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في إطار تنويع االقتصاد الوطني

راوية يرّسم التعاون االقتصادي 
مع مؤسسة التمويل الدولية

محمد  رضوان
وزارة  عن  الصادر  البيان  وحسب 
ملواصلة  سانحة  يشكل  اللقاء  هذا  املالية، 
التعاون  برنامج  تعزيز  إلى  الرامي  احلوار 
احلالي  الظرف  يف  السيما  الطرفني،  بني 
ويضيف  كوفيد19-.  جائحة  تطبعه  الذي 
البيان، أن راوية تطرق إلى إجراءات  ذات 
األزمة  ملواجهة  اجلزائر  اتخذتها  التي  الرد 
بالقطاعني  املتعلقة  تلك  خاصة  الصحية، 

االجتماعي واالقتصادي.
مؤسسة  ممثل  الوزير،   ذات  دعا  كما 
التمويل الدولية التي هي من بني الوكاالت 
اخلمس ملجموعة البنك الدولي إلى دراسة 
من  االستفادة  تتيح  التي  والوسائل  السبل 

القطاع  تنمية  مجال  يف  مؤسسته  خبرات 
تنويع  منظور  من  املصريف  والقطاع  اخلاص 
مسألة  كذلك   وتناول  اجلزائري،  االقتصاد 
اإلجراءات  وكذا  الناشئة  املؤسسات  تطوير 

والتي  لالقتصاد  املبتكر  امليدان  لهذا  املرافقة 
يف  قريبا  الدولية  التمويل  مؤسسة  ستضعها 

اجلزائر.
من جهته جدد »سيرجيو بيمينتا« التزام 
ال  اجلزائر،   بدعم  الدولية  التمويل  مؤسسة 

سيما خالل جائحة فيروس كورونا عبر عرض 
كل إمكانيات املرافقة التي تضعها وكالته بعد 
كوفيد19- من أجل دعم القطاع اخلاص الذي 

يشكل االهتمام الرئيسي لهذه املؤسسة.

القضاة يتضامنون مع زميلهم الموقف
عن  التأسيس  قيد  اجلزائريني  القضاة  نادي  أعضاء  أعلن 

تضامنه مع زميلهم القاضي مرزوق سعد.
وعبر القضاة يف بيان للنادي،  عن استهجانهم إلحالة زميلهم 

على املجلس األعلى للقضاء بجلسة إستثنائية.
حيث وصف ذات املصدر التوقيف املؤقت للقاضي بالتعسفي 

واملقّيد الستقالليىة القضاء.
خالد دحماني 

دعوات لتكييف المذكرات التطبيقية
مصالح شيتور تحدد شروط مناقشات المذكرات

والذي جمع  األخير  املوسع   البيداغوجي   االجتماع  خلص 
مسؤولي  واملدراء  العمداء  نواب  مع  العالي  التعليم  وزارة  مصالح 
امليادين، إلى حتديد تواريخ مناقشة مذكرات املاستر 2019/2020، 
 2020 جوان  شهر  املذكرة  مناقشة  يف  الراغبني  للطلبة  فبالنسبة  
فقد مت حتديد تاريخ 18جوان من السنة اجلارية كآخر أجل إليداع 
البريد  املذكرة، أما اإليداع فيكون من طرف  املشرف عن  طريق 
07جويلية كآخر  بتاريخ  فتكون  املناقشة  وأما  للقسم.  االلكتروني 

أجل للمناقشة.
أما فيما يخص الراغبني يف مناقشة املذكرة شهر سبتمبر من 
من  سبتمبر   30 هو  املذكرة  إليداع  أجل  آخر  فان  اجلارية  السنة 
البريد  املشرف على  فيما اإليداع يكون من طرف  السنة اجلارية. 
االلكتروني للقسم. أما املناقشة فتحددها الكليات واملعاهد بالنسبة 

للحاالت التي أودعت املذكرات شهر سبتمبر.
وبالعودة للمناقشني خالل شهر جوان فحددت شروط املناقشة 
املناقش  العضو  الرئيس،  املشرف  من  اللجنة  تتكون  أن  بينها  من 
والطالب، واقتراح جلنة املناقشة من طرف املشرف. وتتم املناقشة يف 
جلسة مغلقة دون حضور أي شخص آخر، تخفيف فترة املناقشة، 
مراعاة الشروط الصحية للقاعات ما تعلق بالتعقيم،التباعد، وضع 

الكمامات وغيرها من اإلجراءات الوقائية.
تكييف  إعادة  فكرة  طرح  متفرقاته  االجتماع يف  كما حمل   
املذكرات خاصة تلك التي حتمل أعماال تطبيقية طويلة أو صعبة 
نظرا للظروف الصحية ،كما طرح جانب عدم إمكانية االستقبال 

من املؤسسات االقتصادية وهي من مسؤوليات املشرف.
الرزنامة  هذه  أن  مفادها  مالحظة  االجتماع  آخر  يف  وجاء 

خاضعة للتغيير وفق الظروف الصحية املستجدة.

سعد لعجال

 جامعة عنابة
 إعفاء الطلبة المقبلين على مناقشة مذكرات 

التخرج من إيداع النسخ الورقية
ترأس مدير جامعة باجي مختار عنابة أمس« محمد مانع« ، 
اجتماعًا ملجلس اجلامعة،  بقاعة املجالس بالقطب اجلامعي سيدي 
املدرجة  النقاط  من  العديد  لدراسة  االجتماع  خصص   ، عمار 

بجدول أعمال تداول حولها أعضاء مجلس اجلامعة.
الوزارة  من  الواردة  للتعليمات  تبعا  أنه  اجلامعة  بيان  وذكر 
الوصية بخصوص وضع الدعائم البيداغوجية على اخلط و التعليم 
ملجهوداتهم،  األساتذة  مواصلة  ضرورة  على  التأكيد  مت  بعد،  عن 
قصد ضمان  وهذا  احلالية،  االستثنائية  الصحية  الظروف  ظل  يف 
التكفل اجليد بتكوين الطلبة عبر اخلط ، كما كلف مدير اجلامعة 
عمداء الكليات بإعداد تقييم شامل للدعائم البيداغوجية املوضوعة 
والفرق  البيداغوجيني،  املسؤولني  مع  بالتنسيق  وهذا  اخلط،  عبر 
اإلنصاف  ضمان  على  والسهر  العلمية،  واملجالس  البيداغوجية 

واحترام أخالقيات املهنة اجلامعية.
التي  للمذكرات  املناقشات  أن  على  اجلامعة  مدير  أكد   كما 
ستتم يف شهري جوان و سبتمبر ستخضع جميعها ملداوالت الدورة 
إحصاء  يف  باإلسراع  طالب  كما  احلالية.  اجلامعية  للسنة  األولى 
إعداد  قصد  جوان  لشهر  واملاستر  الليسانس  مذكرات  مناقشات 
ضد  االحترازية  اإلجراءات  جميع  فيه  حتترم  املناقشات  برنامج 
تتم  أن  على  اجلامعة  مدير  كما شدد  كوفيد19-.  جائحة  تفشي 

برمجة مناقشة املذكرات اجلاهزة للمناقشة فقط.
من جهة ثانية أمر  مدير اجلامعة بإعفاء الطلبة املقبلني على 
املناقشة من إيداع النسخ الورقية للمذكرات، حيث سيتعني على 
الطالب االكتفاء بتقدمي النسخة اإللكترونية يف صيغتها النهائية إلى 
األستاذ املشرف الذي سيتكفل بإرفاقها بالترخيص بإيداع املذكرة 
إلدارة القسم، التي تتكفل بدورها يف توزيع املذكرة إلكترونيا إلى 

أعضاء جلنة املناقشة.
كما مت االتفاق على أن جترى مناقشة مذكرات ومشاريع التخرج 
اجلاهزة يف الفترة املمتدة من 02 جوان 2020 إلى غاية 30 جوان 
2020. كما مت التأكيد على أن املدة الزمنية ما بني إيداع املذكرة 
اإلدارية  باإلجراءات  القيام  قصد  بأسبوع  املناقشة حددت  وتاريخ 
املعمول بها وتقييم املذكرة من طرف جلنة املناقشة قبل مناقشتها.

ف سليم

عقد وزير المالية عبد الرحمان راوية ، أول أمس، لقاء عمل -بتقنية التحاضر عن بعد- مع نائب رئيس منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية » سيرجيو بيمينتا«، أين اتفق الطرفان  على تعزيز التعاون في إطار تنويع االقتصاد الجزائري.

كشف وزير السياحة حسن مرموري، أمس 
يف تصريح له على القناة اإلذاعية األولى،  أن 
الوباء  بسبب  استراتيجيها  غّيرت  مصاحله 
التقليدية  الصناعات  قطاع  حرفيي  بإقحام 

املجهود  يف  للمساعدة  الكمامات،   إنتاج  يف 
الوطني بسبب النقص املسجل يف هذا املجال. 
مشيرا إلى أن  قطاع الصناعات التقليدية ينتج 
يوميا  كمامة  ألف  و250  ألف  بني200  ما 
والرقم مرشح ليصل يف مرحلة أولى إلى 500 
ألف يوميا يف وقت يبقى الهدف هو بلوغ مليون 

كمامة يوميا.
 9700 بـ  التكفل  أن  مرموري،  وأضاف 
كان  ذلك  وأن  الهني  باألمر  ليس  مواطن 
الوزارات  وتنسيق بني مختلف  تكاثف  نتيجة 
خلية  بتشكيل  قامت  الدولة  أن  إلى  مشيرا 
أحوال  متابعة  مهمتها  احلكومة  مستوى  على 
يف  العالقني  اجلزائريني  الرعايا  وانشغاالت 

اجلزائر  بذلتها  التي  باجلهود  وأشاد  اخلارج. 
وساهم فيها القطاعني العام واخلاص على حد 

سواء من إيواء وإطعام وتغطية صحية.
إلى  املتحدث،   تطرق  آخر  جانب  من 
الضرر الذي حلق بقطاع السياحة جراء تفشي 
الوباء، مشيرا إلى أن مصاحله تبحث يف الوقت 
احلالي بالتنسيق مع خبراء ومهنيي القطاع يف 
السياحي  النشاط  بعث  مشروع إلعادة  إعداد 
سيوجه الحقا إلى خلية اليقظة واملتابعة على 

مستوى الوزارة األولى.
محمد رضوان

تعليمة  رزيق  كمال  التجارة  وزير  وّجه 
واملدراء  للتجارة  اجلهويني  املدراء  إلى 
حتت  جاءت  التي  التعليمة  وهي  الوالئيني، 
رقم421والصادرة يف 17ماي من السنة اجلارية 
منها  نسخة  على  الوطن  أخبار  حتوز  ،والتي 
إرفاق  إلزام  حول  التعليمة  موضوع  ويتعلق   ،
الكربون ألجهزة  أوكسيد  أحادي  كاشف عن 

التدفئة بالغاز .

بالعودة  تعليمته،  التجارة  وزير  واستهل 
الوزاري  الفوج  بها  خرج  التي  التوصيات  إلى 
ومكافحة  الواردات  مبراقبة  املكلف  املشترك 
الوزير  لتعليمات  تنفيذا  أنه  مضيفا  التقليد، 
مجال  يف  متدخل  كل  إلزام  تقرر  فإنه  األول 
بالغاز  التدفئة  وتوزيع أجهزة  صناعة، استيراد 
ذات االستعمال املنزلي، سواء جتار اجلملة أو 
التجزئة إرفاق أجهزة التدفئة بالغاز املنزلي عند 

كل عملية بيع بجهاز كاشف أحادي أوكسيد 
الكربون، مع إدراج سعر هذا األخير يف القيمة 

اإلجمالية القتناء اجلهاز.
وأوضح وزير التجارة أن اخلطوة املتخذة  من 
قبل وزارته، مردها احلفاظ على سالمة وأمن 
املواطن نظرا حلجم حاالت االختناق املسجلة.
سعد لعجال

تقدمي  على  اجلزائر  بريد  مدير  وافق 
الذين  املتقاعدين  معاشات  صب  تواريخ 
و26  و24   22 أيام  معاشاتهم  يتقاضون 
من كل شهر إلى 21 ماي اجلاري أي اليوم 

اخلميس.

معاشها  تتقاضى  التي  الفئة  بشأن  أما 
تستسلمت  شهر  كل  من  العشرين  يوم 
أكد  وقد  عادي.  بشكل  أمس،  معاشها 
املراكز  أبواب  أن  على  اجلزائر  بريد  مدير 
فئة  أمام  اجلمعة  يوم  ستفتتح  البريدية 

املتقاعدين لسحب معاشاتها بكل أريحية.
إدارة  ضخت  فقد  بالذكر  واجلدير 
مالًيا  غالًفا  للتقاعد  الوطني  الصندوق 
ماي الـ17  يوم  دينار  مليار  بـ10.8  ُقّدر 
.                                                  خ.د

قال أنه تم تسخير حرفيي الصناعات التقليدية في إنتاج الكمامات
مرموري: أطلقنا تحدي الوصول لمليون وحدة يوميا

وزير التجارة يلزم مستوردي وبائعي الجملة والتجزئة
كاشف أحادي  أوكسيد الكربون إجباري  في بيع مدافئ الغاز

 فتح أبواب المراكز البريدية يوم الجمعة
تقديم موعد صب معاشات المتقاعدين



صفية نسناس

معه  غابت  وقد  العام  هذا  الفطر  عيد  اجلزائريني  على  يحل 
الفرحة  التي كانت تدخل  والعادات  والطقوس  املظاهر  الكثير من 
على نفوس الكبار والصغار، فها هو العيد بال صالة يف املساجد، 
وبال خروج إلى املتنزهات واحلدائق بل جاء يف ظل حتذيرات من 

الزيارات والتجمعات، فالبعض يتساءل من أين له الفرحة؟.
املختصون  دق  فقد  الفطر،  عيد  حلول  ومع  الصدد،  هذا  ويف 
ارتفاع إصابات فيروس كورونا املستجد  ناقوس اخلطر من إمكانية 
خالل عطلة عيد الفطر املبارك، بسبب جتمع األقارب واألصدقاء 
والتباعد  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  دون  من  كبيرة،  بأعداد 
بضرورة  املواطنني  على  التأكيد  إلى  دفعهم  ما  وهو  االجتماعي، 
التي مت اإلعالن عنها من  والوقائية  احترام اإلجراءات االحترازية 
قبل احلكومة  للحد من تلك التجمعات ومنع تفشي الوباء أكثر، 
املجتمع،  أفراد  على  صحي  خطر  قد  العيد  جتمعات  حيث أن 
أخذ  أهمية  مؤكدين  امللتزمني،  غير  بحق  قانونية  ومخالفة 
اإلجراءات االحترازية والوقائية وجتنب زيارة كبار السن وأصحاب 
األمراض املزمنة، واصطحاب األطفال يف الزيارات العائلية وعدم 
تبادل األحضان والقبالت واالبتعاد عن املصافحة للحد من نشر 

الفيروس.
غير فيروس كورونا املستجد منذ ظهوره غّير منط عيش سكان 
وبقاء  املعتادة  نشاطاتها  وقف  على  العالم  دول  أجبر  بعدما  العالم 
والتباعد االجتماعي،  الوقاية  والتزام وسائل  املواطنني يف منازلهم 
فالعيد يف زمن فيروس كورونا له مالمح مختلفة متاًما عّما اعتاد عليه 
املسلمون عموما واجلزائريون خصوصا، وان بدأ البعض يبث أحزانه 
وشكواه من غياب فرحة العيد، ولكن هناك من يتشبث بالفرحة 

حتى إذا كان العيد يف زمن كورونا.

 ال صالة عيد في المساجد

يأتي العيد يف زمن كورونا وقد أفسد الوباء الكثير من مظاهره 
وسماع  العيد  لصالة  يتأهب  اجلميع  كان  أن  فبعد  وطقوسه، 
املصلني  حناجر  بها  وتصدح  تعلو  التي  والتهليالت  التكبيرات 
إلى  التي غالبا ما يدعو فيها اإلمام  العيد  ليستمعوا بعدها خلطبة 
أملت على  اجلائحة  أن ظروف  إال  األرحام،  وزيارة  التغافر  ضرورة 
يف  العيد  صالة  وأداء  مغلقة  املساجد  وبقاء  اخلروج  عدم  اجلميع 
حيث  األفراد،  بني  فيما  والتغافر  للزيارات  اخلروج  وعدم  البيوت 
أكدت وزارة الشؤون الدينية أنه ميكن للمسلم التماس فرحة العيد 
البيت دون أن تعرض  التي بإمكانك فعلها يف  يف بعض األشياء 

نفسك خلطر العدوى.
فبالرغم من غياب صالة العيد بالساحات، إال أنه بإمكانك 
منفردا،  أو  أسرتك  مع  جماعة  البيت  يف  الفطر  عيد  صالة  أداء 
فقد أجازت هيئة الفتوى، أداء صالة عيد الفطر املبارك يف البيوت 
بالكيفية التي ُتصلى بها صالة العيد وذلك لقيام العذر املانع من 
هي  العيد  تكبيرات  العامة، وألن  األماكن  أو  املسجد  يف  إقامتها 
فبإمكان  العيد،  ففي  املسلمني  تسر  التي  الفرحة  مظاهر  إحدى 
أو  التلفزيون  على  املباشر  البث  عبر  سواء  لها  االستماع  املواطنني 
للمساجد  املساجد، وسيسمح  أحد  العيد من  ببث صالة  الراديو 

بنقل وتشغيل مكبرات الصوت لنقل تكبيرات العيد.

ربات البيوت يكتفين » بالفال«

على  العام  هذا  الفطر  لعيد  البيوت  ربات  حتضيرات  اقتصرت 
بعض التحضيرات األساسية فمنهن من قامت ببعض التغييرات 
املنزلية احملدودة جدا كون أن الزيارات العائلة ستكون معدومة يومي 
املبارك،  رمضان  لشهر  ومميزة  خاصة  زينة  هناك  العيد، حيث أن 
التي تضفي  البسيطة  الديكورات  البيت ببعض  أيضا تزيني  ميكن 
مزيدا من البهجة على النفوس، كما أن بعضهن حضرن بعضا من 
أنواع احللويات، حيث اعتبرن ذلك مجرد » فال«  الستقبال العيد 
العيد  والفرحة به كما حثنا عليه ديننا احلنيف، أما عن مالبس 
فقد انقسمت اآلراء بشأنها فمن ربات البيوت من عزفت كليا على 
بشراء مالبس جديدة  قمن  وأخريات  الفيروس  اقتنائها خوفا من 

لكن أعدن غسلها يف البيت.  

التغافر عبر تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي
سارعت وزارة الشؤون الدينية، إلى التأكيد على ضرورة االبتعاد 
عن التغافر املباشر التصافح والتقبيل خالل عيد الفطر، داعية إلى 
إرسال التهنئة عبر وسائل االتصال احلديثة، حيث جاء ذلك يف 
الشؤون  لوزارة  التابعة  للفتوى  الرسمية  اللجنة  عن  صادر  بيان 
الدينية، وقال البيان: »ال يجوز أن جنعل من املغافرة وصلة األرحام 
كورونا«. وأضاف:  فيروس  وانتشار  العدوى  حدوث  يف  سببا 
احلديثة  االتصال  وسائل  خالل  من  بالتهاني  االكتفاء  »ينبغي 

)الهاتف، واإلنترنت( لضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي«.
من  التي  الوقائية  اإلجراءات  من  مزيدا  احلكومة  أقرت  كما 
املواطنني  تنقل  من  وحتد  االجتماعي  التباعد  تضمن  أن  شأنها 
تطبيق حجر جزئي يف جميع  قررت األخيرة  العيد، حيث  يومي 
إلى  زواال  الواحدة  الساعة  من  الفطر  عيد  يومي  خالل  الواليات 
سيتم  أنه  كما  الـموالي،  اليوم  من  صباحا  السابعة  الساعة  غاية 

خالل هذين اليومني تعليق حركة الـمرور بالنسبة جلميع السيارات 
ودعت  الوالية،  وداخل  الواليات  بني  النارية  الدراجات  فيها  مبا 
احلكومة املواطنني إلى التحلي بروح الـمسؤولية الفردية واجلماعية 
تساهم يف  التي  السلوكات  كل  وجتنب  اليقظة،  درجات  وبأقصى 
انتشار وباء فيروس كورونا، حيث ذكر البيان أن التحقيقات الوبائية 
التي أجرتها الـمصالح الـمتخصصة قد كشفت أن أغلبية حاالت 
العدوى قد سجلت مبناسبة أحداث عائلية وجتمعات األشخاص.

االمتثال  بضرورة  الـمواطنني  جميع  األولى  الوزارة  بيان  وذكر 
لتدابير الوقاية وقواعد النظافة، والتباعد االجتماعي وكذا إلزامية 
الفضاءات  يف  والسيما  الظروف،  كل  يف  الواقي  القناع  حمل 
واألسواق  الكبرى  كالـمتاجر  الـمفتوحة،  أو  الـمغلقة  العمومية 

واملقابر؛ مع العلم أن كل امتناع عن حمل القناع ستتم معاقبته.
ضرورة  على  والتأكيد  التجمعات،  من  التحذيرات  ظل  ويف 
أيضا  ميكن  كورونا،  عدوى  النتشار  منعا  االجتماعي  التباعد 
اإلنترنت  تطبيقات  من  أيا  عبر  واألصدقاء  األقارب  مع  التواصل 
التي تتيح التواصل بالصوت والصورة يف آن واحد، دون أن يعرض 

أحد حياته خلطر العدوى.
يف  العام  هذا  اجلزائريني  على  يأتي  الفطر  عيد  أن  واألكيد 
واقع جديد لم يعهدوه من قبل وهو انتشار جائحة فيروس كورونا 
املستجد، واإلجراءات االحترازية التي تفرضها الدول ملنع انتقال 
األطفال  وخاصة  اجلميع  سيحرم  ما  وهو  التجوال  وحظر  العدوى 
الذين ينتظرونه بشغف من االحتفال به، وسيقضي األطفال هذا 
املالهي  ومدن  العامة،  احلدائق  إغالق  بسبب  بيوتهم  يف  العيد 
االجتماعي  للتباعد  الدول  وتطبيق  واملطاعم  والفنادق  والشواطئ 
تلك  لقضاء  تأهيلهم  كيفية  أهاليهم حتدي  على  ما سيفرض  وهو 
مناسبة  خالله، وتعني  معهم  التعامل  وكيفية  البيوت  يف  األيام 
دون  مروره  فكرة  حتمل  يستطيعوا  ولن  لألطفال  الكثير  العيد 

االحتفال به لذلك سيجدون صعوبة يف عدم اخلروج من املنزل.
ولن يجتمع األطفال يف العيد مع أقرانهم ككل عام، أو يذهبوا 
إلى أقربائهم وسيقضون ساعاته الطويلة يف مكان واحد هو منازلهم، 
التوعوية  اإلجراءات  من  بجملة  القيام  األهالي  من  يتطلب  ما 

والتدريب على كيفية جتاوز ذلك اليوم دون الشعور بامللل.
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صالة في البيوت وكمامات وتباعد اجتماعي

عادات العيد تختفي للمرة األولى تحت 
شعار .. »عيدك في بيتك«

  كورونا يغّير طقوس الجزائريين في االحتفال بالعيد 	
يتأهب الجزائريون الستقبال عيد الفطر ولسان حالهم يقول بأي حال عدت يا عيد في زمن كورونا، فبين الصالة في 

البيوت ووضع الكمامات والتباعد االجتماعي وغياب الزيارات بين العائالت، سيكون عيد الفطر هذا العام استثنائيا فرضته 
جائحة كورونا التي خّلفت أزيد من 500 وفاة في الجزائر.



بداية نحن متفقون على وجود أزمة كبيرة يف أسواق الغاز، بحكم 
كثيرا مستويات  تتخطى  التي  املتاحة  الغاز  املهولة من حجوم  الكميات 
الطلب، مبا أدى إلى انخفاض أسعار املليون وحدة حرارية من الغاز إلى 
مستوى 1,5 دوالر يف بداية شهر أفريل من هذه السنة، وهو أدنى مستوى 
املوجية  للدالة  السفلى  الذروة  فترة  هي  الفترة  هذه  نعتبر  أننا  كما  لها. 
ألسعار الغاز يف األسواق العاملية، والتي نتوقع أن تشهد صعودا متجهة 
إلى الذروة العليا يف آفاق 2025. ونحن نعتقد بفرصة هذا الصعود ألننا 
ندرك بأن الغاز لديه أفضل آفاق النمو يف منظومة الطاقة األحفورية، وهو 
ميثل »وقود التجسير أي وقود املعبر السلس« لالنتقال الطاقوي إلى منظومة 
منخفضة »كثافة الكربون«، وكان هذا التقدير قائما فعليا لدى شركات 
لتطوير  كبير  بشكل  لإلنفاق  تستعد  جعلها  مبا  العالم،  يف  والغاز  النفط 
منظومة الغاز )تقليدي وغير تقليدي( خالل هذا العقد، وكانت توقعات 
انتعاش أسعار الغاز ُتشير إلى سنتي 2023-2022، لكن جائحة كورونا 
تسببت يف حتطيم أسواق الطاقة ككل، وتسببت يف بطء احلركة يف غضون 
هذا العام 2020 وما يليه، لذلك املشكلة ال تخص اجلزائر مبفردها، فهي 

أزمة عاملية معقدة و ممتدة ومتشابكة يف العديد من عناصرها.

أما بالنسبة ملوضوع الغاز اجلزائري املورد إلى اسبانيا، فدعونا بداية 
نستعرض طبيعة الظرف احلالي الذي اصطبغ بانخفاض يف أسعار الغاز 
الطبيعي املسال يف آسيا و أوروبا بنسبة 80 % تقريًبا يف 15 شهًرا، كما 
فعل  من  ككل  السوق  تنج  ولم  النصف،  إلى  هاب«  »هنري  انخفض 
»تأثير الدومينو«، لقد كانت السوق تعاني من زيادة يف املعروض حتى 
فبقيت  دافئا،  الذي كان  العام )2019-2020(  فترة شتاء هذا  خالل 
مرافق التخزين ممتلئة، ثم جاءت جائحة الفيروس التاجي )كوفيد19-(، 
النفط  لتخنق األسعار وتهوي بها بسرعة إلى درجة انصهار أسعار خام 
بسبب تأثيرات سلسلة عمليات اإلغالق واحلجر العاملي الشامل، رغم 
أن الطلب على الغاز بقي مرًنا إلى حد ما، وهو ما يعكس االستقرار الذي 
شهدته بعض القطاعات الكبيرة املستهلكة للغاز، مثل التدفئة السكنية 
يف  بدأت  قد  لكوفيد19-  العاملية  البؤرة  أن  العلم  مع  الكهرباء،  وإنتاج 
االجتماعية  اإلغالق  حالة  بدأت  هناك  ومن  الصينية،  يوهان  منطقة 
وللنشاطات االقتصادية واإلنتاجية  وحلركة النقل وللواردات من اخلامات 
نفطا وغازا، و مع تراجع الطلب الصيني على الغاز، فكانت أوروبا مالذا 
لكن  واإلغالقات،  احلجر  موجة  تبدأ  أن  قبل  الغاز،  شحنات  لتفريغ 
إلى  وصوال  األوروبي  الفضاء  يف  اجلائحة  وتفشي  الدومينو  أثر  متدد  مع 
على  الطلب  وتراجع  فرنسا، ..(  ايطاليا،  )اسبانيا،  التام يف  اإلغالق 
التخمة  الطاقوية نفطا وغازا، حيث وصلت املخزونات إلى حالة  املوارد 
فعل  إلى  تعرض  األوروبي«  »الفضاء  أن  القول  ميكننا  لذلك  اخلانقة، 
والغاز على سواحلها هذا األمر  النفط  للطلب« مزدوج )طوفان  »تهدميي 
إلى   الغاز  بأسعار  املتراكب مع دخولها يف حالة اإلغالق(، هذا ما دفع 
دخولها يف دورة »اكتئاب« انعكست على إجراءات وتصرفات عديد قادة 

املشهد الطاقوي يف العالم اليوم.

لذلك أعتقد بأن ما عبرت عنه املجموعة اإلسبانية »ناتورجي إنرجي« 
هو صرخة ألم، لكنها بكل تأكيد ليست اجلزائر أو سوناطراك املتسببة 
فيها، فهي صرخة تألم جتاه التداعيات االقتصادية الوخيمة ألزمة جائحة 
كورونا على االقتصاد اإلسباني ككل، وعلى وضعية املجموعة اإلسبانية 
الربع األول من  أرباحها كثيرا خالل  تراجعت  التي  إنرجي«  »ناتورجي 
هذه السنة، يف ظل انكماش الناجت احمللي اإلجمالي لالقتصاد اإلسباني، 
% خالل   5 من  بأكثر  اليورو،  منطقة  اقتصادات  أكبر  رابع  يعّد  الذي 
جيدا  اإلدراك  اإلسبان  الشركاء  على  لكن  العام.  هذا  من  األول  الربع 
الطاقات هي  املنتجة خلامات  الدول  فإن  الظرفية  لهذه  تبعًا  بأنه  كذلك 
املتضرر األكبر من هذا الوضع بحكم تراجع مداخيلها بشكل مريع مبا هدد 
املنتجة  الدول  التكفل مبطالب مواطني  التي تستهدف  التنموية  خططها 

للنفط والغاز.

أنا يف اعتقادي بأن ما يثار من نقاط خالفية بني املجموعة اإلسبانية 
»ناتورجي إنرجي« والشركة الوطنية سوناطراك لن تدفع الطرف اإلسباني 
للتوجه إلى التحكيم أصال، يف تقديري، على األقل، لن يكون هناك 
حديث فعلي عن »اللجوء إلى التحكيم« يف الوقت احلالي وقبل نهاية 
فرقعة  على  يبحث  اإلسباني  الطرف  بأن  إلدراكي  الصيف،  فصل 
ولنستحضر  اجلزائري،  الطرف  الضغط على  ميارس من خاللها  إعالمية 
شكل  مبا  إعالميا  تغذيتها  متّت  وكيف  الفرنسية  توتال  قضية  فقط  هنا 
كابوسا حقيقيا للرأي العام الوطني، ثم لنتذكر كيف انتهت كمكسب 
اجلهات  من  العديد  لدى  متوقع  وغير  باهرًا  وانتصارًا  متميز  جزائري 
وهذا  إعالمية،  املستجدة  املسألة  لهذه  أنظر  كذلك  واحملللني،  واخلبراء 

لالعتبارات التالية :

مع  اإلسبانية  إنرجي«  »ناتورجي  شركة  وقعته  عقد  وجود  أوال: 
سوناطراك ملدة 10 سنوات ميتد إلى غاية سنة 2030، يتم مبوجبه توريد 
8 مليارات متر مكعب سنويا يف  بـ  الغاز إلى اسبانيا تقدر  كميات من 
إطار جتديد عقود توريد الغاز مع مختلف الشركاء األوروبيني، وهي عقود 
تقوم على قاعدة موجبة لالمتثال لبند متفق عليه واملتمثل يف »استلم أو 

.»Take or Pay« »ادفع

ثانيا: هذه العقود تسمح بإجراء مراجعة إضافية، خاصة فيما يتعلق 
باألسعار املرجعية املتعاقد حولها، وهي يف الغالب مراجعات عادية تتم 
األول  العام  حتى  بعد  نتخط  لم  اآلن  ونحن  سنوات،   )3( ثالث  كّل 
بهذه  ملراجعته  اللجوء  السهل  من  ليس  لذلك  العقد،  جتديد  حياة  من 

السرعة، وبشكل جذري أشهرا معدودة بعد إمضائه،

وضع  تفجر  بداية  ومع  مارس،  من شهر  األولى  العشرية  ثالثا: يف 
جائحة كورونا ومتددها يف اسبانيا، جرى التوقيع على اتفاقية بني شركة 
قدره  باستثمار  “ناتورجي«، يقضي  للغاز  والشركة اإلسبانية  سوناطراك 
67 مليون أورو يف اجلزائر، مما سيسمح برفع صادرات اجلزائر نحو إسبانيا 
بـ 2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بداية من سنة 2021 مع استهداف 

الوصول إلى 16 مليار متر مكعب سنويا سنة 2031،

رابعا: منذ أسابيع قليلة فقط، متكنت الشركة الوطنية سوناطراك و 
التي  الصفقة  امتام  إلى  التوصل  اإلسبانية  إنرجي«  »ناتورجي  املجموعة 
والتي   ،2020 املاضية  السنة  اكتوبر من  اإلتفاق حولها يف شهر  جرى 
املائة،  51 يف  لتصبح حصة سوناطراك  املساهمات  نسبة  ترتفع  مبوجبها 
بينما ستملك ناتورجي احلصة املتبقية البالغة 49 يف املائة يف خط أنبوب 
وستدفع  إسبانيا.  إلى  اجلزائر  من  الطبيعي  الغاز  ينقل  الذي  »ميدغاز« 
ناتورجي اإلسبانية قيمة 445 مليون يورو مقابل اإلستحواذ على حصة 
الذي خرج من  السابق  الشريك  عليها  يحوز  التي كان  املائة  34 يف  الـ 

العقد،

خامسا: إسبانيا كدولة، أو شركتها »ناتورجي إنرجي« كمؤسسات 
ويف  الطاقوي  آمنها  يف  للتفريط  البساطة  مبنتهى  جتازف  لن  طاقوية، 
اإلحتاد  لفضاء  بالنسبة  الطاقة«  »أمن  وأن  اإلمدادات، خاصة  استدامة 
األوروبي، اجته يف توسعة مفهومه ليقوم على تصور استراتيجي يتوخى 
أو احلصول  الوصول  »احلصول على موارد طاقوية كافية ومتنوعة وسهلة 
عليها الستخدامها يف حينها عند احلاجة وبأسعار معقولة ، وغير ملوثة 
وغير مكلفة ماديا أو صحّيا وبأكثر الطرق مرونة وأمنًا واستدامة«، من هذا 
املنظور أدرك بأن شركائنا اإلسبان هم يقّدرون جيدا الفرص اإلستراتيجية 
العابران  الغازيان  األنبوبان  لهم  يوفرها  التي  الطاقوي  أمنهم  إلستدامة 
وبالكميات  اجلزائري  اجلنوب  من  تصلهم  اإلمدادات  كون  للمتوسط، 
مجازفتهم  حالة  يف  بينما  ساعة،   24 من  أقل  يف  فيها  يرغبون  التي 

إلدارة ظهرهم لهذا اخليار اآلمن واملستدام، فإن أحسن فرصة متاحة لهم 
السواحل  إلى  الذي يستغرق وصوله  النيجيري  املسال  الغاز  ستأتي من 
اآلن  اإلسبان  وعلى   . بالتمام  أيام   )9( إلى   )7( من سبعة  اإلسبانية 
اخليار بني ضمان أمنهم الطاقوي أو توفير دراهم معدودة من فارق األسعار 
الذي يقلقهم، هذا الفارق الذي هو أعلى بقليل من نصف مليار دوالر 
سنويا بالنسبة لإلمدادات الغازية اجلزائرية ..!! وكذلك األمر بالنسبة 
ولتطورات  الوضع،  لطبيعة  إدراكي  خالل  من  أنا  ككل،  لألوروبيني 
أسواق الغاز، أجزم بأن حالة الهلع ينبغي لها أن تغير معسكرها، فليس 
نحن اجلزائريون من ينبغي لهم أن يصابوا بالهلع والتشاؤم، بل اإلسبان 
هم من ينبغي عليهم أن يسكنهم اخلوف حول مستقبل أمنهم الطاقوي، 
ما  هذا  الظرفية،  خاطئة حتكمها  طاقوية  خيارات  إلى  جلوئهم  حالة  يف 

يقول به املنطق السليم،

لالنتقال  األوروبية  املنظومة  مركز  يف  يقبع  الطبيعي  الغاز  سادسا: 
الطاقوي اآلمان والسلس نحو منظومة نظيفة أكثر نقاء من الكربون، ويف 
كّل البدائل الطاقوبة القائمة على إمدادات الغاز جند الغاز اجلزائري هو 
بل  الوطنية،  منظور  بحكم  ليس  وهذا  األوروبية،  اجلوار  لدول  األفضل 
هذا التقدير يستند إلى معطيات تقنية طاقوية واقتصادية يدركها جيدا 

مختلف شركاء اجلزائر،

سابعا: ال ميكن للطرف اإلسباني أن يجازف بالتوجه إلى التحكيم 
قضية حتكيم  بها يف  ُمني  التي  اخلسارة  جتربة  تكرار  لُيعيد  أخرى،  مرة 
سابقة بسبب أسعار عقود الغاز الطبيعي خالل الفترة ما بني )-2007
2010(، حني أجبرت الشركة اإلسبانية )غاز ناتورال فنوسا( على دفع 
مبلغ ما يقارب 2 مليار دوالر لصالح الطرف اجلزائري. الطرف اإلسباني 
يدرك جيدا بأن خيار التوجه إلى التحكيم ليس دائًما سهاًل، مهما كانت 

قوة مكاتب احملاماة التي تتولى القضية وشهرتها، 

تبعًا لكل هذا، سيكون سبيل املفاوضات، حتى وإن كانت معقدة، 
روح  استحضار  على  بناًء  جازما،  أعتقد  للجميع.  األمثل  اخليار  هو 
الدبلوماسية اجلزائرية يف أبعادها السياسية واإلقتصادية والطاقوية، فإن 
الديبلوماسية  قيم  الذي يستحضر  للتفاوض  بأية دعوة  اجلزائر سترحب 
املشتركة  للمصالح  املستوعب  التفاهم  فضائل  على  القائمة  اجلزائرية 
اإللتزام  روح  و  واملوثوقية  املتبادلة  الثقة  وكذا  ترقيتها  لصالح  والتفهم 
العميق الذي تتحلى به اجلزائر دوما و املشهودا لها بذلك، بغية الوصول 
يف نهاية املطاف إلى صيغة متوازنة حتفظ حقوق ومصالح اجلميع، خاصة 
النفط،  أسعار  وقياسي يف  تاريخي  تراجع  من  املتضرر  اجلزائري  الطرف 
على  متتد  استراتيجية  لشراكة  االسباني  الطرف  تثمني  أهمية  وكذلك 
مدى 50 سنة كاملة، فال ميكن بأي حال من األحول تصور التفريط يف 
هذه الشراكة االستراتيجية التي عّمرت نصف قرن من التعاون املشترك.

لذلك أجد أنه ال ميكن ألي مدرك حلقيقة مسائل العالقات الطاقوية 
التحالف  وهذا  التجاري  الكيان  هذا  كّل  جّر  ببساطة،  يتصور،  أن 
اإلسبانية  املجموعة  و  سوناطراك  الوطنية  الشركة  بني  االستراتيجي 
األسعار  حول  عابر  خالف  ملجرد  التحكيم،  إلى  إنرجي«  »ناتورجي 
طويال،  تستمر  لن  استثنائيا  ظروف  خلقتها  ظرفية،  بدائل  ولوجود 
ال  زئبقية  امدادات  ميثل  هو  العارفني  رأي  يف  األمريكي  املسال  فالغاز 
أن  ممكن  تريد،  إلى حيث  ستنساب  العائمة  فحامالته  ميكن ضبطها، 
احلالي بحكم  الوقت  بديال رخيصا جاهزا يف  ميثل  األميركي  الغاز  هذا 
سعره الذي هو أقل من دوالرين لكل مليون وحدة حرارية، لكن حينما 
تعود آلة الطلب لـ »منطقة شرق آسيا« لشراهتها الطاقوية وللطلب بأقصى 
طاقتها سيعاني حينها كّل أوروبي يراهن على هذا الغاز األمريكي املتطاير 

واملنزلق.
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قضية »ناتورجي إنرجي« مع سوناطراك :

أتوقـع عـدم لجـوء المجمـوعةاإلسبانــية 
»ناتورجي إنرجي« إلـى التحـكيم أصــال

أصبح برميل خام النفط انشغاال مواطنّيا مالزمًا لتفكيرنا في جائحة كورونا ضمن ثنايا يومياتنا، لكن ماذا عن أزمة الغاز؟ وتحديدا بالنسبة 
للجزائر، خاصة بعد الخبر الذي نشرته جريدة »سينكو ديياس« اإلسبانية، الملحقة بيومية »الباييس« يوم اإلثنين 18 ماي الجاري، 

والذي مفاده عزم مجلس إدارة المجموعة اإلسبانية »ناتورجي إنرجي« التوجه نحو التحكيم الدولي لتجميد العقد طويل األجل الذي يربطها 
مع سوناطراك، والذي بموجبه تتزود اسبانيا بـ 8 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري عبر األنبوبين العابرين للمتوسط، متحججة برفض 

سوناطراك مراجعة السعر المحدد بـ 4 دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)BTU(  في ظل تهاوي األسعار عالميا ؟

بقلم : د. مهمــاه بوزيــان 
 خبير في الشؤون الطاقوية



ف سليم

املواطنني  ذاتهان  املسؤول  اكد  و 
الطبي بعد  الدين يرغبون يف الفحص 
أعراض  أحد  أي  او  باحلمى  إصابتهم 
عليهم  ما  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
والشبه  الطبي  الطاقم  أمام  التقدم  إال 
تشخيص  يتم  حيث  باملركز  الطبي 

اإلشتباه  احلاالت ويف حالة  تلك  كل 
فيها يتم حتويلها على مستوى مصلحة 
احلكيم  مبستشفى  املعدية  األمراض 

ضربان.
دعماش  الناصر  محمد  واضاف 
ظهور  بداية  مند  سحلت  عنابة  بان 
تظافر  وبسبب  للفيروس  بؤر   10 الوباء 
واملواطنني  الصحي  القطاع  جهود 

البؤر  تلك  حصر  مت  املعنية  والسلطات 
إلى إثنني ويتعلق األمر حاليا بديدوش 
اجلديدة  باملدينة  الرىيش  وذراع  مراد 
ببلدية واد العنب ما تسبب يف ارتفاع 
حالة   154 إلى  اإلصابة  عدد حاالت 
منها 130 حالة مت تشخيصها عن طريق 

التحاليل الطبية.

من  قسنطينة  والية  استفادت 
البصرية    باأللياف  الربط  عملية  
إطار  يف  ذلك  االنترنت،و  و  للهاتف 
بعيدة  و  متوسطة  استثمارية  عملية 
املدى لقطاع البريد و تأتي بعد العاصمة 
باعتبار قسنطينة ثاني والية لديها اقدم  

شبكة يف الوطن.
بتحسني  العملية  ستسمح  و 
سعة  على  باحلصول  للزبون  اخلدمة 
تدفق  ميغابايت وعلى   100 إلى  تصل 
التطور  عالي  حتى يتمكن من مواكبة 
وتطبيقات  متطورة  أنظمة  على  والعمل 
التي  حديثة ما يضمن حتسينا للخدمة 
الثروة  خللق  مصدر  ستكون  بدورها 

وكان  وخلق مناصب شغل جديدة  . 
و  اإلعالم  وتكنولوجيات  البريد  وزير 
االتصال إبراهيم بومزار قد أشرف على 
الى  قادته  ليلة  زيارة  يف  العملية  سير 
ورشة االجناز، كما أشرف على تدشني 
 centre( املعطيات  جتميع  مركز 
نوعه  من  الثاني  باخلروب   )  data
بشكل  سيساهم  حيث  اجلزائر  يف 
االنترنت  خدمات  حتسني  يف  كبير 
شروحات  الى  استمع  و   ، تأمينها  و 
والتي  باملركز  املراقبة  بوحدة  العاملني 
اخلاصة  للبيانات  أكثر  حماية  ستعطي 
ببريد اجلزائر كما استمع لعرض وجيز 
املدير  طرف  من  القطاع  لنشاطات 

السلكية  واملواصالت  للبريد  الوالئي 
للوزير  وكانت  لقسنطينة  والالسلكية 
بعض التدخالت والتوجيهات اخلاصة 
بالقطاع بحيث أكد على  فتح نقاط دفع 
أخرى للتقليل من الضغط على املراكز 
املؤسسات  أن  على  أكد  كما  املوجودة  
تزويدها  حيث  من  أولوية  التربوية 
باالنترنت و ضمان مجانية  هذه اخلدمة 
العمومية ، كما اكد الوزير على ضرورة 
تزويد قسنطينة مبركز بريد متنقل اضايف 
بالوالية،  السكانية  الكثافة  الى  بالنظر 
من أجل تقريب اخلدمات البريدية من 

قاطني مناطق الظل.
خديجة بن دالي

جيجل
مجمع الصومام يسلم سيارتي إسعاف 

للوالية
الوالئية  سلم مجمع الصومام لوالية بجاية سيارتي اسعاف للمصالح 
والصحية لوالية جيجل دعما للمؤسسات االستشفائية بالوالية يف مواجهة 
التجهيزات  بكل  مجهزة  اسعاف  سيارتي  تقدمي  مت   حيث  كورونا  فيروس 
واملعدات الطبية احلديثة من قبل ممثل املجمع الوطني وبحضور والي والية 
الفريدة  املبادرة  هاته  على  اثن  الذي  كلكال  القادر  عبد  السيد  جيجل 
واخليرية كما قدم شكره وامتنان مواطني والية جيجل واالطقم الطبية بجل 
املستشفيات للمجمع على اخلطوة اإليجابية التي اتخذوها دعما للمصالح 

الصحية عبر عديد الواليات.

 الفالحون يتبرعون بخضر وفواكه
وتطبيقا   جيجل  والية  بإقليم  التضامنية  احلمالت  النطالق  تبعا 
املعوزة  العائالت  دعم  اجل  الوالئية من  السلطات  اتخدتها  التي  للمبادرة 
الفالحية  املصالح  مديرية  أشرفت  بالوالية  الوباء   انتشار  من  واملتضررة 
بجيجل على تسليم تبرعات فالحي والية جيجل ملصالح الوالية واملتمثلة 
بقناطير من اخلضر والفواكه الطازجة والبيض الضازج هاته املساهمة التي 
ستمس مناطق الظل بالوالية والعائالت املعوزة والفقيرة واملتضررة عبر إقليم 

الوالية
سهام.ع

تبسة
انطالق حملة التعقيم  من مسجد 

»القطب«
 انطلقت أول أمس االثنني من مسجد »القطب« بعاصمة الوالية تبسة 
وهي   ، الوالية  أرجاء  جميع  يف  للمساجد  وتطهير  تعقيم  عملية  أكبر   ،
العملية التي تندرج يف إطار احلملة الوطنية لتعقيم املساجد ، تعزيزا للتدابير 
الوقائّية للحّد من انتشار الفيروس املستجّد » كوفيد - 19 ، حيث  شملت 
هذه األخيرة عدد معتبر من املساجد  يف كل بلديات ودوائر الوالية كمرحلة 
أولى  فيما تتواصل  العمليات خالل األيام القادمة لتشمل كل املساجد 

الوالية.
التطهير  عمليات  ملختلف  هذه  مواصلة  التعقيم  عملية  جاءت  وقد 
والتعقيم التي شملت عاصمة الوالية وبلدياتها الـ 28 ،  مبساهمة  مختلف 
حيث   ، البيئة  ومديرية  املدنية  احلماية   ، رأسها  وعلى  املعنية   املصالح 
أشرف على انطالقها مدير التنظيم والشؤون العامة بالوالية » رشيد زّواد » 
ممثال عن والي الوالية » عطاهلل موالتي » ،  مبرافقة كل من  مدير الشؤون 
الدينية واألوقاف، والتي مست  العديد من األحياء والتجمعات السكانية 

، الطرقات والفضاءات العامة وحتى املؤسسات واملرافق العمومية.
فيروز رحال

برج بوعريريج
انطالق الدراسات التقنية لربط مناطق 

الظل بالكهرباء والغاز

القيام  يف  بوعريريج  برج  بوالية  والغاز  الكهرباء  توزيع  امتياز   شرعت 
بإعداد مختلف الدراسات الالزمة ميدانيا بالتنسيق مع ممثلو مديرية الطاقة 
و مصالح البلديات املعنية من أجل ربط  مناطق الظل عبر مختلف الوالية 
إطار مخطط  املعد يف  للبرنامج  تنفيذا  وذلك  والغازية  الكهربائية  بالشبكة 

احلكومة على املدى القصير للتكفل باحتياجات سكان مناطق الظل.
طرف  من  إعداده  مت  الذي  الطريق  للمخطط  وفقا  املشروع  هذا  وجاء 
العملية  ستشمل  حيث  والغاز،  الكهرباء  توزيع  العامة  لشركة  املديرية 
العديد من املراكز على مستوى 29 بلدية تخص الربط بالشبكة الكهربائية 

و عدة مراكز على مستوى 30 بلدية بالنسبة للربط بالشبكة الغازية.
صفاء كوثر بوعريسة
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أخبار الداخل

الثاني من نوعه بعنابة

مركزا استقبال جديد للحاالت المشتبه 
إصابتها بكورونا في ديدوش مراد

قسنطينة
الشروع في عملية الربط باأللياف البصرية للهاتف واالنترنت

كشف مدير الصحة لوالية عنابة »محمد الناصر دعماش« أمس عن وضع مركز إستقبال ثاني تحت الخدمة إلستقبال حاالت 
المشتبه فيها بفيروس كورونا وذلك على مستوى العيادة المتعددة االختصاصات بحي ديدوش مراد.

»موالتي  والية  تبسة  والي  أمر 
ترأسه  خالل  أمس  أول  عطاهلل« 
الوالئي،  التنفيذي  املجلس  الجتماع 
ببلدية  خواص  آبار  أربعة  بتسخير 
لسكان  باملياه  التزود  لتدعيم  الشريعة 
نقص  تعاني  من  التي  املنطقة  هذه 
احليوية،  املادة  بهذه  التزود  يف  حاد 
مؤكدا على ضرورة العمل على حشد 
املوارد املائية السطحية و اجلوفية لذلك 
»أم  مبنطقة  ضخ  محطة  اجناز  منها   ،
تضمن   ، الشريعة  ببلدية   « خالد 
أن  »  على  »80 ل/ثا  يقارب  ما  ضّخ 
سبتمبر  خالل  شهر  االستالم  يكون 

.  2020
خالل  الوالي  السيد  ناقش  وقد 

املوارد  قطاع  واقع   ، اإلجتماع  هذا 
املشاريع  أهم  و  الوالية  بإقليم  املائية 
واإلجراءات التنظيمية و امليدانية التي 
بتحسني  القطاع  والكفيلة  اتخذها 
باملياه  التزود  يف  العمومية  اخلدمة 
القريب،  املدى  على  للشرب  الصاحلة 
إعادة  عن  مشروع  احلديث  مت  حيث 
الشرب  مبياه  التزود  لشبكة  االعتبار 
بطول«07«  الشريعة  مدينة  بوسط 
ببلدية    عميقتني  بئرين  اجناز  و   ، كلم 
الشريعة  بلدية  تدعيم  لفائدة  ثليجان  
والتي جتاوزت األشغال بها 56 باملائة، 
 « بسعة  ضخ  محطة  اجناز  مناقشة  مع 
120 ل/ثا » مبنطقة » الذكارة » ببلدية 
بلغت  الوسرى«  والتي  »صفصاف 

كما   ، 65 باملئة  نسبة  فيها  األشغال 
مت معاينة ملف مشروع اجناز قنوات من 
نوع » EPHD » لتحسني اخلدمة و 
احلد من الّتبذير و سرقة املياه ببلدية » 

بئر العاتر« .
والي  كاشف  السياق  ذات  ويف 
الوالية عن إمضاء اتفاقية تعاون بني« 
جامعة  و  املائية  واملوارد  الري  مديرّية 
اخلبرات  من  لالستفادة   ،« تبسة 
العلمية يف إعداد الدراسات للمشاريع 
بضرورة  موصيا  وتسييرها،  املستقبلية 
على  عدم  واحلرض  اجلهود  مضاعفة 
امليدانية  مع   املتابعة  األشغال  توقف 

للمشاريع قيد االجناز .
فيروز رحال

تبسة
تسخير 4 آبار خواص لتزويد »الشريعة« بالماء الشروب
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توقفت األشغال به منذ سنوات

مستشفى 240 سرير ببومرداس.. 
المشروع الحلم يبعث من جديد

سميرة مزاري
 

بعد سنوات عديدة من توقف مشروع 
وبقائه  ببومرداس،  سرير   240 مستشفى 
على  املتعاقبني  الوالة  أدراج  حبيس 
تعاود  باملشروع  األشغال  هاهي  الوالية، 
الوالي  يد  على  جديد،  من  اإلنطالق 
احلالي »يحي يحياتن«، بعد نفض الغبار 
عن ملف املشروع الذي أسال الكثير  من 
مع غياب  لسنوات عديدة، السيما  احلبر 
مرفق طبي جاد يتكفل باملرضى القاطنني 

بعاصمة الوالية وكذا البلديات املجاورة.
باملشروع  األشغال  بعث  إعادة   وتأتي 
يف  األشغال  به  توقفت  الذي  »احللم« 
عنه  كشف  ما  باملائة، حسب   30 حدود 
فسخ  إجراءات  إمتام  بعد  بومرداس،  والي 
الصحة  مديرية  بها  قامت  التي  العقد 
والسكان مع املؤسسة اإليطالية التي كانت 
لألمر  استجابتها  لعدم  باإلجناز  مكلفة 
وإسنادها  األشغال،  الستئناف  باخلدمة 

ملؤسسة وطنية رائدة يف املجال.
املسؤول  استمع  أخرى،  جهة  من 
هامش  على  التنفيذي  اجلهاز  عن  األول 
حول  مفصل  شرح  إلى  املشروع  إطالق 

احترام  يخص  فيما  السيما  املشروع، 
الشروط  دفتر  يف  احملددة  التسليم  آجال 
عملية  تسجيل  إمكانية  دراسة  وكذا 
إلى  باملستشفى،  وظيفية  سكنات  إلجناز 
جانب النظر يف إمكانية حتويل قناة الشرب 
خارج  السوداء  الصخرة  بحي  اخلاصة 
العتاد  برفع  األمر  مع  املشروع،  مساحة 
املتبقي للشركة اإليطالية التي أوكلت لها 

مهمة إجناز املستشفى يف وقت سابق.
املشروع  هذا  أن  إلى  اإلشارة   وجتدر 
احليوي سجل سنة 2006 ضمن املخطط 
مالي  بغالف   2009  2005- اخلماسي 
بعد  وارتفع  دج  مليار   1.3 مقدر ب  أولي 

 5 من  ليقترب  إعادة التقييم  بسبب  ذلك 
إلى  املشروع  تسيير  وإسناد  دج  مليارات 

مديرية التجهيزات العمومية.
ويرتقب أن يوفر هذا املستشفى الذي 
إلى  إضافة  أرضي  وآخر  طوابق   5 يضم 
أكثر  املعروفة،  الطبية  املصالح واخلدمات 
يف  اجلراحية  للعمليات  قاعات   10 من 
متوفرة مبستشفيات  تخصصات دقيقة غير 
والقلب  األعصاب  جراحة  مثل  الوالية 
كبيرة  أخرى  إلى قاعات  إضافة 
املؤسسة  هاته  يجعل  ما  وهو  متخصصة، 
اخلدمة  حيز  دخولها  عند  االستشفائية 
صرحا طبيا بامتياز ومكسبا هاما للوالية.

أعادت السلطات الوالئية ببومرداس، خالل هذا األسبوع، بعث األشغال بمشروع مستشفى  240 سرير الجاري إنجازه بحي 
الساحل، بعد سنوات من التوقف بسبب تقصير المؤسسة التي أوكلت لها مهمة إنجاز هذا الصرح الطبي الهام.

بومرداس
اإلطاحة بشبكة وطنية  مختصة في 

تهريب  السيارات
 متكنت مصالح الدرك الوطني ببومرداس من االطاحة بشبكة وطنية مختصة 
يف تهريب السيارات تنشط عبر 3 واليات. العملية متت، وفق بيان لذات املصالح، 
 8 توقيف  من  مكنت  وقد  الوالية،  غربي  لبودواو  اإلقليمية  الفرق  مستوى  على 
أن شبكة  املصدر  وأفاد ذات  ووثائق مزورة.  10 مركبات  أشخاص وحجز حوالي 

تهريب السيارات تنشط عبر ثالث واليات هي العاصمة، البليدة واملسيلة.
سميرة مزاري

1250 طفال من العائالت المعوزة 
يستفيدون من كسوة العيد

 سيستفيد قرابة 1250 طفال ينتمون ملختلف الفئات الهشة بوالية بومرداس 
كافل  وجمعية  الوطني  التضامن  قطاع  من  مببادرة  السنة،  هذه  العيد  كسوة  من 
اليتيم باإلضافة إلى عديد احملسنني على املستوى احمللي. ويف هذا الصدد، أطلقت 
السلطات الوالئية، أول أمس، قافلة تضامنية حتوي طرود ألبسة ألزيد من 1200 
طفال من فئة املعوزين، اليتامى، األطفال املسعفون وكذا القاطنني مبناطق الظل، 
بارزة  فنية  وجوه  مبشاركة  مستحقيها  على  األلبسة  توزيع  عملية  انطلقت  حيث 
النشاط  العملية، أوضحت مديرية  البسمة على شفاه األطفال. وعن هذه  لرسم 
املمول من  التضامن  األلبسة من صندوق  اقتناء  مت  قد  أنه  لبومرداس  االجتماعي 
اخليرية  اجلمعيات  ومبساهمة  املرأة،  وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزارة  طرف 
بلدية،   32 بــ  القاطنني  األطفال  املبادرة ستشمل  أن  مؤكدة  بالوالية.  واحملسنني 
وأن املستفيدون سيتسلمون األلبسة خالل األيام املتبقية من الشهر الفضيل، قصد 
إدخال الفرحة إلى قلوب البراءة، السيما وأن العيد هذه السنة تزامن مع جائحة 
كوونا التي حّتمت على العديد من أرباب العائالت ترك عملها وااللتزام باحلجر 

الصحي لكبح انتشار الفيروس القاتل.
سميرة مزاري

تيزي وزو
حجز سلع ومنتوجات منتهية الصالحية

احلضري  األمن  مصالح  متكنت   املستهلك  وحماية  الغش  مكافحة  إطار  يف 
السادس بالتنسيق مع مع مصالح مديرية التجارة بعد عملية مراقبة دورية للمحاالت 
التجارية، من حجز مكية معتبرة من السلع و املنتوجات منتهية الصاحلية كانت 
مواد  من  وحدة   1566 يف  متثلت  املدينة   بوسط  مستودعات  بأحد  داخل  خزنة 
التنظيف و 2052 وحدة من املواد الغذائية ومواد شبه صيدالنية ليتم القيام بإتالفها 
حول  املعنيني  ضد  اداري  و  قضائي  ملف  اجناز  مع  املختصة  السلطات  طرف  من 

القضية.

أحمد  اليان

سيدي بلعباس
حجز 03 قناطير من اللحوم الفاسدة

 متكنت قوات الشرطة بأمن دائرة تالغ من حجز أكثر من 03 قناطير من اللحوم 
مبختلف أنواعها )بيضاء وحمراء ( كانت تعرض للبيع يف ظروف غير صحية ودون 
املستهلك وبعد حجزها مت  النظافة ومن شأنها إحلاق أضرار بصحة  احترام شروط 
قيام  إلى  تعود  القضية  حيثيات  البيطرية .  املصالح  مع  بالتنسيق  إتالفها  مباشرة 
أفراد الشرطة بأمن دائرة تالغ رفقة الفريق البيطري بدوريات مراقبة على مستوى 
القصابات املتواجدة بوسط مدينة تالغ ، وبعد مراقبة قصابتني تبني أن صاحبيها 
ضبط  مت  حيث  )فاسدة(،  البشري  لإلستهالك  صاحلة  غير  حلوما  يعرضان  كانا 
مفروم(  حلم  العجل،  حلم   ، خروف  حلم   ( احلمراء  اللحوم  من  متفاوتة  كميات 
يف  بلغت  مجمد(  وسمك   ، رومي  ديك   ، دجاج   ( بيضاء  حلوم  إلى  باإلضافة 
مجموعها 03 قناطير و 20 كلغ . وحفاظا على صحة املواطنني مت اإلسراع يف عملية 
إتالف هذه اللحوم الفاسدة مع إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد التاجرين مع مواصلة 
عملية املراقبة التي متت مضاعفتها منذ بداية الشهر الفضيل ، حيث متكنت ذات 
املواد  من  وكمية  واحلمراء  البيضاء  اللحوم  من  أخرى  كميات  حجز  من  املصالح 

الغذائية التي كانت تعرض للبيع بطريقة غير قانونية
 رفيق ف

األمن ينظم  حملة للتبرع بالدم 
مراكز  لفائدة  بالدم  للتبرع  حملة  بلعباس  سيدي  والية  أمن  مصالح   نظمت 
حقن الدم ليلة أمس على مستوى كتيبة التدخل السريع بسيدي بلعباس، املبادرة 
املستشفى  متوين  هو  منها  والهدف  للدم  الوطنية  الوكالة  مع  بالتنسيق  تنظيمها  مت 
التي  الفترة  احليوي خاصة خالل هذه  السائل  بهذا  القادر حساني  اجلامعي عبد 
تتميز بتفشي جائحة كوفيد 19 ، حيث مكنت هذه املبادرة من جمع كمية معتبرة 

من الدم .
رفيق ف

كورونا  بفيروس  مصابًا   21 غادر 
متاثلهم  بعد  دمرجي   يوسف  مستشفى 
للشفاء ، و كان  املصابون قد خضعوا لفترة 

عالج دامت لكثر من أسبوعنب.
العام  االحتاد  نقابة  من  مصدر  قال  و 
للعمال اجلزائريني مبستشفى يوسف دمرجي 
يف اتصال مع اخبار الوطن أن عملية العالج 
مجموعة  تغادر  ان  املتوقع  من  و  مستمرة 
اخرى املؤسسة الصحية قريبا مجددا دعوته 
الىى  تيارت  مدينة  سكان  جميع  من 
الوباء  حملاصرة  الوقائية  بالتداببر  االلتزام 

مصادر  كشفت  الشاللة  قصر  بلدية  يف  .و 
الى  للعالج  يخضعون  الذين  عدد  ان  طبية 
شخصا   26 بلغ  األسطر  هذه  كتابة  غابة 
عدد  بلغ  فيما  باملستقرة  حالتهم  ووصفت 
هم  و  حالة   17 كاملة   الشفاء  حاالت 
بلغ  فيما  طبيعي  بشكل  حياتهم  مبارسون 
قصر  يف  الوباء  انتشار  منذ  الوفيات  عدد 
حاالت  ان  مضيفا  حاالت   4 الى  الشاللة 
املرضى مستقرة و من املتوقع ان بغادر 10 من 
بعد  قليلة  ايام  خالل  املستشفى   26 أصل 
بداية حتسن حالتهم و ارجع مصدر مسؤول 

ارتفاع حاالت  ان  الوطن  أخبار  مع  لقاء  يف 
بعدد  مقارنة  الشاللة  قصر  يف  اإلصابة  
عدم  و  املواطنني  استهتار  الى  يعود  سكانها 
التزامهم بالتداببر الوقائية ال سيما ما تعلق 
وكثرة  الكمامات  استعمال  وعدم  بالتباعد 
السكان  املتحدث  ناشد  حيث  التجمعات 
فيما  بجدية  االمر  وأخذ  احلذر  وجوب  الى 
اثنى احد عائالت املرضى على دور مسؤولي 
مستشفى اجلياللي بونعامة و طاقمها الطبي 

يف تقدمي الرعاية رغم خطورة الوضع.
مليك.ج

تيارت
21 مصابا بكورونا يغادرون المستشفى

لبلدية  الوطني  الدرك  مصالح  متكنت 
القمح  من  معتبرة  كمية  من حجز  مالكو 
اللني املستورد كان املتهمون بصدد بيعها يف 
السوق السوداء. و علم من مصادر مطلعة 
ان عملية حجز الكمية متت اثر معلومات 
مفادها  الوطني  الدرك  عناصر  الى  وردت 
قيام 4 أشخاص بنقل كميات من الشعير 
املدعم من الدولة على منت جرارين بطريقة 

مت  حيث  املطاحن  احدى  من  قانونية  غير 
 14 رقم  الوطني  بالطريق  اجلرارين  توقيف 
يف اجلزء القريب من بلدية مالكو و مت حجز 
األولية  التحقيقات  وأسفرت  قنطارا   657
متت  الكمية  هذه  استخراج  عملية  أن 
بيعها  املطحنة إلعادة  من صاحب  بتواطؤ 
مت  حيث  اكبر   بأسعار  السوداء  السوق  يف 
أمام  تقدميهم  بعد  و  اشخاص   4 توقيف 

مت  تيارت  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ووجهت  الفضائية  الرقابة  حتت  وضعهم 
من  أولية  مادة  بيع  إعادة  تهمة  إليهم 
و  للتحويل  اقتنائها  بعد  األصلية  حالتها 
الكمية  نقلت  بينما  تدليسية  ممارسة جتارة 
اخلضر  و  احلبوب  تعاونية  الى  احملجوزة 

اجلافة بتيارت.
مليك. ج

ضبط 657 قنطارا من القمح المستورد في مالكو

أمر والي مستغامن عبد السميع سعيدون  
بوجوب ارتداء الكمامات من قبل املوظفني 
واملواطنني املتوافدين للمؤسسات واإلدارات 
احترام  ضرورة  مع  التجار  وكذا  العمومية 
إجراءات التباعد االجتماعي وردع  التجار 
وحسبما  الوالي  السيد  دعا   . املخالفني 
للوالية و خالل  الرسمية  الصفحة  جاء يف 
إطار  يف  ترأسه  الذي  األخير  االجتماع 
الوالئية  للجنة  الصحية  االزمة  متابعة 
للوقاية  القطاعي  النشاط  لتنسيق  املكلفة 
 19 كوفيد  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من 

على  الكمامات  ارتداء  الزامية   إلى   ،
العمومية  واالدارات  املؤسسات  مستوى 
الوافدين  واملواطنني  املوظفني  قبل  من 
على  الرقابة  إجراءات  تكثيف  إليها.مع  
احملالت التجارية املغلقة يف إطار الوقاية من 
للتجار  املخالفني  .وبالنسبة  لردع  الفيروس 
االلتزام  إلى  املسؤول  الناشطني  شدد ذات 
بالتدابير الوقائية و ارتداء الكمامات. داعيا 
املسؤولية  بروح  التحلي   بضرورة  املواطنني 
من  االجتماعي  التباعد  إجراءات  اتباع  و 
الوبائية  الوضعية  واستقرار  احلفاظ  أجل 

بالوالية .وملساعدة العائالت املعوزة  أعطى 
ملواصلة العملية التضامنية خالل هذا الشهر 
املبارك. وللقضاء على كل أشكال للمضاربة 
االستهالكية  املواد  ملختلف  الوفرة  وضمان 
اليقظة  حلنة  بالوالية  األول  املسؤول  أمر 
بتكثيف  للمضاربني  بالتصدي  املكلفة 
عملها بصرامة . كما قرر ضرورة وفرة  مادة 
احلليب من خالل  اتخاذ كافة  اإلجراءات 
الالزمة لضمان  وصول هذه املادة احليوية مبا 

يناسب احتياجات املواطنني.

مستغانم
الوالي يأمر الموظفين والمواطنين بارتداء الكمامات
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أخبار السر ايا

أعلنت سفارة الواليات المتحدة األمريكية 
بالجزائر، أمس، عن تبرع بلدها بمليونيي 

دوالر للجزائر للمساعدة في محاربة فيروس 
كورونا.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للسفارة: 
»يسعد سفارة الواليات المتحدة األمريكية في 
الجزائر أن تعلن أن الحكومة األمريكية تسهم 
بمبلغ مليوني دوالر للمساعدة في محاربة 

فيروس كوفيد19- في الجزائر وتخفيف تأثيره 
على المجتمع الجزائري«. وأوضح البيان 
متابًعا: »سيعزز الدعم األمريكي للجزائر 
العالقات الوثيقة طويلة األمد بين شعبينا«.

وواصل البيان ذاته: »سيوجه هذا الدعم المالي 
للمنظمات التي تعمل بالتعاون مع الحكومة 

الجزائرية لمحاربة الفيروس«.

كرسالة شكر وعرفان وتقدير على تقديم يد العون والمساعدة التي 
تلقتها ايطاليا بعث الصليب األحمر اإليطالي جزيل الشكر واالمتنان 
لمجمع IMGSA بصفة خاصة والشعب الجزائري بصفة عامة في 
بيان رسمي له وذلك نظير حزمة المساعدات الضخمة التي تلقتها 
إيطاليا مسبقا، البلد الذي استنزفه فيروس كورونا والتي لم تجد 

العون إال من قليل الدول على رأسها الجزائر .
وكان مجمع IMGSA بأم البواقي بالتعاون مع الهالل األحمر 

الجزائري ووزارة الشؤون الخارجية والجمارك قد أقدم في منتصف 
شهر أفريل على التبرع بحمولة ضخمة من القفازات الجراحية 

المصنوعة في الجزائر والتي ستستفيد منها إيطاليا قدرت بـ 64 
ألف زوج من القفازات الجراحية الطبية و 240 ألف وحدة من 

قفازات الفحص.

احتفاال بليلة القدر المباركة قامت األسرة اإلعالمية بوالية غليزان بمبادرة طيبة تمثلت في تكريم 
الجيش األبيض بمصلحة األمراض المعدية بمستشفى وادي ارهيو .

المبادرة جاءت من قبل أعضاء  االتحاد الوطني للصحفيين و اإلعالميين الجزائريين بمناسبة ليلة 
القدر، حيث تم منح هدايا تشجيعية  للطاقم الطبي وشبه الطبي المرابط بمصلحة األمراض المعدية 
. وحسب نورالدين واضح رئيس المكتب الوالئي التحاد الصحفيين بغليزان فإن هذه المبادرة جاءت 

كخطوة من األسرة اإلعالمية للوالية لتقاسم فرحة االحتفال  بالمناسبة الدينية مع أفراد الجيش 
األبيض والرفع من معنوياتهم و تشجيعهم لمواصلة بذل المزيد من المجهودات للتصدي لوباء كورونا 

المستجد .

كانت الجدارية المقابلة لمقر 
والية الجزائر،  من تصميم العديد 
من الفنانين أمثال سليمان وفارس 
كانا من بين الفنانين الذين تعبوا 
كثيرا في تلوينها وإحيائها بعدما 
كانت مجرد جدار بائس، لكن 

اليوم تعيش تعسفا فكريا بمحاولة 
إزالة تلك الرسومات التي شكلت 

جمالية فنية راقية.

مليوني دوالر هبة أمريكية للجزائر لمجابهة كورونا

تحدي سكب الماء يثير الجــدل تحدي سكب الماء يثير الجــدل  مبادرة قـفة وكتاب

الصليب األحمر اإليطالي يشكر جـــدارية الفـــن تستغيـــث
 IMGSA مجمع

يبدو أن تحدي سكب الماء 
الذائع الصيت مؤخرا على موقع 
التواصل االجتماعي »فايسبوك« 
خرج عن سياقه، بعدما دخل في 
مزايدات بين من اعتبره تشبها 
باألجانب، وبين من أطلق نسخا 

منه من باب: 2000 تعليق 
وسأقتني مالبس العيد لعائلة 

يتيمة.
المزايدات التي برزت أخرجت 
التحدي عن السياق الذي جاء 
فيه، وهو االكتفاء بالترفيه في 
عز العزلة والفراغ الذي يضرب 

العالم بسبب جائحة كورونا.

األسرة اإلعالمية تتقاسم فرحة األسرة اإلعالمية تتقاسم فرحة 
ليلة ليلة 2727  مع الجيش األبيض  مع الجيش األبيض

أعطت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة إشارة انطالق 
المبادرة التضامنية »قفة وكتاب« علما أن المبادرة 

بالتنسيق مع قدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية، في 
مبادرة مميزة منهم ذات طابع تضامني بصبغة ثقافية 
فهل ُتطبق مقولة »شعب يقرأ ال يجوع وال يستعبد«.
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والي األغواط لـ»أخبار الوطن«:

تخصيص 100  مليارلـتحريك عجلة 
التنمية عبر  54 منطقة ظل

نورين عبدالقادر

والي  كشف  األرقام  وبلغة 
مليار   100 تخصيص  عن  الوالية 
ب54  عملية   99 الجناز  سنتيم 
وتخص  بلدية  ب15  ظل  منطقة 
مسالك  فتح  املسجلة  العمليات 
وأبار  مدرسية  مطاعم  وإجناز 
عالج  ،وقاعات  فنية  ومنشأت 
والكهرباء  الشمسية  الطاقة  وتوفير 
الفالحي  والدعم  والسكن 

،مفيدا  األخرى  العمليات  من  ،وغيرها 
العمليات  من  العشرات  تسجيل  مت  أنه 
لهذه املناطق التي مت إحصاؤها بدقة ضمن 

مختلف البرامج التنموية .
اخلرجات  أن  الوالية  والي  وقال 
امليدانية التي قادته إلى بعض مناطق الظل 
الواقعة يف عمق تراب الوالية كشفت عن 
الزالت  التي  الصعبة  املعيشية  الظروف 
باملناطق  العائالت  من  العشرات  تعيشها 
دقيق  إحصاء  تطلب  الذي  األمر  املعزولة 
مختلفة  مشاريع  وإطالق  املناطق  لهذه 
للتكفل بإجناز بعض املرافق الضرورية لهم 
حسب األولويات ،حيث مت إجناز بعضها 
وملعب  املائيني  كاملعبرين  شهر  ظرف  يف 
واد  مبنطقتي  ومسالك  معشوشب  ماتيكو 

املدسوس  والواد  الصفصاف 
ببلدية أفلو ،وتركيب بطاريات 
للطاقة الشمسية لسكان منطقة 
،وقد  بالغيشة  البيضاء  القلتة 
املنطقتني  هاتني  سكان  عبر 
بهذه  الشديدة  فرحتهم  عن 
العمليات وقال بعضهم ألخبار 
الوطن  »احلمد هلل اليوم خرجنا 
من الظل إلى ضوء الشمس ».

الظل  مناطق  وثمن سكان 
العمليات  بعض  من  استفادوا  الذين 
لهم  اجلمهورية  رئيس  التفاتة  التنموية 
بعد أكثر من 50سنة من املعاناة ،حيث 
بطعم  اليوم  نشعر  بدأنا   « هؤالء  قال 
التنمية  رذاذ  يصلنا  ،وبدأ  االستقالل 

املواعيد  بها يف خطابات  كنا نسمع  التي 
باخلرجات  أشادوا  ،كما  فقط  االنتخابية 
امليدانية التي قادت والي الوالية ملناطقهم 
واالستماع النشغاالتهم أملني أن تتواصل 
عملية التكفل بانشغاالتهم لتوفير املرافق 

الضرورية لهم.

أكد  والي الوالية برادعي عبدالقادر  في تصريح لجريدة أخبار الوطن على هامش زيارته لمشاريع تم إنجازها ببعض 
مناطق الظل بكل من بلديتي أفلو والغيشة  أن عجلة  التنمية تحركت باتجاه مناطق الظل المعزولة لتوفير العيش الكريم 

لسكانها وتثبيتهم بأراضيهم .

إليزي
مناشدات للتبرع بالدم

وجه مسؤولو املركز الوالئي حلقن 
الدم بإليزي نداء عاجل عبر مختلف 
قنوات التواصل االجتماعي والوسائل 
املواطنني  جلميع  احمللية  اإلعالم 
بالدم  التبرع  على  والقادرين  البالغني 
من  العديد  حياة  إنقاذ  اجل  من 
احلاجة  أمس  يف  هم  الذين  املرضى 
لهذه املادة احليوية والتي تشهد نقصا 
الكبير على مستوى بنك الدم بالوالية 

بسببعزوف املواطنني عن التبرع منذ بداية اجلائحة  .
وكما أكد مسؤولو املركز انه يشهد نقصا كبيرا يف مختلف أنواع الدم وفصائله 
حيث لم تعد التبرعات التي جتمع سنويا ويف مناسبات قادرة على تلبية حاجيات 
املرضى على غرار اصحاب القصور الكلوي الذين هم يف تزايد سنويا وكذا على 
املريض  فصيلة  نفس  من  دم  إلىأكياس  حتتاج  التي  العمليات  غرف  مستوى 
الذين  النزيف  مرضى  وباإلضافةإلى  اجلراحة  أثناء  لنزيف  تعرضه  الحتمالية 
التقرحي  الكولون  بالتهاب  كاملصابني  وتعويضه  الدم  لنقل  بدورهم  يحتاجونه 
لتوفير  املستشفيات  معظم  تنتهجها  التي  الطرق  فبالرغم  األمراض.  من  وغيرها 
املطلوبة  الدم  زمرة  وان كانت  التبرع حتى  املريض على  الدم كإجبارأهل  أكياس 
ألتناسب مع زمرة املريض فاملهم هو جتديده حسبهم إالأن بنك الدم مؤخرا شهدا 
نقصا كبيرا على مستوى مصلحة اليزي بسبب املخاوف من اجلائحة او لظروف 
استثنائية او غيرها داعني يف ذات السياق املواطنني بضرورة التقدم الى املصلحة 

لغرض إنقاذ حياة آخرين .
براهيم مالك

أدرار
حجز مواد غذائية منتهية الصالحية 

مصالح  مع  بالتنسيق  الرابع  احلضري  لألمن  التابعة  الشرطة  قوات   متكنت 
التجارة لوالية ادرار من حجز كمية معتبرة من املواد الغذائية املنتهية الصالحية 
امليدانية  اخلرجات  إطار  يف  جاءت  العملية   . لالستهالك  موجهة  كانت  والتي 
املشتركة رفقة الشركاء امليدانيني إذ مكنت من حجز نهائي ملواد غذائية منتهية 
أهبة  على  أدرار  والية  ألمن  التابعة   الشرطة  قوات  وتبقى  الصالحية  .هذا 
االتصال  من خالل  جتاوز  أي  عن  للتبليغ  داعية املواطنني  االستعداد  للتدخل، 

باألرقام اخلضراء املختلفة.
عبداهلل مجبري

أدرار
تسجل 70 قضية إجرامية خالل شهر أفريل

سجلت املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية أدرار خالل شهر أفري
ل من سنة اجلاريةمجموعةمنالقضايا متثلت يف تسجيل23 قضية خاصة باجلنايات 
كما  منها 21 قضية،  حلت  فيها 32 شخص  تورط  باألشخاص  املاسة  واجلنح 
سجلت نفس املصلحة 28 قضية خاصة باجلنايات واجلنح املاسة باملمتلكات تورط 
فيها 28 شخص ، يف السياق ذاته مت تسجيل 13 قضية خاصة باجلنايات واجلنح 
يخص  فيما  أما  جميعها.  حلت  فيها 19 شخص  تورط  العمومي  الشيء  ضد 
اجلرائم االقتصادية واملالية مت تسجيل06 قضايا حيث تورط فيهما07 أشخاص . 
خاصة  املصلحة 09 قضايا  لنفس  التابعة  املخدرات  مكافحة  فرقة  سجلت  كما 
إثرها  على  مت  فيها14 شخص حلت جميعها  تورط  العقلية  واملؤثرات  باملخدرات 

حجز 35 قرص من املؤثرات العقلية وحجز 01 كلغ و37,12 غرام من القنب .
عبد اهلل مجبري

ورقلة
كارثة بيئية بحي 120 مسلك

اجلوفية  املياه  مطرقة صعود  يعيشون بني  بورقلة  بعني موسى  120 مسكن  حي 
وتسربات الصرف الصحي.

ال زال  حي 120 مسكن بعني موسى ببلدية سيدي خويلد بورقلة يعاني تسرب 
مياه الصرف الصحي من مصبه  الى وسط السكنات  ما ادى الى انتشار البعوض 

واحلشرات السامة و الروائح الكريهة .
يحدث هذا يف الوقت الذي كان  والي الوالية السابق قد منح مشروعا تكميليا 
إلى  السكني  احمليط  من  إخراجه  بغية  وذلك  املعزولة  القرية  بهذه  الصحي  للصرف 
حوالي  منذ  ذلك   وكان  اإلجناز  مؤسسات  إلحدى  املشروع  تسليم  مت  اين   خارجه 
عام كامل حسب تصريحات السكان الذين حتدثوا ليومية أخبار الوطن عن معاناتهم 
وأطفالهم من هذه الكارثة البيئية الوشيكة  لكن املشروع لم ينجز ولم ينطلق واملشكل 
مزال قائما ودار لقمان على حالها  حيث طالب السكان من والي الوالية احلالي فتح 
حتقيق ملعرفة مصير الغالف املالي للمشروع وإن كان  مازال مرصودا لهم فيجب تفعيله 
وإن كان قد مت حتويله الى جهة أخرى يضيف املتحدثون  فالبد من محاسبة من تعمد 
فعل ذلك رغم معرفة كل اجلهات املختصة إقليميا  مبعاناة هته القرية مع معضلتي 

تصاعد املياه اجلوفية وتسربات الصرف الصحي
زاهية سعاد

ورقلة
أحياء سكرة تغرق في الظالم

تتواصل معاناة سكان حي سكرة 
الظالم  مع  بورقلة  الرويسات  ببلدية 
الذي بات يخّيم على احياء  الدامس 
بالكثافة  املعروفة  الشعبية  املنطقة  هذه 
السكانية الكبيرة مقارنة بباقي األحياء 

الشعبية األخرى.
 وتعود جذور معاناة  السكان  بحي 
ُسكرة هذا إلى العام املاضي أين تعطلت 
العمومية  االنارة  مصابيح  من  العديد 
ليخم  الدامس  للظالم  احملال  فاسحة 

على شوارع هذه املنطقة املعروفة بعدم 
التهيئة وكصرة البنايات الطوبية الهشة 
التي باتت تشكل وكرا لتكاثر العقارب 
السامة حيث افاد بعض السكان بحي 
عقارب  وجدوا  انهم  اجلنوبي   سكرة 
كبيرة احلجم تدب أمام ابواب منازلهم 
املميتة  احلشرات  هذه  خرجت  حيث 
العتمة  فرصة  مستغلة  ليال  لتقتات 
املخيمة على االحياء ليال بفعل تعطل 
شبكة االنارة العمومية بهذه اجلهة ويف 

يف  البلدية  رئيس  افاد  السياف  ذات 
على  تعكف  مصاحله  ان  سابق  وقت 
للشبكة  شاملة  صيانة  عملية  اعداد 
بهذه اجلهة كما وثد مت تكليف مؤسسة 
خاصة للصيانة اشتغلت على جزء من 
بهذه  العمومية  االنارة  شبكة  كوابل 
اجلهة وتوقفت ألسباب مجهولة ليبقى 
كل  الدامس  الظالم  يعيشون  السكان 

ليلة
زاهية سعاد

لذوي  الصابرينال  جمعية  متكنت 
50طرد  توزيع  من  بورقلة  الهمم 
احملتاجني  من  الهمم  ذوي  على  غذاء 
ساهمت  حيث  والفقراء  واملعوزين 
ومصالح  الشبانية  املجموعات  مبعية 
على  البسمة  رسم  يف  ورقلة  بلدية 
هذه  جاءت  و   . معوزة  أسرة   50
املبادرة كخامتة لنشاطات هذه اجلمعية 
أصحاب  عن  الغنب  رفع  يف  املختصة 
يذكر  الفضيل  الشهر  ها  الهمم خالل 
ان رئيس هذه اجلمعية دخل رحالت 
العاصمة من  وإلى  ورقلة  مكوكية من 
ذوي  من  عضوين  ملفات  ايداع  أجل 
الهمم لدى مصالح التلفزيون العمومي 
ومننا توظيفهما على التوالي مبقر احملطة 
اجلزائر  إذاعة  ومقر  للتليفزيون  اجلهوية 
من ورقلة وهو ما يعد سابقة يف قطاع 

السمعي البصري ببالدنا

..وجمعية السالم توزع 250 
طردا غذائيا في العالية

اخليرية  السالم  جمعية  متكنت 
بدائرة  ببلدية   العالية  مقرها  الواقع 
عاصمة  مقر  عن  تبعد  التي  احلجيرة 
من  كلمتر   165 بزهاء  ورقلة  الوالية 
الدفعة  يف  غذائي   طرد  توزيع   250 
اجلمعية   هذه  التي خصصتها  األولى 
واملعوزة  الفقيرة  العائالت  لصالح 
العملية  هذه  مست  اليتامى.  وكافلي 
شعبية  أحياء  عدة  اخليرية   التطوعية 
على  طرودا  وزعت  كما  بالبلدية 
واحملتاجني  اليتامى  كافلي  من  االسر 
البلدية  لذات  التابعة  الطيبني  بقرية 
حيث   ، النائية  الشقة  قرية  وكذا 
احتياجا  األكثر  األسر  منها  استفادت 
اعانات  من  تستفد  ام  غالبها  والتي 
جمع  انتظار  يف  اخرى   جهات  من 

احملسنني  من  التبرعات  من  املزيد 
اجلمعية  هذه  دعم  على  دأبوا  الذين 
اعانة  يف  لالستمرار  أجل  من  اخليرية 
تخطي  علي  واملعوزة  الفقيرة  االسر 
الفضيل  للشهر  االخيرة  االيام  عتبة 
التي  كورونا  جائحة  تفشي  وسط 
املئات  وجه  يف  الرزق  أبواب  أغلقت 
جعلهم  ما  يومي  بشكل  العمال  من 
يف أمس احلاجة لهته املبادرات اخليرية 
من  اجلمعية  مناضلو  ومتكن  وقد  كما 
هذه  يف  احملتاجني  معظم  إلى  الوصول 
كامل،  بشكل شبه  وتغطيتها  البلدية 
من  املزيد  على  احلصول  انتظار  يف 
غذائي   طرد    250 لتوزيع  التبرعات 
إعانة   500 الكلي  العدد  ليصل  آخر 

باملؤونة خالل الشهر .
زاهية سعاد

جمعية»صابرينال« لذوي الهمم توزع 50 طرد غذائي
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اخبار الداخل

 نورالدين رحماني

تزخر والية البيض بالعديد من احليوانات والطيور النادرة 
واملعّرض الكثير منها لالنقراض خاصة بجنوبها الواسع على 
كليومترات من حدوداألبيض سيدي  باالفال  امتداد صحراء 
الشيخ إلى حدود واليات بشار، أدرار وغرداية،  مرورا بوالية 
النعامة  و لعل أهمها  أهم و أشهر هاته احليوانات  الغزال و 
الطيور واحليوانات  أنواع أخرى من  الى  طائر احلبارى  اضافة 
التي هي االخرى التي ال تقل وضعيتها خطورة عن احلبار و 
الفنك و الضبع  الورن و  الهدهد و  القطا و  الغزال كالثعلب و 
و القط الوحشي و غيرها كثير . تعرف مناطق العرق اجلنوبي 
االبيض  ببلديات  مرورا  ادرار  حلدود  املتاخمة  البيض  لوالية 
سيدي الشيخ و البنود تواجد االنواع النادرة من الغزال املعروف 
باسم الرمي و املها  املنتشر بكثرة باملنطقة و باملناطق القريبة منها 
كالشعالة واخلرابق وقارة سيد الشيخ  اال ان اعدادها  لم تعد 
تعرف بالضبط  بسبب تناقصها الكبير منذ تسعينيات القرن 
املاضي  و حتى محافظة الغابات بالبيض املسؤولة االولى على 

امللف  جتهل  عددها بالضبط .

 غزال الريم مهدد باالنقراض
و  السن  كبار  من  البيض   يحكي سكان جنوب صحراء 
شيوخها ان غزال الرمي املعروف باملنطقة بخفته و رشاقته و لونه 
املميز كان متواجدا سنوات السبعينات و الثمانينات من القرن 
بقطعان  يرعى  و  االف  مبئات  التسعينات  حدود  الى  املاضي 
بعضها يقارب  100 راس يف القطيع  يقول جودي امحمد بن 
الذي  و  كبارها  و  البيض   منطقة  موالي  احد  الرحمان  عبد 
يضيف انه لم يكن يفرق بني قطعان املاشية و قطعان الغزال 
يف تلك الفترة بالنظر الى كثافة تواجدها و قوة اعدادها اال ان 
الصيد العشوائي الذي تعرضت له بداية سنوات التسعينات 
لدى  الثقيلة  االليات  و  الرباعي  الدفع  مركبات  انتشار  بعد 
السكان قلص من اعدادها بشكل مستمر الى ان وصلت االن 
الى حدود 3  رؤوس فقط يف القطيع الواحد و هو امر خطير و 
يهدد بانقراضها االليات الرباعية  التي متكنت من السير فوق 
الرمال و املناطق الوعرة الوصول الى عمق الصحراء و بالضبط 
الى العرق اجلنوبي مكان تواجد و تكاثر الغزال املر الذي لم 
يكن متاحا من قبل كما ان النتشار بنادق الصيد لدى السكان 

باملنطقة ساهم يف تقليص اعدادها  .

  الجفاف يدفع الغزال إلى الهجرة خارج الحدود
املنطقة   مراعي  تقلص  و  ان جلفاف  املنطقة  يؤكد سكان 
دور مهم يف تقلص اعداد الغزال  يقول بوشنتوف محمد احد 
كانت  التي  فالغزالن  الشيخ   االبيض سيدي  مبنطقة  املوالني 
ترعي فوق مئات االالف من الهكتارات من االعشاب و الكأل 

عمق  يف  عنه  للبحث  حتولت  و  العشب  من  محرومة  باتت 
غاية  الى  اليزي  و  مننراست  واليات  باجتاه  اجلزائري  اجلنوب 
الوديان الكبرى باملنطقة  خارج حدود اجلزائر كما ان جلفاف 
كواد الغربي دور يف هجرة الغزال و كل هذا مرتبط بقلة تساقط 
تربية  اثر حتى على  الذي  و  السنوات االخيرة  املطر املسجل 

املاشية و االبل باملنطقة .

  مساعي لتدارك الوضع وإنجاز محميتين بشراكة قطرية
 الدولة اجلزائرية وإدراكا منها ألهمية الغزال كثروة قومية 
مع  شراكة  بإطالق  قامت  عليها  احلفاظ  و  استعادتها  يجب 
يقول  الغزال يف هذا االطار  لتربية  دولة قطر إلجناز محميتني 
هو  احملميتني  إجناز  من  الهدف  أن  بالبيض  الغابات  محافظ 
احلفاظ على الغزال و تنمية تواجده و زيادة أعداده و حمايته 
من  وحمايته  الستعادته  خطوة  كأهم  العشوائي  الصيد  من 
االنقراض فتم إجناز محميتني بشراكة جزائرية قطرية األولى 
كلم   180 حوالي  البنود  بلدية  العمود  مبنطقة    2000 سنة 
مبنطقة سيدي    2018 االخرى سنة  و  البيض  جنوب والية 
البيض   هي  والية  جنوب  كلم   90 حوالي  الدين  احلاج 
االخرى و اللتان تضمان اكثر من 300 غزال حلد االن حيث 
يتم تربية الغزالن و اطالقها يف الصحراء للمساهمة يف عودتها 
للحياة من جديد يف الطبيعة  احملميتان تتربعان على مساحة 
تقارب األلف هكتار و تخضعان ملراقبة دورية و مستمرة من 
بياطرة و اخصائيني جزائريني و قطريني لتطوير و تكاثر الغزال 
يف ظروف جيدة . ليبقى املطلوب مع كل هاته املساعي وقف 
الصيد العشوائي الذي يتعرض له الغزال و غيره من حيوانات 
بنادق  القيام بحمالت واسعة جلمع  البيض و  صحراء والية 
الصيد غير املرخصة التي انتشرت باملنطقة  كنوع من العالج 

الناجع . 
الصور من داخل  محمية تربية احلبارى سيدي احلاج الدين 
بريزينة بالبيض

بسبب الجفاف والصيد العشوائي

غزالن البيض 
مهددة باالنقراض
حمالت صيد عشوائية يقودها صيادون غير شرعيون  باتت تهدد الثروة 

الحيوانية بوالية البيض وأهمها الغزال األطلسي  الذي يعد كنز من كنوز  
المنطقة  ما تسبب في تراجع أعداده بشكل رهيب .
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حارس مرمى ريال مدريد، كورتوا:

»سنقاتل من أجل الليغا والتدريبات تعود 
لطبيعتها  تدريجيا«

القسم الرياضي

لقناة  تصريحاته  خالل  كورتوا،  وقال 
ناديه الرسمية: »بعد شهرين تقريًبا من دون 
مًعا  ونكون  للعودة،  ننتظر  نكن  لم  تدريب، 
كفريق مرة أخرى يف فالديبيباس«. وأضاف: 
»األمر مختلف عندما يتعني عليك التدريب 
يف املنزل، ولكن اجلميع تدربوا بشكل جيد 
للغاية، وقمنا بكل ما طلبه املدرب، ونحن يف 
حالة جيدة، واجلميع يشعرون باإليجابية«. 
وتابع: »نحن حراس املرمى كنا محظوظني، 
اخلاص  مدربنا  مع  التدرب  من  متكنا  ألننا 
العودة  مع  األسبوع  وهذا  املاضي،  األسبوع 

األقل  على  ميكنهم  صغيرة،  مجموعات  يف 
تسديد الكرات علينا«.

تعود  بدأت  األمور  أن  »أشعر  واختتم: 

ونحن  تدريجيا،  التدريبات  يف  لطبيعتها 
الليغا،  يف  املنافسة  عودة  على  حريصون 

وسنقاتل للفوز بها«.

تشيلسي يجدد 
عقد حارسه ويلي 

كاباييرو
عقد  تشيلسي،  نادي  مدد 
ويلي  األرجنتيني  مرماه  حارس 
ومبوجب  واحد.  عام  ملدة  كاباييرو، 
العقد اجلديد، سيبقى احلارس )38 
عاما( يف ستامفورد بريدج حتى نهاية 
املوسم املقبل، بحسب هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( اول أمس.

مباريات   9 يف  كاباييرو  وشارك 
اإلجنليزي،  الدوري  من  املوسم  هذا 
منتصف  منذ  تعليقه  جرى  الذي 
فيروس  أزمة  بسبب  املاضي،  مارس 
كاباييرو  وانتقل  املستجد.  كورونا 
إلى تشيلسي عام 2017، يف صفقة 
مع  عقده  انتهاء  بعد  حر  انتقال 

مانشستر سيتي.

آرسنال ينسحب من 
الصراع على ضم لوكا 

يوفيتش
إجنليزية،  صحفية  تقارير  كشفت 
التعاقد  سباق  من  آرسنال  خروج  عن 
خالل  الشاب،  مدريد  ريال  جنم  مع 

سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ونقلت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
إن  إجنليزية،  تقارير  عن  اإلسبانية، 
آرسنال انسحب من الصراع على ضم 
الصربي لوكا يوفيتش، والذي لم يعد 
وأضافت:  املدفعجية.  أهداف  ضمن 
هناك  زال  ما  آرسنال،  خروج  »رغم 
بضمه،  املهتمة  األندية  من  العديد 
هام،  وست  يوجد  البرمييرليغ  فمن 
أن  ُيذكر  ونابولي«.  إيطاليا ميالن  ويف 
اإلصابة  من  التعايف  يواصل  يوفيتش 
التي تعرض لها يف قدمه اليمنى التي 
تعرض لها يف منزله يف بلجراد، خالل 
فترة احلجر الصحي. ولم يكن يوفيتش 
موسمه  خالل  التوقعات  قدر  على 
انضم  والذي  امليرنغي،  مع  األول 
آينتراخت  من  قادًما  املاضي  الصيف 

فرانكفورت مقابل 60 مليون أورو.

الحكومة اإليطالية ترضخ لضغوط األندية
كشف تقرير صحفي، أن احلكومة اإليطالية وافقت على إجراء تعديالت، على البروتوكول الطبي 
العلمية  اللجنة  أن  اإليطالية،  ريبوبليكا«  فقد ذكرت صحيفة »ال  اجلماعية.  التدريبات  بعودة  اخلاص 
التابعة للحكومة، أعلنت اعتمادها لنسخة جديدة من البروتوكول الصحي، عقب اعتراض األندية على 

أكثر من بند فيه.
وأشارت إلى أنه وفًقا للبروتوكول اجلديد، لن تخوض الفرق تدريبات وقائية ملدة 15 يوًما، يف بداية 
اإلعداد، حيث ستجرى بدال من ذلك اختبارات مكثفة لالعبني واملوظفني، للكشف عن فيروس كورونا 

املستجد.
وأوضحت أن اجلميع سيخضع ملسحتني، يف الـ24 ساعة األولى من عودة التدريبات اجلماعية، ثم 
يكرر األمر كل 4 أيام، بينما ستجرى اختبارات الدم كل 14 يوًما. وأضافت الصحيفة أنه إذا ظهرت 
حالة مصابة بكورونا، سيتم عزل الشخص فقط، بينما يستمر الباقون يف خوض التدريبات اجلماعية. 
وكان البروتوكول القدمي ينص على دخول الفريق بأكمله، يف عزل صحي ملدة 15 يوًما، إذا ظهرت إصابة 

واحدة بكورونا، لكن األندية اعترضت على ذلك.

إبراهيموفيتش قد يتراجع عن إنهاء مسيرته مع ميالن
بشأن  جديد  تطور  عن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
ميالن.  مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  مستقبل 
وكانت العديد من التقارير أكدت أن إبرا قرر الرحيل نهائًيا 
عن ميالن بنهاية املوسم، ولن يفعل بند التجديد ملوسم آخر. 
إبرا  فإن  اإليطالية،  ديللو سبورت«  ووفًقا لصحيفة »الغازيتا 
أخبر أصدقاءه عن مستقبله رفقة ميالن، قائاًل: »إذا واصلنا 
وأشارت  األموال«.  أجل  من  األمر  يكون  لن  مًعا،  العمل 
إنهاء مسيرته  إبراهيموفيتش كان يفكر يف  الصحيفة إلى أن 
الكروية يف إيطاليا وبقميص ميالن، إال أن أزمة فيروس كورونا 
والثورة الداخلية يف النادي جعلتاه يتردد يف قراره. وأوضحت 

أن إيفان غازيديس، املدير التنفيذي مليالن، يرغب يف استمرار إبرا مع الروسونيري، ألن النجم السويدي 
له قيمة كبيرة على املستوى التسويقي.

وذكرت الصحيفة أن ميالن إذا قرر االحتفاظ بإبرا، يجب أن مينحه عقًدا جديًدا، مع استثنائه من 
سقف الرواتب يف النادي.

وكيله السابق فاغنر ريبيرو:
»نيمار لن يغادر سان جيرمان«

واملقرب  السابق،  نيمار  أعمال  وكيل  ريبيرو،  فاغنر  علق 
البرازيلي  النجم  رحيل  إمكانية  على  الالعب،  عائلة  من 
برشلونة، خالل سوق  إلى  باريس سان جيرمان  عن صفوف 
اول أمس، خالل  ريبيرو،  وقال  املقبلة.  الصيفية  االنتقاالت 
نيمار  أن  »أعتقد  سبورتس«:  »فوكس  لشبكة  تصريحات 
سيبقى يف باريس سان جيرمان، ألن سوق االنتقاالت ستكون 

مختلفة«. وأضاف: »عالم االقتصاد يف كرة القدم سيتغير«.
ورحل نيمار عن صفوف البلوغرانا يف صيف 2017، لكنه 
 ،2022 وينتهي عقده مع بي إس جي يف صيف  الكتالوني.  للنادي  مرة أخرى  للعودة  يسعى جاهًدا 
ويرفض النادي الفرنسي التخلي عنه، حتى اآلن، كما فعل يف الصيف املاضي رغم احملاوالت املستميتة 

للبارسا ونيمار.

كابيلو: »رونالدو سبب معظم 
أزماتي في ريال مدريد«

لريال  السابق  الفني  املدير  كابيلو  فابيو  اإليطالي  حتدث 
النادي  قيادة  أثناء  رونالدو  بالظاهرة  عالقته  عن  مدريد، 
موندو  صحيفة  أبرزتها  تصريحات  يف  كابيلو  وقال  امللكي. 
بعضنا  نفهم  كنا  دربتها،  موهبة  أفضل  »رونالدو  ديبورتيفو 
البعض بشكل كبير«. وأضاف »يف نفس الوقت، كان رونالدو 
الشخص الذي تسبب يف معظم األزمات التي حدثت لي يف 
من  وأشياء  لديه حفالت  »كان  وتابع  املالبس«.  غرفة خلع 
هذا القبيل، وذات مرة قال لي فان نيستلروي إن هناك رائحة 
غادر  »عندما  وواصل  املالبس«.  غرفة  من  تنبعث  كحول 
رونالدو إلى ميالن بدأنا نفوز، لكن إذا حتدثنا عن املواهب، 
إنه كان األفضل بال شك«. وأكد كابيلو أنه ال يزال يتقابل 
مع الظاهرة رونالدو بشكل سنوي، وكثيًرا ما يتحدثون بسرور 

كبير.

االتحاد الويلزي يعلن إلغاء 
الدوري وتتويج كوناس كي

الدوري  إلغاء  أمس،  أول  القدم،  لكرة  الويلزي  االحتاد  أعلن 
املمتاز بسبب جائحة فيروس كورونا، وتتويج كوناس كي نومادس 
ألول مرة باللقب. وتوقفت مسابقة الدوري املمتاز يف ويلز، بينما 
 8 البطل  نقاط عن   4 بفارق  الصدارة  متفوقا يف  كوناس كي  كان 
 26 الفريقني  خوض  بعد  سانتس  نيو  ذا  اللقب  وحامل  مرات 
نقاط  احتساب  لنظام  جلأ  أنه  الويلزي،  االحتاد  وأضاف  مباراة. 
بيان  يف  االحتاد  وتابع  للمسابقة.  النهائية  املرحلة  يف  مباراة  كل 
»سيتم إعالن األندية التي ستصعد وتهبط من الدوري يف الوقت 
املناسب«. وأكمل: »وضع مجلس إدارة االحتاد يف اعتباره صحة 
ذلك  على  البطوالت.. عالوة  هذه  املشاركني يف  وسالمة جميع 
املوسم خالل اجلائحة.  إنهاء  التأثيرات االقتصادية واملالية حملاولة 
املالي  باالستقرار  املخاطرة  عدم  الضروري  من  بأنه  االحتاد  وشعر 

طويل املدى للبطوالت واألندية«.

دورتموند يخسر نجمه رويس 
في كالسيكو ألمانيا

فشل جنم بوروسيا دورمتوند يف التعايف من إصابته، خالل فترة 
التوقف الطويلة التي دامت قرابة الشهرين، بسبب تفشي فيروس 
أسود  العب  وكان  العودة.  عن  بعيدا  زال  وما  املستجد،  كورونا 
إلصابة  تعرض  قد  رويس،  ماركو  األملاني  الدولي  الفيستيفال، 

عضلية يف فيفري املاضي.
على  قادًرا  يكون  لن  رويس  فإن  »بيلد«،  صحيفة  وبحسب 
التواجد ضمن قائمة دورمتوند، يف كالسيكو أملانيا ضد بايرن ميونخ 
احتمال  إلى  الصحيفة  وأشارت  املقبل.  الثالثاء  بالبوندسليغا، 
بسبب  احلالي،  املوسم  نهاية  حتى  عاًما،  الـ30  صاحب  غياب 
بأنه سيعود يف  قد صرح يف وقت سابق،  رويس  وكان  اإلصابة. 
قائد  أن  يذكر  املنال.  بعيد  يبدو  ذلك  أن  إال  أسابيع،   3 غضون 
دورمتوند سجل 12 هدًفا وصنع 7، خالل مشاركته يف 26 مباراة 

مع الفريق، هذا املوسم.

ساني يوافق على حمل ألوان 
بايرن ميونخ   

تتواصل التكهنات بشأن وجهة األملاني ليروي ساني، جناح 
مانشستر سيتي، عقب نهاية املوسم احلالي، يف ظل اهتمام بايرن 
ميونخ بضمه. وبحسب شبكة »سكاي سبورت أملانيا«، فإنَّ بايرن 
ميونخ ال يزال يف مفاوضات مع مسؤولي مان سيتي، بشأن قيمة 
الصفقة املنتظرة. رغم ذلك، أكدت الشبكة أنَّه ال يبدو أنَّ اتفاًقا 
وشيًكا سيعقد قريًبا بني الطرفني بشأن قيمة انتقال الدولي األملاني 
النهائي  قراره  حسم  الالعب  أنَّ  إلى  وأشارت  البافاري.  للنادي 
هذا  الصفقة  إمتام  يف  األملاني  النادي  ومسؤولي  يرغب  إذ  بالفعل 
الصيف، إذ استبعد ساني مسألة جتديد عقده مع السيتزنز بنهاية 

املوسم احلالي، مفضاًل ارتداء القميص البافاري.
وينتهي عقد صاحب الـ24 سنة مع مانشستر سيتي يف صيف 
رحيله  بداًل من  الصيف،  لبيعه هذا  األخير  يدفع  قد  مما   ،2021
مجاًنا العام املقبل. وكان ساني على مقربة من االنتقال إلى بايرن 
الرباط  يف  بتمزق  إلصابة  تعرض  لكنه  املاضي،  الصيف  ميونخ 

الصليبي للركبة، مما عطل إمتام الصفقة.

شدد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال 
مدريد، على رغبته في استكمال الموسم، ُمشيًرا 
إلى أنه وزمالءه سُيقاتلون للتتويج بلقب الليغا.
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ترسيم الصفقة سيكون بعد عيد الفطر

شباب قسنطينة يتفق مع المدرب عمراني

محمد هشام

وكان عمراني قد فسخ عقده بالتراضي 
رفقة  اجلديدي،  احلسني  الدفاع  إدارة  مع 
بدعوى  بوجنان،  كمال  البدني  املعد 
الفترة  يف  للمغرب  عودتهما  استحالة 

الراهنة بسبب جائحة كورونا.
قسنطينة  شباب  إدارة  أن  وعلم  
معه  واتفقت  عمراني،  مع  تواصلت 
سيربطه  الذي  العقد  تفاصيل  كافة  على 
عن  النهائي  اإلعالن  أن  غير  بالنادي، 
الصفقة سيكون بعد عيد الفطر. وأكدت 
الكلمة  له  ستكون  عمراني  أن  املصادر 
االنتدابات  قضية  يف  واألخيرة  األولى 
مجلس  من  بتأييد  الراحلني،  والالعبني 
إدارة الشركة املالكة لغالبية أسهم النادي.
القالئل  املدربني  من  عمراني  ويعتبر 
الذين تركوا بصمتهم مع شباب قسنطينة، 
بعد أن قاده يف 2018، لتحقيق ثاني لقب 

يف تاريخه.
اجلديدي  الدفاع  بالذكر،  جدير 
عن  انفصاله  أمس،  اول  أعلن  املغربي، 
اآلثار  بسبب  عمراني،  القادر  عبد  مدربه 
كورونا.  فيروس  جائحة  عن  الناجمة 
وأوضح اجلديدي، يف بيان مقتضب، أنه 
وكذلك  بالتراضي،  عمراني  عن  انفصل 
املعد البدني كمال بوجنان، بعد استحالة 
عودتهما للمغرب يف الفترة الراهنة، بسبب 
اجلوية  الرحالت  وتعليق  كورونا  جائحة 
منذ مارس املاضي. وتقدم مسؤولو النادي 
عمراني  للمدرب  بالشكر  والالعبون، 

وبوجنان على مجهودهما مع الفريق.
يف  املغربية  األندية  جميع  وتعيش 

أسابيع  ثالثة  يستمر  صحي،  حجر  ظل 
املقبل،  الشهر  من  العاشر  حتى  أخرى، 
األخضر  الضوء  على  احلصول  انتظار  يف 
صحية  لشروط  وفقا  النشاط،  الستئناف 
قدمت  خاصة  جلنة  تشكيل  بعد  وفنية، 

مقترحات عملية.
ورغم أن مجلس إدارة اجلديدي، كان 
متمسكا يف البداية باملدرب، نظرا للعمل 
اجليد الذي قام به، وهو ما سبق أن أكده، 
القرار.  لهذا  أدت  عودته  صعوبة  أن  إال 
وتفهم عمراني األمر بدوره، وأكد يف وقت 

سابق أنه مستعد لفسخ عقده.
الدفاع  مع  تعاقد  قد  عمراني  وكان 
بادو،  الزاكي  للمدرب  خلفا  اجلديدي، 
وقاد الفريق يف بعض املباريات قبل توقف 

الدوري املغربي.
رئيس  املقتريض،  اللطيف  عبد  وأكد 
النادي  أن  اجلديدي،  الدفاع  نادي 
واالنفصال  عمراني،  رحيل  على  وافق 

بسبب  وضعيته،  تفهم  بعد  بالتراضي، 
الظروف احلالية التي فرضها فيروس كورونا 
وقال املقتريض »ليس صحيحا أن عمراني 
مبغادرته«،  الواقع  األمر  علينا  فرض 
وأضاف »لقد تفهمنا وضعيته مبكوثه منذ 
أشهر يف بالده اجلزائر، حيث ميضي حجره 
الصحي هناك، والرؤية غير واضحة بشأن 
البلدين،  بني  اجلوية  الرحالت  مستقبل 
فيه  ملا  بالتراضي،  االنفصال  قررنا  لذلك 
تعاقدنا  »منذ  وتابع  الطرفني«،  مصلحة 
مع عمراني كان الوضوح هو السمة املميزة 
يجد  لم  لذلك  هذا،  يعلم  وهو  لعالقتنا، 
حني  مغادرته  على  موافقتنا  يف  صعوبة 
أبلغنا بظروفه«، وختم »كما أن اجلديدي 
من مصلحته أن يكون مدربه احلالي قريبا 
الالعبني  لتدريبات  ومواكبا  الفريق،  من 
أمتنى حظا  أن  إال  يسعني  قرب، وال  عن 

موفقا له يف مشواره املقبل«.

اتحاد الكرة النيجيري يعتزم تمديد تعاقد المدرب روهر
أعلن االحتاد النيجيري لكرة القدم، أنه بصدد متديد تعاقده مع املدرب األملاني جيرنو روهر، 66 عاًما، املدير الفني للمنتخب.

وأوضح االحتاد، أنه بعد اجتماع جلنته التنفيذية اول أمس، تقرر توقيع العقود اجلديدة مع روهر، خالل األيام املقبلة، ليستمر يف 
قيادة اجلهاز الفني للمنتخب.

وبدأ روهر، املولود يف مانهامي، مشواره يف تدريب املنتخب النيجيري عام 2016، وقاده يف كأس العالم 2018 التي أقيمت يف روسيا. 
ويف كأس األمم األفريقية 2019، قاد روهر املنتخب النيجيري إلحراز املركز الثالث، وقد أبدى يف ذلك الوقت تردده بشأن متديد العقد.
وقال روهر حينذاك: »إنني مستمتع مع الفريق، لكن هناك العديد من املشكالت، ويجب ايجاد احللول«، يف إشارة إلى افتقاد 
التعاون الوثيق، واملستمر بني وزارة الرياضة، واحتاد الكرة يف نيجيريا. وميتلك روهر خبرة كبير يف كرة القدم األفريقية وسبق له تدريب 

منتخبات اجلابون والنيجر وبوركينا فاسو.

قررت وزارة الشباب والرياضة، التقدم 
العامة  النيابة  بشكوى ضد مجهول، لدى 
ملجلس قضاء اجلزائر، بشأن قضية التسريب 
الصوتي املنسوب للمدير العام لنادي وفاق 
سطيف، فهد حلفاية. وكان وزير الشباب 
تعهد  قد  خالدي،  سيدعلي  والرياضة، 
مقطع  انتشار  بعد  صارمة،  قرارات  باتخاذ 
ترتيب  بصدد  وهو  حللفاية،  نسب  صوتي 
وكالء  أحد  رفقة  القدم،  كرة  يف  مباريات 
أن  خاصة،  مصادر  من  وعلم   الالعبني. 
التأسس  قررت  والرياضة  الشباب  وزارة 
ضد  بشكوى  وتقدمت  مدني،  كطرف 
مجهول، ردا على التصرفات املشينة، التي 
وتعتزم  اجلزائرية.  الرياضة  لصورة  أساءت 

لوضع  القضية،  يف  بعيدا  الذهاب  الوزارة 
حد ملثل هذه التجاوزات التي أصبحت تؤثر 

على الرياضة اجلزائرية.
جتدر اإلشارة إلى أن ناديي نصر حسني 
رفع  بدورهما  قررا  بلوزداد،  وشباب  داي، 
دعوى قضائية ضد مجهول، بسبب تداول 

اسميهما يف املقطع املسرب.
وسيمثل اليوم املدير العام لنادي وفاق 
سطيف، فهد حلفاية، أمام جلنة االنضباط 
لتقدمي  احملترفة،  القدم  كرة  لرابطة  التابعة 
الصوتي  التسجيل  بخصوص  توضيحات 
املسرب واملنسوب إليه حول ترتيب مباريات 
البطولة. وكان حلفاية قد تغيب عن جلسة 
االستماع األولى، صبيحة االثنني الفارط، 

محامي  عنه  ناب  حيث  املرض،  بسبب 
الهيئة  وقررت  مية.  بن  نبيل  النادي، 
برمجة جلسة استماع ثانية، هذا اخلميس 
قبل  صباحا،  عشر  احلادي  الساعة  على 

اتخاذ قرارها النهائي.
موقع  عبر  بيان  يف  اللجنة  وأكدت 
االستدعاء  هذا  أن  الرسمي،  الرابطة 
سيكون األخير حللفاية، قبل تسليط عقوبة 
قاسية يف حقه. جتدر اإلشارة إلى أن املدير 
العام، مهدد باإليقاف عن ممارسة أي نشاط 
رياضي لفترة طويلة، يف حال ثبوت تورطه 
يف  املباريات  بنتائج  التالعب  فضيحة  يف 

البطولة احملترفة.
محمد هشام

حلفاية سيمثل اليوم أمام لجنة االنضباط

وزارة الشباب والرياضة تتقدم بشكوى ضد مجهول

غوارديوال يصر للحصول على 
خدمات بن ناصر 

أنَّ بيب غوارديوال، مدرب مانشستر  فرنسية،  تقارير صحفية  ذكرت 
سيتي، ُيعد خطة محكمة من أجل تدعيم خط وسط »السيتيزنز« بصفقة 
أنَّ  إجنليزية،  مصادر  الفرنسي، حسب  ميركاتو«  »فوت  موقع  وأكد  قوية. 
بن  إسماعيل  اجلزائري،  الدولي  مع  بالتعاقد  مهتم  اإلسباني،  املدرب 

ناصر، متوسط ميدان ميالن، خالل فترة االنتقاالت املقبلة.
حل  على  قادر  عاًما،   22 صاحب  ناصر  بن  أنَّ  غوارديوال،  ويعتقد 
الفريق يف خط الوسط، وتعويض رحيل النجم  املشاكل التي يعاني منها 

دافيد سيلفا، كما يعتبره استثماًرا للمستقبل بحكم صغر سنه.
وأشار املوقع إلى أنَّ غوارديوال يتابع الالعب منذ فترة طويلة، وتواصل 
مع محيطه للحصول على موافقته، قبل مناقشة تقدمي عرض مالئم مليالن.
بن  ضم  على  شديدة  منافسة  سيلقى  »السيتي«  أنَّ  املوقع  وأضاف 
ناصر من باريس سان جيرمان الذي ميلك أفضلية يف هذا السباق، يف ظل 
مشاركته املوسم املقبل يف دوري أبطال أوروبا. وانتقل بن ناصر إلى ميالن، 
إمبولي اإليطالي،  إليه من  قادما  5 سنوات،  املاضي، بعقد ميتد  الصيف 

بصفقة بلغت 16 مليون أورو.

نيس ينضم إلى سباق التعاقد مع 
بوالصوف  

انضم نادي نيس الفرنسي، لقائمة األندية املهتمة بالتعاقد، مع جناح 
نادي وفاق سطيف، إسحاق بوالصوف، خالل فترة االنتقاالت املقبلة.

محرز  مع  التعاقد  على  تصر  الفرنسي  نيس  نادي  إدارة  أن  وعلم  
خالل  خدماته،  على  للحصول  مناسب  عرض  لتقدمي  وجتهز  اجلديد، 
مبوهبته  االحتفاظ  يف  يرغب  سطيف  وفاق  أن  ورغم  الصيفي.  امليركاتو 
التخلي عنه بسهولة، إال أن اهتمامات األندية  الشابة، ويصر على عدم 

األوروبية بالالعب، باتت مثيرة ومغرية له ولناديه.
وتصاعد االهتمام بصاحب الـ 18 سنة يف اآلونة األخيرة، بعد تقدميه 
مستويات رهيبة رفقة النادي السطايفي هذا املوسم، حيث قاده الستعادة 

جزء من بريقه املفقود، رغم صغر سنه.
األوروبية  األندية  من  العديد  باهتمام  وفاق سطيف،  موهبة  ويحظى 
والعربية، مثل رين الفرنسي، واليبزغ األملاني، والترجي التونسي، إال أن 

نادي موناكو، يعد أكثر اقتراًنا باسم الالعب.

بوخارست تجدد االلتزام باستضافة 
مباريات يورو 2021

جاهزة  بوخارست  العاصمة  إن  الرومانية،  الرياضة  وزارة  قالت 
الستضافة مباريات ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020، التي تأجلت للعام 

املقبل من خالل خطاب ضمان لالحتاد القاري للعبة.
كان  التنفيذية  للجنته  اجتماع  تأجيل  »يويفا«  األوروبي  االحتاد  وقرر 
ببعض  العالقة  اخلاصة  النقاط  بعض  بسبب  احلالي  ماي   27 يف  مقرًرا 
املالعب التي ستستضيف البطولة. وسيعقد االجتماع يف 17 جوان املقبل.
آخر  لليويفا  القدم  لكرة  الروماني  االحتاد  »قدم  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
وهكذا  أوروبا  بطولة  يف  مباريات  استضافة  تأكيد  إلعادة  ضمان  خطاب 

أعادت رومانيا تأكيد التزامها بتنظيم هذا احلدث الرياضي املهم«.
مدينة   12 يف  إقامتها  املقرر  من  التي   ،2020 أوروبا  بطولة  وتأجلت 
 ،2021 11 جوان، و11 جويلية  لتقام بني  املقبل،  للعام  القارة،  أنحاء  يف 
القدم  كرة  مباريات  توقف  تسببت يف  التي  كورونا  فيروس  بسبب جائحة 
منذ مارس املاضي. وعادة ما تقام البطولة يف دولة واحدة، أو تنظيم مشترك 
بني دولتني، لكن اليويفا اختار إقامتها يف أكثر من مدينة يف ذكرى احتفاله 

مبرور 60 عاما على انطالق النسخة األولى.
وبودابست،  وبلباو،  وباكو،  أمستردام،  هي  أخرى  مدينة   11 وتوجد 
وكوبنهاغن، ودبلن، وغالسغو، ولندن، وروما وميونيخ، وسان بطرسبرغ 
ستستضيف البطولة التي كان من املقرر إقامتها بني 12 جوان، و12 جويلية 
من العام احلالي. وسيستضيف امللعب الوطني يف بوخارست، أكبر ملعب 
الستة عشر  دور  ومباراة من  الثالثة،  املجموعة  مباريات يف   3 رومانيا،  يف 

للبطولة.

عقده مع »السياسي« ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بن عيادة:

»شرف كبير أن يرتبط اسمي 
لالنضمام لألهلي والزمالك«

يف  دخوله  عيادة،  بن  حسني  قسنطينة،  شباب  نادي  العب  نفى 
مفاوضات رسمية مع قطبي القمة يف الدوري املصري  األهلي والزمالك.

لالنضمام  بالترشيح  اسمي  يرتبط  أن  كبير  »شرف  عيادة  بن  وقال 
لألهلي والزمالك، ولكن لم يحدث أي مفاوضات رسمية«.

وأضاف »كل ما يتم نقله جاء عن طريق وكيل أعمالي الذي أبلغني 
بالعروض، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا توقف كل شيء«، كما كشف 
ايضا »عقدي مع شباب قسنطينة ينتهي بنهاية املوسم احلالي«. وحسب 
السعودية  يف  األندية  من  بعدد  عيادة  بن  اسم  ارتبط  فقد  املصادر  بعض 

وتونس واجلزائر ومصر.

توصل مجلس إدارة نادي شباب قسنطينة، بقيادة رشيد رجراج، والمدير الرياضي عبد الناصر مجوج، إلى اتفاق نهائي مع 
المدرب عبد القادر عمراني.
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أخبار الثقافة

 من إعداد: صارة بوعياد

التلفزيون  »أمجاد  شرشال:  محمد  المسرحي   المخرج 
والسينما مسرحيون

قال املخرج املسرحي محمد شرشال لـ »أخبار الوطن«: »املمثل 
هو  أصله  ففي  يختلف  فال  والسينما  والتلفزيون  املسرح  يشارك يف 
ممثل، ونرى أن املمثلني الكبار على املستوى العاملي والعربي وحتى 
لألبي  عليا  معاهد  وخريجي  املسرح  يف  متكونني  هم  اجلزائري 
الفنون، فمثال جند ماريو بورندو ومنى زكي وعادل إمام من مصر، 
صونيا وسيد أحد أقومي خريجي مسرح، وتكونوا فوق اخلشبة التي 
لها متنفس وروح حيث يعتمد املمثل على أدوات خاصة يستعملها 
أمام الكاميرا فتساعده يف التعامل معها بكل سهولة، وعليه ال بد 

أن نقول أن أمجاد التلفزيون والسينما هم مسرحيني«.

المستشار والمكّلف بالتعاون والتبادل بالمسرح الوطني بوبكر 
سكيني: الكثير من الممثلين خرجوا من عباءة المسرح

قال ببوكر سكيني مستشار املدير العام املكّلف بالتعاون والتبادل 
باملسرح الوطني لـ أخبار الوطن«: »علينا أن نتفق على حقيقة فنية 
فيما يخص حرفية األداء التمثيلي، وهو أن حرفية التمثيل على 
خشبة املسرح أمام اجلمهور تختلف متاما عن حرفية التمثيل على 
البالطو أمام الكاميرا، فاملمثل يف املسرح يتطلب منه أن يلن بجملة 
واحلركات  اإلمياءات  يف  واملبالغ  االنفعال  أساسها  التقنيات  من 
عملية  تكتمل  حتى  التشخيصي  أدائه  خالل  الصوت  وتضخيم 
التواصل مع متلقي الصالة، يف حني فإن التمثيل يف التلفزيون هي 
مقننة بضوابط تخضع للغة الكاميرا ومداليل التقاط الصورة، وعلى 
تقوم  من  هي  فالتقنية  متثيله،  يف  وتلقائيا  عفويا  يكون  أن  املؤدي 

بتعويض النقائص وحترير االنفعاالت«.
مشيرا سكيني يف السياق ذاته »الكثير من املمثلني خرجوا من 
عباءة املسرح فتألقوا وأبدعوا يف التلفزيون أو السينما نظير توظيفهم 
ملهارات املسرح على غرار إعداد الشخصية وخلق ظروف مقترحة 
للتماهي أكثر مع منط وخط تطور الشخصية املؤداة، هذا ما حلظناه 
يف أدوار قدمت على الشاشة التلفزيونية اجلزائرية خالل هذا الشهر 

الفضيل، نذكر منهم الفنانة »مليكة بلباي« الذي جاء أداها متسما 
أعدت  أن  بعد  األداء  يف  صدقها  عن  يعكس  والعفوية  بالتلقائية 
بروتوكول الشخصية املؤداة وهو جزء من التقنيات التي يستعملها 
املمثل يف بناء الشخصية، دون أن أعرج على أمثلة أخرى من ممثلني 
ككمال بوعكاز وسيد أحمد أقومي، ومع هذا أرى وجوب إدراج 
مقاييس مبعهد برج الكيفان ألنه الوحيد يف ذلك حول حرفية األداء 

التمثيلي ببالتوهات التلفزيون والسينما«.

الناقدة المسرحية ليلى بن عائشة:

حضور الفنانين المسرحيين ضمن البرامج الرمضانية الفت 
ومميز

الوطن«:  لـ »أخبار  ليلى بن عائشة  الناقدة واألكادميية   قالت 

القنوات  على  يعرض  ما  كل  شاهدت  أنني  أدعي  لن  »بداية 
العمومية أو اخلاصة لكن ثمة ما أتابعه كغيري من املشاهدين، يف 
الفنانني املسرحيني على اختالفهم  احلقيقة إذا حتدثنا عن حضور 
مسلسالت  من  يعرض  ما  مستوى  على  ومخرجني  ممثلني  من 
كوميدية، سيتكوم أو مسلسالت درامية  فهو حضور الفت ومميز، 
فعلى غير العادة عدد كبير من الفنانني والفنانات اختاروا أن يكونوا 
على الشاشة عبر جملة من األعمال إن لم نقل أنهم شكلوا نصيب 
تعودنا  من  هنالك  إذ  الفضيل،  الشهر  هذا  يف  يعرض  مما  األسد 
زرارة  كمال  أو  كعوان،  العمري  الفنان  غرار  على  ظهورهم  على 

مثال ولكن باملقابل هنالك وجوه لم نتعود على مشاهدتها إال على 
خشبة املسرح على غرار ليديا لعريني، سمير اوجيت، فوزي بن 
إبراهيم، وأسماء أخرى كثيرة كان لها حضور متفاوت عبر الشاشة 

يف السنوات السابقة«.
تضيف بن عائشة: »فالفنان العمري كعوان مثال كان له حضور 
قوي على الشاشة يف هذا الشهر الكرمي على أكثر من قناة ويف أكثر 
من عمل بينها يف فكان له دوره املشاكس وظهوره املميز مع الفنان 
خلضر بوخرص سلسلة »حاير يف دزاير«، وأما الدور الذي بدا فيه 
مختلفا ونال إعجاب الكثيرين هو دوره يف مسلسل »ميا« أين ظهر 
اخلاصة  الكوميديا  ملسة  وكانت  املتدين  املخادع  الشخص  مبظهر 
الدرامي  املسلسل  هذا  املتنفس يف  كان  ولعله  كاملعتاد  به حاضرة 
الفنانة  غرار  على  أخرى  مسرحية  وجوه  مبعيته  فيه  ظهرت  الذي 
الذي  أوجيت  القدير سمير  للفنان  املميز  واحلضور  مينيغاد،  آمال 
كان أداؤه غاية يف االحترافية كما يف املسرح بالتركيز على األداء 
والهادئ،  الرصني  بأدائه  فرميهدي  الفنان  وكذا  العميق  الداخلي 

دون أن ننسى املبدعة ليديا لعريني«.

 حضور مميز لعنتر هالل وتونس آيت علي في السلسلة 
الكوميدية

املمثل  احملنة«  »رأس  الفكاهية  السلسلة  ضمت  جهتها  »ومن 
املتميز عنتر هالل وكذا الفنانة صبرينة بوقرية اللذان شكال ثنائيا 
كوميديا بامتياز يف هذه السلسلة، وأما السلسلة األخرى التي كان 
لها قبول كبير لدى املتفرج بشكل عام عن السلسلة املعروفة بيتي 
البشعة والتي اتخذت عنوان »طيموشة« فقد ضمت هي األخرى 
غرار  على  أدائها  يف  مميزة  كانت  التي  املسرحية  الوجوه  من  عددا 
ننسى  أن  دون  زرماني،  عالوة  ابراهيم،  بن  فوزي  زرارة،  كمال 
احلضور اجلميل أيضا للفنانة القديرة تونس آيت علي يف السلسلة 
الكوميدية والتي لم تستكمل تصويرها بسبب جائحة كورونا حيث 
لم متر منها سوى عشر حلقات، برفقة جملة من الفنانني من بينهم 
الفنانة املسرحية الشابة خامسة مباركية التي كانت خفيفة الظل 

يف أدائها«.
لتختم األكادميية ليلى بن عائشة: »وأختم مبسك هؤالء جميعا 
أيقونة املسرح الفقيدة صونيا رحمة اهلل التي كانت إضافة بدورها 
األسماء  بعض  أن  واحلقيقة  لهبال«  »زنقة  الدرامي  املسلسل  عبر 
لوحظت  وإذا  فيها  شاركت  التي  لألعمال  حقيقية  إضافة  كانت 
بالدرجة  السيناريو  إلى ضعف  الغالب  يف  فتعود  السلبيات  بعض 
احلضور  على  نؤكد  أن  نستطيع  العام  املجمل  ويف  األساسية، 
االستثنائي للفنانني املسرحيني عبر الشاشة يف هذا الشهر بأدائهم 

اجلميل والراقي«.  
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من تنظيم وزارة الثقافة العراقية
معرض للتشكيلي الجزائري جميل الوردي عبر بوابة إلكترونية عراقية

برمجت دائرة الفنون العامة يف وزارة الثقافة العراقية، معرضا فنيا للفنان 
التشكيلي اجلزائري جميل الوردي عبر بوابتها اإللكتروني.

للفنان  الكترونيًا  العربية  معارضها  العامة باكورة  الفنون  دائرة  أطلقت 
معارض  بعدها  لتتوالى  اإللكترونية،  بوابتها  عبر  الوردي  جميل  اجلزائري 
فنانني عراقيني وعرب لتنظيم معارض مشتركة يف دائرة الفنون، وسيتم قريبا 

اإلعالن عن أول معرض عربي لعشرات الفنانني.
وللعلم جميل الوردي فنان تشكيلي جزائري من مواليد 8 افريل 1958، 
بدأ الرسم يف سن الرابعة )موهبة(، يف السنة الرابعة متوسط التحق باملدرسة 
على  أين حتصل  اجلزائري  الشرق  بقسنطينة عاصمة  اجلميلة  للفنون  الوطنية 

بكالوريوس فني يف الرسم الزيتي.
واصل الدراسات باملدرسة العليا للفنون اجلميلة باجلزائر العاصمة أين حتصل على دبلوم وطني يف الفنون اجلدارية، واشتغل كأستاذ 
يف مادة النحت باملدرسة الوطنية للفنون اجلميلة بقسنطينة كذلك كأستاذ التربية الفنية والتشكيلية بالثانوية ملدة 25 سنة حتى حتصل 

على التقاعد 2013.
شارك الوردي مبعارض ومهرجانات داخل وخارج الوطن أين حتصل على جوائز تقديرية وشرفية، حيث أجنز جداريات على مستوى 

الوطني، أما عن األعمال مع الناشرين فهو رسام كتب األطفال والكتب القيمة والشريط املرسوم.

ممارسو ونقاد المسرح يؤكدون لـ »أخبار الوطن«:

حضور استثنائي بأداء راقي للفنانين المسرحيين 
عبر البرامج الرمضانية

أكد ممارسو ونقاد المسرح لـ »أخبار الوطن« أن البرامج الرمضانية على القنوات التلفزيونية الجزائرية من سيتكوم ومسلسالت كوميدية 
ودرامية تميزت بحضور استثنائي بأداء راقي للفنانين المسرحيين.
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كرزيكة أحمد   

فائدة ومذاق  له   الذي  املنعش   السن بتحضير هذا املشروب  الطاعنات يف  البيوت سيما منهن  حيث ترغب ربات 
شهي  أين مينح اجلسد سعرات حرارية تساعد على الشعور بالنشاط والقوة خاصة إن قدم باردا ملقاومة الضعف واخلمول 
الذي ينتاب العديد. أما طريقة حتضيره فقد أكدن بعض النسوة أن هذا املشروب يحضر تقليديا بإستعمال التمر املجفف 
واألقط أو ما يصطلح عليها محليا )لكليلة( واملهراس )تندي(.بتنظيف التمراملجفف من املواد العالقة به وبعد إذن يوضع 
يف املهراس  ويسحق بواسطة ضربات خفيفة من عصا املهراس )أهغن أوأرجغ( وينزع ويتم نزع العلف وتنظيفه جيدا ويرجع 
للمرة الثانية للمهراس ويضاف له كمية قليلة من املاء واألقط )لكليلة( ويسحق حتى يصبح رطب .وحسب الطلب نضع 
املاء ونقوم بخلط التمر مع األقط ويتبع بضربات خفيفة بواسطة عصا املهراس إلى ان يصبح لونه بني مائل إلى اإلحمرار 
وهنا أصبح جاهز ويقدم يف اكواب كبيرة ويتناول بعد وجبة الغذاء يف باقي الشهور أما يف شهر رمضان فهناك من يشربه يف 

اإلفطار ولكن الفئة الكبيرة تتناوله يف وجبة السحور
وأضافت إحداهن وعلى الرغم من اجتياح أنواع من املشروبات املعاصرة مطبخ املرأة بتمنراست وطغيانها يف الوجبات 

لعديد من العائالت إال أن الشوق والتعلق بتناول مشروب التمر أو أغجيرة أو ألكوه الشعبي لم 
يندثر من املورث الشعبي احمللي األصيل الذي يعكس ذوق األجداد و هوية املنطقة التي ظلت 

بها املشروبات األصيلة صامدة يف وجه التطورات الكبيرة التي يشهدها عالم الطبخ.
والغالب أن هذا املشروب ويف ظل العصرنة وإجتياح بعض املشروبات صمد حلد الساعة يف 
مدينة متنراست وقراها وبلدياتها أين تعمل النسوة وأحيانا الرجال على استدامته واحملافظة عليه 

باعتباره مشروب غذائي  تقليدي له فوائد صحية متعددة.
تساعد  وعائلية  حميمية  أجواء  يف  التقليدي   املشروب  هذا  حتضير  على  األهالي  ويسهر 
على الدفئ العائلي سيما بالبيوت القدمية املنتشرة باملنطقة والتي يكون فيها لهذا الدفئ نكهة 

اجتماعية أخرى

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية  املسيلة
دائرة املسيلة 
بلدية املسيلة

اعــــــــــــــــــــــــــالن
يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املسيلة بان السيد بن قنة 
رمضان قد تقدم بطلبه من اجل انشاء مشروع مستودع اجناز وحدة استرجاع 
النفايات املعدنية  بالعنوان باملكان املسمي سبع ظهراوي مزرعة بلقبي نور 
رقم  الوالئي  القرار  علي  بناءا  املسيلة   والية  املسيلة  بلدية  سابقا  الدين 
محقق  محافظ  سمير  مرزوقي  السيد  يعني    20/02/2020 بتاريخ   385
لكل االقتراحات واالعتراضات املصرح بها باملديرية التقنية لبلدية املسيلة  

وذلك ملدة  15 يوم.

رغم انتشار المشروبات العصرية

مشروب التمر أو ما يصطلح عليه أغجيرة أو ألكوه مشروب 
تقليدي فرض نفسه بتمنراست

 Akhbar El waten 21/05/2020

ال يزال سكان والية تمنراست يحافظون على عادات متوارثة تطفو إلى السطح كلما حل فصل الصيف المتميز بحرارته المرتفعة بالمنطقة  حيث تستعيد بعض المشروبات الشعبية 
الموسمية مكانتها  اعتقادا أنها تساعد على زيادة الحريرات والنشاط خاصة في شهر رمضان. ويتعلق األمر بمشروب أو عصير التمرأو ما يصطلح عليه )أغجيرة أو ألكوه(. وهو 

من المشروبات التقليدية في الصحراء وهو خليط من التمر و األقط )لكليلة( وأحيانا الدخن )البشنة(.

حالة رب العائلة محمد الناجم حادقي تبكي الحجر قبل البشر

عائلة حادقي بإينغر بتمنراست تناشد وزير 
الصّحة 

و القلوب الرحيمة لمساعدتها
اخلير  أهل  أو  الصحة  وزير  تدخل  بتمنراست،  إينغر  مبدينة  القاطنة  حادقي،  عائلة   تناشد 
واإلحسان ملساعدتها يف عالج رب العائلة محمد الناجم حادقي والذي يعاني من مرض أصاب 
عينه اليسرى فأصيبت بالعمى ويصارع من أجل إنقاذ عينه اليمنى السليمة والتي أضحت تتأذى 

كمثيلتها.
فإن  الوطن  أخبار  مع جريدة  العائلة يف حديث  أفراد  أحد  احمد  أوضحه حادقي  ما  وحسب 
أعراض هذا الداء بدأت تظهر منذ مدة حيث أصيبت عينه اليسرى بالعمى وأصبح يعتمد على 

العني اليمنى لكن مع مرور الوقت أنتقل الداء إلى هذه العني مما يؤدي إلى العمى للشخص 
بدولة  التنقل بني مجموعة من األطباء ومستشفى  بعد  املرض حسب محدثنا  ومت تشخيص 
تونس الشقيقة  وإجراء عدة حتاليل مبواعيد متباعدة ومببالغ مالية ، إال أن عدم وجود بوادر لعالج 
هذا املرض يف تلك الدولة مت إرسال ملفه إلى مستشفى بدولة تركيا أين أعطوه امل بإجراء عملية 

لزراعة القرنية والتي تكلفه مبلغ 150 مليون سنتيم بالعملة اجلزائرية.
هذا حتم على حادقي محمد الناجم إطالق نداء عبر صفحات أخبار الوطن والذي أكد أن هذا 
املبلغ ال يستطيع جمعه فحالته اإلجتماعية احملدودة ال متكنه من جمع هذا املبلغ داعيا املسؤولني يف 
الدولة وعلى رأسهم وزير الصحة التدخل من أجل التكفل به وحتويله للخارج لوجود بصيص من 

األمل، مؤكدا بأن وضعيته الصحية تزداد سوءا فسوء من خالل تطور املرض
كما دعا أهل البر واإلحسان ملساعدته ونحن يف شهر التضامن والرحمة والغفران، لتوفير هذا 

املبلغ اإلستعجالي وإعادة األمل يف إعادة بصره من جديد وأجر اجلميع على اهلل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  

يبقى العارضون ملزمون بعروضهم مدة مائة و خمسة أيام )105( يومًا ابتداء من أول صدور هذا  اإلعالن يف النشرة 
الرسمية للصفقات الرسمية  للصفقات  املتعامل العمومي BOMOP  أو اجلرائداليومية  الوطنية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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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

أمرا  االقتباس  قضية  تبدو            
الكلمة  بني  ما  العالقة  تاريخ  عبر  محّيرا 
إلى  الثالثينيات  من  والتمثيل،  والصورة 
الكاتب  بني  املسافة  ظلت  لقد  اليوم. 
سياقات  يف  وصدامية  متذبذبة،  واملخرج 
بالنظر إلى عدة عوامل موضوعية وذاتية، 
ومنها: كيفية التعامل مع املنجز، أو طريقة 

قراءته إخراجيا، دون املساس بجوهره. 
     ذاك ما حصل يف عدة أفالم قفزت 
أو  الهوامش،  على  بالتركيز  اجلواهر  على 
بتعديل احلكاية وفق منظورات خاصة ال 
أسس  الذي  األصلي  بالنص  لها  عالقة 
املخرج  لرؤية  كانت  عيني.  منطق  على 
اإلسهام  ثم  ومن  خاصة،  منطلقات 
محل  باحللول  املقاصد  بعض  حتوير  يف 
بني  العالقة  يلغ  لم  ذلك  لكن  الكاتب. 
يستقي  لقد ظل كالهما  والصورة.  السرد 

من اآلخر معارف جديدة.
فهناك  اجلزائرية  احلالة  يف  أّما           
مسافة كبيرة بني السرد والصورة واالقتباس، 
إن كان اقتباسا وليس نقال. ذلك أن أغلب 
ألنفسهم،  يكتبوا  أن  املخرجني  يفضلون 
بصرف النظر عن مستواهم، أو أن يهاجروا 
جتارية،  ألسباب  الغيرية  الكتابة  إلى 
احمللي  املنجز  من  مواقف  على  تأسيسا  أو 
الذي يعتبرونه  دون قدراتهم اإلخراجية، 
يف حني أن الواقع يدعو إلى إعادة النظر يف 

مواقفهم بناء على أسس أكادميية.
مؤسس  غير  هؤالء  طرح  يبدو        
واملسرحية  السردية  املدونات  إلى  بالعودة 
عن  البحث  املهم  من  لذا،  اجلزائرية. 
بعيدا  الصدامية،  العالقة  هذه  أسباب 
عن املسّوغات القائمة التي يقدمها بعض 
املخرجني، دون اإلطالع على ما يكتب، 

داخل  ينجز  مما  قبلية  مواقف  باتخاذ  أو 
الوطن.

العالم  دول  أغلب  جند  أننا  مع        
تهتم مبنجزها، إلى درجة إقامة مؤسسات 
الناشر  بني  ما  عالقات  بصناعة  خاصة 
املخرج.  مهمة  لتسهيل  واملنتج  والكاتب 
كما أن عدة بلدان عربية اهتمت بأدبها، 
سوريا،  وإخراجا:  ومتثيال  وتثمينا  قراءة 
للتدليل  نذكر،  العراق.  مصر،  لبنان، 
التي  محفوظ  جنيب  أعمال  ذلك،  على 
حتّولت إلى أفالم راقية أخرجها سينمائيون 
املقدم  الدعم  أن  يبدو  مكرسون.           
للثقافات  دعم  هو،  املخرجني،  لبعض 
اآلخرين  لتقاليد  املستوردة،  واملمارسات 
وتاريخهم ومنظومتهم الفكرية ومقاصدهم 
جزائرية،  بأموال  أفالم  إنتاج  وراء  من 
وبرؤى ال متت بصلة للهوية اجلزائرية، مع 

استثناءات قليلة جدا، وغير مؤثرة.
راقية  جزائرية  كتابات  هناك             
التكاليف.  بأقّل  منها  االستفادة  ميكن 
ومالك  ديب  محمد  منجز  إلى  أشير 
وطار  والطاهر  معمري  ومولود  حداد 
بوجدرة  ورشيد  هدوقة  بن  احلميد  وعبد 
وأحالم  فرعون  ومولود  مستغامني  وأحالم 
اجلديدة  الكتابة  إلى  إضافة  مستغامني. 
التي أصبحت ذات قيمة استثنائية، ومن 
الصورة.  إمكانية استغاللها يف خدمة  ثم 
ليس من باب املنطق إغفال القيمة الفنية 
اجلزائريون  املخرجون  هل  اجلديد.  للنص 

أكبر من اإلبداع اجلزائري؟
يتعلق مبقاطعة اآلخر            األمر ال 
والتجربة  الوعي  إلثراء  ضروري  ألنه 
ومختلف املمارسات التي تقّوي املنظورات 
الكتابة  شأن  من  باإلعالء  بل  الفنية، 

باحمليط  ارتباطا  وأكثر  مهمة،  ألنها  احمللية 
اخلارجي، وأكثر تعبيرا عنه من النصوص 
التي أنتجت يف سياقات مغايرة، وتأسيسا 
وهويتها  تاريخها  لها  مرجعيات  على 

وحضارتها ومقاصدها.
السينما  ألغلب  حصل  ما            
هو  األفالم،  بعض  باستثناء  اجلزائرية، 
املخرجون  للخشبة.  حصل  ما  نفسه 
وبيكيت  بشكسبير  مولعون  املسرحيون 
اخلاصة  ببدائلهم  أو  وغيرهم،  وبريخت 
يكتب  ما  مستوى  إلى  ترقى  ال  قد  التي 
من روايات ومسرحيات، أو تأسيسا على 
بدورهم  يشبهون  إنهم  نفعية.  عالقات 
إلى  املشاهد  تهجير  يف  السينمائيني 
تفكيرهم  وإلى طرائق  الثقافات األخرى، 
ميكن  ال  حاالت  وجود  مع  وممارساتهم، 
القياس عليها من حيث إنها غير مؤثرة يف 

املشهد العام الذي غدا تبسيطيا ومعقدا.
السينمائيني  أغلب  أّن  أتصور            
على  يركزون،  اجلزائريني  واملسرحيني 
وهم،  يطرب«،  ال  احلَي  زامر   « مقولة 
فاشلة  أفالما  يقدمون  كثيرة،  حاالت  يف 
والسيناريو  الكتابة  ما بني  ألنهم يجمعون 
ما  والسينوغرافيا.  والتمثيل  واإلخراج 
يعني أنهم يحتكرون الفيلم واملسرحية وال 
يشركون متخصصني يف مختلف املجاالت 
من  يستفيدون  ال  أعمالهم.  إلثراء 
الصورة  وسيميائية  البصرية  السيميائيات 
السينمائي  اإلنتاج  والسيميولوجيا: 
ليس  العاملية،  التقاليد  يف  واملسرحي 
ملكية خاصة ينفرد بها مخرج بحاجة إلى 
معرفة حدوده، ومن ثم ضرورة توزيع املهام 
والتخصصات على أصحابها، دون السطو 
على حقول اآلخرين بادعاء احلضور الكلي 

واملعرفة الكلية.
كبيرا  دورا  األموال  لعبت  لقد           
غدت  التي  اجلزائرية  السينما  إفقار  يف 
حتتاج  التي  املسرحية  كما  جتارة،  مجرد 
إلى تثقيف حقيقي يخرجها من ضحالتها 
األخيرة،  السنني  يف  بها  متيزت  التي 
من  البلد  يف  يكتب  ما  بقيمة  وعي  وإلى 
نصوص بإمكانها اختراق احلدود اللسانية 
وقدراتها  جهدها  إلى  بالنظر  واإلقليمية 
الفنية. هناك أيضا كتابات املوجة اجلديدة 
التي حصدت جوائز كثيرة على املستويني 
اجلزائر  يف  إغفالها  ليتم  والعربي،  الوطني 
ألنها جزائرية، أو ألن املعنيني قد يطالبون، 

ببساطة، بحقوق التأليف.
أن  ميكنه  ال  ذاته  يعرف  ال  من         
يعرف اآلخر. األفالم واملسرحيات الكبيرة 
انطلقت  التي  املضيئة  احمللية  لم تخل من 
التي  السردية  كالكتابات  بيئتها،  من 
غدت عاملية. لذا من الضروري إعادة النظر 
يف فلسفة الصورة والكلمة، ويف االقتباس 
الغامض، ألننا سنفقد، بهذه املمارسات 
أشياء  والعالقات،  األموال  على  املبنية 
الذات،  اجلمال،  ذلك:  ومن  كثيرة، 
الثابتة،  اجلواهر  من  كجوهر  واالحترافية 
السينما  عن  ونبعده  املشاهد  وسنقزم 

واملسرح.
        أتصور أنه من املهم أن تخصص 
الهيئات املعنية نسبة من مشاريعها للمنجز 
اجلزائري تكرميا له، على تنوعه ومشاربه، 
البلد ليس أقل شأنا مما  ألن ما يكتب يف 
كتب خارجه، لوال تدخل عوامل ومعايير 
ال عالقة لها مبستوى اإلبداع احمللي ألن له 
مؤهالت بتزكية أقالم نقدية مكرسة وطنيا 

وعربيا ودوليا.

15 السنة 01 - العدد 194 -اخلميس  28 رمضان  1441  هـ  - 21  ماي  2020م
أقالم

مشكلة 
االقتباس

بقلم الدكتور السعيد بوطاجين روائي وأكاديمي جزائري  	



16

القصوى

º18
الصغرى

º13 

 03:55الفجر:

 06:59الشروق:
12:57الظهر:
 16:21العصر:
 19:59املغرب:

21:17العشاء:

  السنة 01 - العدد 194 
اخلميس  28 رمضان 1441  هـ  - 21 ماي 2020م

بلســــــــــــان:عبد العزيز تويقرعدد المتعافين من كورونا يفوق عدد المصابين

األســـى 
واألســف

ساعات فقط تفصلنا عن 
عيد الفطر؛عيد استحق هذه 

املرة قول الشاعر فيه« بأي 
حال عدت يا عيد« . فقد 
منعت اجلائحة الناس من 

كثير من العادات و العبادات 
التي ميزت سابق أيامهم؛ و 

زادت قرارات احلكومة األمر 
وطأة وهي القرارات التي ال 
مفر منها ؛يف هذا الظرف 
العصيب . عيد سوف لن 

نتمكن فيه من لقاء أحبة لنا 
سواء سكنوا بقربنا أو بعيدا 
عنا؛ واألكيد أننا سنكتفي 
بالفايس بوك واالتصاالت 

الهاتفية ومختلف الوسائط 
من أجل املعايدة بعد أن 

قررت احلكومة منع التنقل 
بني املدن ووسعت من ساعات 
احلجر. غير أن جولة واحدة 
ظهر أمس، يف بلكور جعلتني 
آسف على كثير من املواطنني 

الذين حجزوا أنفسهم يف 
بيوتهم شهرين ونيف؛ ففي 

»العقيبة« األسواق مفتوحة 
على مصراعيها و الناس 

يتبادلون التحايا ويشترون 
و يبيعون دومنا احترام ألي 
شرط من شروط التباعد 
اجلسدي؛ و ال وجود أصال 

لواضعي الكمامات؛ رمبا كنت 
مع مرافقي االستثناء .
إنها فئة من الناس وما 

أكثرهم ممن يعتقدون أن 
الوباء ال ميكنه أن يقف 
أمام حركية احلياة التي 

يعيشونها؛ اعتقادهم هذا؛ 
مسنود على دعائم من 

اجلهل واإلميان بـ«مكتوب 
ربي » وهي اجلملة السحرية 

التي تبعد عنهم تأنيب 
الضمير سينجيهم من مآالت 

اجلائحة . فتجدهم يف 
عالم بعيد جدا عن عاملك 
وعالم الفئة التي أغلقت 

على نفسها األبواب وامتثلت 
للحظر؛ فال هي استطاعت 

أن تغير من واقع كورونا شيئا 
و ال هي استطاعت أن تكسر 

حاجز احلجر؛ فبقيت رهينة 
لرواد العقيبة وغيرها من 

العقيبات يف باقي الواليات. 
هذا هو املشهد اآلن يف 

اجلزائر لألسف و ال يبدو أن 
جهود الدولة؛ يف ظل عدم 
اإلحساس باخلطر؛ ميكنها 
من أن تكبح رغبة كورونا يف 
االنتشار و التوسع. و رغم 
األسف »صح عيدكم و كل 

عام وأنتم بخير«

اجلمهورية،  رئيس  تلقى 
أمس،  تبون،  املجيد  عبد 
الرئيس  من  هاتفية  مكاملة 
زروال،  اليامني  األسبق، 
خالل  تبون  زروال  بّلغ  حيث 
لرئاسة  بيان  املكاملة، بحسب 
بحلول  تهانيه  اجلمهورية، 
عن  له  وعّبر  الفطر  عيد 
تبذلها  التي  للجهود  تقديره 
الدولة ملكافحة تفشي جائحة 
زروال  أبدى  كما  كورونا. 
للمساعدات  كذلك  تقديره 
للفئات  الدولة  تقدمها  التي 

الهشة وذوي الدخل احملدود.
وعد  املكاملة  آخر  ويف 

الرئيس األسبق الرئيس احلالي 
بزيارته عندما تسمح له الظروف 
ومن  العاصمة.  إلى  بالتنقل 
اجلمهورية  رئيس  شكر  جهته 
الرئيس األسبق على مكاملته، 
له  ومتنياته  العيد  تهاني  وبادله 

ولعائلته بالصحة والهناء.
بالغ  تبون  جّدد  كما 
اللذان  والتقدير  االحترام 
يكنهما له، و معّبًرا عن مشاعر 
اجلامعة  واألخوة  الصداقة 
بينهما منذ زمن بعيد، بحسب 

البيان.
خ.د

زروال يهنئ تبون بمناسبة عيد الفطر

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

يف اجلزائر.
اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال 
فورار، أّن إجمالي املصابني بالوباء يف البالد 
وحسب  إصابة.   7542 إلى  بهذا  ارتفع 
آخر  خالل  ُسجل  فقد  املتحّدث،  ذات 
24 ساعة، 7 وفيات بني املصابني، ليرتفع 

إجمالي عدد الوفيات إلى 568 حالة.
 222 تسجيل  عن  فورار  كشف  كما 
عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  شفاء  حالة 
إلى  بالوباء  املصابني  بني  للشفاء  املتماثلني 

3968 حالة.
منذ  مرة  ألول  أّنه  إلى  اإلشارة  وجتدر 
تفشي الوباء يف اجلزائر عدد املرضى املتعافني 
 24 املسجلة خالل  اإلصابات  عدد  يتجاوز 

ساعة.
خالد دحماني

165 إصابة جديدة بكورونا يف اجلزائر

الجزائر تكسب 5 مناصب 
جديدة باإلتحاد اإلفريقي 

لكرة القدم

كسب اإلحتاد اجلزائري لكرة 
القدم، 5 مناصب جديدة على 
ُمستوى اللجان الدائمة لإلحتاد 

اإلفريقي للعبة، حسبما أعلن عنه 
موقعه الرسمي، أمس األربعاء.
وأوضح اإلحتاد، يف بيانه، 
بأّن كل من عبد الكرمي مدوار، 

محمد ساعد، عامر شفيق، عمار 
بهلول والعربي أومعمر سيمثلونها 
داخل »الكاف« ُمستقبال، حيث 
مت تنصيب مدوار كعضو يف جلنة 

تنظيم املُنافسات بني األندية وتسيير 
اإلجازات، ومحمد ساعد بلجنة 
تنظيم كأس أمم إفريقيا لفئات 17- 
و20- و23 سنة، يف حني كسب 

عامر شفيق منصًبا باللجنة التقنية، 
وعمار بهلول انضم إلى جلنة الشؤون 

القانونية والعربي أومعمر ضمن 
منصًبا بهيئة االستئناف.

وسينضم هذا اخلماسي لكل 
من رئيس اإلحتاد اجلزائري، خير 
الدين زطشي والدكتور زرقيني، 
اللذان كانا ُمتواجدين يف جلان 

»الكاف« سابًقا.
خالد دحماني

االستثنائية  التدابير  كل  أن  والغاز،  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  الشركة  أكدت 
املتخذة مؤخرا للوقاية من انتشار جائحة كورونا، تدخل ضمن مساعيها يف احلفاظ 
على صحة وسالمة األعوان والزبائن، مطمئنة بأنها عمدت لتعليق عمليات رصد 

العدادات وتوزيع الفواتير التزاما بتدابير احلجر املنزلي.
وأوضح بيان الشركة، أمس، أنها ملتزمة بتعهداتها بضمان النوعية واالستمرارية 
من  للحد  وهذا  الفواتير  وتوزيع  العدادات  رصد  عمليات  وتعليق  الطاقة،  توزيع  يف 
حتركات أعوانها حفاظا على سالمة اجلميع طيلة مدة احلجر، مضيفة أنها اتخذت 
االستهالك  تراكم  لتفادي  الدورية  الفوترة  رزنامة  احترام  أجل  من  الالزمة  التدابير 
وضمان استفادة الزبائن من مختلف مستويات التعريفات، إذ يتم تقدير الفواتير آليا 

ووفق معدل استهالك كل زبون.
كما وضعت موقعهاwww.sadeg.dz  حتت اخلدمة للزبائن الراغبني يف 

االطالع على فواتيرهم أو للقيام بتسديد الفواتير إلكترونيا.
كما ميكن للزبائن التعرف على املبلغ اإلجمالي لديونهم آليا عبر مركز االتصال 
عن  لإلجابة  الساعة  مدار  على  اخلدمة  يف  يبقى  الذي   3303 الرقم  على  الوطني 

مختلف االنشغاالت اليومية لكل الزبائن عبر كامل التراب الوطني .
وانتهزت سونلغاز الفرصة لتهنئة كافة الشعب اجلزائري مبناسبة حلول عيد الفطر 

املبارك، رافعني اكف التضرع للعلي القدير أن يرفع عنا البالء والوباء.
رحمة عمار

الدورية الفوترة  رزنامة  باحترام  الزبائن  طمأنت 

سونلغاز تعّلق رصد العدادات التزاما بتدابير الحجر

بريد  مؤسسة  إدارة  قررت 
 150 بقيمة  منحة  تقدمي  اجلزائر 
عامالتها  جلميع  دينار،  ألف 
الفطر  عيد  عقب  وعمالها، 

املبارك.
للمديرية  بيان  يف  وجاء 
العامة للشركة أّن مجلس إدارتها 
الثالثاء،  اجتماعه  خالل  قرر 
توزيع منحة األرباح السنوية على 

جميع عمال، بعد العيد.
القرار جاء  أّن  البيان  أوضح 
املؤسسة  عمال  جلهود  تثميًنا 
الذي  االستثنائي  وضع  ظل  يف 
تفشي  بسبب  البالد  تشهده 
للنتائج  ونظًرا  كورونا  فيروس 
خالل  احملققة  اإليجابية  املالية 

سنة 2019.
خالد دحماني

قررت احلكومة يف اجتماع لها، أمس، إجبار املواطنني على 
وضع الكمامات اعتباًرا من أول أيام عيد الفطر املبارك، وهذا للحد 
من انتشار فيروس وباء كورونا وانتقال العدوى بني األفراد، حيث 
قانونية. عقوبات  إلى  الصارم  اإلجراء  لهذا  املخالفون  سيتعرض 
ويأتي هذا اإلجراء الذي يدخل يف إطار مكافحة فيروس كورونا، 
نظًرا ملا تعرفه مناسبة العيد من جتمع وزيارات عائلية وتالقي. ويف 
هذا الصدد، فإّنه مينع منًعا باًتا دخول األماكن العمومية كاألسواق 
املغطاة وغير املغطاة، واحملالت التجارية واملقابر واملرائب وغيرها دون 

ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد املكاني واملسافات.وستوضع يف 
نطاق  على  الكمامات  على  احلصول  إمكانيات  املواطنني  متناول 
واسع، حيث تتكفل بعملية التوزيع على املواطنني جلان املجتمع 

املدني ومختلف جمعياته.
وقد عبرت احلكومة عن ثقتها »املطلقة« يف استجابة املواطنني 
التعبئة الشعبية للتصدي  ووعيهم وتضامنهم يف هذه املرحلة من 

لوباء كورونا.
خ.د

عمـال بريـد الجزائــر يستفيـــدون
املخالفني   مـــن منــحة بـ15 مليـون بعد العيـد تطال  قانونية  عقوبات 

وضــع الكمامـــات إجبـاري بدايــة من عيــد الفطـر



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

