُد ِمنه الّتأسيُس ملجتمٍع 
ُمعّيٍ أو دولٍة ُمحّددٍة. 

وَلَعمِري ال أحَد مُيِكنه أن 
ُينِكر على ُمعارضٍة بهذه 

قاش  ها يف النِّ امُلواصفاِت حقَّ
شاِط؛ َفِتلُكم ُسّنُة  أو النَّ
الَكوِن، ثم هي َركيزٌة من 

ميقراطي  ركائِز الَعمل الدِّ
دي. عدُّ التَّ

ي َظهرت  العدميُة التِّ
يف اجلزائِر وَصنَعها 

الَفيسبوك تقوُم على 
فِض الَقبِلي وامُلطلِق  الرَّ

ألّي شيٍء دوَن َتقدمِي أيَّ 
شيٍء، فال علَم وال َمعرفَة 

وال اقتراَح وال بديَل 
يقتِرحوَنه. إّن الُظهوَر 
اِغي لهذِه الِفئة لم  الطَّ
ع الِنقاَش فحسب،  مُييِّ

خِب  بل أضاَع عن النُّ
احَلقيقيِة واجلادِة ُفرَص 
قاش وِصياَغة  تأطيِر النِّ
حاُور؛  أرِضيٍة قابلٍة للتَّ

فَهل َسنستسِلُم ألنصاِر 
الَعدِمّية أم َعليَنا امُلقاومُة 
قاِش  من أجِل العودِة بالنِّ

ياسي إلى َمكانِته  السِّ
وأهِله؟!

 مقابل متاثل 79 حالة للّشفاء 
تسجيُل 189 إصابًة جِديدة بُكورونا و6 وفيات 

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس السبت، عن تسجيل 189 حالة إصابة 
مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا يف اجلزائر، جمال 
فورار، أن إجمالي عدد املصابني بالوباء يف البالد ارتفع بهذا ليبلغ 5558 مريضا.

وحسب  املتحّدث ذاته، مت تسجيل 6 وفيات بني املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي 
عدد حاالت الوفيات إلى 494 ضحية.

كما كشف فورار عن تسجيل 79 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املتماثلني للشفاء من 
بني املصابني بالوباء ليبلغ 2546 متعافيا.

خالد دحماني

بلسان ريـاض هويـلـي

الَعدميُة ليست 
ُمعارضًة!
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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