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02021616
َتفنيدا ألخبار َتّدثت عن استئناِف الَعمل بدايَة جوان

ِفـــين  سوناطراك: َعــودُة الموظَّ
سَتتحّقُق َتدريجّيًا ِوفَق برنامٍج َمضبوط

في امُلجّمِع للَعمل ستكوُن بشكٍل َتدريجيٍّ  أوَضحت شركُة »سوناطراك« أّن عودَة ُموظَّ
الَعامة،  امُلديرّيِة  بياٍن من  . وحسَب  واصِل االجتَماعيِّ التَّ َمواقِع  امُلتداوِل عبر  عكَس 
حالّيا. َتداوله  يتُم  ما  عكَس  ر  ُمسطَّ خاٍص  برنامٍج  وفَق  الَعودة  هذه  سَتتحّقُق 

منُح األولويِة ملصالح الّتوليد والسرطان 

09
عنابة

َتخِصيُص ُفندق »ِسيدار« 
لعالِج َمرَضى ُكورونـا

08
ورقلة 

الَحركـُة الَجمعـوّية 
ُتِعيـــن الُمحتاِجيــَن 
فـي عيــد الِفطـــر

05
تبسة

القطـــُب الَجاِمعــــي 
ُز  الَجديـــد يتجهــــــّ
الستقبـاِل 6 آالِف َطالــٍب

بن بوزيــد يكشــُف برنامــَج بن بوزيــد يكشــُف برنامــَج 
ِقطـــاع الّصحــِة بعــد الَحجــِر ِقطـــاع الّصحــِة بعــد الَحجــِر 

المِة ار باُعوا ِسَلَعهم ِخلَسًة ملواِطنني َكسروا قواعَد السَّ المِة ُتّ ار باُعوا ِسَلَعهم ِخلَسًة ملواِطنني َكسروا قواعَد السَّ  ُتّ

بن  الرحمان  عبد  البروفسور  امُلستشفيات،  وإصالِح  كاِن  والسُّ حة  الصِّ وزيُر  كشَف 
حي. الصِّ احَلجِر  رفِع  بعد  القطاع  اِت  بأولويَّ وصَفها  التي  األساسّيِة  امَلاوِر  عن  بوزيد، 

ة واللُّغِة في الَوطن العربيِّ إشكاليُة الُهويَّ
امُلؤامرِة  نظرياِت  دي  ُمؤيِّ من  لسُت  ني  أنَّ َح  أوضِّ أن  أريُد  البدايِة،  يف     

فالَفاِشلون  اخَلارجّية؛  واألياِدي 
عليها  قون  ُيعلِّ ين  الذِّ ُهم  دائًما 
ظرياُت  َهزاِئَمهم وَجهَلُهم وما تلَك النَّ

إال ِمن وضِع خياالِتهم ال أكثر.
الوطِن  يف  والّلغِة  الُهوّية  إشكاليُة 
َجِديدا،  وضًعا  َخلقْت  الَعربيِّ 
لم  َمجهوٍل،  مُلستقبٍل  وأّسسْت 
لدى  ُمستوَعٍب  وغير  َغريًبا  َيزْل 
األغلبّيِة من الَعرب، ولم َتزْل ُمعظُم 

إشكاالِته بال أجوبٍة واضَحِة.

د. عز الدين معزة 	15

16
مقابل تسجيِل 169 حالَة شفاٍء من »كوفيد 19« 
اِم الِعيد  الجزائُر ُتحِصي 197 إصابًة ثاِنَي أيَّ

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

يف  كورونا  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  أوضح 
العدد  بهذا  ارتفع  البالد  يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال  اجلزائر، 
ليبلغ 8503 إصابة. وحسب املتحّدث ذاته ، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 9 

وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 609 حاالت.

زبدي:زبدي: ُكورونا فضَح الّتأُخَر يف  ُكورونا فضَح الّتأُخَر يف 
اإللكترونّية جارة  التِّ اإللكترونّيةمجاِل  جارة  التِّ مجاِل 

أقالم

الَتســـّوق  اإللكتروِنــيالَتســـّوق  اإللكتروِنــي
  َحفــــظ بهــجَةَحفــــظ بهــجَة العيـــد!  العيـــد! 
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 التصويت يوم األحد القادم 

النُّواب يناِقشوَن قانوَن الَمالّية 
التكميلي بدايًة من اليَّوم 

رحمة  عمار 
وأوضح بيان الغرفة السفلى أن املجلس يستأنف 
ماي   26 الثالثاء  يوم  من  عامة  جلسات  يف  أشغاله 
2020 إلى األحد 31 ماي 2020 ملناقشة والتصويت 

على قانون املالية التكميلي لسنة 2020. 
أما بخصوص برمجة اجللسات، أشار املصدر ذاته 
إلى أنه سيتم تقدمي مشروع قانون املالية التكميلي من 
 26 الثالثاء  مساء  احلكومة خالل جلسة  ممثل  طرف 
إلى  زواال،  والنصف  الثانية  الساعة  يف  ماي2020 

مشروع  عن  وامليزانية  املالية  جلنة  تقرير  تقدمي  جانب 
النص  مناقشة  يف  النواب  يشرع  ذلك  وبعد  القانون. 

خالل جلسة عامة. 
يوم  القانون  ملشروع  العامة  املناقشة  وستتواصل 
التاسعة  الساعة  ابتداء من  اجلاري  ماي   27 األربعاء 
صباحا، ليتم خالل اجللسة ذاتها االستماع لرد ممثل 

احلكومة على انشغاالت النواب.
قانون  التصويت على مشروع  بالنسبة جللسة  أما 
املالية، فقد برمجت ليوم األحد 31 ماي يف الصبيحة 

وذلك بعد املصادقة على تقرير جلنة الشؤون القانونية 
واإلدارية واحلريات حول إثبات عضوية نائب جديد.

الشعبي  للمجلس  وامليزانية  املالية  جلنة  وكانت 
جلسات  عدة  املاضي  األسبوع  قد خصصت  الوطني 
لدراسة مشروع قانون املالية التكميلي لسنة 2020، 
الرحمن  عبد  املالية  وزير  لعرض  االستماع  بينها  من 

راوية.

يشرع نواب المجلس 
الشعبي الوطني، 
اليوم، في مناقشة 
مشروع قانون 
المالية التكميلي 
لسنة 2020 
فيما سيكون 

التصويت على النص 
يوم األحد 31 

ماي الجاري.

عيد  يومي  مداومة  خالل  التغطية  نسبة  بلغت 
% من   99 .44 الوطني  املستوى  املبارك على  الفطر 
هذه  خالل  للعمل  املسخرين  التجار  عدد  مجموع 

املناسبة.
املداومة  نسبة  كانت  التجارة،  وزارة  وحسب 
مرتفعة رغم الظرف الصحي الذي تعيشه البالد على 
غرار باقي دول العالم، رغم أن هذا العيد مر يف أجواء 

استثنائية يف ظل احلجر املنزلي، ومنع تنقل املركبات، 
وإلزامية ارتداء الكمامة وغيرها من اإلجراءات الوقائية 
نسبة  قدرت  حيث  كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد 
املداومة على مستوى املديرية اجلهوية للجزائر العاصمة 
 99.96 لعنابة  اجلهوية  واملديرية  باملائة   100 بنسبة 
باملائة واملديرية اجلهوية لورقلة بـ 100 باملائة، واملديرية 
اجلهوية لبشار بنسبة 25. 95 باملائة واملديرية اجلهوية 

املداومة  نسبة  بلغت  كما  باملائة.   99  .81 بالبليدة 
باملديرية اجلهوية يف باتنة 100 باملائة واملديرية اجلهوية 

يف سعيدة بنسبة 100 باملئة، حسب املصدر نفسه.
وتقدمت الوزارة ذاته بالشكر لكل التجار املسخرين 
بتقدمي خدمة  املسخرين اللتزامهم  غير  التجار  وبعض 
عمومية للمواطنني خاصة يف هذا الظرف الصحي الذي 

متر به البالد.                          محمد رضوان

وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  كشف 
املستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، عن 
احملاور األساسية التي وصفها بأولويات القطاع بعد رفع 

احلجر الصحي.
وأوضح الوزير، يف حديث خص به وكالة األنباء 
اجلزائرية، أن احملور األول من هذا البرنامج الذي شرع 
يتعلق  القانونية،  النصوص  كل  وضع  بعد  تنفيذه  يف 
حلالة  أسفه  عن  معّبرا  احلوامل،  باألمهات  بالتكفل 
االكتظاظ التي تسجلها مصالح التوليد باملستشفيات.
دفع  مما  بالقطاع«،  تليق  »ال  الوضعية  هذه  أن  معتبرا 
ناجعة يف  حلول  عن  البحث  إلى  العمومية  السلطات 
بني  اتفاقية  توقيع  إلى  اللجوء  خالل  من  املجال  هذا 
املستشفيات التابعة للقطاع اخلاص والصندوق الوطني 
عبر  باحلوامل  التكفل  لتحسني  االجتماعي  للضمان 

كل مناطق الوطن وضع حد لهذه الوضعية.
الثاني، فيتعلق مبلف مرضى السرطان،  أما احملور 
حيث كشف عن القيام بزيارات لبعض مراكز معاجلة 
»أكثر  جعلها  على  والعمل  الوطن  عبر  السرطان 
أخرى  مراكز  فتح  سيتم  أنه  إلى  مشيرا  مردودية«، 

قريبا، على غرار مركز والية اجللفة.
و يف هذا السياق، ذكر بإعادة بعث جلان الوقاية 
الثاني  واملخطط  السرطان  مبكافحة  اخلاصة  والعالج 
الذي كان من املفروض إطالقه يف شهر ماي اجلاري، 
ومت تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا، ملتفتا إلى أن 
»رئيس اجلمهورية يولي اهتماما خاصا لهذا املخطط يف 
بإشراك  وذلك  الوقائي  اجلانب  سيما  جوانبه،  جميع 

كل القطاعات«.
بدراسات  القيام  سيتم  أنه  الوزير  أضاف  كما 
إلى  بالنظر  املستوردة،  الغذائية  املواد  أنواع  كل  حول 
اإلصابة  عوامل  من  عامال  يكون  قد  منها  البعض  أن 
ببعض أنواع السرطان يف اجلزائر، مبرزا يف الوقت ذاته 

أهمية مشاركة كل القطاعات يف هذا املجال.
أهم  ضمن  من  أنه  إلى  املسؤول  وأشار 
االستحداثات التي ستمس القطاع هي الرقمنة وجتهيز 
80 عيادة جوارية للحد من االكتظاظ باالستعجاالت 

اجلراحية. 
 وبخصوص رفع احلجر الصحي، اعتبر البروفسور 
بن بوزيد أن هذا اإلجراء »ضرورة البد منها«، مشيرا 
إلى أن اجلزائر »حضرت لذلك بعد تسجيل انخفاض 
يف عدد اإلصابات والوفيات، عالوة على التزام املواطن 
وارتداء  الصحي  باحلجر  املتعلقة  الوقائية  باإلجراءات 

الكمامات«.
محمد رضوان 

رسالته  يف  الوزير  وأكد 
الظرف  هذا  وأمام  أنه 
بالدنا  الذي جتتازه  العصيب 
جائحة  تفشي  بسبب 
اإلشادة  من  البد  كورونا، 
القطاع  عمال  كافة  بجهود 
املؤسسات  مختلف  يف 
الرسالة  إليصال  اإلعالمية 
بكل  واالضطالع  اإلعالمية 
لهذا  التصدي  يف  مبسؤولياته 
األكمل  الوجه  على  الوباء 

واألمثل.
هذه  الوزير   كما اغتنم 

التهاني  لتقدمي  املناسبة 
راجيا  القطاع  عمال  لكافة 
أن  وجل  عز  املولى  من 
باخلير  جميعا  علينا  يعيده 
من  مبزيد  والبركات  واليمن 
السلم  يف  واالزدهار  التقدم 
إلى  تضرع  كما  واالستقرار، 
أمتنا  وعن  عنا  يرفع  بأن  اهلل 
البالء  هذا  األمم  وجميع 
ومين بعونه وتوفيقه مبزيد من 

التضامن والتعاون.
ق. و

اجلمهورية  رئيس  هّنأ 
أفراد  تبون  املجيد  عبد 
الشعبي  الوطني  اجليش 
وعّمال  األمنية  واألسالك 
الطبي  وشبه  الطبي  السلك 

مبناسبة عيد الفطر املبارك.
تبون يف  الرئيس  وكتب 
تويتر:  عبر  الرسمي  حسابه 
اجليش  أفراد  كل  »إلى 
البواسل،  الشعبي  الوطني 
صف  وضباط  ضباط  من 
بالذكر  وأخص  وجنود، 
على  املرابطني  أولئك 
سعيد  مبارك  عيد  حدودنا، 
وكل عام أنتم ووطننا املفّدى 
إلى  انتصار  ومن  بخير، 

انتصار إن شاء اهلل«.
رئيس  تقدم  كما 
كل  إلى  بتهانيه  اجلمهورية 
أفراد الدرك الوطني والشرطة 
مخاطبا  مدنية،  واحلماية 
»عيدكم  بالقول:  إياهم 
أنتم  عام  وكل  سعيد  مبارك 
دمتم  خير،  بألف  ووطننا 
ذخرا للجزائر«. ومتنى رئيس 
سعيدا  »عيدا  اجلمهورية 
وشبه  األطباء  لكل  ومباركا 

يف  هم  من  وكل  الطبيني 
الصفوف األولى ملجابهة وباء 
بالقول:  مؤكدا  كورونا«، 
تضحياتكم  ننسى  ولن  »لم 
عام  فكل  اجلزائر،  أجل  من 
وأنتم بألف خير ومن انتصار 
إلى انتصار، وأدام اهلل عافية 

اجلزائر بحول اهلل«.
وكان الرئيس قد توّجه، 
بكلمة  سابق،  وقت  يف 
لألمة بخصوص عيد الفطر.
قدم  أخرى،  جهة  من 
العزيز  عبد  األول  الوزير 
للجزائريني  تهانيه  جراد 
عيد  بحلول  واجلزائريات 
اهلل  سائال  املبارك،  الفطر 
الوباء.  اجلزائر  عن  يرفع  أن 
تغريدة  يف  جراد  وكتب 
علينا  » مضى  تويتر:  على 
الصيام  بحلو  رمضان  شهر 
والعبادة ومبرارة فقداننا إخوان 
لنا بفعل الوباء«، سائال اهلل 
أن » يتغمد أرواحهم برحمته 
الواسعة وأن يشفي املصابني 

منهم«.
»ها  يقول:  وأضاف 
الفطر  عيد  نستقبل  نحن 
بأن  هلل  تضرع  وكلنا  املبارك 
وينصرنا  الوباء  عنا هذا  يرفع 

عليه«.
وكل  مبارك  »عيدكم 
خير«،  بألف  وأنتم  عام 
يف  األول  الوزير  يقول  كتب 

تغريدته.
ق.و

رغم الظروف االستثنائية التي تشهدها البالد 
ِنسبُة ُمداومِة التُّجاِر بلغت %99 يوَمي الِعيد 

منُح األولويِة لمصالح الّتوليد والسرطان 
بن بوزيد يكشُف برنامَج ِقطاعه بعد الَحجِر 

ثّمن وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة، 
الدكتور عمار بلحيمر، في رسالة تهنئة بمناسبة 

عيد الفطر المبارك، الجهود التي يبذلها كافة عمال 
القطاع في مختلف المؤسسات اإلعالمية إليصال 
الرسالة اإلعالمية في ظل انتشار وباء كورونا.

في رسالة وّجهها لهم بمناسبة عيد الفطر

وزيُر االتصاِل ُيِشيد بجهود  
اإلعالِمّيين في الّتصدي للجائحة

رئيُس الجمهورّية يهنُِّئ الجيَش 
األبيَض بُحلوِل عيد الِفطر 



صفية نسناس
 

رغم أن حالة اخلوف قد سيطرت على فئة كبيرة 
من املواطنني الذين فضلوا عدم اخلروج من املنزل، 
إال أن آخرين ارتؤوا ما أسموها اإلبقاء على فرحة 
يف  املخالطة  من  كورونا  ظل  يف  اخلوف  رغم  العيد 
األسواق التي شهدت ازدحاما وخصوصا يف العشر 
ما ضاعف  وهو  املبارك،  رمضان  شهر  من  األواخر 
العيد  مالبس  اقتناء  عن  آخرين  إعراض  مبررات 
باإلضافة لضعف القدرة الشرائية جراء تقطع سبل 
الرزق لبعضهم، ناهيك عن استغالل بعض التجار 
لتعويض  السلع  أسعار  برفع  وقيامهم  للمواطنني، 
إثر  على  جاء  الذي  اإلغالق  نتيجة  خسائرهم 

اجلائحة حماية للوطن واملواطن.

 انتعاش غير مسبوق للتجارة االلكترونية
جائحة  فرضته  الذي  املفروض  الغلق  فرض   
كورونا على محالت بيع األلبسة واألحذية خاصة 
اجلزائرية،  العائالت  على  احليرة  لألطفال  بالنسبة 
خشية حتولها إلى بؤرة انتشار كوفيد19-. وأمام هذه 
املتاح  اخليار  بالتوصيل سيكون  البيع  فإن  الوضعية 
والطريقة املثلى القتناء ما حتتاجه األسر املجبرة على 
أسلوبا  األخير  هذا  يعد  حيث  البيوت،  يف  البقاء 
لكن  التكنولوجي،  التطور  فرضه  تسويقيا حضاريا 
خدمة  إلى  حتول  اجلزائر  يف  كورونا  وباء  ظهور  مع 
اجتماعية خاصة يف ظل جملة اإلجراءات املتعلقة 
بغلق احملالت التجارية، حيث أصبحت العائالت 
اجلزائرية تلجأ إلى هذه الطريقة من التسوق حماية 
لها من التعرض إلى اإلصابة بكوفيد19- زيادة على 
وتفادي االكتظاظ،  التنقل  الزبون عناء  تعفي  أنها 
احملالت  أصحاب  انتشل  أسلوب  أنها  على  فضال 
البيع  خدمة  وأصبحت  الكساد،  من  التجارية 
توفير  التي تؤمن  الفعالة  البدائل  بالتوصيل إحدى 
نفسها  وجدت  التي  اجلزائرية  األسر  مستلزمات 
املغلقة  التجارية  احملالت  إلى  التنقل  من  ممنوعة 
مع  التكيف  عليها  لزاما  كان  حيث  املزدحمة،  أو 
هذه املتغيرات التي فرضها احلجر الصحي رغم أن 
أكثر من  وبات  به  التسوق معمول  النمط من  هذا 
يف  ويقتصر  الوقت  يوفر  أنه  اعتبار  على  الضروري 
اجلهد ويعفي الزبون عناء التنقل، ناهيك على أن 
الظرف احلالي يجبر على عدم التواجد يف احملالت 

بأعداد كبيرة خشية انتقال العدوى.

رزيق : تعميم الدفع االلكتروني عبر أجهزة 
محلية الصنع

االلكترونية  للتجارة  امللحوظ  االنتعاش  مع   
من  النوع  هذا  تنظيم  الى  التجارة  وزارة  سعت 
املهن  أصحاب  لدى  احلديثة  التجارية  النشاطات 
خالل  من  الكبرى،  التجارية  والفضاءات  احلرة 
الترميز  وتعميم  االلكتروني  الدفع  وسائل  تعزيز 
حسبما  السلع،  كل  يف  إجباريا  ليكون  االفقي 

أفادت به املصالح املعنية مؤخرا.
استعمال  أن  رزيق،  كمال  التجارة  وزير  وقال 

محلية  إلكترونية  أجهزة  طريق  عن  الدفع  تقنية 
و  البريد  وزارة  مع  بالتنسيق  ستنتج  الصنع، 
سيمكن  واالتصال،  اإلعالم  تكنولوجيات 
املقتنيات  تسديد  من  البنكية  البطاقة  أصحاب 
يف  أعلن  كما  البطاقة،  هذه  طريق  عن  واخلدمات 
سيتم  اجلارية  السنة  نهاية  بحلول  أنه  الصدد  هذا 
تزويد الفضاءات التجارية الكبرى و أصحاب املهن 
»يتم  أن  متوقعا  اإللكتروني«  الدفع  بآالت  احلرة 
يف غضون 5 سنوات جلوء أكثر من 70 باملائة من 
ظل  يف  خاصة  التقنية  بهذه  التعامل  الى  التجار 
وجود نص قانوني ينص على استعمال هذا النوع 

من التعامالت.

 تجار يلجؤون للبيع » خفية« خشية الكساد
بيع  خاصة  التجار  عرفه  مسبوق  غير  كساد   
األواني واألثاث واملالبس التي كان من املفروض 
غرار  على  اخلاصة  املواسم  أكثر خالل  تنتعش  أن 
انتشار  أن  غير  املبارك،  الفطر  وعيد  رمضان  شهر 
املئات  أرواح  وحصده  املستجد  كورونا  فيروس 
مغايرا  وضعا  فرض  املؤكدة  اإلصابات  وآالف 
بجميع القطاعات أهمها القطاع التجاري الذي بقي 
موثقا منذ شهر مارس الفارط، ما دفع ببعض التجار 
فتح محالتهم خفية  إلى  الفطر   عيد  اقتراب  ومع 
مالبس  القتناء  معهم  بالتواطؤ  الزبائن  وإدخال 
إجراءات  احلائط  عرض  بذلك  ضاربني  العيد، 
الغلق التي فرضها احلجر بسبب كورونا، مهددين 
املواطنني بنقل عدوى فيروس كورونا الذي ما تزال 
حاالت اإلصابة به والوفيات بسببه تسجل يوميا.

استنكرها  حيث  املسؤولة  غير  التصرفات  هذه 
تزامنا  عادية  يراها  من  هناك  لكن  منهم،  العديد 
أو عائق  الدينية فال يجدون أي حرج  املناسبة  مع 
إدخال  ذلك  يف  وحجتهم  العيد  مالبس  القتناء 

اللعب  من  حرموا  الذين  األطفال  على  الفرحة 
واخلروج للتنزه بسبب احلجر.

هذا  مثل  يرفضون  الذين  لألشخاص  بالنسبة 
العاصمة،  التجار يف  الذي قام به بعض  السلوك، 
قالوا إنه غير قانوني وغير إنساني، ألنه يشكل خطرا 
على الزبائن الذين يريدون االحتفال بالعيد بصفة 
عادية وكأن كل األمور بخير، وال تواجه اجلزائر وباء 
بحجم كورونا الذي ما يزال يحصد األرواح ليس يف 

اجلزائر فحسب بل يف العالم ككل.
العيد  ألبسة  اقتنوا  الذين  األشخاص  أما 
ومستلزمات أخرى لها عالقة باملناسبة الدينية، فإن 
إسعاد  من  مينعهم  ال شيء  بأنه  ذلك  يف  حجتهم 
يفاجئك  من  ومنهم  املناسبة،  هذه  يف  أطفالهم 
احملالت،  يف  موجود  غير  الفيروس  »إن  بالقول: 
يعلمون  ال  لكن  بتعقيمها«،  قاموا  أصحابها  ألن 
حتى  كان  شيء  بأي  تلتصق  ان  ميكن  كورونا  أن 
وإن كانت مالبس العيد التي اقتنوها ليفرحوا بها 
أوالدهم، فالفرحة قد تنقلب إلى ما ال يحمد عقباه 

بسبب الالمباالة واالستهتار.

زبدي: »كورونا فضح التأخر في مجال 
التجارة االلكترونية«

حماية  جمعية  رئيس  زبدي،  مصطفى  قال 
املستهلك، يف اتصال أجرته معه »أخبار الوطن«، 
بأن على املستهلك ويف هذا الظرف الصحي احلرج 
الذي يعيشه العالم واجلزائر إلى ضرورة األخذ بعني 
من  الضرورية  الوقائية  اإلجراءات  بعض  االعتبار 
األسواق  على  والتهافت  االزدحام  تفادي  خالل 
شروط  احترام  يستدعي  ما  وهو  التجارية   واملراكز 

الوقاية والتباعد االجتماعي.
التاجر  على  يتعني  أنه  إلى  زبدي،  أشار  كما 
لعب دور يف كبح بعض سلوكات املستهلكني من 

خالل تنظيمهم وعدم السماح لهم بالدخول دفعة 
واحدة إلى احملل حتى مينع االكتظاظ باإلضافة إلى 
ارتداء الكمامة والقفاز وتطهير احملل بصفة منتظمة،  
كما أضاف أن انتشار وباء كورونا فضح تأخر اجلزائر 
فيما يخص التعامل عن بعد أو ما يعرف بالتسوق 
واملستهلكون  التجار  يكتفي  حيث  االلكتروني، 
أن  مشيرا  وفقط،  نقدا  بالتعامل  سواء  حد  على 
املنصات  يستخدمون  باتوا  املستهلكني  من  الكثير 
الظروف  هذه  يف  األمثل  »اخليار  ألنها  اإللكترونية 
التزاما مببدأ السالمة يف ظل ما تقوم به الدولة من 
مجهودات للحد من تداعيات هذه اجلائحة« مبرزا 
تسخير  يف  يتمثل  الشركات  وباقي  التجار  دور  ان 
من  األمثل  االستخدام  لضمان  الالزمة  التقنيات 

قبل املستهلك.
رغم كل هذا أكد زبدي أن املتعاملني التجاريني 
مازالوا متخلفني كثيرا يف مجال التجارة االلكترونية 
بضعف  أساسا  تتعلق  وجتارية  تقنية  أسباب  لعدة 
شبكة االنترنت التي ال تواكب احتياجاتها وبثقافة 
التاجر التي تعتمد أساسا على املعامالت التجارية 
النقدية، مبرزا أن التجارة االلكترونية بيع عن بعد 
منتوج  توصيل  عملية  وليست  بعد  عن  الدفع  مع 
توصيل  خدمة  أسعار  أن  للنظر،  والالفت  فقط. 
السلع تختلف من تاجر آلخر وال تعتمد تلقائيا على 
بعد مقر التاجر عن مقر الزبون. حيث يتراوح سعر 
الرقمية  التجارية  املنصات  على  املقترح  التوصيل 
بني 200 دج و 800 دج، علما أن الزبون مطالب 
التي  السلعة  يشتر  لم  وإن  حتى  الثمن  هذا  بدفع 
إلى  العمومية  السلطات  زبدي  ودعا  توصيلها.  مت 
إلزام التجار حتت طائلة العقوبات بدءا باملؤسسات 
تاجر  كل  يقوم  حتى  واحملالت،  الكبرى  التجارية 

باستعمال وسائل الدفع اإللكتروني.
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أخبار السياسة

انتعاش ملحوظ في التسّوق االلكتروني

مالبس العيد بين إقبال وإعراض 
خوفا من الفيروس

لم تمنع إجراءات الحجر المنزلي وغلق الحكومة للمحالت التجارية مئات المواطنين والمواطنات للخروج خالل األسبوع األخير من الشهر الفضيل 
القتناء مالبس العيد ألطفالهم وإحياء هذا التقليد الذي ال يمكن أن يمر عيد دون إحيائه حيث يتحين هؤالء ورغم ظروف فيروس كورونا، 
الفرصة للذهاب لألسواق بقصد شراء مستلزمات العيد من مالبس وحلويات، بغية اضفاء أجواء من البهجة والسرور، السيما على قلوب األطفال 

وكبار السن، في ظل اتخاذ كل التدابير الصحية الوقائية، فيما يؤكد آخرون إعراضهم عن الشراء نظرا للظروف الحالية.
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المدية 

الشرطــة تحبـط محاولـة تسويــق 
مسحــوق »فــــــالن« مغشـــوش 

رحمة عمار 
»أخبار  حتوز  الذي  البيان  وأوضح 
كل  مكافحة  إطار  أنه يف  منه  نسخة  الوطن« 
الغذائية  املواد  يف  واملضاربة  الغش  أشكال 
توقيف  مت  املواطنني،  لدى  استهالكا  األكثر 
مبسحوق  السوق  إغراق  حاول  شخص 
حتققت  العملية  إن  حيث  مغشوش،  »فالن« 
بها  تقوم  التي  والتفتيش  الرقابة  عمليات  إثر 
الفضاءات  مستوى  على  الشرطة  مصالح 
عناصر  انتباه  لفت  إذ  التجارية،  واحملالت 
جتارية  مركبة  على منت  كان  الشرطة شخص 

كانت مركونة وسط املدينة، وهو بصدد متوين 
احملالت التجارية مبسحوق »فالن« ذي عالمة 
عالمة  حتمل  أكياس  يف  معبأ  معروفة،  غير 

حليب وليس املادة املذكورة.
وحجز  فيه  املشتبه  توقيف  مت  وعليه، 
املغشوشة، واالتصال  املادة  1400 وحدة من 
التجارة،  ملديرية  الغش  وقمع  الرقابة  بأعوان 
والعالمة  مغشوش  املسحوق  أن  أكدوا  الذين 
التجارية مزورة وغير معروفة، ليتم إجناز ملف 
الغش،  قضية  عن  فيه  املشتبه  ضد  قضائي 

وعدم مطابقة الوسم مع انعدام الفوترة.

كشفت بيان لألمن الوطني أن مصالح أمن دائرة البرواقية بالمدية تمكنت من توقيف شخص كان بصدد إغراق السوق 
والمحالت التجارية، عشية عيد الفطر المبارك، بمسحوق »فالن« مغشوشة.

شملت 40 والية 

الحماية المدنية تنظم 246 
عملية تحسيسية يومي العيد 
سجلت وحدات الحماية المدنية، خالل اليومين المنصرمين، 6637 تدخال 
في عــدة مناطق من الوطن وهذا إثر تلقي مكالمات االستغـاثة من. هذه 

التدخالت شملت مختلف مجاالت أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث 
المرور، الحوادث المنزلية، حوادث اإلجالء الصحي، إخماد الحرائق وكذا 

عمليات التحسيس والتطهير فيما يخص وباء فيروس »كوفيد19«

املتعلقة  النشاطات  يخص  فيما  أنه  أمس،  يوم  املدنية،  للحماية  بيان  أوضح  كما 
بالوقاية من انتشار وباء يروس كورونا »كوفيد19-«، قامت وحدات احلماية املدنية خالل 
48 ساعة األخيرة عبر كافة التراب الوطني بـ 246 عملية حتسيسية لفائدة املواطنني عبر 
احلجر  قواعد  احترام  ( حتثهم من خاللها على  بلدية   194( 40 واليات مست  مختلف 
عبر  نفذتها  تعقيم  عملية   194 بـ  قيامها  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  والتباعد  الصحي 
وهياكل  منشآت  هذه  التعقيم  عمليات  ومست  بلدية.   136 شملت  والية   40 مختلف 
العامة للحماية  عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت املديرية 
املدنية لهاتني العمليتني 518 عون حماية مدنية مبختلف الرتب، 32 سيارة إسعاف و111 
شاحنة باإلضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 05 أماكن لإلقامة موجهة للحجر الصحي 

عبر 03 واليات بكل من والية اجلزائر، والية خنشلة ووالية متنراست.
أجل  من  تدخال   149 نفسها  الفترة  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات  نفذت  كما 
التكفل بضحايا حوادث املرور والتي خلفت وفاة 03 أشخاص وإصابة 184 آخرين بجروح 
إلى  حتويلهم  قبل  احلوادث  أماكن  يف  اجلرحى  إسعاف  جرى  وعليه،  اخلطورة.  متفاوتة 

مستشفيات احمللية. 
حالة  تسجيلها  إثر  من  بومرداس  لوالية  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  للعلم،   
توجد  بركة  15 سنة غرق يف  العمر  يبلغ من  مبراهق  ويتعلق األمر  بركة ماء،  وفاة داخل 
ذاتها  املصالح  قامت  كما  بومرداس.  والية  تيجالبني  بلدية  صفصاف،  املسمى  باملكان 
بتقدمي اإلسعافات األولية لـ 18 شخصا جراء استنشاقهم غاز أحادي الكربون املنبعث من 
مسخنات املياه يف كل من واليات تيبازة، معسكر، البيض وميلة. وعليه، جرى التكفل 

بالضحايا يف أماكن احلوادث قبل حتويلهم إلى املستشفيات احمللية.
من جهة ثانية، مت تسجيل حريقني حضريني بكل من والية ورقلة وسيدي بلعباس 
حيث مت تسجيل إصابة 07 أشخاص بضيق يف التنفس على إثر حريق شّب على مستوى 
يذكر  بلعباس.  سيدي  والية  تالغ  ببلدية  مساكن   109 املسمى  بحي  الكائن  مسكن 
إلى  قبل حتويلهم  عينها  احلوادث  أماكن  بالضحايا يف  تكفلت  املدنية  احلماية  أن مصالح 
املستشفى احمللي، ولم تسجل أي ضحايا يف حريق الذي شب على مستوى منزل فردي 

الكائن باملكان املسمى حي 480 مسكنا، املوجود ببلدية ودائرة ورقلة.
ر. عمار 

بلغ 355 قنطارا في الهكتار الواحد 

مستغانــم  تسّجـل إنتــاجا 
قياسيا  مـــن البطاطـــا 

سجلت والية مستغامن، خالل 
املوسمية  البطاطس  جني  حملة 
هذه السنة، مردودية قياسية فاقت 
التوقعات، حيث بلغت 355 قنطارا 
قنطارا   340 إنتاج  توقع  مقابل 

للهكتار.
الوالئية  املديرية  أعلنت 
أن  ملستغامن  الفالحية  للمصالح 
مصلحة  قدمتها  التي  احلصيلة 
التقني  والدعم  اإلنتاج  تنظيم 
املسجلة منذ  املردودية  أن  أوضحت 
شهر  نهاية  اجلني،  حملة  بداية 
قنطارا   355 بلغت  املاضي،  مارس 
يفوق  ما  وهو  الواحد،  الهكتار  يف 

املردودية املتوقعة يف حملة الغرس )340 قنطارا يف الهكتار الواحد(.
السهول  ببلديات عشعاشة وخضرة يف  املنتجة،والسيما  املساحات  بعض  وسجلت 
الشرقية لوالية مستغامن، طفرة يف املردودية بلغت قرابة 400 قنطار يف الهكتار، وجتاوز إنتاج 
والية مستغامن- إلى غاية اآلن – عتبة الـ 3 ماليني و177 ألف قنطار من محصول البطاطس 
املوسمية املوجهة لالستهالك و67 ألف قنطار من بذور البطاطس بعد أن بلغت حملة اجلني 

80 و50 يف املائة على التوالي خالل الشهرين املاضيني.
وقد مت جني مساحة 8.950 هكتارا من مجموع 11.260 هكتارا املخصصة للبطاطس 
مع  للبذور،  املخصصة  هكتارا   532.5 مجموع  من  هكتارا   280 ومساحة  االستهالكية 

توقعات بأن يفوق اإلنتاج نهاية احلملة )شهر جوان املقبل( 4 ماليني قنطار. 
قنطار  مليون   5.2 املاضي  العام  خالل  مستغامن  بوالية  البطاطا  إنتاج  بلغ  للتذكير، 
بفضل احلمالت الفالحية الثالثة )املوسمية واملبكرة واملتأخرة( مع تسجيل ذروة عمليات 

اجلني خالل الثالثي الثاني من 2019 مبا يفوق 3.6 مليون قنطار. )
)و.أ.ج( 

 

الترقية  لديوان  احمللي  املدير  كشف 
أنه سيتم  لعور  يوسف  مبيلة  العقاري  والتسيير 
توزيع ما ال يقل عن 600 وحدة سكنية ضمن 
مبنطقة  أجنزت  اإليجاري،  العمومي  صيغة 
»فرضوة« بسيدي مروان )ميلة(، وذلك خالل 

السداسي الثاني من سنة 2020.
به  أدلى  تصريح  احملل، يف  املدير  وأوضح 

لـ )و.أ.ج(، أن هذه احلصة السكنية موجهة 
ميلة،  ببلدية  االجتماعي  السكن  لطالبي 
مشيرا إلى أنها مستلمة منذ نهاية عام 2019 
مبختلف  ربطها  أشغال  إجناز  فقط  منها  وتبقى 
الشبكات لتوزيعها على مستحقيها. وأكد أنه 
املالية  األغلفة  تقييم  إعادة  إشكال  تسوية  مت 
الشبكات،  مبختلف  الربط  بصفقة  اخلاصة 

ملفتا إلى تعيني شركة مقاوالتية لإلجناز.
ملفات  دراسة  بأن  ب  ذاته  املصدر  وأفاد 
طالبي السكن والتحقيقات اإلدارية جارية من 
دائرة  مستوى  على  بها  املكلفة  اللجنة  طرف 
ميلة، لتحضير قوائم املستفيدين ومتكينهم من 
العام  من  الثاني  السداسي  خالل  سكناتهم 

اجلاري.

خالل السداسي الثاني من العام الجاري

 نحو توزيع 600 سكن عمومي إيجاري بميلة 

وغليزان  الصفراء  عني  من  بكل  الوطني،  الدرك  عناصر  حجز 
الناحية العسكرية الثانية، 654 كيلوغراما من الكيف املعالج، يف حني 
ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالبليدة وعناصر الدرك الوطني 
بعني الدفلى )الناحية العسكرية األولى(، كمية أخرى من املادة نفسها 

ُتقدر بـ 27 كيلوغراما. 
الشعبي  الوطني  للجيش  مفرزة  أن  الدفاع  وزارة  بيان  أوضح  كما 
)الناحية  بوعريريج  ببرج  الوطني  الدرك  عناصر  مع  بالتنسيق  حجزت 
العسكرية اخلامسة( 5039 قرصا مهلوسا. كما أحبطت مفرزة للجيش 
لترا   1320 بـ  تقدر  الوقود  من  كمية  تهريب  محاولة  الشعبي  الوطني 
الثالثة(، فيما مت حجز مركبتني رباعيتي  بتندوف ) الناحية العسكرية 

الدفع بعني قزام )الناحية العسكرية السادسة(.
صاف  بني  من  بكل  السواحل  حراس  أحبط  أخرى،  جهة  من 
ومستغامن )الناحية العسكرية الثانية( محاولة هجرة غير شرعية هم بها 
43 شخصا كانوا على منت قوارب تقليدية الصنع.                رحمة ع.

باإلضافة إلى حجر 681 كلغ من الكيف 

اعتراض 43 حراقا ببني صاف ومستغانم 



سعد لعجال

تصريح  يف  الوالية  والي  قال   و 
ألخبار الوطن أن اخلاسر التي حلقت 
تأخر   وراء  سببا  كانت  بالسكنات 
تسليمها للمستفيدين منها ، عقب 
و  باقتحامها  املواطنني  بعض  اقداك 
سرقة بعض املعدات مثل النوافذ و 

االبواب و غيرها.
مت  أنه  الوالية  والي  وأضاف 
سنتيم  08ماليير  مبلغ  جتميع 
سنتيم  04ماليير  مبلغ  ،وبقي 
وزارة  يراسل  جعله  ما  وهو   ،
،من  احمللية  واجلماعات  الداخلية 
إعانة تقدر  أجل منح والية املسيلة 
أجل  من   ، سنتيم  ب04ماليير 
القيام بعملية الترميمات للسكنات 
الوزارة  وافقت  ،وقد  االجتماعية 
مببلغ  إعانة  املسيلة  والية  منح  على 
ذات  وواصل   ، سنتيم  04ماليير 
املتحدث أنه ويف حال دخول إعانة 
احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
الترقية  بديوان  االتصال  سيتم   ،
املسيلة  لوالية  العقاري  والتسيير 
يف  بسرعة  االنطالق  اجل  من   ،

عملية ترميم السكنات االجتماعية 
بالسكن  صلة  ذي  موضوع  ويف   ،
االجتماعي فأكد ذات املتحدث أنه 
وبعد عيد الفطر مباشرة ، ستعكف 
دراسة  على  املسيلة  دائرة  من  جلنة 
حصة  االجتماعي  السكن  ملفات 
فيها  ،وتكون  سكنية  800وحدة 
قائمة  املقصيني من  دراسة  ملفات 
،باإلضافة  سكنية  1262وحدة 
االجتماعي،  السكن  إلى  طالبي 

أمس  أول  انطلقت  فقد  للتذكير 
التضامنية من سكان والية  القافلة 
املسيلة صوب والية البليدة ،والتي 
املسيلة  والية  عليها  والي  أشرف 
واألمنية  احمللية  السلطات  مبعية 
،محملة ب70طن من مادة الفرينة 
قاروة  10  آالف  إلى  باإلضافة 
،وتعتبر  05لتر  سعة  معدني  ماء 
من  الرابعة  التضامنية  القافلة  هذه 

نوعها  .

الشباب  من  مجموعة  متكنت 
جندة  جمعية  ضمن  املتطوعني  و 
من  العديد  مع  بالتعاون  االنسانية 
توفير  من  قسنطينة  بوالية  االطباء 
 pcr املتابعة  و  التحليل  جهاز 
يخص  والذي  لواحقه  مبختلف 
خصوصا  الفيروسات  تشخيص 
فيروس كورونا يف وقت قياسي حيث 
مت وضعه بجامعة قسنطينة 3 ، ليتم 
الفريق  الى  هبة   منحه  بعد  فيما 
امليكروبيولوجيا  ملصلحة  الطبي 
احلميد  عبد  اجلامعي  باملستشفى 
سيباشر  الذي  و  باديس  ابن 
الوطنية  املدرسة  مبختبر  العمل 

قسنطينة  بجامعة  للميكروبيولوجيا 
3 ، وسيمكن اجلهاز من توفير كمية 
مكسب  هو  و  التحاليل  من  معتبرة 
ملدينة قسنطينة و الواليات املجاورة.

مع  بالتنسيق  مت  اخليري  العمل 
مجموعة  و  االنسانية  جندة  جمعية 
متكنوا  الذين  املتطوعني  االطباء  من 
ملياري  جمع  من  قياسي  ظرف  يف 
حملة  تنظيم  خالل  من  سنتيم 
التواصل  شبكات  عبر  واسعة 
استجابة  القت  والتي  االجتماعي 
جتار   ، محسنني  طرف  من  واسعة 
رجال أعمال من قسنطينة وواليات 
من  متبرعني  عن  ناهيك  أخرى 

جهاز  ويتعتبر  الوطن،  خارج 
االجهزة  أدق  من  واملتابعة  الكشف 
بالرفع  يسمح  بحيث  املخبرية، 
املرضى يف  التحاليل على  من عدد 
يف  حتليل   72 مبعدل  قياسي  وقت 
مقارنة  قياسي  وقت  يف  دقيقة   25
سيسمح  ما  وهو  االخرى  باالجهزة 
الداء يف  وتشخيص  املرضى  بعالج 
بحوالي  اقتناه   ومت   ، وجيز  ظرف 
الكواشف  اقتناء  مع  سنتيم،  مليار 
نتائج  اعطاء  و  بتحليل  التي تسمح 
دقيقة  بحوالي 900 مليون سنتيم.
خديجة بن دالي

برج بوعريريج
 مديرية األمن الوالئي تنظم  حملة 

كبيرة للتبرع بالدم
املركز  مع  بالتنسيق  بوعريريج  برج  بوالية  األمن  مديرية  نظمت 
خلضر  بوزيدي  االستشفائية  للمؤسسة  التابع  بالدم  للتبرع  الوالئي 
بعاصمة الوالية حملة كبيرة للتبرع بالدم شارك فيها منتسبي القطاع 

من مختلف الرتب .
املديرية  قبل  من  املسطر  البرنامج  إطار  يف  احلملة  هذه  وجاءت 
خالل  بالدم  للتبرع  حملة  بتنظيم  اخلاص  الوطني  لألمن  العامة 
شهر رمضان املعظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتبرع بالدم ، أين 
تزامنت هذه احلملة بوالية برج بوعريريج والتي تهدف الى رفع مخزون 
الدم احمللي حسب ما أفاد به املكلف باالعالم لدى الديرية '' رابحي 
يوسف '' الذي صرح بأن احلملة جاءت لتقدمي يد املساعدة للمرضى 
مبستشفيات الوالية الستعادة عافيتهم والعودة إلى أهلهم وقضاء عيد 
الفطر معهم ، وأوضح أن املديرية العامة لألمن الوطني ببرج بوعريريج 
كانت قد راعت كافة الشروط الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا 
، مطالبا املواطنني االقتداء بها وتطبيقها من خالل عدم اخلروج من 

البيوت اال يف حالة الضرورة القصوى .
صفاء كوثر بوعريسة

تبسة
القطب الجامعي الجديد يتجهز الستقبال 

6 آالف  طالب
جاهزا  تبسة  الّدير«  بوالية  ببوحلاف  اجلامعي  القطب  سيكون 
املشروع  ،  وهو  املقبل  املوسم  االف  طالب  خالل  الستقبال  3 
»الذي رصد له غالف مالي معتبر قّدر بـ 570 مليار سنتيم  حرصا 
على االرتقاء مبستوى التعليم العالي يف تبسة و جعلها من الواليات 

الكبيرة التي تتوفر على هياكل بيداغوجّية هاّمة .
ويف نفس املجال مت  تسجيل عملية إلجناز معبرين للراجلني يربطان 
املعاهد اجلامعية واالقامات اجلامعية ، بالّطريق الوطني رقم » 10 » 
، لتمكني الّطلبة من املرور بأمان نحو مقر معاهدهم وإقاماتهم  نظرا 
قطع  خالل   املرورية  احلوادث  ملختلف  الطلبة  من  العديد  لتعرض 

الطريق لكلياتهم وهو املوضوع الذي تناولته أخبار الوطن سابقا .
فيروز رحال

عنابة
توزيع 32 ألف طرد غذائي على 

العائالت المتضررة من الحجر
32 ألف عائلة تقطن مبناطق الظل بوالية عنابة    استفادت نحو 
واملتضررة من احلجر الصحي من طرود ملواد غذائية خالل العمليات 
اإلجتماعي  النشاط  مديرية  من  كل  أشرفت  عليها  التي  السبعة 

بالتنسيق مع الهالل األحمر اجلزائري والكشافة اإلسالمية.
ويف هذا الصدد قام أمس األربعاء والي الوالية مرفوقا األمني العام 
، على إعطاء إشارة إنطالق للقافلة التضامنية اجلديدة للمساعدات 
الفئات  و  املعوزين  لفائدة  غذائي  طرد  ب2630  املقدرة  و  الغذائية 
الهشة مبناطق الظل عبر كامل بلديات الوالية و املتضررين من عبىء 
بلدية  اإلجتماعي  النشاط  و  التضامن  مدير  بحضور  الصحي  احلجر 
الهالل  و  اجلزائرية  اإلسالمية  الكشافة  و  األمنية  والسلطات  عنابة 
أكثر  توزيع  أيضا  السابقة شملت  العملية  اجلزائري. وكانت  األحمر 
من 4050 طرد غدائي متكون من مختلف املواد الغذائية األساسية 
بلدية(  الوالية)12  بلديات  جميع  لفائدة  وهذا  اإلستهالك  الواسعة 
حيث احلصة اإلجمالية مت توزيعها على مناطق الظل بالوالية ببلديات 
كالعلمة والشرفة وسرايدي وشطايبي وواد العنب. و يجدر أن مديرية 
النشاط اإلجتماعي لوالية عنابة تواصل العمليات التضامنية لفائدة 
من  املبارك  رمضان  شهر  يف  الصحي  احلجر  من  املتضررة  العائالت 
خالل تقدمي مساعدات عينية لتلك األسر احملتاجة يف جميع البلديات 
والتي يف حدود 32 ألف إعانة حلد الساعة يف انتظار تنظيم مبادرات 

تضامنية أخرى خالل املنتصف األخير من الشهر الفضيل.
ف سليم
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 والي المسيلة يؤكد أن  الخسائر  بلغت 12 مليارا

غاضبون يقتحمون سكنات اجتماعية 

قسنطينة
متطوعون يقتنون جهاز الكشف والمتابعة للفيروسات

تسبب اقتحام مواطنين غاضبين لسكنات اجتماعية بالمسيلة في إلحاق اضرار كبيرة قدرت بنحو 12 مليار 
سنتيم ادت إلى تأخر استالمها.

الوالئية  املصلحة  عناصر  متكن 
لألمن العمومي بالتنسيق مع الفرقة 
من  باملا  القضائية  للشرطة  املتنقلة 
وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية 
تتراوح  أشخاص   03 من  تتكون 
من  سنة   53 و   45 بني  أعمارهم 
 ، قضائيا  مسبوق  شخص  بينهم 
متورطني يف قضية التزوير و استعمال 
يف  ممثلة  إدارية  محررات  يف  املزور  
األختام  تقليد   ، طبية   وصفات 
،املمارسة غير شرعية ملهنة الصحة 
بعرض و بيع مواد صيدالنية موجهة 

لالستهالك البشر دون رخصة.

العملية جاءت إثر توقيف مركبة 
متنها  على  القونا«  رونو   « نوع  من 
قبل  من  املدينة  بوسط  شخصني 
الوالئية  للمصلحة  للشرطة  قوات 
املراقبة  لغرض  العمومي  لألمن 
التي  التفتيش  عملية  خالل   ،
العثورعلى  مت  املركبة  لها  أخضعت 
15 علبة من دواء سيبرامادول 150 
كبسولة    30 حتتوي  علبة  كل  ملغ 
ليتم   ، كبسولة   450 مبجموع 
وضعهما  و  املركبة  رفقة  حتويلهما 
حتت تصرف الفرقة املتنقلة للشرطة 
القضائية باملا الستكمال اإلجراءات 

التحريات  قادت  حيث  الالزمة، 
 03 حجز  الفرقةإلى  باشرتها  التي 
انها  اخلبرة  أثبتت  طبية  وصفات 
مزورة يتم استخدامها القتناء أدوية و 
بيعها بصفة غير شرعية ، وقد مكن 
ثالث،  فيه  توقيف مشتبه  التحقيق 
انه  التحقيقات  بينت  األخير  هذا 
مصدر هذه الوصفات الطبية ، ليتم 
تزويدهما بها و استغاللها يف اقتناء 
بعدها  ليتم  تزويرها،  بعد  األدوية 
النحلية  النيابة  امام  املعنيني  تقدمي 

بعد اجناز ملف قضائي ضدهم.
 خديجة بن دالي

تفكيك شبكة إجرامية وحجز 450 كبسولة أدوية
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عقب إصالح األعطاب وإزالة العقبات التقنية بمحطة تحلية مياه البحر

ضمان الوفرة في التموين بالمياه 
الشروب بالشلف هذا الصيف

طه األمني

وحسب دراسة قامت بها جلنة معاينة وزارية قامت مؤخرا 
بزيارة للوالية فقد اشارت ذات اللجنة استغالل ما يصل ال 
%90من الطاقة االنتاجية لذات احملطة  وهو ما يقابل 190 
الف متر مكعب يف اليوم وهذا بعد تدخل مصالح »اجلزائرية 
للمياه »إلصالح اعطاب محطات الضخ االربعة لذات احملطة 
التي تزود عدة بلديات بالوالية انطالقا من الشريط الساحلي 

للوالية.
وكانت ذات احملطة قد عرفت خالل صائفة العام املاضي 
للشرب  الصاحلة  باملياه  التموين  وانقطاعات يف  أعطاب  عدة 
انطالقا من محطة حتلية مياه البحر بعد تعطل محطات الضخ 
االربعة باإلضافة الى االعطاب التقنية التي مست الوحدات 
االنتاجية للمحطة يف حد ذاتها. لإلشارة تعد محطة حتلية 

مياه البحر ب«ماينيس« بتنس الساحلية من اهم املشروعات 
باملياه  التموين  ازمة  من  التقليل  يف  ساهمت  التي  احليوية 
الصاحلة  للشرب والتي قللت من االعتماد على املياه اجلوفية 

وكدا مياه السدود التي مت توجيهها الى النشاط الفالحي.

من المنتظر أن تعرف صائفة هذا العام توفرا في كمية الماء الموزعة عبر بلديات والية  الشلف التي تتزود من المياه 
الصالحة للشرب انطالقا من محطة تحلية مياه البحر بمنطقة »ماينيس« بتنس الساحلية بعد إصالح األعطاب التي كانت تعترض 

عمل هذه المحطة الحيوية مؤخرا وتمكينها من االشتغال بكامل طاقتها.

بومرداس
حجز 4 قناطير من اللحوم 

البيضاء  الفاسدة
بأمن والية  التابعني لألمن احلضري األربعطاش  الشرطة   متكن عناصر 
صاحلة  غير  البيضاء  اللحوم  من  قناطير   4 من  أزيد  حجز  من  بومرداس، 
لإلستهالك ومذبوحة بطريقة غير شرعية. أفاد بيان ألمن الوالية أن عملية 
احلجز متت على خلفية ضبط شاب عشريني، يقوم بتوزيع الدجاج على بعض 

احملالت وسط املدينة دون مراعاة أدنى شروط النظافة والصحة العمومية.
قناطير   4 من  بأزيد  البيان،  حسب  احملجوزة،  الكمية  قدرت  وقد 
أنها غير صاحلة  اتضح  للسلعة،  ومعاينته  البيطري  الطبيب  حيث وبحضور 
لإلستهالك،  ليتم إتالفها على مستوى حظيرة البلدية، كما تــم مباشــرة 
اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد الشخص املوقوف مع إجنــــاز ملف قضائي 

يف هذا الشــــــأن.
سميرة مزاري

تنصيب مسعود سليماني مفتشا عاما 
لوالية بومرداس

خلفا  بومرداس  لوالية  عامة  مفتشا  سليماني  مسعود  مؤخرا،   ُنّصب، 
ألحمد زروقي الذي يشغل حاليا منصب وال منتدب بالعاصمة.

املفتش العام اجلديد لوالية بومرداس »مسعود سليماني« كان يشغل نفس 
العامة لبومرداس  الوادي، وقد مت تعيينه على رأس املفتشية  املنصب بوالية 

خلفا لــ«أحمد زروقي« الذي يشغل حاليا منصب وال منتدب بالعاصمة.
كما مت باملناسبة تعيني منور يازة مديرا لإلدارة احمللية لبومرداس، بعدما 

كان يشغل نفس املنصب بوالية قاملة خلفا لنور الدين شاللي.
رئيس  مبعية  يحياتن  يحي  بومرداس  والي  أشرف  متصل،  سياق  ويف 
املجلس الشعبي الوالئي عز الدين قانة على مراسم التنصيب، بحضور نائب 
النائب العام ملجلس قضاء بومرداس. ويف كلمته التي ألقاها باملناسبة، نوه 
املسؤول األول عن اجلهاز التنفيذي باملجهودات التي قدمتها هذه اإلطارات 
باإلطارات  نفسه  الوقت  يف  مرحبا  والوطن،  احمللية  للتنمية  خدمة  السامية 

القادمة على الوالية متمنيا لهم التوفيق يف مهامهم اجلديدة.
سميرة مزاري

الشروع في إعادة تهيئة الطريق 
االجتنابي لبلدية يسر

 شرعت، مؤخرا، السلطات احمللية لبلدية يسر شرقي بومرداس يف أشغال 
إعادة تهيئة الطريق االجتنابي للبلدية.

 أوضحت مصادر عليمة من بلدية يسر أن أشغال إعادة  تهيئة الطريق 
السوداء  والنقاط  املتدهورة  املواضع  كل  إزالة  ستشمل  للبلدية  االجتنابي 
املسجلة به، وذلك على مسافة تقدر بحوالي من 12 كلم يف اإلجتاهني، بغية 

ضمان راحة مستعملى هذا الطريق.
وقد حددت مدة إجناز املشروع، حسب ذات املصادر، بــ 7 أشهر، على 
أن يسلم خالل شهر نوفمبر املقبل، داعية مرتادي الطريق إلى توخي احليطة 

واحلذر خالل فترة األشغال.
سميرة مزاري

مستغانم
709 تاجر لضمان المداومة يومي 

عيد الفطر
الضرورية  اإلجراءات  كافة  مستغامن   بوالية  التجارة  مديرية  ضبطت 
واخلدمات  املواد  من  األدنى  احلد  بتوفير  يسمح  للمداومة  برنامجا  وسطرت 

خالل يومي عيد الفطر املبارك .
وكانت  ذات املصالح  قد قامت بإعداد قائمة 709 جتار املعنيني باملداومة 
املخابز.  بنوعيها و كذا  اللحوم  بائعي  العامة ،  التغذية  والذين ينشطون يف 
مت  كما  والدوائر،  للبلديات  احمللية  السلطات  مع  التنسيق  من خالل  وذلك 
املتاجر  أصحاب  جانب  إلى  امللبنات  و  كاملطاحن  اإلنتاج  وحدات  تبليغ 

الكبرى والصغرى ملواصلة نشاطهم خالل هذين اليومني.
كما سخرت مصالح التجارة 22 عونا ملتابعة تطبيق برنامج املداومة من 
خالل دوريات ميدانية للتحقيق مدى التزام التجار املعنيني مبزاولة نشاطهم. 
وكذا توفير املواد األساسية الكافية من أجل تلبية حاجيات املواطنني بصفة 

مستمرة خالل هذه الفترة .
بن سعدية .ن

و  متزقيدة  منطقة  سكان  يشتكي 
تيزي  والية  غرب  راشد  ببلديات  تيزي 
الوحيد  الطريق  وضعية  تدهور   وزو  من 
راشد  تيزي  بلدية  و  و  القرية  الرابط بني 
احلفر  جراء  كبيرا  تدهورا  يعرف  الذي 
من  الشبكات  مبختلف  للربط  العشوائي 
وحسب  وغيرها  والكهرباء  املياه  توصيل 
عن  الوطني  الشعبي  باملجلس  النائب 
مقدم  الطيب  وزو  لتيزي  االرندي  حزب 
فإن  الوالية  والي  إلى  وجهها  رسالة  يف 

مسافة  على  املمتد  الطريق  وضعية 
إلى  السكان  يوميات  حولت  كلم   5
و  الشتاء،  فصل  أثناء  خاصة  جحيم، 
الوحيد  الطريق  لكون  املراسل  تأسف 
الذي يربطهم  بالبلدية و باقي البلديات 
أو  صيانة  عمليات  يعرف  لم  املجاورة 
الثمانينات  إجنازه يف سنوات  منذ  ترميم 
من  السكان  وطالب  املاضي  القرن  من 
السلطات احمللية و الوالئية عبر العديد من 
الطريق  إصالح  يف  باإلسراع  الشكاوي 

أفاد مصدر  و  معاناتهم،  إنهاء  أجل  من 
انشغاالت  على  ردا  بالبلدية  مسؤول 
السكان أن مصالح البلدية قامت بإعداد 
بطاقة فنية بخصوص الطريق، واقترحت 
البرامج  له ضمن مشاريع  االعتبار  إعادة 
القطاعية لدى مديرية األشغال العمومية 
أن  مشيرا  تسجيله،  انتظار  يف  هي  و 
بتخصيص  تسمح  ال  البلدية  ميزانية 
برامج  ضمن  الطريق  لصيانة  مبالغ 
التنمية احمللي.              احمد - آليان

تيزي وزو
مطالب  بإصالح الطريق بين تمزقيدة و تيزي راشد

يف  خدة  بن  ذراع  سكان  يشتكي 
احلاويات  نقص  من  وزو  تيزي  والية 
ما  وهو  القمامة،  جلمع  املخصصة 
ساعد على انتشار القمامات والنفايات 
املنزلية املنتشرة يف مختلف أرجائه األمر 
الذي ساهم يف تشويه الصورة اجلمالية 
السكان  بعض  أعرب  للمحيط.  وقد 
هذه  تفاقم  جراء  الكبير  استيائهم  عن 
تالزمهم  أصبحت  والتي  الوضعية 
فعدم  راحتهم،  عليهم  وتنغص  يوميا 
العديد  القمامة جعلت  وجود حاويات 
عشواليا  بقماماتهم  يقذفون  منهم 
كما  الطرقات،  ووسط  األرصفة  على 
هذه  برمي  أبنائه  يكلف  من  هناك  أن 
أي  يف  منها  فيتخلصون  القمامات 
عن  السياق  ذات  يف  معربني  مكان، 
الناجتة  األخطار  من  الشديد  تخوفهم 

عنها والتي ستلحق بالقاطنني دراع بن 
خدة نظرا ملا تخلفه من روائح كريهة، 
الضالة  احليوانات  جتمع  عن  ناهيك 
األوساخ  من  الكبيرة  األكوام  حول 
ومساهمتها يف إعادة توزيعها، مما تسبب 
يف إضفاء ملسة مخزية عليه، باإلضافة 
بأمراض  القاطنني  بعض  إصابة  إلى 
الذين  األطفال  والسيما  جلدية 
أمام  القمامة  وسط  للعب  يضطرون 
والترفيهيةمن  الرياضية  املرافق  انعدام 
نقص  أن  القاطنون  أكد  أخرى  جهة 
املسئولني  عاتق  على  يقع  ال  احلاويات 
يتقاسم  إمنا  فقط،  الوصية  واجلهات 
أن  بعد  كذلك،  املواطنون  مسئوليتها 
جترأ بعضهم على سرقتها وإعادة بيعها 
السياق  ذات  البالستيك.ويف  لتجار 
طريقتهم يف  النظافة  عمال  على  أعابوا 

يقوم  ال  حيث  املنزلية،  القمامات  رفع 
مما  وجه،  أحسن  على  بعملهم  هؤالء 
أكد  كما  الفضالت  تراكم  يف  ساهم 
النداءات  من  الرغم  على  أنه  السكان 
للسلطات  بها  تقدموا  التي  العديدة 
احمللية للنظر يف مشاكلهم إال أنه ال حياة 
ملن تنادي، وتساءلوا عن مصير امليزانية 
السنوية التي تستفيد منها البلدية، إذ 
استجابة،  دون  من  انشغاالتهم  بقيت 
طاملا  التي  احمللية  التنمية  تتحقق  ولم 

ناشدوا بها.
يجدد  سبق،  ما  إلى  وبالرجوع 
ضرورة  املعنية  اجلهات  من  السكان 
إيجاد  على  والعمل  مبطالبهم  التكفل 
يف  معاناتهم  بإنهاء  الكفيلة  احللول 

أقرب اآلجال.
احمد . آليان

سكان ذراع بن خدة يطالبون بحاويات القمامة

وزو  تيزي  والية  مصالح  تواصل 
للخروج  االستعجالي  املخطط  تنفيذ 
من أزمة التزود باملياه، حيث ُتستكمل 
اآلبار  مستوى  على  احلفر  أشغال 
اآلبار  تأهيل  جانب  إلى  اجلديدة، 
املتوقفة باإلضافة إلى جتديد حقل اآلبار 
املوجودة .و أحصت مديرية املوارد املائية 
على مستوى كامل تراب الوالية، 900 
نقطة تسرب، منها ما سيتم إصالحها، 

القنوات  و أخرى ُسطر برنامج لتجديد 
تضمن  كما  نهائية  بصفة  املتضررة 
املخطط االستعجالي، إعادة تأهيل، و 
املناطق  من  بالعديد  القنوات  ازدواجية 
للمياه  اجلزائرية  وحدة  اضطرت  حيث 
االعتماد  إلى  املصدر،  لذات  استنادا 
على نظام التوزيع يوما كل يومني، بعد 
توقف نشاط  محطة مركزيةكما اكتفت 
على  املوجودة  املياه  مخزون  بتسيير 

هذه  وصول  لضمان  اخلزانات  مستوى 
املواطنني،  حنفيات  إلى  احليوية  املادة 
مديرية  تشير  و  محدودة  لفترة  لو  و 
إطار  يف  وزو  تيزي  لوالية  املائية  املوارد 
رصد و متابعة حجم األمطار املتساقطة 
يف األيام األخيرة، إلى ارتفاع ملنسوب 
السدود بالوالية الذي يزود والية تيزي 

وزو باملياه الصاحلة للشرب.
احمد . آليان

إحصاء أكثر من 900 نقطة تسرب للمياه
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أخبار السر ايا

تبنى فنانو قسنطينة رّدا جميال على طمس جدارية فنية في العاصمة، إذ عمدوا إلى رسم الموناليزا في 
عين السمارة، ودّونوا أمامها عبارة باإلنجليزية مفادها »نواصل الفن حتى الموت«. يذكر أن المبادرة 

تندرج في إطاؤر إحياء فن الشارع، والهدف منها التأكيد على أن الفن باٍق.

 يبدو أن معظم الجزائريين غاصوا في العالم االفتراضي طواعية، 
وبتوصيات من الخبراء هذه المرة؛ فرغم أن العادة جرت بأن 
يوصي األئمة والمتابعون للشأن النفسي واالجتماعي بضرورة 
التنقل للتغافر بدل الوقوع رهائن التكنولوجيا يومي العيد، إال أن 
توصيات المتخصصين – هذا العيد – توجهت إلى تحفيز الناس 
على »الغوص « في بحر العالم االفتراضي، حماية للمواطن من 

العدوى بفيروس كورونا.

 قدمت مصالح والية البليدة، على هامش حفل خيري أقيم على شرف 
الجمعيات والمجموعات الخيرية التي ساهمت خالل األزمة الصحية 
التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا، في تقديم الدعم بإيصال 
المساعدات إلى المواطنين المتضررين من الحجر الصحي، سواء 

الشامل أو الجزئي،  100 ألف كمامة، في علب اتضح أن نصفها كان 
فارغا!

النشاط الخيري تضمنه حفل أقيم على شرف هذه الجمعيات النشطة، 
والتي أثبتت وجودها ومشاركتها في تخفيف الضرر عن سكان البليدة. 
إال أن هذه الجمعيات تفاجأت بمنحها علبا فارغة ال تحوي الكمامات 
بداخلها، والتي كان يفترض توزيعها على مواطني بلديات الوالية الـ 
25 مجانا، في إطار إجراءات تطبيق فرض ارتداء الكمامات على 

الجميع ابتداء من يومي عيد الفطر المبارك .

وقف الكوميدي محمد خساني إلى جانب 
الفنان رضا »سيتي 16«، ووجه له 
رسالة جاء فيها: »رغم االختالف، 

لكن ال أحد ينكر أن رضا »سيتي 16« 
وبرنامجه »أحوال الناس« خلق الحدث 
وهذا ذكاء منه فضال على قلبه الطيب 
ومواقفه الرجولية«. ليعتبر حديث 

خساني تشجيعا واعترافا باآلخر بعد 
الجدل الذي أثير حول العمل.

قسنطينة َتقاوُم بالـ »ُموناِليزا«

ُة الَحبيب الّسائح  َعيديَّ

العالُم االفِتراضيُّ يحَتضُن الِعيدخّساِنــي يدعــُم »ِسيتــي 16«

في أيام العيد الفطر المبارك، بادر الروائي الحبيب السائح بإهداء 
أصدقائه على موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك »شرف 

القبيلة«، حيث كتب في منشور له »هذه هديتي لكم في الحجر 
الصحي، في العيد المصّفد«، موضحا بالقول: »ترجمتي )2005( 

ألشهر روايات رشيد ميموني »شرف القبيلة« )1990(، من 
إنتاج المكتبة الوطنية )يوم كانت المكتبة الوطنية قبل أن تصفِّدها 

العصابة(«.

ِوقايـٌة َوهميَّــةِوقايـٌة َوهميَّــة

كشفت شرطة فيينا أن رئيس النمسا 
»ألكسندر فان دير بيلين« وزوجته 
»دوريس شميداور« ُوجدا ليال على 
شرفة مطعم وقت الحجر الصحي، في 
خرق لقيود مكافحة انتشار فيروس 
كورونا المستجد.ونقلت صحيفة 

»كرونين تسايتونغ«، عن مصدر في 
الشرطة: »شاهدت دورية الشرطة في 
الساعة 00:20 شخصين جالسين في 
 ،»Sole« الشرفة األرضية لمطعم
على الرغم من أنه كان يجب إغالق 

المنشأة قبل ساعة ونصف الساعة من 
ذلك الوقت، وفقا للقيود التي فرضها 
الحجر. وتبين أن الحديث يدور عن 
رئيس النمسا وزوجته«.وقال رئيس 

الجمهورية مبررا تصرفه: »ألول مرة 
منذ فرض نظام العزل، ذهبت لتناول 
الطعام مع صديقين وزوجتي. بدأنا 
نتحدث ونسينا الوقت. يؤسفني ذلك 

حقا. كان ذلك غلطة كبيرة من جانبي«.

رئيـُس الّنمـسا يخـرُق الَحجـر! 
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تخفيفا من أضرار الجائحة في عيد الفطر

الحركُة الَجمعوّية بورقلة َتمدُّ يَد العوِن للُمحتاجين 

زاهية. سعاد
ومتثلت األنشطة التضامنية يف تخصيص 
مواد  من  تتكون  الغذائية  الطرود  من  اآلالف 
املعوزين،  لفائدة  اإلستهالك  واسعة  غذائية 
باالضافة الى توزيع الكمامات وااللبسةالواقية 

على املستشفيات،  فضال عن.. 
• »وافعلوا الخير« تستهدف 500 

عائلة متعّففة 
جلمعية  الوالئي  الفرع  رئيس  أوضح   
بن هجيرة الفتا  مراد  الوطنية  اخلير''  ''وافعلوا 
عائلة   500 عن  يقل  ال  ما  استهداف  إلى 
وذلك  الكبرى،  ورقلة  أحياء  مبختلف  تقطن 
التضامنية  العملية  هذه  من  أولى  كمرحلة 
على  جاهدة  تعمل  جمعيته  ان  أضاف  كما 
غرار باقي احلمعيات يف هذا الوضع الصحي 
الصعب، على مساعدة احملتاجني، من خالل 
املساهمة يف  مالية، فضال عن  مبالغ  منحهم 
تنظيم حمالت التبرع بالدم لتغطية حاجيات 
وتوفير  احليوية،  املادة  بهذه  الدم  حقن  مركز 
املستشفيات  نحو  للمرضى  املجاني  النقل 
وان  وسبق  كما  الطبية«  فحوصاتهم  إلجراء 
بنشاطات  الفترة  هذه  خالل  اجلمعية  قامت 
الكمامات  وتوزيع  تصنيع  سيما  أخرى، 
وحدة،   4.600 عددها  بلغ  التي  الطبية 
وكذا تركيب جهاز تعقيم عند مدخل املنشأة 
محمد  مبستشفى  الصحي  للعزل  املخصصة 
بوضياف بعاصمة الوالية وهو ما حتدثت عنه 
أعضاء  لفائدة  وقته  يف  الوطن  اخبار  يومية 
املدينة  مبستسفي  الطبي  وشبه  الطبي  الطاقم 
مواجهة  يف  األول  الدفاع  خط  ميثلون  والذين 

جائحة كوفيد19-.

• » شباب الخير » توزع 1400 طرد 
غذائي 

األماكن  تطهير  عمليات  على  وعالوة 
املرافق واملؤسسات العمومية عبر مدينة ورقلة 
انتشار  ملكافحة  املتخذة  اإلجراءات  ضمن 
جمعية  حددت  املستجد،  كورونا  فيروس 
»شباب اخلير« من جهتها عتبة 1.400 طرد 
غذائي قدمتها مبناسبة شهر الصيام للعائالت 
وجبات  تقدمي  إلى  باإلضافة  الدخل  ضعيفة 
إفطار للمحتاجني وعابري السبيل، مع األخذ 
شروط  ضمان  على  احلرص  االعتبار  بعني 

النظافة، وفقا ملا أبرزه أعضاء اجلمعية.
• جمعيات تتعهد بمواصلة المسيرة 

عبر  ناشطة  جمعيات  عدة  وتتعهد  هذا 
الكائن  اليتيم«  »كافل  غرار  على  الوالية، 
املقاطعة اإلدارية تقرت )160 كلم  مقرها يف 
شمال ورقلة(،  مبضاعفة أنشطتها التضامنية 
خالل فترة احلجر الصحي،  عبر توزيع طرود 
وأيتام  وأرامل  فقيرة  عائلة   244 لـ  غذائية 
مأوى،  دون  لألشخاص  ساخنة  ووجبات 
سليم  باجلمعية  باإلتصال  املكلف  حسب 
نحو  توزيع  إلى  أشار  السياق  ذات  ويف  معاد 
طبية  كمامة  و1.500  ساخنة  وجبة   800

خالل االسابيع املنقضية. 
• »أفاق الطالب العربي« على الّدرب 

تسيير 
»آفاق  شرعت  وان  سبق  جهتها  من 
بني  من  تعتبر  التي  العربي«،  الطالب 
اجلمعيات اخليرية الناشطة بتقرت، يف تطهير 
بالتنسيق  رمضان  قفة  من  املستفيدين  قوائم 
من  األخرى،  املدني  املجتمع  فعاليات  مع 

جمعيات وجلان األحياء اين مت حتديد وضبط 
اإلستفادة  وجتنب  احلقيقيني  املعوزين  قوائم 
املضاعفة أو املتعددة، حسب رئيس اجلمعية، 
محمد سعيد بوليفة اين مت التكفل بهم بطرود 
بتخصيص  يتعلق  فيما  اما  مهمة  غذائية 
دأبت  التي  الصائمني  إلفطار  الرحمة  موائد 
على تنظيمها منذ عدة سنوات، صرح بوليفة 
أن اجلمعية تنتظر قرار السلطات املعنية بهذا 
عنه  التخلي  أو  النشاط  هذا  لبدء  الشأن، 
هذه  وتضاف  هذا  كورونا  جائحة  بسبب 
النشاطات إلى تلك اجلهود املبذولة من طرف 
كوفيد19-،  مكافحة  إطار  يف  اجلمعية  هذه 
ذات  األوكسجني  معدات  اقتناء  غرار  على 
اإلستخدام الطبي، والقيام بعمليات شملت 

التي  العمومية  املؤسسات  بعض  تطهير 
كالبنوك  املواطنني  من  كبيرا  إقباال  تعرف 
300 قناع  البريد، فضال عن صنع  ومكاتب 
طبي واقي، وزع منهم حلد اآلن 210 وحدة 
األم  ومؤسسة  املدنية،  احلماية  مصالح  على 
والطفل، ومستشفى سليمان عميراتبتقرت، 
يف  املمارسني  األطباء  بعض  على  وكذلك 
القطاع اخلاص، حسب رئيس اجلمعية الذي 
أشار يف هذا الصدد إلى توقيع إتفاقية مع مركز 
لتزويده   )3 )تقرت  والتمهني  املهني  التكوين 
الطبية  األلبسة  لصناعة  خاص  بقماش 
التي  اخليرية  األعمال  هذه  وتضاف  الواقية 
تترجم روح التضامن جتاه الفئات اإلجتماعية 
احملرومة, إلى مرافقة املرضى املصابني بأمراض 

والرعاية  باألدوية  تزويدهم  حيث  من  مزمنة 
واملعدات واإلستشارات الطبية. 

ورقلة  بوالية  اجلمعوية  احلركة  تطلق  و 
أو  يساهم  أن  يستطيع  من  كل  إلى  دعوات 
ميد يد املساعدة من محسنني ومتبرعني وأهل 
املبادرات  هذه  يف  ينخرطوا  أن  واخلير  البر 
العادة،  جرت  وكما  العامة  املنفعة  ذات 
األعمار  مختلف  من  املتطوعني  تعبئة  تتم 
لضمان اإلشراف على هذه املبادرات وضمان 
تأطيرها، مما يعكس املثال اجليد للقيم النبيلة 
كما  والتآزر،  التعاون  روح  يف  تتجلى  التي 
تبرز كرم وسخاء املواطن اجلزائري خاصة يف 

األزمات والفترات الصعبة

أوقروت  دائرة  يف  املواطنون  يشتكي 
الكهربائي  للتيار  املتكررة  االنقطاعات  من 
االجهزة  من  العيديد  اتالف  يف  تسبب  ما 
االلكترونية واملواد الغذائية خاصة مع ارتفاع 
درجات احلرارة،  األمر الذي أثار استيائهم، 
املتكررة  النداءات  من  الرغم  على  و 
والشكاوي للمصالح املعنية غير أنها ام حترك 

ساطنا حسب السكان.
تبعد  التي  دلدول  بلدية  وحمل سكان 
عن مقر الدائرة ب30 كلم مؤسسة الكهرباء 
والغاز املسؤولية يف الضعف التزويد بالكهرباء 
نهارا  املتكررة  االنقطاعات  فضالعن 
ليال صابني  العمومية  اإلنارة  من  وحرمانهم 

البلدي  الشعبي  املجلس  على  غضبهم  جم 
الوضعية  هذه  اجتاه  ساكنا  اليحرك  الذي 
املتكررة يف قصور كل ) بلغازي. اوالد عبد 
 ) واقبور  اقسطن  البركة.  توكي.  الصمد. 
شهور.  لعدة  دامس  ظالم  يف  تعيش  والتي 
الغذائية  املواد  وبائعو  جتار  طالب  وقد  هذا 
إيجاد  بضرورة  أوقروت  بلدية  يف  واللحوم 
وذلك  اليومية  اإلنقطاعات  هذه  ملثل  حل 
وبضائعهم  سلعهم  وضياع  فساد  من  خوفا 

االستهالكية. 
عبد اهلل مجبري

تتواصل عمليات التضامن مع العائالت 
حيث  أدرار  بوالية  الظل  مناطق  يف  الفقيرة 
مكتب  واإلصالح  اإلرشاد  جمعية  قامت 
بلدية زاوية كنتة بتوزيع 100 قفة، كما قامت 
بتوزيع  بالشروع  للتضامن  الوالئية  املبادرة 
املتعففة  االسر  على  جديدة  كدفعة  50قفة 

والعائالت املتضررة جراء تفشي وباء كورونا
ووزعت يف هذا اإلطار ما يربو عن 500 
لدعم  رصدها  مت  احمللي  املستوى  على  قفة 
قامت  جهتها  من   , الوباء  من  املتضررين 
واالغاثة  للتضامن  احمللي  التكتل  جمعيات 
بزاوية كنته بتوزيع 150 طرد غذائي رصدتها 
العائالت  لفائدة  كنته،  زاوية  بلدية  مصالح 
عمال  لصالح  غذائي  طرد   36 منها  الفقيرة 

النظافة غير املستفيدين.

على  االجتماعية  اللجنة  قامت  كما 
غذائية  قفة   114 بتوزيع  التكتل  مستوى 
احلجر  من  واملتضررة  املعوزة  العائالت  لفائدة 
الصحي املنزلي ليصل مجموع الطرود الغذائية 
التي مت توزيعها مؤخرا الى اكثر من 800طرد 
على  منها  وحرصا  أخرى  جهة  من  غذائي 
سنة الوقوف إلى جانب الفقراء واحملتاجني قام 
واإلصالح  اإلرشاد  جلمعية  البلدي  املكتب 
 150 ببلدية تامست املجاورة بتوزيع اكثر من 
كل  عبر  املعوزة  العائالت  على  غذائي  طرد 
قصور البلدية،  يف بادرة للمساهمة يف إدخال 
السرور والبهجة على شفاه املعوزين والتخفيف 
من معاناتهم خاصة وان املبادرة جاءت عشية 

حلول عيد الفطر املبارك.
عبد اهلل مجبري

كّثفت الحركة الجمعوية بورقلة،  تزامنا وحلول عيد الفطر المبارك الذي اقترن هذه السنة بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد »كوفيد19-«، نشاطاتها التضامنية لفائدة الفئات المعوزة، من أجل 
تلبية حاجياتها المتزايدة في ظل هذه الظروف الصحية االستثنائية التي تمر بها البالد. 

إليزي
توزيع 11700 كمامة على المواطنين

 11700 إليزي ما ال يقل عن  وزعت السلطات احمللية لوالية 
الفضاءات  عديد  عبر  وجتار،  مواطنني  على  باملجان  واقية  كمامة 
التجارية الكبرى واألسواق ومراكز البريد وهذا يف إطار اإلجراءات 

املتخذة للوقاية من فيروس كورونا املستجد. 
100 ألف كمامة واقية لوالية  بـ  املنتظر استالم شحنة  ومن 
توزيعها  مباشرة  سيتم  والتي  املركزية  الصيدلية  من  قادمة  اليزي 
باملجان على مختلف بلديات الوالية حسب والي الوالية مصطفى 

اغامير.
وقال والي الوالية على هامش توزيع الكمامات الواقية باملجان 
والسياحة  التقليدية  الصناعات  غرفة  مبشاركة  محلي  صنع  بأنها 
والتكوين ومبشاركة جمعيات فاعلة يف امليدان لغرض آصالها الى 

ابعد نقطة على تراب الوالية لالستفادة منها يف إطار اإلجراءات املتخذة حلماية اجلميع من جائحة كوفيد 19. 
والتي أشرفت عليها قطاع  العمومية على دفعتني  باملجان يف مختلف األماكن  الواقية  الكمامات  توزيع  اليزي شهدت  أن والية  هذا ويذكر 

التكوين والصناعات التقليدية التي وصلت إلى 9 أالف كمامة صنع محلي يف بلدية اليزي خالل األسبوع املاضي. 
براهيم مالك

تمنراست
الشرطة تحجز 65 ألف قرص مهلوس 

متكنت فرقة البحث والتحري باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية بتمنراست من توقيف شخص يبلغ من العمر )36سنة( وحجز كمية معتبرة 
من املؤثرات العقلية من نوع ريفوتريل قدرت كميتها بـ)56800 قرص مهلوس(، وكذا حجز كمية معتبرة من السلع والبضائع أجنبية الصنع داخلة 

للتراب الوطني عن طريق التهريب.
وحسبما أفادت به خلية اإلعالم ألمن والية متنراست فإن حيثيات القضية تعود ملعلومات مؤكدة وردت ملصاحلهم،  مفادها إستغالل أحد 
االشخاص ألحد املساكن بقرية أزرزي، من أجل تخزين وترويج املؤثرات العقلية وكذا السلع والبضائع األجنبية التي دخلت عن طريق التهريب،  
ليتم إعداد خطة ميدانية محكمة وبالتنسيق مع السيد وكيل اجلمهورية لدى محمة متنراست، مت إستصدار إذن بالتفتيش للمسكن السالف الذكر،  
أين كانت نتائجه إيجابية حيث مت توقيف شخص مع العثور على كمية من املؤثرات العقلية من نوع ليفوتريل قدر كميتها بـ )56800 قرص مهلوس 
02 ملغرام(،  باإلضافة إلى مواد صيدالنية مضرة بالصحة قدرت كميتها بـحوالي )15 ألف قرص صيدالني(، مع حجز كمية معتبرة من السجائر 
األجنبية قدرت كميتها بـ )5500 علبة(، وحجز كمية معتبرة من مواد التجميل واملراهم والدهون واألكسيسوارات األجنبية الصنع،  باإلضافة 

إلى حجز كمية من املواد الغذائية ذات املنشأ األجنبي، ليتم حتويل احملجوزات واملشتبه فيه للمقر وفتح حتقيق يف القضية.
كرزيكة أحمد

تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي بـ »أوقروت«أدرار 

أدرار 
توزيع ألفي طرد غذائي على العائالت المتعففة 
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ف سليم
فإنه  للمديرية  الرسمية  الصفحة  وحسب 
خالل اليوم األول من عيد الفطر وخالل الفترة 
بداية  موعد  زواال  الواحدة  قبل  أي  الصباحية 
املكلفني  الرقابة  أعوان  يجل  الصحي  احلجر 
املداومة  للنظام  التجار  استجابة  مظى  مبعاينة 
املدوامني  التجار  قبل  من  واسعة  استجابة 
الفطر حيث  املعنيني باملداومة طيلة يومي عيد 
التجار  هؤالء  فتح  تظهر  صورا  املديرية  نشرت 

واملقصبات  واملخابز  كالبقالة  التجارية  حملالتهم 
منها  الكبرى  البلديات  املواطنني يف شتى  أمام 

كعنابة، احلجار ، البوني وسيدي عمار.
عشية  كشفت  للتجارة  مديرية  وكانت 
التجار  قوائم  عن  املبارك  الفطر  عيد  حلول 
قامت  حيث  العيد  يومي  باملداومة  املعنيني 
وتعني جتار  البلديات  مقار  وتعليقها يف  بنشرها 
واخلضر   ، املقصبات  املخابز،  الغدائية،  املواد 

التجار  حذرت  حيث  والسميد  والفواكه 
الى  املخالفني من عقوبات ردعية قاسية تصل 
عن  ناهيك  نهائيا  التجاري  السجل  سحب 
الغرامة املالية املعتبرة فضال عن جتنيد العشرات 
مع  بالتنسيق  ميدانيا  للعمل  الرقابة  أعوان  من 
تطبيق  مدى  على  للوقوف  املصالح  مختلف 

برنامج املداومة من طرف التجار املعنيي بها.

خرجات ميدانية ألعوان الرقابة يومي العيد

استجابُة واِسعة من التُّجار لنظاِم الُمداوَمة بعنابة

عنابة  لوالية  الصحة  مدير  أكد 
لفتح  قريبا  التوجه  عن  »محمدالناصردعماش« 
عمار  سيدي  ببلدية  املتواجد  »سيدار«  فندق 

لعالج املصابني بفيروس كورونا.
مؤكدا يف هذا الصدد بأنه إذا إقتضى األمر 
الكبرى  الرياضية  بالقاعات  اإلستنجاد  سيتم 
الطبية  الطواقم  قبل  من  بإستغاللها  املغطاة 
يف  الوباء  من  املصابني  عالج  يف  طبية  والشبه 

املصابني،  عدد  يف  يوميا  املسجل  التزايد  ظل 
وذلك بعد عدم قدرة مصلحتي األمراض املعدية 
رشد  وابن  ضربان  احلكيم  املستشفى  من  بكل 
التكفل بالعدد الكبير للمصابني يوميا زيادة عن 
العشرات من الكشوفات والتحاليل الطبية التي 
التحاليل بإبن  يتم إجرؤوها على مستوى مخبر 
رشد. ويجدر أن والي والية عنابة« برميي جمال 
أول أمس اخلميس على  الدين« كان قد صرح 

حاالت  عدد  بأن  اجلهوية  عنابة  إذاعة  أمواج 
اإلصابة بفيروس كورونا املؤكدة بلغ 171 إصابة 
والسكان  الصحة  وزارة  موقع  أعلن  املقابل  يف 
06حاالت  تسجيل  عن  املستشفّيات  وإصالح 
إلى  للمصابني  االجمالي  العدد  ليرتفع  جديدة 

163 حالة إصابة مؤكدة بوالية عنابة.
ف سليم

من  عنابة  مدينة  أحياء  من  العديد  تعاني 
إهدار  يف  تتسبب  التي  املائية  التسربات  ظاهرة 
ويف  للشرب  الصاحلة  املياه  من  معتبرة  كميات 
تذبذب يف تزود املواطنني مباء احلنفيات ما ينجر 

عنه حالة من االستياء يف اوساط املواطنني.
بحي«  وقع  للمياه  كبير  تسرب  وكان 
انفجار  بعد  البوني  ببلدية  بالصرول  املينيفور« 
أضرارًا  إحلاق  يف  للشرب  الصالح  للماء  أنبوب 
والطرقات  ملنازل  املياه  تدفق  قوة  بسبب  بالغة 
النهج  غرار  على  املاء  تدفق  إليها  وصل  التي 
الرئيسي للحي وسط حالة من االستياء والتذمر 
املدني  واملجتمع  السكان  أوساط  يف  الشديدين 

السلطات  بتدخل  يطالبون  ليال  خرجوا  الدي 
والشروع  املياه  تدفق  توقيف  أجل  من  املعنية 
املشرفة  املقاولة  من  العطب  إصالح  يف  فورا 
جانبها  من  التوزيع  شبكة  جتديد  مشروع  على 
أمس  أعلنت  بعنابة  للمياه  اجلزائرية  مؤسسة 
عن إنتهاء األشغال بشبكة التوزيع على مستوى 
حي املينيفوربالصرول مع إستئناف عملية تزويد 
أكدت  منشور  ويف  الشروب.  باملاء  املواطنني 
صفحات  عبر  للتسرب  فيديو  تداول  بعد  أنه 
التواصل االجتماعي وبعد ظهور تسرب هام يف 
منطقة الصرول وبعد املعاينة من مصاحلها تبني 
مشروع  ضمن  اجلديدة  القناة  مستوى  على  أنه 

املخطط البلدي للتنمية )PCD( وهي مازالت 
يف مرحلة التجارب، وتضيف وحرصا منها على 
الهائلة  الكميات  إهدار  وعدم  املواطنني  سالمة 
من هذه الثروة الثمينة ، فور ظهور التسرب قامت 
واخلزان  املعاجلة  من محطة  باملاء  التموين  بغلق 
2× 1000 م3 الصرول مما اوقف التسرب بصفة 
وعليه  الضائعة،  الكميات  واسترجاع  سريعة 
باشرت املقاولة املسؤولة على إجناز هذه الشبكة 

يف عملية إصالح التسرب. 
ف سليم

يف حصيلة ملصالح األمن بوالية عنابة لشهر 
رمضان املنقضي أعلنت األخيرة أمس عن توقيف 
تدابير  بخرق  قاموا  شخص  أالف   5 من  أكثر 
وإجراءات احلجر الصحي بغير مبرر قانوني طيلة 
أيام ليالي شهر رمضان املبارك.ويف بيان ملصالح 
أمن والية عنابة أكدت أنه خالل شهر رمضان 
املعظم ، يف الفترة املمتدة من 2020/04/24 

إلى 2020/05/23، متكنت قوات الشركة من 
توقيف 5196 شخص ووضع باحملشر 325 مركبة 
القرارات  ملخالفة  وهذا  نارية،  دراجة  و276 
والتدابير االحترازية املتخذة ملجابهة وباء فيروس 
القانونية  اإلجراءات  كافة  إتخاذ  مع   ، كورونا 
الالزمة يف حق املخالفني لتحويل ملفاتهم على 
أمن  مصالح  املختصة.وعليه  القضائية  اجلهات 

ذات  خالل  من  املواطنني  دعت  عنابة  والية 
إلى  املبارك  الفطر  عيد  حلول  مبناسبة  البيان 
ضرورة اإللتزام باإلجراءات والتدابير االحترازية 
املتخذة من طرف السلطات ،وهذا حفاظا على 
تفشي  من  واحلد  عائالتهم  وصحة  صحتهم 

فيروس كورونا.
ف سليم

عنابة
تسخير فندق«سيدار« لعالج مرضى »كوفيد 19«

عنابة
سكان »الصرول« يشتكون ظاهرة تسرب الماء 

عنابة
توقيف 5196 شخصا وحجز 601 مركبة في رمضان 

سجّلت مديرية الّتجارة لوالية عنابة، يوم أمس، استجابة ُتجار التجزئة والجملة لنظام المداومة يومي عيد الفطر 
المبارك بشكل ملحوظ ، وذلك من خالل من أظهرته عمليات المراقبة والمعاينة الميدانية التي قامت بها مصالح 

مديرية التجارة في جميع بلديات الوالية. 

تبسة

تطّوع 10 أطباء لتقديم استشارات 
عبر الهاتف

املديرية  تبسة ، طاقم طبي على مستوى  لوالية  والسكان  الصحة  وضعت مديرية 
االستشارة  أجل  من  املواطنني  تصرف  حتت  األخصائيني،  األطباء  من  مجموعة  يظم 
متطوعني  أطباء   10 لـ  الشخصية  الهواتف  أرقام  وضع  طريق  عن  والتوجيه  واالستفسار 
، وذلك حسب رزنامة توقيت وتخصصات مدرجة يف بيان نشرته املديرية يف صفحتها 

الرسمية على الفايسبوك.
وحسب ما كشف عنه البيان، فقد مت وضع رقم هاتف طبيب واحد لكل اختصاص 
طبي معني، حيث تضمن القائمة طبيب مختص يف جراحة األطفال، وجراحة األورام 

وأمراض الكلى وأمراض اجلهاز الهضمي ، وغيرها من االختصاصات الطبية املهمة. 
باملرضى ومن أجل تطبيق  التكفل األمثل  إطار  الطبية يف  املبادرة  وقد جاءت هذه 

اإلجراءات الوقائية اخلاصة بالتباعد اإلجتماعي يف ظل جائحة كوفيد 19. 
فيروز رحال

تبسة

تسخير 2000 شرطي لتأمين 
المواطنين خالل العيد

األمن  املديرية  سخرت 
 2000 من  أكثر  تبسة  لوالية 
مباشرة  بصفة  عامل  شرطي 
إقليم  كامل  وتأمني  لتغطية 
أجل  من   ، بلدية   28 بـ  الوالية 
مختلف  تطبيق  على  الوقوف 
الرامية  والتنظيمات  القرارات 
املواطنني ،  للحفاظ على سالمة 
املواطنني  وكذا السهر على توعية 
بضرورة ارتداء الكمامات ووسائل 

الوقاية.
باإلعالم  املكلف  كشف 
الضابط حمانة  الوالية  أمن  لدى 
املصالح  مختلف  أن   ، حسني 

الصحي، مت  احلجر  تدخل خالل ساعات   8303 الوالية سجلت حوالي  التابعة ألمن 
خاللها مراقبة 6464 شخص من بينهم 3263 شخص مت اجناز ملفات جزائية ضدهم 
حول مخالفات تتعلق بعدم تطبيق قرارات احلجر ، باإلضافة إلى مراقبة 2073 مركبة مت 
حجز 400 منها من أجل اتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالوضع يف احملشر ، كما مت يف نفس 

السياق مراقبة 195 دراجة نارية وضعت 112 منها يف احملشر. 
 ، من شخصني  ألكثر  بالتجمع  تتعلق  مخالفة   60 من  أكثر  تسجيل  مت  وقد  هذا 
و27 مخالفة أخرى تتعلق بعدم االلتزام مبسافة األمان و04 مخالفات خاصة بالبيع دون 

االلتزام بقواعد السالمة.
أخرى  عمليات  مع  باملوازاة  كانت  العمليات  هذه  مختلف  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
احملالت  وأصحاب  املواطنني  من  التقرب  طريق  عن  والتحسيس  بالتوعوية  تتعلق 
واستعمال مكبرات الصوت اخلاصة مبركبات الشرطة التابعة ألمن الوالية ونشر مطويات 
خاصة بذلك ، بالتنسيق مع مختلف املصالح اإلدارية احمللية والشركاء األمنيني بقطاع 

االختصاص.
فيروز رحال

تبسة

مديرية الشباب والرياضة تنظم 
حملة للتبرع بالدم 

نظمت مديرية الشباب والرياضة لوالية تبسة، حملة تبرع بالدم من طرف إطارات 
بالوالية، وهذا يف  الصحة  قطاع  بالّتنسيق مع  والرياضة  الشباب  قطاع  وموظفي وعمال 
عملية تضامنية بحتة بهدف تدعيم املخزون الوالئي للّدم الذي يشهد نقص حاد تزامنا 

والظروف االستثنائّية التي متر بها البالد. 
والتي   ،« الوالية  بعاصمة  بومدين  هواري  الّشباب  دار   « احتضنتها  التبرع  عملية 
انطلقت بعد اإلفطار أين شهدت إقباال منقطع النظير يف محاولة منهم للوقوف جنبا إلى 
 « السيد  تبسة  لوالية  والرياضة  الشباب  به مدير  ما صرح  املرضى، وحسب  مع  جنب 
اليامن بن صغّير« ، فإن هذه العملية حققت مبتغاها ومساهمة منهم يف تدعيم القطاع 

الصحي بهذه املادة احليوية ، فالقطاع يستعد إلى تنظيمها مرة كل شهر.
الوطني  بالدم، نظمت مديرية األمن  التبرع  ويف ذات السياق، ومواصلة حلمالت 
اليوم ، من أجل  بالدم بني عناصرها يف نفس  للتبرع  تبسة هي األخرى حملة  بوالية 
جمع عدد معتبر من أكياس الدم من كل الفصائل، حيث مست العملية مختلف مصالح 
يف  للمساهمة  بدمهم،  للتبرع  بكثافة  لإلقبال  الشرطة  أعوان  حث  خالل  من  الشرطة 
عالج املرضى ومساعدة من هم يف أمس احلاجة للدم، ملا لهذه العملية من فائدة يف إنقاذ 

األرواح وإعطاء صورة مشرفة جلهاز األمن الوطني.
فيروز رحال
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بعد أن دخلت إيطاليا في المرحلة الثانية للتصدي لوباء كورونا
إقتراح تاريخ 13 أو 20 جوان القادم الستئناف الدوري المحلي

القسم الرياضي
البروتوكول  القدم  لكرة  اإليطالي  االحتاد  وسلم 
على  االتفاق  من  فقط  أيام  بعد  للمباريات،  الطبي 
إجراء التدريبات اجلماعية للفرق، فيما سيتم اتخاذ 

القرار النهائي بشأن البطولة يوم اخلميس املقبل.
»نعمل  تصريحات صحفية  يف  سبادافورا  وقال 
الدوري  مباريات  لبدء  محتملني  موعدين  على 
وأضاف: »وصل  20 جوان«.  أو   13 اإليطالي، يف 
حد  إلى  يشبه  وهو  املوسم،  الستئناف  البروتوكول 
كبير البروتوكول الذي مت االتفاق عليه للتدريب، يوم 

اخلميس«.
وتابع: »هناك مرسوم حكومي يحظر الرياضات 
14 جوان، ولكن ميكن تعديل هذا  التنافسية حتى 
كورونا  فيروس  إصابات  أرقام  استمرت  إذا  التاريخ، 

يف االنخفاض«.
وهناك مخاوف من أن اللعب من دون جماهير 
سيسمح بتزايد أعداد جتمعات املشجعني يف احلانات 
ملتابعة  مغلقة  أخرى  أماكن  يف  التواجد  أو  احمللية 
املشاهدة  الدفع مقابل  املباريات من خالل محطات 

التليفزيونية للقاءات.

وقال الوزير اإليطالي: »يف أملانيا، توصلت شبكة 
سكاي التفاق إلظهار نوع من برامج البث املباشر مع 
»لذلك  وتابع:  مجاني«.  بشكل  األهداف  عرض 
يجب بالتأكيد التفكير يف شيء من هذا القبيل يف 

إيطاليا لتجنب جتمع املشجعني يف احلانات«.
تغييرات  إجراء  إلى  بالفعل  يهدف  أنه  وتابع 
جذرية على نظام كرة القدم يف بالده. أكد سبادافورا: 
»أظهرت هذه احلالة الطارئة بعض القضايا احلاسمة 
إطار إصالح  التي سنواجهها يف  القدم  يف عالم كرة 

عام سيحدث قبل نهاية الصيف«.

الوتارو متمسك 
باالنتقال إلى برشلونة

يفيد  جديد  دليل  عن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
ميالن،  إنتر  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو  األرجنتيني  متسك 

باالنتقال لبرشلونة، الصيف املقبل.
ويضع برشلونة، الوتارو على رأس أولوياته بالصيف، من 
أجل تعزيز خط هجومه الذي تأثر بشدة هذا املوسم، يف غياب 

لويس سواريز، وعثمان دميبلي.
وبحسب موقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن الوتارو 
إنتر ميالن  رفض عرًضا ضخًما )لم يكشف عن قيمته( من 

لتجديد تعاقده.
لكنه   ،2023 صيف  حتى  إنتر  مع  الوتارو  عقد  وميتد 
ميتلك شرطا جزائيا بقيمة 111 مليون أورو، يسري تفعيله يف 

أول أسبوعني من جويلية.
ويسعى إنتر ميالن إلقناع الوتارو بالبقاء مع الفريق وعدم 
التفكير يف الرحيل إلى برشلونة، مع تعويضه براتب خرايف، 
إال أن الالعب متمسك باالنتقال إلى كامب نو، واللعب إلى 

جوار ميسي.

يوفنتوس يحدد سعر هيغواين
حدده  الذي  السعر  عن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
يوفنتوس لبيع مهاجمه األرجنتيني غونزالو هيغواين، يف فترة 
بالرحيل  هيغواين  اسم  وارتبط  املقبلة.  الصيفية  االنتقاالت 
يف  البيانكونيري  رغبة  ظل  يف  الصيف،  هذا  يوفنتوس  عن 

التخلص منه.
بحسب  و
»توتو  صحيفة 
اإليطالية،  سبورت« 
فإن يوفنتوس سيكون 
لبيع  استعداد  على 
هيغواين هذا الصيف 
مليون   18 مقابل 
عدم  لضمان  أورو، 
بيعه يف  من  اخلسارة 

ميزانيته العمومية.
هيغواين  وانضم 
قادًما  يوفنتوس،  إلى 
يف  نابولي،  من 
مقابل   2016 صيف 
أورو،  مليون   90

وينتهي عقده بصيف 2021.
 139 يف  هدًفا   63 احلني،  ذلك  منذ  البيبيتا  وقد سجل 
مباراة، ثمانية منها جاءت يف املوسم احلالي. وأبدى أكثر من 
نيوكاسل  بينها  من  الصيف،  هذا  هيغواين  رغبة يف ضم  ناٍد 
وولفرهامبتون اإلجنليزيني، إضافة إلى ريفربليت األرجنتيني.

ميسي: »بعد أزمتي مع الضرائب فكرت في 
الرحيل عن الكامب نو«

األرجنتيني  كشف 
قائد  ميسي،  ليونيل 
مفاجأة  عن  برشلونة، 
مع  مسيرته  بشأن 
قبل  الكتالوني  الفريق 
ميسي  وقال  سنوات.   4
لـ«راديو  تصريحات  يف 
كتالونيا« أول أمس » عن 
بعد   2016 عام  برشلونة 

أزمتي مع الضرائب«.
»التفكير  وأوضح: 
عن  الرحيل  يف  كان 
وليس  عموًما،  إسبانيا 
توجيه  ومت  برشلونة«. 

تهمة التهرب من الضرائب مليسي ووالده يف الفترة ما بني 2007 إلى 2009، حيث واجه 
ميسي خطر السجن ملدة 21 شهًرا.

بدفع  والده  وعلى  عليه  العقوبة  تخفيف  ومت  احلكم،  ميسي  استأنف   ،2017 عام  ويف 
عقوبة  لتجنب  إسترليني،  ألف   161 والده  دفع  بينما  إسترليني،  ألف   223 بـ  تقدر  غرامة 

السجن 15 شهًرا.
وتابع ميسي: »شعرت بأنني تعرضت لسوء معاملة شديدة. لم أكن أرغب يف البقاء هنا 
)إسبانيا(، ولم أكن أمتلك عرًضا من أي فريق آخر للرحيل، ألن اجلميع كانوا يعرفون رغبتي 
يف البقاء هنا«. وأكد: »كان األمر صعًبا للغاية بالنسبة لي ولعائلتي، ألن الناس ال يعرفون 
الكثير عما حدث«. وعن قراره باالستمرار يف النهاية، قال: »أواًل، بسبب وضعي يف النادي 

وحبي الشديد له، وثانًيا، بسبب ارتباط عائلتي باملدينة وبأصدقائنا هنا«.

تشيلسي يقتحم 
سباق ضم إيكاردي

تعثر  الستغالل  تشيلسي  يسعى 
سان  باريس  مع  ميالن  إنتر  مفاوضات 
امليركاتو  يف  قوية  صفقة  لعقد  جيرمان، 
صحفي  لتقرير  وفقا  املقبل،  الصيفي 

إجنليزي.
ويتعلق األمر بالنجم األرجنتيني، ماورو 
سان  مع  املوسم  هذا  لعب  الذي  إيكاردي، 
جيرمان معاًرا من إنتر ميالن، حتى الصيف، 

مع أحقية الشراء نظير 70 مليون أورو.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن تشيلسي اقتحم سباق ضم إيكاردي، الذي 

يشمل أيًضا يوفنتوس ونابولي.
الباريسي،  إنتر ميالن والنادي  اللندني استغالل اخلالف احلالي، بني  النادي  ويحاول 
على سعر الصفقة، حيث عرض سان جيرمان ضم إيكاردي مقابل 50 مليون أورو، باإلضافة 
إلى 10 ماليني كإضافات. لكن النيراتزوري رفض هذا العرض، ومتسك بأن تقترب األموال 

املعروضة من 70 مليونا، شاملة اإلضافات.

أنغويسا يرد على تكهنات انتقاله 
لريال مدريد

تربطه  التي  التكهنات  على  أنغويسا  زامبو  أندريه  الكاميروني  علق 
بانتقال غير متوقع لصفوف ريال مدريد خالل فترة االنتقاالت املقبلة. 
)دوري  اإلجنليزي  األولى  الدرجة  بدوري  املنافس  فولهام،  نادي  وميلك 

البطولة(، عقد أنغويسا.
ويقضي أنغويسا املوسم احلالي، املتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا 
ظهر  اإلعارة، حيث  سبيل  على  اإلسباني  فياريال  فريق  مع  املستجد، 

بشكل جيد للغاية معه.
وساهم أداء أنغويسا »24 سنة« الالفت مع فياريال يف إثارة تكهنات 
من جانب الصحافة احمللية بإمكانية انتقال للريال، لكنه شدد على عدم 
صحة تلك التقارير، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اتصال معه بشأن 

انتقال محتمل.
وصرح الالعب الكاميروني يف حديث بالفيديو أجراه لشبكة )كانال 
بلس سبور أفريك( الفرنسية: »ال ميكنني تأكيد أي شيء على اإلطالق. 
أنا لست شخًصا يقرأ أو يستمع إلى الشائعات«. وأضاف أنغويسا: »لدي 
اتفاق مع وكيلي يقضي بإدارته كل شيء من حولي وأنا أركز فقط على 
امللعب. يف نهاية املوسم، سنقوم بتقييم وضعنا ومعرفة ما إذا كان هناك 
أي شيء مثير لالهتمام«. وتابع أنغويسا: »ال ميكنني القول إنه كان هناك 

أي اتصال مع أي شخص«.
الفرنسي،  مارسيليا  أوملبيك  فريق  مع  مسيرته  أنغويسا  زامبو  بدأ 
حيث خاض معه أكثر من 100 مباراة قبل أن ينتقل مبقابل مادي كبير 

إلى فولهام يف صيف 2018.
ولم يقدم الالعب املستوى املأمول لالرتقاء بسعره حيث عانى فريقه 
للهبوط  دفعته  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  بطولة  يف  املتعثرة  النتائج  من 

للدرجة األولى.
ويحتل فولهام املركز الثالث حاليا يف ترتيب دوري البطولة، حيث 
املركز  صاحب  ألبيون،  بروميتش  ويست  خلف  نقاط   6 بفارق  يتأخر 

الثاني، املؤهل مباشرة للدوري اإلجنليزي املمتاز.
يذكر أن أنغويسا لعب 25 مباراة مع فياريال هذا املوسم، حيث أحرز 
هدفا وحيدا بجانب قيامه بتمريرة حاسمة مع الفريق الذي يحتل املركز 

الثامن حاليا يف ترتيب الدوري اإلسباني.

الليغا تؤجل عودة التدريبات 
الجماعية الكاملة

بعودة  الليغا  رابطة  قرار  تأجيل  إسباني، عن  تقرير صحفي  كشف 
تدريبات األندية اجلماعية بشكل كامل أمس اإلثنني، كما كان متوقًعا. 
وبحسب إذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، فإن احلكومة رفضت السماح 
بهذا القرار، وسيتعني على األندية ممارسة التدريبات يف مجموعات بحد 

أقصى 14 العًبا يف كل مجموعة.
وأضافت: »مت التوصل إلى هذا االتفاق، بعد مفاوضات بني الليغا 
ووزارة الصحة، وهي خطوة أخرى على طريق عودة البطولة، على الرغم 
من توقع الفرق أنها ستكون قادرة على التدرب بشكل كامل وطبيعي«.

وقررت احلكومة عودة النشاط الرياضي يوم 8 جوان املقبل، وُتخطط 
رابطة الليغا استئناف املوسم يوم 11 من الشهر نفسه بداربي األندلس، 

بني إشبيلية وريال بيتيس.

شفاينشتايغر: »أتمنى حصول 
غوتزه على فرصة أفضل«

أعرب جنم كرة القدم األملاني السابق باستيان شفاينشتايغر العب 
بايرن ميونخ سابقا عن أمله يف انتقال زميله السابق ماريو غوتزه إلى ناٍد 

يستطيع احلصول فيه على فرصة أفضل للمشاركة يف املباريات.
وتأكد رحيل غوتزه 27 عاما عن صفوف بوروسيا دورمتوند األملاني 

بنهاية املوسم احلالي بعدما أعلن النادي أنه لن يجدد عقده.
وأشار شفاينشتايغر، الذي كان العبا يف صفوف املنتخب األملاني 
)مانشافت( عندما سجل غوتزه هدف الفوز للفريق على األرجنتني 1-0 
يف نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، إلى أن هذا النادي اجلديد ليس 

بالضرورة أن يكون أفضل ناد يف أوروبا.
وأوضح شفاينشتايغر، يف برنامج »سبورتس شو« على شبكة »إيه 
آر دي« التلفزيونية األملانية أن غوتزه اآلن يف السابعة والعشرين من عمره 
يف  أنه  يعني  ما  والعشرين  الثامن  ميالده  بعيد  االحتفال  من  ويقترب 

أفضل سنوات مسيرته الكروية.
أعلن  دورمتوند  بوروسيا  لنادي  الرياضي  املدير  زورك  مايكل  وكان 
اخلبير  ويرى  احلالي.  املوسم  نهاية  بعد  الفريق  مع  يستمر  لن  غوتزه  أن 
التلفزيوني لوثار ماتيوس أن انتقال غوتزه إلى هيرتا برلني سيكون له مفعول 
السحر. وقال ماتيوس على شبكة »سكاي« إن غوتزه سيرفع من مستوى 
خارج  لناد  غوتزه  ينتقل  أن  يرجح  هذا،  ورغم  برلني.  هيرتا  يف  اللعب 

أملانيا، ويبدو روما اإليطالي خيارا ممكنا.

حدد فينتشينزو سبادافورا وزير 
الرياضة اإليطالي موعدين جديدين 
مقترحين الستئناف بطولة الدوري 
المحلي. ودخلت إيطاليا فعليا في 
المرحلة الثانية للتصدي لوباء 
فيروس كورونا المستجد، حيث 

انخفضت الوفيات والحاالت الجديدة 
اليومية منذ عدة أسابيع.
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أخبار الرياضات

رئيس اللجنة الطبية لالتحادية الجزائرية لكرة القدم، دمارجي:

»من المستحيل استئناف الموسم بالنظر للوضعية الصحية الحالية«

القسم الرياضي
اجلماعية  التدريبات  استئناف  املستحيل  »من  قائال  دمارجي  وصرح 
 160 متوسط  يوميا  نسجل  احلالية.  الصحية  الوضعية  إلى  بالنظر  واملنافسة 
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. بصراحة ال أرى كيف سنلعب الكرة مجددا، 
األقل  على  التحضيرات  من  أسابيع  ستة  إلى  بحاجة  الفرق  أن  خصوصا 

السترجاع الالعبني معاملهم«.
احتمال  ملناقشة  والرياضة  الشباب  وزارة  مبقر  مؤخرا  اجتماع  عقد  ومت 
استئناف املوسم الكروي، بحضور ممثل االحتادية، رئيس الرابطة احملترفة عبد 
الكرمي مدوار وممثل للمركز الوطني للطب الرياضي، لكنهم لم يتخذوا أي قرار، 

متفقني على أن الرؤية ستكون أكثر وضوحا بعد رفع تدابير احلجر الصحي.
وتعد هذه ثاني خرجة إعالمية للدكتور دمارجي خالل أسبوع، مجددا 
مارس  منتصف  منذ  املعلقة  الوطنية  البطولة  استئناف  إمكانية  حول  تشاؤمه 
الفارط. وأضاف املتحدث »التعليمة اجلديدة التي نشرت يف اجلريدة الرسمية، 
بخصوص إجبارية ارتداء الكمامات يف األماكن العامة، من شأنها التأثير على 
بروتوكول االستئناف. هناك من طالب بتطبيق النموذج األملاني يف اجلزائر بعد 
عودة مباريات البطولة األملانية نهاية األسبوع الفارط دون جمهور )أول بطولة 
النظام  منتلك نفس  أننا ال  لهم  أقول  أزمة كورونا(، لكن  بعد  كبيرة تستأنف 

الصحي وال نسبة الوعي«.

وعلقت جميع البطوالت والتظاهرات الرياضية الوطنية منذ 16 
الوزارة الوصية بسبب تفشي جائحة كورونا  مارس املاضي بقرار من 
فيروس، مع اإلشارة أن احتاديتي السباحة والريغبي قررتا مؤخرا إيقاف 

منافسات املوسم الرياضي احلالي نهائيا.
)الفاف(  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  أن  بالذكر،  جدير 
شاركت يف اجتماع عمل يضم خمس احتاديات افريقية ممثلة بأمنائها 
العامني أين مت التطرق إلى امكانية استئناف منافسات موسم -2019
2020 التي مت إيقافها بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد، حسب 

ما نشرته الهيئة الفدرالية، عبر موقعها الرسمي.
وبعد مناقشات وتبادالت مثمرة، توصل األمناء العامون خالل 
القدم احلالي  إلى ثالثة سيناريوهات محتملة ملوسم كرة  اجتماعهم 
املنافسة  استمرار  األبيض،  املوسم  يف  تتمثل  والتي   2019-2020

بعد رفع احلجر الصحي وتنظيم دورة اللقب والبقاء.
للكونفدرالية  العام  األمني  على  االقتراحات  هذه  وستعرض 
إذا  رأي  وتقدمي  االعالم  أجل  من  )الكاف(  القدم  لكرة  االفريقية 

استلزم األمر.
الوقت  يف  سعد  محمد  العام  بأمينها  ممثلة  الفاف  وكانت 
لالحتادية  العام  )األمني  بانلوك  جامني  بن  من  كل  فيه  حضر  الذي 

السنغالية(،  لالحتادية  العام  )األمني  سيسي  ساح  فيكتور  الكاميرونية(، 
كوفوغي  موريس  وأكوا  املالية(  لالحتادية  العام  )األمني  سانغاري  إبراهيما 

)األمني العام لالحتادية الغينية(.

مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي:
»تجربتي مع الوفاق كانت ناجحة وأطمح لتدريب منتخب تونس«

حقق املدرب التونسي نبيل الكوكي مسيرة متميزة مع وفاق 
العالم،  بلدان  معظم  يف  الكروي  النشاط  توقف  قبل  سطيف، 
بسبب فيروس كورونا املستجد، ما جعل عديد األندية من تونس 

ومن خارجها ترغب يف التعاقد معه.
حيث  ناجحة  كانت  الوفاق  مع  جتربته  ان  الكوكي  وكشف 
املقاييس،  بكل  ناجحة  كانت  الوفاق  مع  »جتربتي  قائال  صرح 
فحني تسلمت املهمة، كان الفريق يف املركز األخير، ولكن بعد 
اجلولة الـ22، وقبل توقف النشاط، كنا يف املركز الثاني على بعد 
3 نقاط من املتصدر، كما أننا يف سباق الكأس وضعنا قدًما يف 
للحكم على جتربتي  النتائج وحدها تكفي  النهائي. هذه  نصف 
مع وفاق سطيف، كما أنني صعدت 4 العبني شباب باتوا اليوم 
من جنوم الفريق.« كما أضاف »ننتظر صدور قرار االحتاد اجلزائري 
املسابقتني  إكمال  تقرر  وإذا  احلالي،  املوسم  مستقبل  بخصوص 
فإننا سنضع كل ثقلنا من أجل املراهنة على لقب الدوري ولقب 

الكأس، ودون مبالغة أقول إن حظوظ وفاق سطيف وافرة العتالء منصة التتويج.
وبالنظر إلى ما قدمناه يف 2020 خضنا 12 مباراة، لم نتذوق فيها طعم الهزمية حيث فزنا يف 10 مباريات وتعادلنا مرتني فقط، وهنا البد أن أنّوه بالدور 

الكبير الذي يلعبه جمهور وفاق سطيف يف االرتقاء بفريقه نحو األفضل.«
وبخصوص العروض التي تلقاها من بعض الفرق، بعد جناحه مع وفاق سطيف علق قائال »أنا أسمع كل العروض، لكن مهما كانت أهمية العروض 
املغرية التي وصلتني فإن األولوية ستبقى لوفاق سطيف، ألنه ميلك مشروًعا رياضًيا طموًحا يريد من خالله إعادة الوفاق للبروز على املستوى اإلفريقي«. 
ليضيف »صراحة أشعر بالراحة يف وفاق سطيف، والنتائج الطيبة التي حققتها مع الفريق جعلت إدارة النادي تتشبث بخدماتي، وفاحتني رئيس النادي فهد 

حلفاية يف موضوع متديد عقدي الذي ينتهي بنهاية املوسم، لكن مع حلول الوباء توقفت احملادثات خصوصا أنني متواجد يف تونس منذ شهرين«.
يف سياق حديثه، كشف الكوكي مستوى الدوري اجلزائري، ال يختلف كثيرا عن مستوى الدوري التونسي مبا أن العقلية متقاربة »أعتبر أن املستوى طيب 
يف املجمل، وخوض جتربة يف الدوري اجلزائري مع فريق يف حجم وفاق سطيف سيضيف الكثير لسجلي التدريبي. أطمح إلى تدريب منتخب تونس ألنه 

سيكون شرفا كبيرا لي، وإن شاء اهلل تتاح لي الفرصة ذات يوم، ألكون مع منتخب نسور قرطاج كمدير فني بعد أن كنت يف صفوفه كالعب.

اختتمت عشر بطوالت من القسم الشريف وقبل الشريف على مستوى الرابطات الوالئية لكرة القدم، منافسات موسم -2019
2020 بتتويج البطل، حسب ما أفادت به االحتادية اجلزائرية لكرة القدم.

ويتعلق األمر بكل من واليات أم البواقي )شريف(، بجاية )قبل شريف(، بسكرة )شريف وقبل شريف(، تلمسان )قبل 
شريف(، سطيف )شريف وأول مجموعة قبل شريف(، عنابة )شريف وقبل شريف(، املدية )شريف(، بومرداس )قبل شريف(، 
الوادي )قبل شريف(و تيبازة )شريف(. باملقابل لم تتم إقامة بطولتي كل من واليتي تندوف وتيسمسيلت، وفق نفس 

املصدر.
وحتسبا إلجتماع املكتب الفيدرالي املقبل، ستحدد جلنة تنسيق الرابطات وقسم الرابطات وضعية كل رابطات 

القسم الشريف وقبل الشريف على مستوى الرابطات الوالئية.
ويبدو أن 19 بطولة ستكون معنية مبقابالت دورة اللقب، بينما ستخوض 3 بطوالت مباراة فاصلة، وهي واليات 

قاملة، إيليزي وعني تيموشنت، يف حني ستتواصل 14 بطولة بلعب ما بني 1 جولة و 4 جوالت.
أوضحته  البطوالت، حسبما  هذه  على مصير  املصادقة  على  ويعمل  الوضعية  هذه  الفيدرالي  املكتب  وسيدرس 

االحتادية عبر موقعها الرسمي.
وُعلقت جميع البطوالت والتظاهرات الرياضية الوطنية منذ 16 مارس املاضي بقرار من وزارة الشباب والرياضة بسبب 
تفشي جائحة كورونا، مع اإلشارة أن احتاديتي السباحة والريغبي قررتا مؤخرا إيقاف منافسات املوسم الرياضي احلالي نهائيا.

الفاف تعلن عن اختتام 10 بطوالت من القسم الشرفي وقبل الشرفي

اعتبر رئيس اللجنة الطبية لالتحادية الجزائرية لكرة القدم، جمال الدين دمارجي، أنه من المستحيل استئناف 
التدريبات الجماعية والمنافسة بالنظر إلى العدد المتزايد من حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بالجزائر.

أكد أن النادي السطايفي لن يتضرر بقضية، حلفاية

أعراب: »لن نسمح بوصول قضية 
توري إلى الفيفا«

حرص  سطيف،  وفاق  نادي  إدارة  مجلس  رئيس  أعراب،  الدين  عز  أكد 
مكتبه على إنهاء أزمة الالعب املالي مليك توري، قبل وصولها إلى أروقة االحتاد 

الدولي لكرة القدم.
مع  كثيرا  عانى  السطايفي  »النادي  أعراب  وقال 

الالعبني األجانب يف السابق، وهذا األمر دفعنا إلى 
وصولها  قبل  توري  قضية  لتسوية  بسرعة  التحرك 
حريصة  الوفاق  »إدارة  وأضاف  الفيفا«،  إلى 
بكل  عنه  والدفاع  النادي،  مصالح  حماية  على 
ما أوتيت من قوة، وأؤكد أن الفريق لن يتعرض 
ألي عقوبة سواء يف قضية توري، أو قضية املدير 

أن  لنا  أكد  »حلفاية  وختم  حلفاية«،  فهد  العام 
أبدا  يتضرر  لن  الوفاق  أن  وأؤكد  مفبرك،  التسجيل 

بسبب القضية، إذا أثبتت التحقيقات صحة التسريب، 
فقوانني االحتاد الدولي واضحة يف هذا الصدد«.

باليلي يتجه لإلحتراف في أوروبا
يبدو أن مغامرة الدولي اجلزائري، يوسف باليلي، يف الدوري السعودي 
للمحترفني مع فريق أهلي جدة قد تنتهي يف امليركاتو الصيفي القادم. 

حيث كشف موقع »ديزاد فووت« أن إبن مدينة وهران يتواجد يف مفكرة 
العديد من األندية الفرنسية البلجيكية وحتى اإلسبانية. املوقع املذكور 
لم يكشف أسماء األندية الراغبة يف ضم باليلي لكنه أكد أن ما قدمه 

اآلخير خالل كان 2019 لقي اعجاب هاته الفرق. ويرتبط العب 
املنتخب الوطني بعقد مع أهلي جدة إلى غاية صيف 2022.

أهلي جدة السعودي مهتم بصفقة بن عيادة  
علم  أن نادي أهلي جدة السعودي، اقترب كثيًرا من إبرام صفقة جديدة، 
خالل امليركاتو الصيفي املقبل. ووصلت مفاوضات أهلي جدة لضم العب شباب 
قسنطينة، حسني بن عيادة ملراحل متقدمة، من أجل دعم اجلبهة اليمنى للفريق.

خدماته  على  للحصول  عربي،  فريق  من  أكثر  باهتمام  عيادة  بن  ويحظى 
األندية  رأس  على  املصري،  الزمالك  ويأتي  قسنطينة.  من شباب  الصيف  هذا 
التي تهتم بضم حسني بن عيادة، فضاًل عن احتاد العاصمة. وال شك أن تواجد 
يف  مهًما  دوًرا  يلعب  جدة،  أهلي  صفوف  يف  باليلي  يوسف  اجلزائري  الدولي 

استقطاب بن عيادة.



12
أخبار الثقافة

سألها: خلضر بن يوسف

يف  واألدبّي  الثقايف  الوسط  يعرف 
متّيزت  شبابّية،  ثورة  األّيام  هذه  اجلزائر 
دّل  وإن  هذا  كثيرة،  بأقالم  وتفردت 
يشهد  بدأ  املجتمع  أّن  على  يدّل  فإّنا 
فنيا   ووعيا  فكريا  ونضًجا  ثقافية  صحوة 
بني  ومن  املتقّدم،  العالم  ضمن  ليكون 
الصاعدين  الّطموحني  الّشباب  هؤالء 
الرتب  وأشرف  املعالي  إلى  والطامحني 
»بلقيس  لكم  اخترنا  وثقافة،  فكرا 
زدادرة« صاحبة كتاب »املستذئبة« كاتبة 
شابة يف السابعة عشر من عمرها ُعرفت 
وحبها  بالكتابة  وشغفها  باألدب  بولعها 

للتأليف ورغبتها يف تسلق سلم النجاح.

لو حتدثينا عن بداياتك يف 
الكتابة ومتى دون قلمك أول 

نص؟
لتحريك  األولى  البدايات  كانت 
كانت  التاسعة،  بسن  امليدان  أناملي يف 
حصص  يف  املشاركة  عبر  انطالقاتي 
يف  الشباب  لدور  ومنشطة  إذاعية 

املناسبات.

املعوقات جزء يف مسار أي كاتب 
شاب هل واجهت صعوبات يف 

بداياتك وكيف تغلبت عليها؟
مبا  الصعوبات  من  الكثير  واجهت 
أني كنت أعاني من فوبيا اجتماعية أي 
واملواجهة  والناس  االكتظاظ  من  اخلوف 
اخلشبة  على  للوقوف  عانيت  فقد 
تغلبي  وكان  إلبداعي  العنان  وإطالق 
عليها مبساعدة الوالدة التي عانت بدورها 
والضمور  اخلجل  قوقعة  من  إلخراجي 

النفسي.

هل وجدت دعًما نفسّيا ومالّيا 
من وسطك؟

من  واملعنوي  املادي  الدعم  تلقيت 
توارثت  التي  والدتي  خصوصا  العائلة، 
أحب  أني  علما  منها،  الكتابة  جنات 

الكتابة يف مجال الشعر وأطمح للرواية.

من هو الكاتب اّلذي وجدَت أّنك 
تأّثرت به؟

من  بي  تأثيرا  األكثر  الكاتب 
اجلاهلية املتنبي وما أكثر املتأثرين به ومن 

املعاصرين أحمد خالد مصطفى.

ما هي الكتب اّلتي تعتقدين 
أّنها ساهمت يف بناء شخصّية 

الكاتب داخلك؟
بناء  يف  ساهمت  التي  الكتب  من 
»ال  وكتاب  انتيخرستوس  شخصيتي 
حتزن«، »ليتني امرأة عادية« والكثير من 

الكتب الراقية.

كتابك »املستذئبة« ما اّلذي 
ألهمك لكي تكتبيه وما داللة 

الذئب يف كل هذا؟
بحيث  فطري  هوس  هو  اإللهام 
من  وتغذت  ظرويف  مع  الكتابة  خلقت 
هي  كتاباتي  يف  الذئب  وداللة  أناملي 
طبيعته وتصرفاته، حيث أنه مميز بصفاته 
عن باقي احليوانات، كذلك أمر الكاتب 
ويشبه  بأحاسيسه  الناس  سائر  عن  مميز 
وقصدت  البشر،  أخالق  نبل  تصرفاته 
كإلهام  القمر  اكتمال  ليلة  باالستذئاب 
االختيار  ووقع  الكلمات،  متلك  غريزي 
وقوة  املعنوية  لداللته  العنوان  هذا  على 

صداه يف الواقع.

ما هي مشاريعك وطموحاتك 
املستقبلية على املستويني 

الشخصي واإلبداعي؟
الطموحات الشخصية غير محدودة، 

البكالوريا وعلى  التوفيق يف شهادة  أولها 
إيصال  يف  النجاح  اإلبداعي  املستوى 

األفكار والرساالت املتداولة يف كتابي.

كلمة أخيرة للقراء واجلريدة؟
الشكر  خالص  أقدم  األخير  يف 
كامل  وإعطاء  الغراء  جلريدتكم  والتقدير 
وإبداء  املواهب  لنماء  املمكنة  املساحات 

املكبوتة منها.
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بهدف دّعم قلعة التكوين الفني
المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري يطلق موقعه 

أطلق املعهد العالي ملهن فنون العرض والسمعي البصري، 
الفني  التكوين  قلعة  ليدّعم  أتى  الذي  اجلديد  الرسمي  موقعه 
إلكترونية ممّيزة تتيح عدة خدمات،  بّوابة  يف اجلزائر من خالل 

وتتموقع كجسر كبير بني املعهد ومتابعيه.
ويف بيان صحفي حصلت عليه »أخبار الوطن«، أبرز محمد 
بوكراس مدير املعهد أّن إطالق املوقع اجلديد أتى ليقترن بإحياء 
الذكرى الـ64 إلضراب الطالب اجلزائريني يف 19 ماي 1956، 

واستحضار اجلزائر ملاثر ثورة األقالم.
وأنشطة  اشتغاالت  بسائر  تعنى  أقسام  عدة  املوقع  وتضمن 
قاعدة  املوقع  يتضمن  كما  باجلزائر؛  الفني  للتكوين  قلعة  أعرق 
بيانات تشمل تاريخ املؤسسة منذ شعلة التأسيس عام 1964، 
املعهد؛ فضال  التعريف مبختلف تخصصات وبرامج  إلى  إضافة 

عن النظام الداخلي والفريق البيداغوجي.
وما  املعهد  ملستجدات  مستمرة  انية  مواكبة  املوقع  ويتيح 
يتصل بدروب املسرح والثقافة، كما يحرص على توثيق ذاكرة 
ووسائط  صور  وألبومات  نوستاجلية  تقارير  سلسلة  عبر  املؤسسة 
وحتتفي  املعهد  خريجي  ومذكرات  سير  تدون  بصرية  سمعية 

بإبداعات الطالب وصناع الوهج الفني يف اجلزائر.
خطوة  يعد  اجلديد  املوقع  إطالق  أّن  إلى  بوكراس  ونّوه 

متجددة يف سياق تطوير وتعميق أدوار املعهد على درب تفعيل 
الفني  والفعل  الفكر  لبنات  وترسيخ  التكوينية؛  ملنظومته  أكبر 

األكادميي البّناء.
الفنية  والعائلة  واألساتذة  بالطالب  املوقع  إدارة  وأهابت 
الكبيرة، للتفاعل وتدعو اجلميع للتعبير عن قناعاتهم وأفكارهم 
املثمر  مبنتهى احلرية وعلى نحو حضاري راق ملتزم بقيم احلوار 
األفكار  إنضاج  يف  يسهم  مبا  والرؤى،  االراء  احترام  وقواعد 
والطروحات ويتيح تعميق النقاش وتقدمي اإلضافة املرجتاة لراهن 

وقادم املعهد.

تتكون من 20 حلقة وتبث على صفحات التواصل االجتماعي
سلسلة »نسمات من تاريخ وتراث 

والية بومرداس« قريبا
لوالية  الثقافة  مديرية  تشرع 
بومرداس، خالل األيام القليلة املقبلة، 
يف عرض سلسلة ثقافية بعنوان »نسمات 
من تاريخ وتراث والية بومرداس« على 

صفحات التواصل اإلجتماعي.
وبهذا اخلصوص، أوضحت مديرية 
الثقافة بالوالية أن برنامج »نسمات من 
تاريخ وتراث والية بومرداس« هو عبارة 
عن سلسلة ثقافية من 20 حلقة، تروي 
العصور،  عبر  للوالية  احمللي  التاريخ 
عدد  كل  يف  السلسلة  ستتطرق  حيث 
والال  املادي  بنوعيه  احمللي  التراث  إلى 

مادي.
وأضافت أن هذه السلسلة الثقافية التي ستعرض قريبا على صفحات التواصل 
التعرف على  للمشاهدين من  ويوتيوب، ستسمح  فايسبوك  االجتماعي مبوقعي 
التاريخية التي مرت على والية بومرداس، مع االستشهاد باملواقع  أبرز احملطات 
احلقب  تلك  على  شاهدة  الزالت  والتي  األخيرة،  هاته  بها  تزخر  التي  األثرية 
مثل: قصبة دلس العريقة، مرسى الدجاج بزموري، زاوية سيدي عبد الرحمان 
الثعالبي بيسر، إلى جانب عديد املواقع التي الزالت تصارع من أجل البقاء رغم 

اإلهمال والتخريب الذي تتعرض له على أيدي مجهولني.
من جهة أخرى، أشارت ذات املصادر أن السلسلة تعد فكرة وإخراج املخرج 
السينمائي صالح بوفالح، وستقدمها وجوه ثقافية بارزة بالوالية تزامنا مع احلجر 
اجلزائر  تفشت يف  التي  العائالت بسبب جائحة كورونا  فيه  تقبع  الذي  املنزلي 

خالل األشهر األخيرة.
سميرة مزاري

بمشاركة الفنانة الجزائرية أمال زان
إحياء يوم إفريقيا العالمي على أنغام 

الموسيقى عبر الشبكة العنكبوتية
من  فنان  مئة  حوالي  يحيي 
بينهم  من  العالم  ربوع  كامل 
اجلزائرية أمال زان هذه السنة عبر 
إفريقيا«  »يوم  العنكبوتية  الشبكة 
الذي سيخصص للتحسيس حول 
مخاطر جائحة كورونا والتحضير ملا 

بعد الفيروس.
اجلزائرية  الفنانة  وتنضم 
اإلتنو-بوب  نوعي  يف  املتألقة 
حركة  عليه  يطلق  ما  إلى  والروك 
الـ«وان« )أو الشبكة العاملية أفرو( 
يوم  سبة  مبن  تنظيمها  يتم  التي 
من  مايو   25 لـ  املصادف  إفريقيا 
كبير  عدد  جانب  إلى  سنة،  كل 
وآخرين  السمراء  القارة  فناني  من 
الكاريبي  جزر  من  ينحدرون 

وأمريكا الالتينية.
يف  زان  أمال  الفنانة  وتضم 

2013، وكليبا  مبفردها سنة  فيه  الذي غنت  ألبومها األول  الفني  سجلها 
بعنوان »الوردة« وآخر »ثالثة زهوة ومراحة« أنتجتهما سنة 2015، وكليب 

أخير لها سنة 2020 يحمل عنوان »جسور«.
أوروسمان«  »سامية  التونسيني  الفكاهيني  اجلزائرية  املغنية  وسيرافق 
و«أشرف الشرقي«، إلى جانب الفنانني املالي »سليف كايتا« والسينيغالي 

»يوسو نـدور« راعي التظاهرة.
ويوكد »ندور« أن أشغال هذه املبادرة ستجري على مدار اليوم وتبث عبر 
وسائل التواصل االجتماعي مع اإلشارة إليها بالرمز هاشتاغ »أنا مع الـوان« 

باللغتني الفرنسية واالجنليزية، ويتخللها عرض ملدة ساعتني.
ويضيف راعي هذه التظاهرة أن الهدف من هذا احلدث يكمن يف بادئ 
األمر يف »حتسيس السكان« بضرورة مجابهة اجلائحة، ولكي نقول أيضا أن 
»ال شيء سيكون كما كان عليه من قبل« يف عديد املجاالت، مبرزا أن 
الثقافة التي أثرت فيها األزمة الصحية بدرجة كبيرة »ال ينبغي أن ترمى يف 

ذاكرة النسيان يف عالم ما بعد اجلائحة«.
وسيشكل هذا احلدث فرصة للوقوف على »ذكرى« عميدين من أعمدة 
املوسيقى اإلفريقية واللذين فارقا احلياة مؤخرا أال وهما عازف الساكسفون 

»مانو ديبانغو« الذي أصيب بفيروس كورونا وعازف الطبول »توني ألني«.
ق.ث

الكاتبة الشابة بلقيس زدادرة لـ »أخبار الوطن«:

الكتابة ساعدتني على التخلص من 
مرض الفوبيا االجتماعية

قالت الكاتبة بلقيس زدادرة لـ »أخبار الوطن« أنها واجهت الكثير من الصعوبات إلصابتها بمرض الفوبيا االجتماعية الذي 
واجهته في حياتها بإطالق العنان اإلبداعي نحو الكتابة التي وجدت فيه مالذها ألحالمها ومسعى لطموحاتها.
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ابتسام بوكثير

عيد من غير صالة
ويف ظرف تاريخي لم تشهد اجلزائر  له  مثياًل من قبُل يف 
السنني املاضية، لم يتمكن الناس  أداء صالة العيد يف املساجد 
والساحات، ليتبادلوا التهاني والتبريكات بحلول العيد وتوزيع 
التمر واحللويات حيث إن كل جوامع مختلف الواليات مغلقة 
منذ مارس املاضي إال لألذان، للحد من تفشي فيروس كورونا.

املنزلي  احلجر  التزام  وقرارات  اجلائحة  استمرار  ظل  ويف 
الناس  سيصلي  العيد،  أيام  خالل  اجلزائر  يف  التجول  وحظر 
صالة عيد الفطر يف بيوتهم مع التكبير والتلبية التي قد ترفعها 

املساجد عبر مكبرات الصوت.
  ولن يتمكن اجلزائريون  أيضًا من زيارة املقابر بعد صالة 
قبور  زيارة  خالل  من  ذلك،  البعض  يعتاد  حيث  العيد، 
األقارب واألصدقاء من الراحلني، لقراءة القرآن والدعاء لهم.

ولكن قد يتيح اجتماع العائلة املصغرة لصالة العيد بعض 
األجواء السابقة، عبر ترديد التكبيرات بصوت مرتفع، والدعاء 

للراحلني وتبادل التهاني والتبريكات بني بعضهم وبعض.
 معايدات  إلكترونية

والعناق  والتقبيل  باليد  املصافحة  ألغى »كورونا«  أن  ومنذ 
بني األصدقاء واألقارب للحد من انتشار الفيروس بني الناس 
قبل أشهر، ما زال األمر غير متاٍح يف العيد لتبادل التبريكات 

والتهاني، وسيقتصر ذلك على املعايدات اإللكترونية.
ويف ظل وجود الهواتف الذكية وتطبيقات الرسائل الفورية، 
ووسائل التواصل االجتماعي، ستكون هناك إمكانية للتواصل 
اإللكتروني واالفتراضي، بشكل مجاني وسريع، عبر إرسال 
النصوص  خالل  من  متعددة،  بطرق  العيد  بحلول  التهاني 
املكتوبة أو الصور أو مقاطع مصورة، حيث كانت هذه املعايدات 
تفيد املغتربني واملسافرين أكثر قبل زمن كورونا، يف حني أنها 
تقع يف حي  التي  والبيوت  اجليران  بني  عامة حتى  أصبحت 

واحد.
بني  املرئية  حتى  أو  الصوتية  االتصاالت  تتوقف  ولن 
يزال  وال  املترابطة،  االجتماعية  العالقات  حيث  العائالت  

للروابط العائلية مكانها املتقدم.
ث كرمي ، جلريدة  »اخبار الوطن ، عن العيد خالل فتر  وحتدَّ
ةالوباء، وتوقَّع أن عادة تبادل الزيارات األسرية ستختفي كما 
اختفت مع بداية شهر رمضان، وأن جميع العادات والتقاليد 
العم  أبناء  وأن  الهاتف،  عبر  ُبعد«  »عن  عادات  إلى  حتولت 
واخلال واألقرباء واألصدقاء بات من الصعب عليهم التجمع 
ليلة العيد أو تناول الطعام معًا، بسبب اإلجراءات االحترازية 

ملواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه ألول مرة يف حياته على مدار 38 سنة، لن 
اختفاء  بسبب  إليها  احلاجة  لعدم  ؛  يشتري مالبس جديدة 

مظاهر العيد.
فيما رأى عمي السعيد  أن عيد الفطر سيكون مختلفًا عن 
األقرباء  بني  األسرية  الزيارات  سُتمنع  »إذ  السابقة،  األعياد 
أفراد  ثقافة  وستتغير  والذبائح،  الوالئم  وإقامة  واألصدقاء 
والتقاليد  العادات  إن  حيث  وتقاليدهم،  وعاداتهم  املجتمع 

واحد،  منزل  املقيمة يف  األسر  قليل من  ستقتصر على عدد 
ولن تتوسع العادات خارجه«.

العيد  شعائر  إقامة  اإلمكان  قدر  سيحاول  أنه  وأضاف 
املنزل؛  يف  أسرته  بني  والتقاليد  العادات  بعض  وتطبيق 

للمحافظة عليها وعدم نسيانها بعد انتهاء أزمة كورونا.
عيد خالي من بهجة االطفال

 ومبا أن الوباء لن يلمَّ شمل العائلة بعد صالة العيد، فتغيب 
معها واحدة من أهم وأبرز مظاهر العيد، وهي »العيدية« التي 

تعد تراثًا جزائريا ، يفرح بها الصغار والكبار.
أو  األجداد  بيوت  على  أطفالهم  يطوف  أن  عادات   ومن 
واخلاالت،  األخوال  مع  احلال  وكذلك  والعمات  األعمام 
مادي  كتجسيد  باليد  أطفالهم  عيديات  ليحوزوا  واألرحام 
للحب الذي يربط بني اجلميع يف أيام الفرح، وإن كانت بعض 
العيديات رمزية أو على شكل هدايا فإن بعضها يجعل جيوب 
ويظهر  العيد  مبعنى  ويشعرون  أيضًا،  ومليئة  دافئة  األطفال 

التكافل والتراحم على نحو أوسع.

واألقارب؛ بل تصل  تقتصر على األطفال  والعيديات ال 

إلى الفقراء واملساكني أيضًا، حيث يسهم األغنياء يف عيديات 
مالية أو سالل عينية تساعد يف إدخال البهجة على من تضيق 

بهم الدنيا، ليفرحوا يف أيام العيد.
 

أن تكون عيدياتهم على أشكال  الناس  يعتاد بعض  كما 
وألعاب،  وحلويات  أكالت  مع  لألطفال  وملونة  مزينة  هدايا 
املتاجر  لكن  تقدميها شخصيًا،  يصعب  قد  »كورونا«  وبسبب 
اإللكترونية قد تساعد يف إيصال أي طلب قبل العيد، ليفرح 

بها األطفال يف أول أيامه.
هم  األطفال  أن  نفسي،  طبيب  ابراهيم  خالدي  ويؤكد 
يرتدوا  لن  ألنهم  العيد،  وتقاليد  عادات  بإلغاء  تأثرًا  األكثر 
مالبس جديدة، ولن يخرجوا من منازلهم للعب مع أقرانهم، 
وأخوالهم  أعمامهم  من  النقدية  العيدية  على  يحصلوا  ولن 

واألقرباء.

العيد.. صالة في البيوت وكمامات 
وتباعد  اجتماعي

جاء عيد الفطر ولسان حال الجزائريين يقول بأي حال عدت يا عيد في زمن كورونا؟ فبين الصالة في البيوت ووضع الكمامات 
والتباعد االجتماعي وغياب الزيارات بين العائالت، يمر عيد الفطر في ظروف خيالية  فرضتها جائحة كورونا.
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لست  أنني  أوضح  أن  أريد  البداية  يف    
واأليادي  املؤامرة  نظريات  مؤيدي  من 
الذين  هم  دائما  فالفاشلون  اخلارجية، 
يعلقون عليها شماعات هزائمهم وجهلهم 
وضع  من  هي  إال  النظريات  تلك  وما 

خياالتهم ال أكثر.

  إشكالية الهوية واللغة يف الوطن العربي 
ملستقبل  وأسست  جديدا  وضعا  خلقت 
مستوعب  وغير  غريبا  يزل  لم  مجهول، 
لدى األغلبية من العرب، ولم تزل معظم 
يطرح  وهو  واضحة،  أجوبة  بال  إشكاالته 
مع  النظر  وإعادة  القراءة  زوايا  من  الكثير 

اختالف االستنتاجات والنتائج.

   فإشكالية الهوية واللغة يف الوطن العربي 
هي إشكاليات تاريخية وسياسية وثقافية، 
من  تتشكل  ال  والثقافة  واللغة  فالهوية 
العدم أو بضاعة جاهزة تستورد يف حاويات 
تستقر  تاريخية  سيرورة  إنها  اخلارج،  من 
مميزاتها  حاملة  االجتماعي  الوعي  يف 
غيرها،  عن  اجلماعة  متيز  التي  األساسية 
يف  والطائفية  اإلثنية  األقليات  فوجود 
خليجه  إلى  محيطه  من  العربي  الوطن 
العربية  فاجلغرافيا  التاريخ،  قدم  قدمي 
وآسيا.  بإفريقيا  وتتصل  األطراف  مترامية 
حاول االستعمار األوروبي احلديث للوطن 
العربي أن يبرز الهويات الضيقة مع محاولة 
إنكاره للهوية العربية باعتبارها دخيلة عن 
والقوة واالستعمار، مدعما  السيف  طريق 
أكادميية،  بأبحاث  االنتروبولوجية  نظرياته 
ما  نوعا  االستعماري  مخططه  أثمر  وقد 
األراضي  على  تواجده  مرحلة  خالل 
العربية وجنحت سياسته االستعمارية إلى 
حد ما يف التغلغل داخل الوجدان الثقايف 

لألقليات الثقافية والعرقية.

   عملت األنظمة العربية يف مرحلة ما بعد 
الكولونيالية على بناء دول قومية قائمة على 
نفي األقلية اإلثنية واملذهبية، لكن التاريخ 
والواقع أثبت فشل هذه السياسة، فاألمة 
يف مفهومها البسيط جماعة بشرية تتشارك 
والثقافة،  واللغة  والتقاليد  العادات  يف 
واألمة العربية تتشكل من أعراق متعددة. 
إن الدولة الوطنية والقومية العربية املتخيلة 
ورفض  اآلخر  إلقصاء  أداة  إلى  حتولت 
التفكير يف  فليس  وتقاليده،  ولغته  ثقافته 
العرقية  األقليات  مع  والتعايش  االعتراف 
من  العربي  الوطن  يف  والطائفية  واملذهبية 
يف  فائض  هو  أو  الفكري،  الترف  باب 
احلقوق السياسية واملدنية، فلم يعد ينظر 
إلى األقليات على أنها طابور خامس يهدد 
باألعداء  باستقوائه  واستقراره  الوطن  أمن 
فاألغلبية  األقلية،  خيانة  من  اخلوف  أو 
حقوقها،  على  حتصل  ولم  مكبلة  العربية 
السياسية  العربية  األنظمة  اختطفت  فقد 
إرادتها على يد طغمة مستبدة وأصبحت 
األغلبية تتصرف كجماعة مسلوبة احلقوق 
والكرامة، وبالتالي حدث شبه توافق بني 
األغلبية املسلوبة احلقوق واألقلية ولم يعد 
املستبدة  العربية  األنظمة  عن  السكوت 
تزايد  مع  املاضي  القرن  عليه يف  كما كان 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  نحو  االجتاه 
العربية  الشعوب  وأصبحت  وكرامته، 
إعادة  مع  عادل  دميقراطي  بنظام  تطالب 
الشاملة  والتنمية  الثروة  توزيع  يف  النظر 
واالستبداد،  بالظلم  يندد  اجلميع  وأصبح 
وجهرت األقلية العرقية واملذهبية مبطالبتها 
طريق  عن  واملدنية  السياسية  بحقوقها 
مشاكل  وخلق  اإلضرابات  املظاهرات 

االنتخابات  نتائج  على  كتأثيرها  للدولة، 
الدول  وعلى  فيها،  املشاركة  ورفضها 
هوية  معنى  يف  بجدية  تفكر  أن  العربية 
األقلية من أجل مستقبل أكثر دميقراطية، 
وحدة  إطار  يف  والهوياتي  الثقايف  فالتعدد 
سياسية جامعة هو موضع إشادة وتقدير، 
بني  تعايش  أمنوذج  األمريكي  واملجتمع 
وحدة  إطار  يف  املختلفة  الثقافية  الكتل 

أمريكية جامعة.

الوطن  يف  األقليات  مشكل  لكن      
السياسي  بالنظام  وثيقة  عالقة  له  العربي 
االستبدادي، وهذه هي إحدى مشكالت 
األقلية السياسية، وأنه ما لم حتل األنظمة 
العربية قضية طبيعة احلكم واملواطنة فإنه 
سيغدو من الصعب مستقبال إيجاد حلول 
يف  خاصة  املتمثلة  األقليات  ملشكالت 

األمازيغ واألقباط واألكراد ...

هي  العربية  املنطقة  يف  األقليات     
للمجتمعات  رئيسي  ومكون  مهم  جزء 
مكانتها  تستمد  أن  يفترض  التي  العربية 
وتنوعها  تعددها  من  ومتاسكها  وقوتها 
التنوع  فهذا  والديني،  واللغوي  العرقي 
واجتماعية  واقتصادية  ثقافية  قوة  يعطي 
كذلك  واغناء  قاطبة،  العربية  للشعوب 
واالنفتاح  اإلنسان  وحقوق  ملواطنة  لقيم 
االنغالق  من  بدال  والتعايش،  والتسامح 
والتآمر  باخليانة  األقلية  واتهام  والتعصب 
ويحتاج  وشعوبها،  العربية  األنظمة  على 
العقل العربي سواء يف مغربه أو مشرقه إلى 
واعتبار  املؤامرة  وعقدة  التحرر من هاجس 
احلقوق  يف  متساوين  مواطنني  اجلميع  أن 
اجلميع  كرامة  تصان  وأن  والواجبات 
تنظم  وحقوقهم األساسية يف ظل دساتير 

مجتمعات مدنية ال فضل ألحد فيها على 
اآلخر إال مبا يقدمه لوطنه وأمته، وال ميكن 
الوصول إلى ذلك إال ببناء دول دميقراطية 
وتبني التعددية السياسية ذلك هو املدخل 
موحدة  وطنية  دولة  لقيام  األساسي 

ومستقرة وآمنة.

واللغوي  العرقي  الهوياتي  الصراع    
وال  العربي  الوطن  يف  انفجر  قد  واملذهبي 
أو  جتاوزه  األحوال  من  حال  بأي  ميكن 
واالعتقاالت  والقانون  بالعسكر  ترهيبه 
األنظمة  إلى  يرجع  أوال  فالعجز  والسجون 
العربية العاجزة عن النهوض بأوطانه وثانيا 
قرية  يعد  لم  عالم  إلى وعي مجتمعي يف 
وإمنا غرفة واحدة، فهذه الهويات استغلت 
كل تلك األزمات التي عاشتها وعاصرتها 
القطيعي«  »الوعي  يشبه  ما  إلى  وحتولت 
ال  مسيجة  دغمائية  إلى  تتحول  وبدأت 
تسمح للعقل واملنطق باختراقها وجلماعتها 
أن تخرج من زريبتها، وحولت رؤية أفرادها 
إلى رؤية ضيقة ومنغلقة واحلل الوحيد يف 
األنظمة  طبيعة  يف  النظر  إعادة  هو  نظري 
على  وضعت  التي  ودساتيرها  العربية 
مقاس احلاكم وليس على مقاس جغرافية 

الوطن.

واللغوية هي  العرقية  فليست األقليات     
اخلطر  وإمنا  العربية  األوطان  تهدد  التي 
الذي يهدد أمن واستقرار الشعوب العربية 
هي أنظمتها السياسية التي جتاوزها الزمن 
وعفا عنها الدهر ولم تعرف كيف تتعامل 

مع الراهن تلك هي املشكلة األساسية.

15 السنة 01 - العدد 195 -الثالثاء  03 شوال  1441  هـ  - 26 ماي 2020م
أقالم

إشكالية الهوية واللغة 
في الوطن العربي

بقلم : د .عز الدين معزة 	
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 • رغَم حلوِل ِعيد الفطر 
امُلبارك، وَما ُيّثُله من 
َدالئَل عنَد امُلسلمني، 

إال أّن قنواِت الِبترُدوالر 
عاِئّية لم َتتوّقف - ولو  الدِّ
فِخ  حلظًة واحدًة - عن النَّ

يف َرماِد احَلرِب األهِلّية 
يها  يِبية، الّتي ُتغذِّ اللِّ

أطراٌف َخارجّيٌة؛ ذلَك 
ألنَّ َتعامَل هذِه اآلالِت 

عاِئّيِة مع األزمِة  الدِّ
يبّية لم َيقتِصر على  اللِّ

غِطية اإلعالِمّية  التَّ
امَلعروَفِة فحسب، َبل َتاوَز 

ذلك إلى ُمحاوالِت َصبِّ 
يِت على ناِر احَلرب  الزَّ
امُللَتِهبة بنَي ما ُيسّمى 
يبُي بقيادِة  اجليُش اللِّ
امُلشيِر َخليفة حفَتر 

ا  ا وَمالّيً امَلدعوِم َعسكرّيً
ا من دولِة اإلماراِت  وإعالِمّيً

وبنَي ُحكومِة الّسراِج 
ي  ا والتِّ امُلعترِف بها َدولّيً

ا،  تلَقى دعًما َعسكِرّيا ُتركّيً
ا من دولِة  وَمالّيا وإعالِمّيً

د أّن  َقطر؛ األمُر الّذي ُيؤكِّ
يبّيَة هي حرٌب  احلرَب اللِّ

بِزناٍد َدولّيٍة وأصابَع ِليبّيٍة.
  امُلؤسف حًقا يف كلِّ 

ما َيجِري على األرِض 
اشاِت  يبّيِة وعلى الشَّ اللِّ

عائّيِة هو ِغياُب دوِل  الدِّ
يبيِّ من امَلشهِد،   اجِلوار اللِّ

ى ال نقوَل ُفقداِنها  حَتّ
الُقدرَة على الّتأثيِر 

يف ُمجرياِت األحداِث 
واِتاَهاتها، ما َيبعُث 

شاؤِم بُخصوِص  على التَّ
ُمستقبِل ليبَيا إذا ما 

َبِقيت دوُل الِبتروُدوالر 
وِمن ورائها ِفرنَسا وأمريَكا 

وُروسيا وُتركَيا َتعبُث 
بأمِن وسالَمِة األراضي 

الّليبية. َصحيٌح أنَّ الوضَع 
ا  يف ِليبيا ُمعّقٌد اجِتماعّيً
ا، وصحيٌح - أيضا  وِسياسّيً

- أّن الَهياكَل اإلقِليمّيِة 
وليِة ومنها األمُم  والدَّ

امُلّتحدُة ومجلُس األمِن، 
وَقبلُهما اجَلامعُة الَعربيُة 

تنَي بالَقدِر  ليسوا ُمهَتمِّ
زاع امُلسّلِح  الَكايِف بحلِّ النِّ
هناك، إال أّنه يَتعنّيُ على 

دوِل اجِلوار - وِمنها اجلزائُر 
باألخصِّ - أن ُتلِقي بِثقلها 
بلوَماسيِّ  االجتَماعيِّ والدِّ
واإلعالميِّ لَوقِف ُمخّطِط 
ي يكاُد  َتقسيِم ليبيا،  الذِّ

يكوُن الّيوَم واقًعا.

مقابل تسجيِل 169 حالَة شفاٍء من »كوفيد 19« 
اِم الِعيد  الجزائُر ُتحِصي 197 إصابًة ثاِنَي أيَّ

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، 
يف  كورونا  بفيروس  جديدة  مؤكدة  إصابة  حالة   197 تسجيل  عن 

اجلزائر.
أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس 
يف  بالوباء  املصابني  إجمالي  أّن  فورار،  جمال  اجلزائر،  يف  كورونا 
البالد ارتفع بهذا العدد ليبلغ 8503 إصابة. وحسب املتحّدث ذاته 
، فقد ُسجل خالل آخر 24 ساعة 9 وفيات بني املصابني، ليرتفع 

إجمالي عدد الوفيات إلى 609 حاالت.
كما كشف فورار عن تسجيل 169 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي 

عدد املتماثلني للشفاء بني املصابني بالوباء إلى 4747 حالة.
خالد دحماني 

قاملة

غرُق ِطفَلين في بركة ماء بواِدي سيُبوس 
تدخلت مصالح احلماية املدنية بقاملة، ممثلة يف الوحدة الثانوية بوشقوف مدعومة بفرقة الغطاسني التابعة للوحدة 

الرئيسة، إثر غرق طفلني باملكان املسمى وادي سيبوس قنطرة الكحلة ببلدية بوشقوف، النتشال جثة غريقني. 
 ويتعلق األمر بالطفل )خ. ق( البالغ من العمر 16 سنة والطفل )ش. ع( البالغ من العمر 13 سنة.  فيما شّيعت جنازة 

الفقيدين يف أجواء مهيبة خصوصا وأنها تزامنت وعيد الفطر املبارك. 
خديجة بن دالي 

الُشرطة فتحت حتقيقا يف احلادث

َمقتُل شخٍص في حادِث َسيٍر بخنشلة
يف  رجل  أمس،  أول  مساء  تويف، 
اخلمسني من العمر إثر حادث مرور 

وقع بوسط مدينة خنشلة. 
احلماية  مصالح  حسب  احلادث، 
املدنية بخنشلة، وقع مساء يف حدود 
صدمت  حيث   ، مساء   18 الساعة 
العمر  من  يبلغ  رجال  نارية  دراجة 
وبالضبط  املدينة  بوسط  سنة   52
عبد  األمير  مسجد  من  بالقرب 
القادر ، ما أدى إلى إصابته بجروح 
وقد   ، الرأس  مستوى  على  خطيرة 
مصلحة  إلى  الضحية  حتويل  مت 
أنفاسه  لفظ  حيث   ، االستعجاالت 

األخيرة متأثرا باجلروح البليغة.
فتحت  خنشلة  والية  أمن  مصالح 
سائق  وأوقفت  احلادث  يف  حتقيقا 

الدراجة النارية. 
ع.  ب.

بلسان : ريــــاض هــــويــلي

موظفي  عودة  أّن  »سوناطراك«  شركة  أوضحت 
عكس  تدريجي  بشكل  سيكون  للعمل  املجّمع 

املتداول عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
هذه  ستكون  العامة،  املديرية  من  بيان  وحسب 
يتم  ما  عكس  مسطر  خاص  برنامج  وفق  العودة 
تداوله من أخبار، حيث تداولت بعض املجموعات 
أّن  مفاده  خبرا  التواصل  مواقع  عبر  والصفحات 
ماي،  الـ31  وبتاريخ  العمال ستكون جماعية  عودة 

أي األحد املقبل.
املوظفني بشكل  إبالغ  أّنه سيتم  ذاته  البيان  وأكد 
مديريات  ملختلف  الزمني  للجدول  وفًقا  فردي 

املوارد البشرية لكل جهة وحسب كل نشاط.
كما دعت الشركة، وفًقا للمصدر نفسه، موظفيها 
الشبكات  على  املنشورة  باملعلومات  األخذ  لعدم 
املوثوق  وغير  املعروفة  غير  واملواقع  االجتماعية 
للمجّمع،  الرسمية  الصفحة  على  واالعتماد  بها، 
الفيسبوك، وكذا االعتماد على  املوثقة من طرف 
املذكرات املنشورة على الرسائل الداخلية للشركة.
خالد دحماني

َتفنيدا ألخبار حَتّدثت عن استئناِف الَعمل بدايَة جوان

ِفين سَتتحّقُق َتدريجّيًا ِوفَق برنامٍج َمضبوط سوناطراك: َعودُة الموظَّ

لتَفادي َتفّشي َفيروس ُكورونا خالل موسِم االصِطياف 

نحَو إعداِد بروُتوكوٍل ِصّحيٍّ
ياحة   َخاص بالسِّ

سيتم، خالل »األيام املقبلة«، اإلعالن رسميا عن 
من طرف جلنة  إجنازه  يجرى  بروتوكول صحي 
ومتعاملني  وأخصائيني  خبراء  من  تتشكل  تقنية 

يف مجال السياحة.
والصناعة  السياحة  وزير  مستشار  وأوضح 
لـ  غوتي  القادر  عبد  العائلي،  والعمل  التقليدية 
حماية صحة  أجل  من  جاء  ذلك  أن  )و.أ.ج(، 
كورونا،  فيروس  انتشار  وتفادي  املواطنني 
موضحا  االصطياف،  موسم  خالل  السيما 
مؤخًرا  نصبت  التي  التقنية  اللجنة  هذه  أّن 
من  االنتهاء  وشك  على  الوزارة  مستوى  على 
حتضير هذا البرتوكول الصحي الذي يحتوي 
والوقائية  االحترازية  القواعد  من  جملة  على 
وكذا  الفندقية  للمؤسسات  توجه   ، والصحية 
اآلخرين  املتعاملني  ولكل  السياحية  للوكاالت 
الصحي  احلجر  رفع  بعد  ما  ملرحلة  حتسبا 
ظروف  يف  السياحي  النشاط  بعث  وإعادة 
موسم  اقتراب  مع  السيما  آمنة  صحية 

االصطياف.
وجترى دراسة ومناقشة هذا البرتوكول الذي يندرج ضمن املخطط السياحي الذي وضعته الوزارة 
لبعث النشاط السياحي، يضيف املتحدث ذاته ، من طرف خبراء ومختصني ومهنيني ومتعاملني يف 
كورونا  وباء  النتشار  حد  بوضع  كفيلة  واحترازية  وقائية  بتدابير  اخلروج  أجل  من  السياحة  مجال 

السيما خالل موسم االصطياف.
وكاالت  املعنية من  كل اجلهات  إلى  البروتوكول  وثيقة هذا  إرسال  أنه سيتم  ذاته  املسؤول  وأضاف 
سياحية ومؤسسات فندقية ، وكذا إلى مختلف القطاعات املعنية السيما وزارتي الداخلية واجلماعات 
احمللية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصالح املستشفيات لإلطالع عليه وإثرائه والتمكن من 

تطبيقه وجتسيده يف امليدان.
)و.أ.ج(

الِبتـروُدوالر 
َيحرُق ِليبيا!
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