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09091616
 تخصيُص 11.5 ملياَر ديناٍر لفاِئَدة 2.2 مليوَن عائلٍة. . راوية:

ٌد باستثــناِء  التوظيـُف مجــمَّ
حــة والتَّرِبــية قَطاَعـي الصِّ

لطاِت َخّصصت 70 ملياَر ديناٍر كغالٍف َماليٍّ  أّكد وزيُر امَلالّية عبد الرحمان راوية أنَّ السُّ
إجَماليٍّ مُلواجهِة َجائحِة َفيروِس ُكورونا، كما كشَف عن تخصيِص 11.5 ملياَر دج لَفائدة 
بـ1000 ملياَر ديناٍر. التي َتشهُد انخفاًضا  َمليوَن عائلٍة، رغَم تراجِع اإليَرادات   2.2

 إمكاناُتها هامٌة ومعاناُتها َطويلة

05
عنابة

242 مليــاَر سنِتـيٍم 
ُمستحّقــاُت الَجزائـرّية 
للِميـاه لـَدى الّزباِئـن

06
تيارت

 غلُق 3 مصالِح »كوفيد 
- 19« بُمستشَفــــى 
»ُيوســف َدمرِجـــي«

02
بومرداس

َتوّقــــُف اإلنتــــاِج 
بَمحـطة »رأْس جنَّات« 
لَتحليـــِة الِمـــياه 

َمدينـة األرِبعـاء.. ُلـؤلـَؤة َمدينـة األرِبعـاء.. ُلـؤلـَؤة 
المتِّيـجة وَجــوهرُة الُبليــَدة!المتِّيـجة وَجــوهرُة الُبليــَدة!

يف  وَنيف  قرٍن  نحو  منُذ  الِفرنسيِّ  االستعماِر  خالَل  ست  ُأسِّ َتاريخّيٌة،  مدينٌة  هي 
بَقبيلِة  اسُمها  اقترَن  اجَلزائرّيِة،  الَعاِصمة  َشرَقي  كم   27 ُبعِد  على  يجة  متِّ َمنطقِة 
إلى  ِنسبًة  ناصر«  »ِسيدي  بـ  الِفرنسّي  االحتالِل  قبَل  بت  ُلقِّ كما  ُموسى«،  »ْبني 
من  به  َتتمّيُز  مِلا  ْمّتيَجة  ِبجوَهرِة   - أيًضا   - بت  وُلقِّ ناصر«،   »سيدي  الِح  الصَّ الَوليِّ 
الُبَليدة. بواليِة  املوجودُة  »األربعاء«  َمدينُة  إّنها  راعّية؛  الزِّ امَلاصيِل  يف  َتنّوٍع 

بيَن الّتناُفِر الَمعرفيِّ وَنظريِة الُمؤاَمرة!
االتصاِل  ِتكنولوجّياِت  أهميَة  ُكورونا  زمِن  يف  االجتماعيُّ  الّتباعُد  أظهَر 

آثاِر  من  خفيِف  التَّ يف  وَدوَرها  احَلديثِة، 
مكاٍن،  كلِّ  يف  اَس  النَّ ُق  ُتطوِّ ي  التِّ الُعزلِة 
َشبكاُت  به  َتقوُم  الّذي  الّدوُر  الِسيما 
ُسهولِة  إلى  بالّنظِر  االجتَماِعّي،  الّتواصِل 
ُتتيُح  التي  وُخصوصّياِتها  استخَداِمها 
أّن  غيَر  امُلجتمِع.  ِفئاِت  كلِّ  بني  واصَل  التَّ
بعد  يوًما  تكشُف  أصبَحْت  بكاِت  الشَّ هذه 
واصِل  التَّ لشكِل  أخَرى  أوجٍه  عن  آخٍر 
ُمختلِف  حياَل  واجَتاهاِتهم  الّناِس  بني 
َيجري  ي  التِّ وامُلشكالِت  امَلوضوعاِت 

َتداوُلها.

د. حسينة بوشيخ  	15

16
فاء فيما تماثَل 171 مصاًبا بُكورونا  للشِّ

الجزائُر ُتحِصي 194 إصابًة جِديدًة  يوَم أمس
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس، عن تسجيل 194 حالة 
إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يف اجلزائر.وأوضح الناطق الرسمي باسم 
اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، أّن إجمالي املصابني 
بالوباء يف البالد ارتفع بهذا إلى 8697 إصابة. وحسب ذات املتحّدث، فقد ُسجل 
خالل آخر 24 ساعة، 8 وفيات بني املصابني، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 

617 حالة.

تاج
بور

رو

تاج
بور

رو

أقالم

األفــالن واألرنــِدي..
ِميــــم! ِميــــم!إحيـــاُء الرَّ  إحيـــاُء الرَّ

انتخاُب قيادٍة َجديدٍة للِحزَبني ِنهايَة األسبوِع بعد َسجِن أِميَنيِهما الَعاَمنِي

ُتفَتح  حنَي  امُلترشِّ ُتفَتح بورصُة  حنَي  امُلترشِّ بورصُة 
وسَط تنافِس اإلَطاراِتوسَط تنافِس اإلَطاراِت

األمنَي  تنتِظُر  َثقيلٌة  األمنَي ِملّفاٌت  تنتِظُر  َثقيلٌة  ِملّفاٌت 
اجَلِديد اجَلِديدالَعام  الَعام 
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أخبار السياسة
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قاَل إنه ال ينبغي أن يجاوز 15 دينارا 

زبــدي َيدعــُو الّسلطـــاِت 
إلــى َضبــِط ِسعـر الَكمامـات 

رحمة  عمار 
وأكد زبدي، أمس الثالثاء، خالل حلوله ضيفا 
على اإلذاعة الوطنية، على ضرورة احلرص على ضيط 
أسعار الكمامات من أجل إقناع املواطنني أكثر بضرورة 
تنظيم سلوكاتهم يف  إلى  املستهلكني  داعيا  ارتدائها، 
أن  مؤكدا  بالدنا،  بها  متر  التي  كورونا  جائحة  ظل 
وطني  واجب  هو  الظروف  هذه  يف  باملسؤولية  االلتزام 

وأخالقي حلفظ النفس.
املستهلك  حماية  جمعية  رئيس  أضاف  كما 
بات  كورونا  وباء  انتشار  ظل  يف  الكمامة  ارتداء  أن 
استعمالها،  لعدم  مبرر  أي  يوجد  ال  وأنه  حتمية، 
و«على املواطن أن يتصرف يف حال فقدانها من خالل 
ركز  املقابل،  يف  القماش«.  قطع  باستعمال  خياطتها 
من  التجاري  العمل  أخلقة  ضرورة  على  املتحدث 
مجاال  تدع  ال  مفصلة  تشريعية  نصوص  سن  خالل 

للغش واملضاربة.
من جهة ثانية، كشف زبدي أن جمعيته طالبت 
إلى  بالنسبة  الكمامات  ارتداء  إلزامية  بإقرار  رسميا 
لآلراء  بسبر  ذلك  يف  واستشهد  املواطنني،  جميع 
أجرته اجلمعية، وكانت نتيجته جتاوب 80 باملائة من 

املشاركني ملطلب اجلمعية.

أّكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي على ضرورة خفض أسعار الكمامات، معترضا على سعر 40 دينارا 
الذي اعتبره ُمرتفعا، موضحا أن تكلفتها الحقيقية ال تتجاوز الـ 15 دينارا، مشددا على ضرورة أن تباع في 

الصيدليات لضمان جودتها.

تأجيل  أمس،  يوم  بومرداس،  محكمة  قررت 
عبد  الوطني،  لألمن  األسبق  العام  املدير  محاكمة 

الغاني هامل، إلى تاريخ الثاني جوان املقبل.
على  باالستيالء  التأجيل  قيد  القضية  وتتعلق 
كل  فيها  يتابع  النفوذ،  واستغالل  فالحية  أراضي 
من هامل وابنه وموسى غالي وعبد القادر العياضي 
للوالية  الصناعة  ومدير  تيبازة  والية  أمن  ورئيس 

ذاتها.
األسبق  األوالن  الوزيران  ميثل  حني،  يف 
والسابق، عبد املالك سالل ونور الدين بدوي واملدير 

العام لألمالك الوطنية، جمال خزناجي، كشهود.
خالد دحماني

حددت وزارة التجارة أن 
نسبة املداومة الوطنية للتجار 
الفطر  عيد  يومي  خالل 
مع  باملائة،   99.44 بلغت 
التزامهم مبواعيد املداومة من 
7 صباحا إلى الواحدة زواال.
وأوضحت وزارة التجارة 
النهائية  اإلحصائية  يف 
أن  العيد  بيومي  اخلاصة 
نسبة التزام التجار املسخرين 
يف  العيد  يومي  للمداومة 
 99.44 بلغت  األول  اليوم 
ارتفعت يف  باملائة، يف حني 
 99.45 إلى  الثاني  اليوم 
نسبة  أن  مضيفة  باملائة، 
مرتفعة  كانت  املداومة 
رغم  الثاني  اليوم  خالل 
الظرف الصحي الذي تعيشه 
باقي  غرار  على  البالد،  
للحجر  إضافة  العالم،  دول 
الصحي وإجراءات منع تنقل 
واليات  كامل  عبر  املركبات 

القطر الوطني. 
املداومة  نسبة  وبلغت 
على مستوى املديرية اجلهوية 
باملائة  بـ99.5  للجزائر 

واملديرية اجلهوية لعنابة 100 
باملائة واملديرية اجلهوية لورقلة 
واملديرية  باملائة،   100 بـ 
 .95 بنسبة  لبشار  اجلهوية 
اجلهوية  واملديرية  باملائة   74
بالبليدة 99.93 باملائة. كما 
بلغت نسبة املداومة باملديرية 
اجلهوية يف باتنة 100 باملائة 
سعيدة  يف  اجلهوية  واملديرية 
باملائة،   99.97 بنسبة 
وهران  اجلهوية  واملديرية 
اجلهوية  واملديرية  100باملائة 

لسطيف 99.98 باملائة. 
وزارة  وسخرت  هذا، 
ألف   43 من  أكثر  التجارة 
عيد  يومي  للمداومة  تاجر 
إقرار  مع  املبارك،   الفطر 
بإجراءات  التقيد  إلزامية 
احلجر الصحي التي فرضتها 
احلكومة مؤخرا، يف حني مت 
السابعة  من  املداومة  حتديد 
الواحدة  غاية  إلى  صباحا 
للحجر  نظرا  الزوال  بعد 
بسبب  املفروض  املنزلي 

األزمة الصحية. 
ق.و

توضح إحصائيات وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات أن والية تيزي 
وزو لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا مؤخرا، وهو ما رفع بوادر األمل لتراجع 

اجلائحة عبر هذه الوالية.
بالوالية يعرف حالة من  الصحي  الوضع  أن  يوم أمس،  وأوضحت )و.أ.ج(، 

االستقرار منذ يوم 17 ماي املنقضي ؛ إذ تسجل حاالت اإلصابة منحى تنازليا، 
حسب اإلحصائيات التي تنشرها يوميا مصالح قطاع الصحة، حيث لم تستقبل 
هياكل الصحة منذ تاريخ 17 ماي سوى 6 حاالت موجبة، منها حالتان من تيزي 
وزو و3 حاالت من تيبازة تتلقى العالج مبستشفى ندير محمد وحالة واحدة من 

بجاية مبستشفى بوزغن. 
من جهة ثانية، طالب مسؤولو الصحة بالوالية املواطنني بضرورة االستمرار يف 
التحلي باليقظة واحترام التدابير االحترازية، كون النصر على الفيروس لم يتحقق 

بعد، مشددين على ضرورة ارتداء الكمامات.
ضرورة  على  جمعة،  محمود  وزو،  تيزي  والية  والي  أّكد  ثانية،  جهة  من 
التحلي »باحليطة« خالل إطالق عملية توزيع 208 آالف كمامة يوم اجلمعة لفائدة 
سكان الوالية. أما بخصوص تطور الوباء على املستوى احمللي، فقال إن »ال أحد 
احلاالت  عدد  كان  »مهما  أنه  مضيفا  الصحية«،  األزمة  هذه  ستزول  متى  يعلم 
املعلن عنها فإن الرقم ال يعكس احلقيقة نظرا لوجود حاملي للفيروس ال تظهر عليهم 
األعراض ؛ وبالتالي يجب االستمرار يف التحلي باليقظة واحلذر وعدم إهمال التدابير 

الوقائية«.
)و.أ.ج(

سميرة مزاري
مؤسسة   أعلنت 
ببومرداس  للمياه  اجلزائرية 
مبحطة  اإلنتاج  توقف  عن 
جنات  الرأس  املاء  حتلية 
طرأ  عطب  بسبب  مؤقتا، 

على مستوى احملطة.
املؤسسة،  وأوضحت 
أمس،   يوم  أصدرته  بيان  يف 
العطب سيسبب  أن إصالح 
املياه  توزيع  يف  تذبذبا 

الشروب على مستوى بعض 
بلديات الوالية.

حسب  األمر-  ويتعلق 
بالبلديات   - ذاته  املصدر 
جنات،  رأس  التالية: 
دلس،  أعفير،  زموري، 
أن  مؤكدة  منايل،  برج 
الشروب  باملاء  التزود  عملية 
طبيعتها  إلى  تعود  سوف 
إصالح  من  االنتهاء  بعد 

العطب.

اليوم  مساء  تدخلت 
الثاني من عيد الفطر املبارك 
الثانوية  الوحدات  من  كل 
بالعوينات  املدنية  للحماية 
بفرقة  مدعومة  والونزة،  
الرئيسة  بالوحدة  الغطاسني 
الشهيد  املدنية  للحماية 
من  بتبسة،  دوح  حشاني 
شخص  جثة  انتشال  أجل 
غرق على مستوى سّد وجلة 
حسب  بالعوينات،   مالق 

تصريح أصدقا ء الضحية. 
وحسب تصريح املكلف 
احلماية  مبديرية  باإلعالم 
الغطاسني  فرقة  فإن  املدنية، 

اليوم  يف  اجلثة  على  عثرت 
والتي  البحث  من  املوالي 
ر.(  )ب.  للشاب  تعود 
سنة   24 العمر  من  البالغ 
الشانية  منطقة  من  املنحدر 

بالعوينات.
طفال  أن  بالذكر  جدير 
يبلغ من العمر 16 سنة غرق 
أسبوعني  ذاتهقبل  بالّسد 
والشباب  فاألطفال  تقريبا، 
نظرا  للسباحة  يقصدونه 
يف  الضرورية  املرافق  لغياب 

الوالية احلدودية.
فيروز رحال

سالل وبدوي يمُثالن شهودا 
تأجــــيُل محاكمـــِة َعــبد الغنـــي هامـــل إلـــى الـ 2 جـــوان

بعد تسخير أكثر من 43 ألف تاجر. . الوزارة: 

ُمداومـة الّتجـــار َبلغــت 
99.44 % َيومــْي الِعيـد

األطباء أكدوا أن  وقت إعالن االنتصار لم يحْن
ا فــي اإلصابـــاِت بالَوبـــاء  ُل منحــًى تناُزليــً ِتيــــزي وزو ُتسجــّ

بومرداس
َتوّقـُف اإلنتــاِج  بَمحــطة 
»رأْس جـنَّات« لَتحليِة الِمياه 

تبسة
َغــرُق شــــاٍب فـــي َســـد 

ق« »وْلـــــَجة  مـــــالَّ



صفية نسناس
 

الشهر  نهاية  العتيد  احلزب  يعقدها  استثنائية  دورة 
بعد  بها،  مّر  قانوني  لبس  فترة  احلالي إلنقاذ احلزب من 
املؤمتر،  عقد  تتطلب  والتي  اخلمسة  السنوات  فترة  نهاية 
وقد  القانونية،  األطر  يأتي خارج  الدورة  انعقاد  إن  حيث 
يلجأ املجتمعون إلى تبرير ذلك بالظروف االستثنائية التي 

متر بها البالد وعلى رأسها جائحة كورونا.
واألمر نفسه بالنسبة إلى األرندي حيث من املنتظر 
بقصر  اخلميس  غد  من  بداية  استثنائيا  مؤمترا  يعقَد  أن 

املؤمترات عبد اللطيف رحال.
السلطة«  مناضلو »حزبي  ويف هذا اخلصوص، وضع 
بانتخاب  من جديد  التموقع  إعادة  أعينهما  سابقا نصب 
لهما.  والنشاط  الهيبة  تعيد  للحزب  جديدة  قيادات 
الساحة  عن  غيابا  الذكر  سالفة  األحزاب  وشهدت 
بعض  بإرسال  فقط  واكتفت  كبير  بشكل  السياسية 

البيانات خالل مواقف وأحداث شهدتها البالد.
 

َهذه هي األسماُء المتداوَلُة لخالفِة جميعي
 

األخير  وغيابه  العتيد  احلزب  بها  مّر  فتور  فترة  بعد 
عن أهم مشهد سياسي يف البالد السنة املنقضية واملتمثل 
داخل  السطح صراع  على  طفا  الرئاسية،  االنتخابات  يف 
احلزب بعد أن ثار شبابه داعني إلى ضرورة جتديد منتخبيه 
أيديها  »تتلطخ«  لم  أسماء  بانتخاب  التغيير  والبحث عن 
احلرس  وبني  السابقة  العهدات  والفساد يف  التسيير  بسوء 
أسماء  بترشيح  متوقعه  لضمان  أخرى  جهة  من  القدمي 

ودفعها للواجهة.
وقد مت تداول من مناضلي األفالن 12 اسما مرشحا 
املناضل  إلى  اإلشارة  مت  حيث  صديقي،  علي  خلالفة 
األفالني والبرملاني السابق، جمال بن حمودة الذي يحظى 
بشعبية كبيرة على مستوى القواعد النضالية، السيما أنه 
للجنة  األخيرة  االنتخابات  يف  صوتا   123 على  حتصل 

لصالح  اجلولة  وخسر  املاضية  السنة  جرت  التي  املركزية 
وباملقابل  لألفالن،  السابق  العام  األمني  محمد جميعي 
يف  عالنية  نيتها  بعد  تؤكد  لم  أخرى  أسماء  تداول  مت 
الترشح على غرار عضو مجلس األمة مدني حود مويسة، 
السناتور فؤاد سبوتة وحتى سعيد بوحجة، أطراف أخرى 
قالت إن صديقي قد يعمد إلى طلب التزكية من جماعة 
جميعي يف اللجنة املركزية، وإال فلن يترشح، ألنه يعلم 

أن الصندوق لن يكون يف صاحله.
وشيك  ترشح  عن  تتحدث  موثوقة  أفالنية  مصادر 
فوز  بعد  مباشرة  استقال  قد  كان  الذي  بعجي  للمناضل 
جميعي يف انتخابات السنة الفارطة، حيث يحظى بعجي 
محسوب  وغير  شاب  باعتباره  كبيرة  بشعبية  الفضل  أبو 
على اجلهات املعادية للقيادة احلالية، فيما قللت املصادر 
أن  وترى  حمودة  بن  جمال  املناضل  حظوظ  من  نفسها 
كانت  جميعي  غرميه  ضد  عليها  حصل  التي  األصوات 
بإيعاز من مجموعة رئيس هيئة تنسيق احلزب سابقا معاذ 
بوشارب، الذي أعطى تعليمات ألعضاء اللجنة املركزية 
بهدف مساندته تخوفا من فوز جميعي، أما اآلن فلم تعد 

هناك أي جدوى ملساندة بن حمودة.
 

ِملفاٌت ِعّدة في انتظاِر األمين الَعام الَجِديد
 

يبدو أن خالفة محمد جميعي القابع يف السجن لن 
تكون سهلة على األمني العام اجلديد، الذي سيكون أمام 
عليه إلثبات جدارته  إذ سيعول  ورهانات،  عدة حتديات 
اجلزائر  بها  متر  التي  احلساسة  الفترة  إلى  بالنظر  خاصة 
عموما يف ظل مشهد سياسي ساده فتور يف النشاط احلزبي 
فيفري   22 وبالتحديد بعد حراك  املنقضية ،  السنة  منذ 
وما آل إليه من ولوج عدة أسماء »أفالنية« كان لها وزنها 
الكبير داخل احلزب إلى السجن بتهم فساد ثقيلة، وهو ما 
يعني أن األمني العام اجلديد لألفالن الذي سيتولى قيادة 
السياسية  األزمة  وسط  تبقى حساسة  مرحلة  يف  احلزب 
مواعيد  ذلك  إلى  يضاف  البالد،  تعيشها  تزال  ما  التي 

اجلزائري  والشعب  السياسية  الطبقة  تنتظر  مهمة  وطنية 
مجالس  وانتخاب  الدستور  تعديل  غرار  على  ككل، 
جديدة، يف مرحلة مصيرية سيسعى األفالن من خاللها 
التي  باألغلبية  االحتفاظ  ومحاولة  مكانته  استعادة  على 

ميلكها على مستوى كل املجال املنتخبة.
وتتجه األنظار داخل حزب جبهة التحرير الوطني إلى 
خليفة علي صديقي األمني العام بالنيابة للحزب العتيد، 
حيث بدأ تداول عدة أسماء بني صفوف املناضلني حول 
األمانة  لقيادة  املناضلني  بثقة  ستحظى  التي  الشخصية 
قد  الترشيحات  حرب  أن  يوحي  مبا  للحزب،  العامة 
انعقاد  لتاريخ  التنازلي  العد  بداية  مع  بالفعل  اشتعلت 
اجلاري  ماي   30 يوم  املقرر  املركزية  اللجنة  دورة  اجتماع 

بنادي الصنوبر.
 

أعمال  جدول  سيتضمنه  ما  أهم  أن  إلى  ويشار 
اللجنة املركزية هو انتحاب األمني العام اجلديد للحزب، 
باإلضافة إلى تأجيل املؤمتر احلادي عشر للحزب الذي 
كان يجب عقده يف 20 ماي 2020 كما ينص عليه 
القانون الداخلي للحزب.  وسينبثق عن اللجنة املركزية 
اللجنة  تنصيب  عضو   500 قرابة  سيحضرها  التي 
ملقتضيات  طبقا  عشر  احلادي  للمؤمتر  لتحضير  الوطنية 
القانون الداخلي للحزب، وكان آخر اجتماع للجنة يف 
30 أفريل 2019 قد أسفر عن انتخاب محمد جمعي 

املتواجد حاليا رهن احلبس أمينا عاما للحزب.
التحرير  جبهة  حلزب  بالنيابة  العام  األمني  قال 
الوطني، علي صديقي، إن الدعوة لعقد اجتماع للجنة 
28 و29 ماي اجلاري من أجل  املركزية للحزب يومي 
إلعادة  وقانوني،  شرعي  قرار  جديدة  قيادة  انتخاب 

ترتيب بيت األفالن والتحضير لالستحقاقات املقبلة.
 

صديقي: جدوُل أعماِل الّدورِة سيتمحوُر 
حول انتخاِب أميٍن عام َجديٍد وَتشكيُل الّلجنِة

 

قال علي صديقي األمني العام بالنيابة، من جانبه، 
انتخاب  أجل  من  اللجنة  انعقاد  الضروري  من  بات  إنه 
قيادة جديدة للحزب ومتديد الدورة إلى 6 أشهر أخرى إلى 
غاية انعقاد املؤمتر احلادي عشر للحزب، خاصة وأن القانون 
انتخاب  ضرورة  على  تنص  التحرير  جبهة  حزب  ولوائح 
أن جدول  مبرزا  املؤمتر،  تشرف على حتضير  قيادة جديدة 
أعمال الدورة التي ستكون يف 30 ماي اجلاري سيتمحور 
يف انتخاب أمني عام جديد وتشكيل اللجنة التي ستوكل 
أن  أكد  كما  عشر.  احلادي  للمؤمتر  التحضير  مهام  لها 
التحضير لعقد اجتماع اللجنة املركزية لن يؤثر على عمل 
اللجنة املكلفة بدراسة الدستور التي تواصل عملها وتسعى 
لتقدمي مقترحات األفالن التي سترفع لرئاسة اجلمهورية، 

مشيرا إلى أنها تضم خبراء ومختصني يف القانون.
 

عقُد مؤتمٍر استثَنائيٍّ لألرنِدي يوَمي 28 
و29 ماي الجاري

 
االستثنائي  املؤمتر  لتحضير  الوطنية  اللجنة  أعلنت 
حلزب التجمع الوطني الدميقراطي أنه تقرر عقد املؤمتر يومي 
باجلزائر  للمؤمترات  الدولي  باملركز  اجلاري  ماي  و29   28
املجلس  وأعضاء  جديد  عام  أمني  النتخاب  العاصمة، 

الوطني وكذا املصادقة على اللوائح التي أعدتها اللجنة.
املؤمتر  هذا  عقد  ترتيبات  أن  إلى  للحزب  بيان  وأشار 
التي  الصحية  الوقاية  شروط  االعتبار  بعني  »أخذت  قد 
تفرضها هذه املرحلة )جائحة كورونا( ، والسيما بتقليص 

عدد املؤمترين مقارنة بالعدد احملدد سابقا«.
الذي  االستثنائي  املؤمتر  حتضير  جلنة  فإن  لإلشارة، 
سيتم خالله انتخاب أمني عام للتجمع الوطني الدميقراطي 
كانت قد أعلنت عن استالمها طلبني اثنني للترشح لهذا 
املنصب. ويتعلق األمر بكل من عزالدين ميهوبي )األمني 
العام بالنيابة للحزب( وإلياس عاشور، عضو مجلس األمة 

عن والية البليدة.
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نحَو انتخاب قيادة جديدة للحزبين قريبا 

األفـــَالن و األرنـــِدي أمــــاَم 
رهـــاِن الّتمـوُقـــع  الَجــديــد 
ينتظر أن يعقد حزب جبهة التحرير الوطني دورة عادية للجنة المركزية، يومي 30 و31 ماي الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات، بعد أن 
تحصلوا على رخصة لعقد الدورة، ووزعوا دعوات ألعضاء اللجنة المركزية. ويتضمن جدول أعمال الدورة ثالثة نقاط في مقدمتها تأجيل عقد 
المؤتمر وتحديد تاريخه وتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر وانتخاب أمين عام جديد يستكمل بقية العهدة الحالية خلفا لمحمد جميعي 
الموجود في السجن، حيث يقود الحزب بالنيابة علي صديقي. وستكون مهمة القيادة الجديدة للحزب تسيير فترة محددة حتى انعقاد المؤتمر 

الحادي عشر وضبط موعده ولجنة تحضيره.



احلريات  ممارسة  قانون  هو  القاعدة األصولية  يشبه  ما 
الصحفية،  الكتابة  فقه  لَنُقل  أو  اإلعالمي،  الوسط  يف 
منصوُصها »كّل تعبير مسموح إال ما ثبت منعه بالقانون«، 
لكن ممارسة هذه احلرية يتم بكثير من احلذر، رغم أن ال 
عن  بالتوّقف  وصريحا  مباشرا  توجيًها  تلقى  تقريبا  أحد 
اخلوض يف موضوع ما، واألمر نفسه ينطبق على الكتابة 
أو  مالذا  الكلمة  يف  يجدون  أفراٌد  ميارسها  التي  املستقّلة 
يجعلونها وسيلة للتنوير، وتكون صفحات اجلرائد الفضاء 
الذي  املوضوع  العام  السياسّي  والشأن  يحتضنها  الذي 

تطرقه.
تسود ثقافة كتابٍة يف الوسط الصحايف مضمونها«اخلبر 
الغالب  يف  القاعدة  هذه  أن  إاّل   ،» حرٌّ والتعليق  مقّدس 
البسيطة  باملوضوعات  الفعلية  الناحية  من  مرهونة  تبقى 
من  العام،  السياسي  الشأن  مستوى  دون  ما  واحمللية، 
بالسلطة  ا  مّسً احلّر  التعبير  أو  التعليق  يشّكل  ال  حيث 
باملفهوم السياسي، لذلك ينتعش نقد قرارات وسياسات 
احملليني  املسؤولني  نقد  ينتعش  بل  احملليني،  املسؤولني 
نقد  بالقليلة  ليست  أقالٌم  تتجّنب  فيما  أنفسهم، 
السياسات والقرارات ذات الطابع العام ولو نقدا ُمحايدا 

ال يتخذ موقفا عدائيا ضّد السلطةأو دعائيا معها.
يف  تضّيق  ال  السلطة  بأّن  املؤّشرات  بعض  توحي 
له  يرّوج  الذي  وباملفهوم  النطاق  على  احلريات  مجال 
املشهورة  احلاالت  تلك  املؤّشرات،  هذه  البعض،ومن 
العام،  الرأي  انتباه  ولفتت  جدل  موضوع  كانت  التي 
عن  خرجت  وتدّخالت  بكتابات  غالبا  تتعّلق  حيث 
مجال نقد املمارسات السياسية إلى التعريض باملسؤولني 
وباملقربني  بهم  اخلاصة  الشخصية  باحلياة  املّس  وحتى 
وال  العامة،  األخالق  جتاوز  وأحيانا وصلت حّد  منهم، 
داعي للتذكير ببعض الشواهد التي بدأ الناس ينسونها، 
مفهوم  حول  للتساؤل  املجال  تفتح  إليها  العودة  أن  رغم 
ممارسة  حول  أخالقي  نقاش  إلى  وحتيلنا  التعبير،  حرية 

الكتابة ونوعية بعض األقالم.
ما يزال الوسط اإلعالمي لم يفصل بشكل واضح يف 
مبفهوم  وعالقتهما  السياسي  والنقد  التعبير  حرية  مفهوم 
ليست  كتابات  على  اطلعنا  وقد  العمومية،  الشخصية 
يف  بالنقد  والسياسيني  للمسؤولني  تعّرضت  بالقليلة 
تسيير  على  شخصياتُتشرف  أنهم  بحّجة  خصوصياتهم 
اجلميع  حّق  ومن  ذلك،  يف  يٌد  لها  أو  املواطن  شؤون 
تقزمي  تتصّنع  كتابات  نّطلع على  وأحيانا  احلديث عنها، 
مجهودا  يبذل  الكاتب  بأن  ونشعر  الشخصيات،  هذه 
كبيرا يف سبيل هيكلة ِمعمار مقالهلي خدم الفكرة التي 

يريد متريرها،بعد أن استعصى متريرها مبنطق الواقع.
األوساط  يف  يتراوح  السياسي  الشأن  إلى  التطّرق 
أّي نقد سياسّي  الصحافية بني اجتاهني، اجتاه ال ميارس 
عدا تزكية التوّجهات الرسمية صراحة بإثارة نقاش توافق 
معها، أو عن طريق نقل ما تقّره هذه اجلهات دون إبداء 
يتقّفى  الذي  هو  آخر  واجتاه  محايدة،  يبدو  فيما  رأي، 
اجلوانب  يستثني  ال  وأحيانا  بواحدة،  واحدة  العثرات 
حدود  عند  يتوقف  أن  دون  األمور  وتضخيم  الشخصية 

معّينة وهو يتطّرق إلى الشأن السياسي.
هو جزء  ثالث،  اجتاه  إلى ذلك، ميكننا احلديث عن 
أّية وجهة نظر مخالفة  ُيبدي  الذي ال  من االجتاه األّول 
ثالثا  يدخل  الذي  الطرف  هذا  الرسمية،  للتوجهات 
التامة يف  احلرية  يشبه  مبا  يخوض  الذي  هو  ما،  بطريقة 
التعبير، لكن يف الشؤون الدولية ويبحث عن متنّفس له 
والصراع  العاملية  اإلمبريالية  قضايا  خاّصة  قضاياها،  يف 
بني القوى الكبرى وموضوع خّط املقاومة وخّط املهادنة يف 

محور التحالفات الدولية.
النقدية  املمارسة  ثقافة وأخالق  فإن  األمر،  ا يكن  أّيً
إبداء  شّق  يف  أو  اإلعالمي،  النشاط  إطار  يف  السياسية 
املستقلة  الرأي  مقاالت  طريق  عن  أو  صحافيا  الرأي 
وسط  مبوقف  تلتزم  أن  ميكن  الصحافيني  غير  للكّتاب 
معتدل، تتحّيز فيه للفضيلة واحلّق دون أن متّس بكرامة 
اجلهات  تثير حفيظة  أن  ودون  األشخاص،  وخصوصية 
الرسمية أو امتعاض املعارضة، وفوق ذلك كله، ميكن أن 
تكون بديال عن »دونكيشوتيات« استعراض االختالف 
أنفسهم،  الكّتاب  يف قضايا دولية بعيدة عن اهتمامات 
وقت  لدينا، يف  القّراء  عموم  اهتمامات  عن  بعيدة  كما 
القومي داخليا يف  ال تفيد فيه اجلهات املختّصة باألمن 
شيء، ألنها مجّرد إعادة اجترار ملفاهيم وحقائق دخلت 

دائرة املسّلمات وفرضها منطق املصلحة الوطنية.
قانوني  سياسّي  نقاش  فتح  إلى  احلاجة  أن  يبدو 
وأخالقي ثقايف حول موضوع حرية التعبير وحرية الرأي 
ال  اثنني  توّجهني  تنامي  ظّل  يف  ملحة،  ضرورة  أصبح 
يخدم أّيا منهما املصلحة العامة؛ توّجه ليس له أّي رأي 
وال ميارس أّي نقد مبفهوم النقد البّناء الذي ال غنى عنه 
يف مسار تقومي السياسة وبناء املجتمع، وتوّجه ميارس النقد 
بأسلوب فّج مشّوه، يتخذ ذريعة صفة الشخصية العمومية 
وإطالع الرأي العام للمساس بكرامة األشخاص وحياتهم 

اخلاصة.
ال حاجة ليحدثنا أحد عن تناول احلياة اخلاّصة لكبار 
نعرف  ألننا  الصحافة،  طرف  من  أوروبا  يف  املسؤولني 

جميعا بأن األميرة ديانا كانت حديث اخلاص والعام يف 
بريطانيا حول حياتها وحياة أسرتها الشخصية، فذلك من 
طبيعة احلياة الغربية مبوروثها وما استجّد فيها من تطّورات 
تشكل تراكما منسجما نابعا من قيم حضارتها، كما ال 
ميكن أن نكون على تطابق مع قيم وتقاليد هذا املجتمع، 
فنحن ننتمي إلى املجتمعات الشرقية الروحانية ونحتاج 
السياسي  النقد  ممارسة  يف  قيمنا  صميم  من  منوذج  إلى 
والصحايف، نحتاج إلى تصميم منظومة أخالق سياسية 

تشّكل تطورا وإمناء لثروة قيمنا.
قد تكون ميوعة وضبابية مفهوم احلرية وانعكاس ذلك 
على أثرنا التنويري يف خدمة وتوجيه الرأي العام كما هي 
السياسة  ممارسة  يف  ترغب  فئات  صالح  حاليا يف  عندنا 
بعيدا عن رقابة األقالم املُخلصة واإلعالم النزيه، وحيث 
عن  البغضاء  وإثارة  بالتآمر  املشبوهة  التدخالت  توجد 
طريق النقد املمسوخ، إال أن ذلك ال مينعنا من مواصلة 
النضال األخالقي والدعوة إلى املسؤولية والنقد البناء يف 
ويستغّل  بالرجال  يشمت  الذي  الدعائي  النقد  مواجهة 

أخطاءهم، أو يغرق يف تلميعهم وتبرير أّي سياسة.
موضوع  حول  التساؤل  ازداد  األخيرة،  الفترة  خالل 
وذهب  التعبير،  حرية  يضمن  الذي  القانوني  اإلطار 
مسودة  ثنايا  يف  التفتيش  إلى  ُكثر  وكّتاب  صحافيون 
وبعضهم  تفاءل  بعضهم  بنودُتريحهم؛  عن  الدستور 
تأّسف، وآخرون ينتظرون اليوم املوعود للقوانني العضوية 
التي تكفل ما جاء يف مسودة الدستور، لكن غالب هؤالء 
وهم يخوضون  أنفسهم سؤال األخالق  يطرحوا على  لم 
لم  بأننا  يعرفون  أنهم  رغم  الدستور،  مسودة  موضوع  يف 
معاناتنا  بقدر  أمٍد  منذ  قوانني  مشكلة  من  نعاني  نكن 
الدستور  حول  األمر  يختلف  وال  تطبيقها،  مشكلة  من 
عمومه بالنسبة للحريات، فاألولى أن نتحّدث عن أخلقة 
ممارسة احلرية ألن منطق العقل يقول بأن النقد والنقاش 
املوضوعي ال ميكنهما أن يكونا موضوع استياء وال سخط 
النقد  املشكلة تكمن يف طبيعة  وأن  أية جهة  من طرف 

وطريقة تناوله للموضوعات.
مهّم  تصونها  بقوانني  احلريات  تعريف  أن  صحيح 
ويشّجع على تكريسها بصفتها أداة تقومي ال غًنى عنها يف 
مسار بناء الدولة وفرض الرقابة، لكن التشديد يف ضبط 
إذا كان  وتعريفها بشكل دقيق لن يكون مفيدا  القوانني 
أعالم النقد هم جميع الناس دون وازع أخالقي يف احترام 
بالعجائب«، كما لن  فّنه أتى  قاعدة »من تكّلم يف غير 
يكون النقد مفيدا إذا كان املتكّلمون به يخوضون احلرب 

خارج ميدان املعركة.
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ُحرّيــة التَّعـبيِر.. والحرُب 
خــارَج ميــدان الَمعركــة!
ال أحد يدري، على وجه الّتحديد، ما هي حدود حرية التعبير في الصحافة والكتابة عموما، حيث ال توجد معالم مضبوطة تفصل بين 

المسموح والممنوع، وحتى الصحافيون أنفسهم يمارسون هذه الحرية بشكل حدسّي -في حالة اختيارهم ما قد يبدولهم مخاطرة ودخولهم 
بعض األقاليم المشبوهة- وليست هذه الضبابية خاّصة بالصحافة عندنا فقط، فهي ِسمة أغلب وسائل اإلعالم في العالم إذا لم نقل كّلها، لكن 
بالنسبة إلينا، تبدأ الخصوصية لدى البعض عند التطّرق إلى الشأن السياسي الداخلي،فيا ترى.. كيف تّم تناول الشأن السياسي في أكثر 

النماذج إثارة للجدل؟ وهل الخلل في مضمون النقاش أم في طريقة إثارته؟ الطاهـر مرابعــي



ف.سليم
تلقت«  لها  بيان  يف  املؤسسة  وأكدت 
أخبار الوطن » نسخة منه مبا أن حتصيل هذه 
املبالغ سيعود بالفائدة على املواطن يف تسديد 
اجلزائرية  ملصالح  واملساهمة  جهة  من  دينه 
حتسني  وبالتالى  نشاطاتها  تطوير  يف  للمياه 

اخلدمة العمومية
فهي تدعوا زبائنها على مستوى كل تراب 
القباضاتوالوكالت  من  التقرب  عنابة  والية 
وضعيتهم  لتسوية  منهم  القريبة  التجارية 
أن  البيان  أضاف  مستحقاتكم.و  وتسديد 
املؤسسة  واطارات  أعوان  سيجدون  الزبائن 
ونصحهم  لترشيدهم  اإلستعداد  أمت  على 

التسهيالت  كل  من  اإلستفادة  ميكنكم  كما 
املمكنة فى الدفع.

مصالح  بأن  الزبائن  البيان  وطمئن 
اجلزائرية للمياه قد أتخذت جميع االجراءات 
ضمان  من  كورونا  وباء  تفشي  من  الوقائية 
اجلل  موزعات  ووضع  األمان،  مسافة 
ميكنهم  النقود.كما  تعقيم  وكذا  الكحولي 
عبر  أو  اجلزائر  بريد  مكاتب  عبر  الدفع 
وضعت  الشركة  بأن  وأوضاف  اإلنترنت. 
التسهيالت بغرض دفع مستحقات  لهم كل 
يف  أساسي  عامل  هي  التي  املياه  إستهالك 
وحتسينها  العمومية  اخلدمة  وإستقرار  سيرورة 
املاء عبر  حيث بإمكان اجلميع تسديد فواتير 

تبقى  التي  للمياه  اجلزائرية  صناديق  جميع 
ميكنهم  ,كما  األسبوع  أيام  خالل  مفتوحة 
التسديد عبر مختلف مكاتب البريد بالوالية 
اضافة إلى خدمة الدفع اإللكتروني عبر البريد 
www. حلاملي البطاقة الذهبية على املوقع
البنكية  البطاقة  حلاملي  poste.dz أو 
www. للمياه اجلزائرية  موقع  على   CIB
دراسة  املمكن  من  أنه  كما    .ade.dz
أي طلب جلدولة تسديد الديون للزبون الذي 
بالتقدم من  بداية  مالية  يعاني من صعوبات 
الوكاالت التجارية وكذا املراكز التابعة لها من 
مالئمة  واألكثر  املناسبة  احللول  إيجاد  أجل 

للزبون

اجلديد  احلضري  القطب  سكان  رفع 
بعاصمة الوالية املسيلة نداؤهم إلى السلطات 
أو  استفادتهم  ،بغية  املسيلة  لوالية  احمللية 
اخلدمات  متعددة  طبية  عيادة  مشروع  برمجة 
باحلي املذكور ،حيث يجد ساكنة هذا احلي 
أنفسهم مجبرين إلى التوجه صوب العيادات 
سيدي  أوالد  غرار  على  األخرى  الطبية 
ب  املعروف  504مسكن  حي  ،أو  إبراهيم 
اشبيليا اجلديدة ،ويتنقل سكان احلي املذكور 
إلى العيادتني املذكورتني من أجل ضمادة أو 
برمجة  مت  قد  سابق  وقت  يف  وكان   ، حقنة 
أن  ،إال  احلي  سكان  لفائدة  عالج  قاعتي 
تزايد  لم تتضح بعد ، خاصة يف ظل  األمور 
خالل  من  العمراني  والتوسع  السكان  عدد 
،ليبقى  الصيغ  مبختلف  العمارات  تواجد 
بعاصمة  اجلديد  احلضري  القطب  سكان 

بدايتها  الفرج ،والتي  ينتظرون ساعة  الوالية 

ببرمجة مشروع لعيادة طبية يف انتظار أن جتسد 

على أرض الواقع وتنهي معاناة املواطنني التي 

تراوحت بني التنقل بسيارته أو االعتماد على 

سيارة أجرة أو كلونديستان يف سبيل اختزال 

الوقت وإنهاء املهمة باكرا.

قسنطينة
إصابة 13 شخصا في حريق  شقة بعلي منجلي

 13 السعاف  املبارك  الفطر  عيد  عشية  بقسنطينة  املدنية  احلماية  مصالح  تدخلت 
الواقعة  الشقق  بإحدى  شب  حريق  بعد  اخلطورة  متفاوتة  الصابات  تعرضوا  شخصا 
بالطابق الثاني من عمارة بالوحدة اجلوارية رقم 2 املجمع السكني رقم 4 باملدينة اجلددية 
علي منجلي، حيث خلف احلريق 13 ضحية تتراوح أعمارهم بني 5 إلى 60 سنة ، لهم 
صعوبات يف التنفس وحاالت صدمة، قدمت لهم االسعافات االولية بعني املكان ومت 
نقلهم الى مسشتفى عبد القادر بن شريف بعلي منجلي. وقد سخرت مصالح احلماية 

املدنية الخماد احلريق 26 عونا و3 شاحنات غطفاءباالضافة الى 3 سيارات اسعاف.
خديجة بن دالي

قسنطينة
توزيع طرود غذائية وكمامات على سكان مناطق الظل
بادرت والية قسنطينة الى توزيع 1500 طرد غذائي على قاطني املناطق النائية بكل 
من بلدية مسعود بوجريو ابن باديس ابن زياد وبني حميدان من ضمن اثني عشر بلدية 
يحتاجونه خالل  ما  بكل  احملتاجني  تزويد  مت  أخرى حيث  تضامنية  عمليات  ستمسها 
يومي العيد يف ظل االجراءات املتخدة للحجر الصحي وهي العائالت التي مت إحصاؤها 
سابقا يف إطار مختلف اإلعانات التي قدمته الدولة ، ورافق هاته العملية توزيع الكمامات 

الوااقية وحتسيس املواطنني بإجبارية ارتدائها حفاظا على سالمتهم وسالمة عائالتهم.
كما شرعت السلطات احمللية وفعاليات املجتمع املدني يف توزيع 200 ألف كمامة على 
املواطنني بكل من شوارع وأحياء وسط املدينة مع تزويد كل بلدية بألف كمامة طبية من 
أجل توزيعها خصوصا بعد قرار إجبارية ارتدائها، وقد ساهم انخراط الشباب وجمعيات 
خيرية والكشافة االسالمية يف التحكم يف عملية التوزيع ناهيك عن مساهمتهم يف اجناح 

عملية جتميع وتوظيب مختلف الطرود الغذائية.
خديجة بن دالي

قسنطينة
توقيف 118 شخصا خرقوا  الحجر الجزئي

118 شخص مخالف  توقيف  العيد من  يومي  متكنت مصالح أمن قسنطينة خالل 
للحجر اجلزئي، و51 مركبة و03 دراجات نارية مت وضعها يف احملشر، مع إيقاف شخصني 
من أجل حيازة سالح أبيض محظور بدون مبرر شرعي وكذا حيازة مواد صيدالنية دون 
رخصة لغرض الترويج، وآخر مبحوث عنه كونه محل صورة قرار نهائي للحبس، وذلك 
يف إطار البرنامج األمني املسطر خالل العيد والقرارات املرافقة للجهود الرامية للمساهمة 
يف احلد من انتشاره، خاصة املرتبطة بيومي عيد الفطر واملتعلقة باحلجر الصحي اجلزئي 
القرار  وكذا  الواقية  الكمامات  ارتداء  إلزامية  النارية،  والدراجات  املركبات  تنقل  ومنع 

الوالئي املتعلق مبنع زيارة املقابر يومي العيد.
حيث مت تسخير كافة اإلمكانيات املادية والبشرية مبا فيها مروحية االمن الوطني، 
الوقائية  باإلجراءات  املتعلقة  القرارات  مختلف  تطبيق  على  امليدان  يف  للوقوف  وذلك 
التجمع،  التنقل،  الغلق ، عدم  بتدابير  تتصل  كورونا يف عدة محاور  بفيروس  اخلاصة 
واحلركة لألشخاص واملركبات أثناء فترة احلجر ، محاربة املضاربة يف املواد الغذائية واملواد 
الطبية الصيدالنية والشبه صيدالنية، من خالل تدعيم نقاط وحواجز املراقبة والتفتيش 
بها  العاملني  الشرطيني  وتوعية  الصحية،  املؤسسات  تأمني   ، املخالفني  لكل  للتصدي 
ضد  واإلدارية  اجلزائية  التدابير  اتخاذ  مع   ، والتوعية  التحسيس  نشاطات  تدعيم   ،

األشخاص املخالفني، مكافحة اجلرمية مبختلف أشكالها.
خديجة بن دالي

ميلة
توزيع 600 سكن عمومي خالل السداسي الثاني 
ستوزع خالل السداسي الثاني من سنة 2020 ما ال يقل عن 600 وحدة سكنية 
ضمن صيغة العمومي اإليجاري أجنزت مبنطقة »فرضوة« بسيدي مروان )ميلة(، حسب 

ما علم يوم األحد من املدير احمللي لديوان الترقية والتسيير العقاري، يوسف لعور.
السكن  لطالبي  موجهة  السكنية  احلصة  هذه  أن  لوأج،  املسؤول  ذات  وأوضح 
االجتماعي ببلدية ميلة، مشيرا إلى أنها مستلمة منذ نهاية عام 2019 وتبقى منها فقط 

إجناز أشغال ربطها مبختلف الشبكات لتوزيعها على مستحقيها.
وأكد أنه مت تسوية إشكال إعادة تقييم األغلفة املالية اخلاصة بصفقة الربط مبختلف 

الشبكات، الفتا إلى تعيني مقاولة اإلجناز.
من  جارية  اإلدارية  والتحقيقات  السكن  طالبي  ملفات  دراسة  بأن  كذلك  وأفاد 
طرف اللجنة املكلفة بها على مستوى دائرة ميلة لتحضير قوائم املستفيدين ومتكينهم من 

سكناتهم خالل السداسي الثاني من العام اجلاري.
واستنادا ملدير الديوان احمللي للترقية والتسيير العقاري، فإن أكثر من 2400 وحدة 
سكنية ضمن صيغة العمومي اإليجاري عبر مختلف بلديات الوالية تتنظر التوزيع بعد أن 
بلغت نسب متقدمة يف األشغال، فيما شرعت جلان السكن بالدوائر يف دراسة امللفات 

اخلاصة بها إلعداد قوائم املستفيدين منها.
املشاريع  غالبية  بأن  ميلة  بوالية  االجتماعي  السكن  طالبي  لعور  السيد  وطمأن 
السكنية التي يشرف عليها الديوان احمللي للترقية والتسيير العقاري ستسلم يف »آجالها 

احملددة« رغم تعتر االشغال يف املدة األخيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد19-.
ق.م
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الشركة دعت زبائنها لتسديد ديونهم

242 مليــاَر سنِتــيم  ُمستحقـاُت 
اه  بعناَبـــة الجزائرّيــِة للميـــَ

المسيلة
سكان القطب الحضري الجديد يفتقدون عيادة طبية

كشفت مؤسسة الجزائرية للمياه )وحدة عنابة(،  أمس الثالثاء، حجم ديونها لدى زبائنها، والتي بلغت 242 مليار سنتيم 
في جميع األصناف من منازل، تجار، مؤسسات ومصانع.

املعروف  570مسكن  حي  سكان  ناشد 
الوالية  بعاصمة  الشمالي  05جويلية  بحي 
املسيلة  لوالية  احمللية  املسيلة،السلطات 
حيث   ، بحيهم  اكمالية  مشروع  ببرمجة 
املذكور  باحلي  املتوسط  تالميذ  معاناة  التزال 
على  مقسمون  احلي  ،فتالميذ  متواصلة 

03اكماليات اكمالية حي05جويلية اجلنوبي 
شوقي  حمد  ،واكمالية  كيا  حي  ،اكمالية 
،ومع  اجلديدة  ـاشبيليا  504مسكن  بحي 
أولئك  60خاصة  رقم  الوطني  الطريق  خطورة 
 ، اجلنوبي  05جويلية  بحي  يدرسون  الذين 
هذا واقترح مواطنو احلي على السلطات احمللية 

اجلواري  امللعب  خلف  املتواجدة  املساحة 
غميض  التساهمي  السكن  عمارات  مقابل 
،وهو املشروع الذي من شأنه أن ينهي معاناة 
املجاورة  التساهمية  السكنات  السكان وحتى 

للحي. 
سعد لعجال

المسيلة
سكان حي 570 مسكنا يطالبون بإنجاز متوسطة
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W

عقب تراجع اإلصابات وارتفاع عدد حاالت الشفاء 

غلُق 3 مصالِح »كوفيد - 19« 
بُمستشَفى »ُيوسف َدمرِجي« بتيارت 

مليك. ج
 وعلمت »اخبار الوطن« من مصادر طبية 
باملؤسسة الصحية ان قرار غلق كل من مصلحة 
االمراض الصدرية ومصلحة االمراض املعدية 
جاء بعد خروج عدة دفعات األسبوع املاضي 
اخرها دفعة تضم 34 مصابا من اعمار مختلفة 
نهاية  بينهم عجوز يف  للشفاء من  متاثلهم  بعد 
الصحية  املؤسسة  غادرت  التي  الثمانينات 
وهي يف حالة جيدة رغم معاناتها بعدة أمراض 
الطبي  الطاقم  متكن  حيث  كالسكري  مزمنة 
من عالجهم ومرافقتهم طوال تواضعهن حتت 

و18   15 بني  تراوحت  مدة  يف  الطبية  املراقبة 
متحدثنا  واضاف  املريض  حالة  حسب  يوما 
ان جميع املصابني بفبروس كورونا املتواجدين 
للمستشفى  الرابع  الطابق  يف  وضعهم  مت  اآلن 
بعد غلق تلك املصالح التي مت تعقيمها غرفها 
او  طاريء  مهيأة حتسبا ألي  وابقائها  بالكامل 
واعتبر  االصابات  عدد  يف  مفاجيء  ارتفاع 
املرضى  من  كبيرة  اعداد  خروج  ان  املصدر 
ايجابي  مؤشر  املاضي  األسبوع  بحر  خاصة 
تيارت  مدينة  االصابات يف  عدد  تراجع  على 

حاالت  رمضان  شهر  منتصف  جتاوزت  التي 
التي  اجلهود  ان  غير  حالة   150 الى  االصابة 
والطواقم  الصحي  القطاع  مسؤولي  من  بذلت 
يف  سيما  ال  املناطق  مختلف  عبر  الطبية 
مستشفى يوسف دمرجي لعبت دورا كبير يف 
ارتفاع حاالت الشفاء وتقليص عدد االصابات 
ووصلت الى أقل من 30 حالة نهاية األسبوع 
املقبل  األسبوع  سيتراجع  والعدد  املاضي 
الوقائية  بالتداببر  املواطنون  التزم  إذا  خاصة 

لتجنب العدوى. 

أغلقت، نهاية 
األسبوع، إدارة 

مستشفى »يوسف 
دمرجي« بتيارت 
3 مصالح »كوفيد 
– 19« دفعة 

واحدة بعد تراجع 
عدد اإلصابات 
بفبروس كورونا.

تيسمسيلت

 منظمة الشباب ذوي الكفاءات 
تكّرم عمال النظافة

بادر املكتب الوالئي للمنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية واملهنية من 
اجل اجلزائر بوالية تيسمسيلت، بتكرمي عمال النظافة يف حفل مميز اقيم مبقر البلديةتقديرا 
وعرفانا جلهودهم املتميزة يف احملافظة على املظهر اجلمالي للمدينة يف ظل التحديات التي 

يفرضها وباء كورونا. 
حيث عملت املنظمة على توزيع الهدايا قيمة على العاملني يف هذا املجال تشجيعا 

لهم على مجهوداتهم يف التفاني يف عملهم
هذا التكرمي الذي جرى بحضور السلطات وممثلي املجتمع املدني، يقول رئيس املنظمة 
الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية واملهنية من اجل اجلزائر، جمال مرسلي، هو 
عبارة عن رسالة محبة وتقدير وعرفان من جميع افراد هذا املجتمع لعمال النظافة لدورهم 

الهام واإليجابي يف نظافة املدينة واحلفاظ على البيئة واحمليط.
عبد القادر. ت

مستغانم

الحماية المدنية تنظم
 حمالت توعوية بالشواطئ 

مبستغامن  بخروبة  الثانوية  والوحدة  املدنية  للحماية  البحرية  الوحدة  من  كل  قامت 
يف ثاني يوم عيد الفطر املبارك بزيارات استطالعية تفقدية عبر شواطئ خروبة، مطربة 
إجراءات  احترام  على  وحثهم  املواطنني  وحتسيس  لتوعية  الوالية  بعاصمة  وصالمندر 
احلجر الصحي وعدم املغامرة واملجازفة بالسباحة يف مثل هذه الظروف االستثنائية،يف 

ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد 19. 
وتفادي  الشواطئ  على  التوافد  عدم  إلى  املواطنني  الوحدات  ذات  دعت  كما 

اصطحاب األطفال وتعريضهم ألشعة الشمس ملدة طويلة.
هذا وتعرف شواطئ مستغامن إقباال كبيرا للوافدين منذ انتشار وباء كورونا، خاصة 
املقبلة مع  املنزلي. وسيتضاعف عدد هؤالء يف األيام  الصحي  فترة احلجر  مع استمرار 
ارتفاع درجة احلرارة وانطالق موسم االصطياف وهو ما قد يتسبب يف عودة موجة انتشار 

الوباء بالوالية التي تعرف استقرارا يف حاالت اإلصابات املؤكدة.
بن سعدية. ن

بومرداس

جمعية الرحمة تكّرم الجيش األبيض
 يوم العيد 

أيام عيد  كرمت جمعية الرحمة ملساعدة مرضى السرطان ببومرداس، خالل أول 
الفطر املبارك، نخبة من األطباء وعمال الصحة املزاولني مبهامهم مبستشفى الثنية.

ويف هذا الصدد، قامت جمعية الرحمة مبنح املكرمني أطباقا من احللويات وباقات 
من الزهور، تقديرا وعرفانا لتضحياتهم الكبيرة يف مواجهة فيروس كورونا املستجد.

الشكر  معاني  أسمى  لتقدمي  الفرصة  رازي  مليكة  اجلمعية  رئيسة  اغتنمت  كما 
والتقدير للمحسنني الذين ساهموا وساعدوا اجلمعية يف إطعام األطباء وعمال الصحة 
االلتفاتة  تلك  بعيد يف  أو من  قريب  املبارك، وكل من ساعد من  خالل شهر رمضان 
النبيلة التي بادرت بها جمعية الرحمة طيلة الشهر الفضيل، واملتمثلة يف توزيع وجبات 
افطار ساخنة على عمال قطاع الصحة املزاولني ملهامهم مبستشفيات الوالية خالل هذا 

الظرف احلساس.
سميرة مزاري

غليزان

األمن يوقف 207 أشخاص 
ويحجز 73 مركبة

متكنت مصالح أمن والية غليزان من توقيف 207 شخصا مخالفا الجراءات احلجر 

الصحي اإللزامي يف اليوم االول من العيد وحجز 73 مركبة و59 دراجة نارية. 

أمن والية  املتخذة من طرف مصالح  األمنية  اإلجراءات  إطار  العملية يف  وتندرج 
غليزان للوقوف على احترام مبادئ احلجر الصحي خالل يومي العيد للحد من انتشار 

فيروس كورونا. 
و تدعو مصالح أمن والية غليزان جميع املواطنني اإللتزام بقواعد السالمة والتباعد 
للحد من تفاقم انتشار هذا الفيروس، وتضع حتت تصرفهم الرقم األخضر 1548 ورقم 
النجدة 17 والتواصل عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل االجتماعي فايسبوك.
ب.أمني

قرر والي والية تيارت حتويل سوق اخلضر 
الشاللة  قصر  سكان  لدى  املعروف  والفواكه 
احلبوب  تعاونية  فرع  الى  الطحطاحة  بسوق 

واخلضر اجلافة القدمي. 
و لقي قرار الوالي ارتياح السكان وال سيما 
القاطنني مبحاذاة السوق بعد ان اصبحت هذه 
السوق الشعبية نقطة سوداء نظرا لتراكم بقايا 
نتج  الطرقات  جوانب  على  والفواكه  اخلضر 
والروائح  للحشرات  حاضنة  بيئة  خلق  عنها 
املدينة  وسط  يف  تقع  وأنها  خاصة  الكريهة 

وكانت يف الفترة األخيرة محل تخوف السكان 
ملكان  نحولها  من  سواء  حد  على  والسلطات 
للعدوى لفيروس الكورونا بعد ان سجلت قصر 
الشاللة الكثير من احلاالت من وباء الكورونا 
التي تعد االكثر يف والية تيارت وهي االسباب 
حتويلها  يقرر  تيارت  والية  والي  جعلت  التي 
الى مفر تعاونية احلبوب واخلضر اجلافة القدمي 
الواقع مبحاذاة مقر احلماية املدنية القدمي طريق 
كبيرا  ارتياحا  السكان  ابدى  وقد  العاصمة 
سنوات  منذ  ينتظرونه  كانوا  الذي  القرار  لهذا 

وان لقي حتفظا من بعض جتار الطحطاحة وال 
و  جتارتهم.  ركود  من  خوفا  اللحوم  جتار  سيما 
لتوزيع  والئية  جلنة  ايفاد  مع  ذلك  تزامن  قد 
12 الف كمامة على السكان حيث استلم 9 
اشخاص من رؤوساء االحياء 9 االف كمامة 
البقية  توزيع  يتم  فيما  السكان  على  لتوزيعها 

على عمال وموظفي املؤسسات احلكومية.
مليك ج

حملة  الشلف  بلدية  مصالح  اطلقت 
والتجار  املستهلكني  لفائدة  توعوية  حتسيسية 
كوفيد19  كورونا  وباء  من  الوقاية  طرق  حول 
املستمر  التعقيم  الكمامات  ارتداء  طريق  عن 
االجتماعي  التباعد  مسافة  واحترام  لليدين 
الطريقة  حول  إرشادات  تقدمي  الى  باإلضافة 

الصحيحة لعرض املواد االستهالكية.
سوق  زارت  التي  البلدية  اجلنة  وقفت 

مكتب  من  مبعية  املدينة  مبركز  سونة  بن 
املستهلك  حماية  جلنة  البلدية  الصحة  حفظ 
اخلروقات  من  جملة  على  »سالمة« 
الواقع  اجلواري  السوق  بهذا  واالختالالت 
مبركز املدينة والذي يتوافد عليها مئات الزبائن 
يوميا القتناء حاجياتهم من اخلضر والفواكه، 
استهتار  مدى  اللجنة  ذات  الحظت  حيث 
املتعلقة  للتعليمات  احترامهم  وعدم  التجار 

بشروط الوقاية كاستعمال الكمامات والتباعد 
لوضع  تام  غياب  حيثلوحظ  االجتماعي 
الكمامات من قبل بعض التجار باإلضافة الى 
حالة االكتظاظ بداخل السوق وهو ما يتنافى 

مع التعليمات يف هذا املجال. 
طه األمني

الفطر  عيد  قبيل  مستغامن  والية  شهدت 
الكمامات  لتوزيع  واسعة  حمالت  املبارك 
الواقية ملكافحة واحلد من انتشار فيروس كورونا 
ذاتية  وقاية  الكمامة   « شعار  19 حتت  كوفيد 

حلماية جماعية ».
احمللية  السلطات  مختلف  تكفلت  و 
واجلمعيات  املنظمات  ومبشاركة  بالوالية 
خصصت  بعدما  التوزيع  عملية  النشطة 
مجانية  كمامة  ألف   100 مامجموعه  الوالية 
للمواطنني، املصالح األمنية واحلماية املدنية. 
العملية انطلقت بعاصمة الوالية مستغامن أين 

مت توزيع 20 ألف كمامة، أما دائرة سيدي علي 
فقد وفرت 4000 كمامة ملناطق الظل ودواوير 
وسيدي  تازقايتأوالدمعالّلٰه  الثالث  لبلدياتها 
وتنظيمات  للهيئات  العملية  أوكلت  علي. 

املجتمع املدني توزيعها على املواطنني.
الدين  خير  دائرة  خصصت  جهتها  من 
على  منها  حصص  توزبع  مت  2000كمامة 
صيادة.  بلدية  ومواطني  األمنية  املصالح 
اإلصالح  جمعية  بادرت  ماسرة  وببلدية 
واإلرشاد بتوزيع الكمامات العالجية مبختلف 
مت  عشعاشة  وبدائرة  املدينة.  وأحياء  شوارع 

أوال  بلديات  رؤساء  على  الكمامات  تسليم 
البلدية  وعشعاشة  نكمارية  خضرة،  بوغالم، 
املدنية  احلماية  األمنية،  املصالح  كذا  األم.و 
والقطاع الصحي إلى جانب بعض اجلمعيات 
الكشافة  تكفلت  خلضر  وبسيدي  النشطة. 
اإلسالمية فوح سيدي خلضر بن خلوف بتوزيع 
باملدخل  دوران  مبحور  الكمامات  من  كميات 

الغربي للمدينة. 
بن سعدية. ن

تيارت
تحويل سوق »الطحطاحة« إلى مقر تعاونية الحبوب 

الشلف 
البلدية تنظم حمالت تحسيسية بأهمية ارتداء الكمامات 

مستغانم
مصالح الوالية توّزع 100 ألف كمامة على المواطنين 
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أخبار السر ايا

اقترح الروائي أمين الزاوي، في 
منشور أتاحه على حسابه بموقع 

التواصل االجتماعي »فايسبوك«، أن 
تكون العيدية كتاًبا. كتَب الزاوي يقول: 
»لماذا ال ُيهدي الجزائري الكتب في 
مناسبات كالعيد، عيد الميالد، الزواج 
ورأس السنة...؟«، وأضاف موضحا: 

»حيث ُتهدى الكتُب والوروُد فتلك 
عالمات التحضر«، فهل ستلقى نصيحة 
الزاوي صدى لدى الجزائريين أم أنها 

ستبقى أمنية ُترجى؟! 

 Popular( »قال تقرير نشرته مجلة »بوبيوالر ساينس
Science( العلمية األمريكية إن علماء حفريات عثروا على 
المكان األكثر خطورة في تاريخ كوكب األرض، وإنه ُيوجد في 

منطقة »هضبة كمكم« الصخرية، التي تضم حفريات يعود تاريخها 
إلى ماليين السنين. الهضبة التي هي جزء من الصحراء الكبرى 

اليوم، كانت مغطاة بشبكة نهرية شاسعة تتدفق عبر أراضي المغرب 
والجزائر. األمر الغريب أن علماء األحياء القديمة عثروا على 
حفريات قليلة للغاية تعود لديناصورات آكلة النباتات، واكتشفوا 

العديد من حفريات الديناصورات آكالت اللحوم، والزواحف الطائرة 
التي ُتسمى »التيروصورات«. 

ومن ضمن تعليقات المشاركين في الدراسة، نذكر قول أحدهم: 
»رغم أن الصحراء مكان مذهل كما هي عليه اآلن، إال أنك عندما 
تكون هناك في هذا المكان الجاف الوعر، وتلتقط قشور األسماك، 

وأسنان التماسيح العمالقة، فإن هذا يمنحك بالفعل شعوًرا بما 
نسميه الماضي السحيق«. 

أصاب الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة والسكان وإصالح 
المستشفيات خلل تقني، منذ صبيحة األربعاء.

وأصبح الولوج إلى موقع الوزارة غير ممكن، فيما تداولت 
بعض الصفحات على مواقع التواصل أّن الموقع تعرض 

للقرصنة.
ويعرف الموقع إقبااًل كبيًرا من الجزائريين منذ بداية تفشي 
فيروس كورونا في البالد، لإلطالع على مستجدات الوباء.

عّبر العديد من الجزائريين، عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، عن استيائهم من أجواء االحتفال 

التي طبعت يوم عيد الفطر عبر العديد من القنوات 
التلفزيونية ؛ إذ انتقدوا عدم احترام شروط الوقاية من 
تفشي فيروس كورونا المستجد، وخرق قواعد التباعد 
االجتماعي التي تشدد السلطات على ضرورة التقيد بها 
من أجل وقف زحف الجائحة. هذا، واعتبر المشاهد 

الجزائري أن ما بّثته العديد من القنوات الجزائرية مّثٌل 
حي لضرب بقواعد السالمة ُعرَض الحائط. وما أث’ار 
حفيظة المشاهد أن غالبية المواطنين حرموا أنفسهم 
من التمتع بأجواء العيد اكتفوا بعيشها عبر العالم 

االفتراضي بما يطبع هذه الوسائط من جفاء.

الِكتاب خيُر َعيدّيٍة ُتهدى 

 الِحمايُة الَمدنّية ُتسعف كلًبا 

حيُق الّتلفزيون َينهى عن الَخرِق ويأِتيه!  »َكْمَكْم« إحداثّياُت الَماِضي السَّ

تدخل أعوان الحماية المدنية التابعين لوحدة الوادية من أجل إنقاذ 
كلب علق داخل أنابيب الصرف الصحي.

وأوضحت الصور، التي تناقلها رواد وسائل التواصل االجتماعي 
على نطاق واسع، أن أعوان الحماية المدنية أنقذوا صبيحة 

االثنين المنقضي كلبا صغيرا كان عالقا داخل أنابيب شبكة الصرف 
الصحي في قرية الواضيات.

َموقُع ِوزارة َموقُع ِوزارة 
حة َيتعّطل! حة َيتعّطل!الصِّ الصِّ

عقد رئيس منظمة الصحة العالمية ندوة صحفية كان موضوعها مستجدات جائحة »كوفيد 19«. أعلم 
» تيدروس غيبريسوس« األفارقة بأن قارتهم أقل مناطق العالم تضررا بجائحة »كوفيد 19”. واغتنم 

المناسبة لـ »يهديهم« خبر قرار المنظمة 
تعليق استعمال عقار الكلوروكين وإسقاطه 
من برنامج )Solidarity(. الكلوروكين 
هو الدواء الوحيد الذي تستطيعه الدول 

األفريقية كونه ال يخضع للحقوق التجارية 
بعد مضي أكثر من 20 سنة على تصنيعه. 

علل المتحدث قرار المنظمة باستنادها 
 The( إلى دراسة نشرتها المجلة الطبية
Lancet(.. هذا القرار أثار حفيظة العالم 
الفرنسي البروفسور »ديدي راؤولت«، 

الذي لم يتواَن في اتهام لوبيات مخابر الدواء 
بتسيس قرار المنظمة،  كون العقار أثبت 
نجاعته في عالج مرضى »كوفيد 19«. 

وقال البروفسور إن األدوية التي أبقت عليها 
المنظمة ضمن برنامج تضامن غالية الثمن 
وال يستطيعها عامة الناس مستغربا التجريح 

في دواء يستعمل منذ 30 سنة كاملة

حة الَعالمّية َتتحيَّز! ُمنّظمُة الصِّ
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تخفيفا من أضرار الجائحة في عيد الفطر

الحركُة الَجمعوّية بورقلة
 َتمدُّ يَد العوِن للُمحتاجين 

زاهية سعاد
والتجارة  الصناعة  غرفة  مدير  افاد 
»الواحات« بورقلة »صدوق خليل« الذي اكد 
أن غرفة التجارة والصناعة »الواحات« قامت 
اليد  الورشة وتوفير  مبرافقة وتأطير عملية فتح 
العاملة لهذه العملية التطوعية إلنتاج بدالت 
وأحذية وكمامات وأقنعة طبية بحوض النفط 
املساهمة  أجل  من  مسعود  حاسي  مدينة 
احمللية  االحتياجات  من  نسبة  تغطية  يف 
هذه  ظل  يف  الضرورية  املستلزمات  هذه  من 
جائحة  ظهور  بسبب  العاملية  الصحية  األزمة 

كوفيد19-. 
التضامنية  املبادرة  هذه  لقيت  وقد 
الوالئي  املديرية  طرف  من  كبيرا  تشجيعا 
أعطت  بدورها  التي  بورقلة  والسكان  للصحة 
يف  التسريع  بخصوص  اخلاصة  توجيهاتها 
االستشفائية  املؤسسة  لفائدة  طلبية  جتهيز 
على  وتعميمها  بوضياف«  »محمد  العمومية 

أبدت بعض  املؤسسات الصحية، كما  باقي 
التحفظ يف إعادة النظر لنوعية القماش الذي 
وذلك  الطبية  الكمامات  إلنتاج  خصص 
لكي تكون مطابقة للمعايير الصحية الوقائية 
املعمول بها ويأتي هذا العمل التضامني مببادرة 
ومتخرجني  وطلبة  اقتصاديني  متعاملني  من 
جامعيني ونساء خياطات وحرفيات بالتنسيق 
رأسها  على  احمللية  املديريات  من  عدد  مع 
الهبة  إطار  يف  تندرج  والتي  الصحة  مديرية 
كورونا  فيروس  ملواجهة  اخلاصة  التضامنية 

كما.
خليل  الوطن  اخبار  محدث  ودعا  وقد   
وفتح  املبادرات  هذه  تعميم  إلى  صدوق 
طلبات  لتغطية  بورقلةوتقرت  أخرى  ورشات 
من  للوقاية  بها  الطبية  واملواطنني  الطواقم 
فيروس كورونا يف حالة تسجيل  العدوى من 
الوالية  بتراب  بالوباء  اإلصابة  حاالت 
ولإلشارة فقد شرع يف منتصف الشهر اجلاري 

دكتوراه  طلبة  من  متكون  متخصص  فريق 
وعلوم  الرياضيات  بكلية  جامعيني  وأساتذة 
املادة بجامعة قاصدي مرباح بورقلة يف عملية 
لفائدة  التطهير  ومواد  املعقمات  بعض  إنتاج 
لهذا  التصدي  يف  للمساهمة  الصحة  مديرية 
بالعديد  ملحوظا  انتشارا  يعرف  الذي  الوباء 
من واليات الوطن ومت تقدمي هبة أولية ملديرية 
من  عبوة   70 يف  تتمثل  والسكان  الصحة 
حجم 250 ملل من محلول التعقيم الكحولي 
اخلاص باليدين و30 عبوة من حجم 5 لتر من 
التعقيم اخلاص باألسطح من حتضير  محلول 
انتظار  يف  باملخبر  والباحثني  الدكتوراه  طلبة 
تسليم دفعات أخرى فور االنتهاء من انتاجها 
من  كبيرا  استحسانا  املبادرة  هذه  لقيت  وقد 
وانها  خاصة  النفط  بحوض  املواطنني  طرف 
تعرف حركية كبيرة جدا للعمال من مختلف 
واليات الوطن ناهيك عن اآلالف من العمال 

األجانب

اعنلت الشركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء 
والغاز ممثلة يف مديرية التوزيع بورقلة بالتزامها 
يف  واإلستمرارية  النوعية  لضمان  بتعهداتها 
توزيع الطاقة، وتعليق عمليات رصد العدادات 
وتوزيع الفواتير وهذا للحد من حتركات أعوانها 
حفاظا على سالمة اجلميع طيلة مدة احلجر. 
الوالئية  املديرية  تؤكد  السياق  هذا  ويف 
لتوزيع الكهرباء والغاز ورقلة أنها اتخذت كل 
التدابير الالزمة من أجل احترام رزنامة الفوترة 
وضمان  اإلستهالك  تراكم  لتفادي  الدورية 
مستويات  مختلف  من  الزبائن  استفادة 
ووفق  آليا  الفواتير  تقدير  يتم  إذ  التعريفات 

معدل استهالك كل زبون.

يف  الراغبني  زبائنها  املؤسسة  وتدعو  هذا 
اخلاص  املوقع  لزيارة  فواتيرهم  على  اإلطالع 
التعرف  خالله  من  ميكن  بالشركة  الذي 
بتسديد  القيام  وكذا  اإلجمالي  املبلغ  على 
االطالع  لهم  يتسنى  كي  إلكترونيا  فواتيرهم 
على فواتيرهم إضافة الى املوقع املذكور أعاله،  
سوف تعود الشركة تدريجيا وبحسب ظروف 
بتوزيع  احلجر  قواعد  احترام  ومع  اجلائحة 
يف  الشركة  هنئت  كما  زبائنها  على  الفواتير 
بيان لها كافة الشعب اجلزائري مبناسبة حلول 
عيد الفطر املبارك رافعني اكف التضرع للعلي 
القدير أن يرفع البالء والوباء عن بالدنا مذكرة 
فرقها  بجاهزية  الوقت  نفس  يف  املواطنني 

واصالح  للتدخل  والغازية  الكهربائية  التقنية 
والية  تراب  كامل  يطرأ  عبر  قد  عطب  أي 
24 ساعة خالل كل  ورقلة  24 ساعة على 
الفطر  عيد  يومي  وباالخص  األسبوع  أيام 
الوطني  مبركز  االتصال  خالل  من  املبارك 
يبقى  3303الذي  الرقم  على  لالتصاالت 
عن  لإلجابة  الساعة  مدار  على  اخلدمة  يف 
الزبائن  لكل  اليومية  االنشغاالت  مختلف 
تخصص  وحسب  الوطني  التراب  كامل  عبر 

كل والية
زاهية سعاد

12ألف  من  أزيد  توزيع  املراقب  من 
املواطنني  لفائدة  أولى  كحصة  مجانا  كمامة 
مع  بالتنسيق  وذلك  اليزي  بوالية  والتجار 
املدنية,  واحلماية  والبيئة  التجارة  قطاعات 
هذه  ترافق  التي  اجلمعوية  احلركة  ومبشاركة 
العملية بالتحسيس على غرار الهالل األحمر 

والكشافة اإلسالمية اجلزائرية.
هذه  انطالق  على  إشرافه  ولدى 
إيليزي,  لوالية  العام  األمني  أوضح  احلملة, 
ضويفيفوضيل, أن هذه العملية ستشمل باقي 
الهدف  لبلوغ  البعيدة  واملناطق  النائية  القرى 
مستوى  على  مواطن  لكل  كمامة  املسطر 

الوالية.
غرفة  شرعت  العملية  ذات  إطار  ويف 
بتوزيع   « الطاسيلي   « والصناعة  التجارة 
سائل التعقيم الكحولي لفائدة احملالت لدعم 

إجراءات الوقاية للتجار والزبائن.
ق.م

 افُتِتحت ورشة إلنتاج العديد من المستلزمات شبه الطبية بمدينة حاسي مسعود التي تبعد  زهاء 85 كيلومترا عن 
عاصمة الوالية ورقلة. يذكر أن هذه المواد عرفت ندرة في األسواق الوطنية والمحلية خاصة بحوض النفط حاسي 
مسعود. ويندرج افتتاح هذه الورشة  في إطار تواصل المساعي الرامية إلى الوقاية والحد من تفشى وباء فيروس 

كورونا المستجد »كوفيد 19«. 

غرداية 
نحو توزيع 100 ألف كمامة على المواطنين

من املرتقب توزيع ما ال يقل عن 100 ألف كمامة وقائية لفائدة 13 بلدية بوالية غرداية 
لتوزيعها مجانا على املواطنني،  وذلك يف إطار تطبيق اإلجراء املتعلق بإلزامية وضع الكمامة.

ويف هذا الصدد تنقل والي الوالية بوعالم عمراني مرفوقا بالسلطات احمللية وممثلي احلركة 
اجلمعوية إلى فضاءات عمومية والقباضة الرئيسية لبريد اجلزائر حيث وزع بشكل رمزي على 
زبائن ومستخدمني وأيضا مواطنني بالشوارع كمامات وقائية،  مع حتسيسهم بأهمية إلزامية 

ارتداء هذه الوسيلة الوقائية لتفادي عدوى فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-(. 
وتندرج هذه املبادرة يف إطار التدابير الوقائية الرامية إلى احلد من تفشي جائحة كورونا،  
بخصوص  كورونا  فيروس  تفشي  ومتابعة  لرصد  العلمية  الوطنية  اللجنة  توصيات  وتنفيذ 
اإلرتداء اإلجباري ألقنعة الوقاية لكافة املواطنني يف األماكن العمومية،  مثلما شرح الوالي. 
ويف هذا اجلانب حث ذات املسؤول سكان الوالية على ضرورة تطبيق اإلجراءات الوقائية 
التي أوصت بها السلطات العمومية،  ويتعلق األمر باخلصوص بالتقليل من التنقالت إال يف 
حالة الضرورة القصوى، واحترام مسافة األمان باألماكن العمومية خاصة عند القيام بالتسوق 

وحتى يف الوسط العائلي، ووضع إلزاميا كمامة الوقاية خالل التنقل خارج املنزل. 
ق.م

األغواط 
الشروع في توزيع  122 ألف كمامة على 

المواطنين
واسعة  عملية  يف  شرع 
مجانا  الواقية  الكمامات  لتوزيع 
ووالية  عبر  املواطنني  على 
إجراءات  إطار  يف  األغواط 
كورونا  فيروس  من  الوقاية 

املستجد )كوفيد19-(.
التي  العملية  هذه  وتأتي 
أشرفت عليها السلطات الوالئية 
فعاليات  مختلف  مبشاركة 
املجتمع املدني يف إطار التدابير, 

التي أقرتها السلطات العمومية بخصوص تعميم إلزامية ارتداء الكمامة على كافة املواطنني 
والتي سيشرع يف تنفيذها مع أول أيام عيد الفطر املبارك.

عبر  املواطنني  على  مجانا  كمامة   122.000 من  أكثر  توزيع  الصدد,  هذا  يف  وجرى 
كامل بلديات والية األغواط, حيث تتوزع هذه الكمية من هذا النوع من املستلزمات الوقائية 
على 22.000 وحدة مت إنتاجها محليا يف مختلف ورشات اخلياطة ومراكز التكوين املهني, 
الوالي عبد  مثلما شرح  املركزية )فرع بسكرة(,  الصيدلية  و100.000 كمامة استلمت من 

القادر برادعي.
ومن جهته, أوضح مدير التكوين والتعليم املهنيني, مسعود بن أودينة, أن عملية إنتاج 

الكمامات ستستمر مباشرة بعد عطلة عيد الفطر املبارك.
ق.م

غرداية 
نفايات مستلزمات الوقاية تهّدد المحيط والبيئة

املستجد )كوفيد19-( من  فيروس كورونا  الوقاية من  نفايات مستلزمات  انتشار  يشكل 
تهدد  حقيقة  آفة  العدوى,  نقل  تسبب  قد  والتي  وغيرها  ورقية  ومناديل  وكمامات  قفازات 
الصحة العمومية واحمليط البيئي عبر مختلف أحياء غرداية, برأي أخصائيني ممارسني يف مجال 

الصحة.
للقفازات  العشوائي  الرمي  خالل  من  املواطنني  لبعض  املتحضر  غير  السلوك  ويعكس 
البالستيكية والكمامات املستعملة وغيرها من املستلزمات الوقائية املستعملة بالطرقات العامة 
دون الوعي بأخطار ذلك وانعكاساته السلبية على الصحة والبيئة واحدا من املشاهد احلزينة 

التي ينبغي مكافحتها.
ويرى عدد من ممارسي الصحة بوالية غرداية أن رمي هذه املخلفات الطبية على األرصفة 
والطرقات العامة يشكل خطرا »حقيقيا« وعامال مساعدا على تفشي العدوى بفيروس كورونا 

املستجد ألنها قد تكون حاملة لهذا األخير عالوة على اجلراثيم.
البلدية  مسؤولي  انشغاالت  أهم  حاليا  النفايات  من  النوع  هذا  تسيير  مسألة  وتشكل 

املكلفني بجمع القمامات املنزلية عبر مختلف األحياء السكنية.
ويف هذا الشأن أشار رئيس املجلس الشعبي البلدي, عمر فخار يف تصريح« لوكالة االنباء 
اجلزائريه« أن ظاهرة المباالة بعض املواطنني أصبحت »مقلقة« ومسألة تهدد الصحة العمومية، 
موضحا »أن التخلص وبشكل عشوائي من مخلفات مستلزمات الوقاية من كوفيد19- يشكل 

خطرا حقيقيا على املواطنني وعمال النظافة وعلى البيئة أيضا«.
ومن جهته, يرى أحد عمال النظافة الذي بدا أنه جد ناقم من التصرفات السلبية لبعض 
هذه  انتشار  أن  العمومية,  باألماكن  النفايات  من  النوع  هذا  برمي  يقومون  الذين  املواطنني 

النفايات ببعض أحياء غرداية، ظاهرة تعكس انعدام »احلس املدني«.
محدقا  خطرا  تشكل  النفايات  وهذه  عائالت،  لدينا  النظافة  عمال  »نحن   : وأضاف 

بصحتنا وصحة أهالينا«.
نفس الشعور يتقاسمه أيضا عدة مواطنني يعتبرون رمى الكمامات والقفازات املستعملة 

»سلوك غير حضاري« إضافة إلى كونه يعبر عن عدم احترام عمال النظافة.
وحث رئيس املجلس الشعبي البلدي يف مناسبات متكررة عبر أثير اإلذاعة احمللية ساكنة 
النخيل،  وبأحواض أشجار  املخلفات على األرصفة،  النوع من  املنطقة على عدم رمي هذا 

والتي قد تكون حاملة لفيروس كوفيد19-.
ق.م

ورقلة

سونلغاز تعلِّق  عمليات الفوترة وقطع الكهرباء 

إليزي 

تخصيص 12 ألف كمامة للمواطنين والّتجار 
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عبد الناصر حمودة
اجلميلة  املدينة  هذه  تتميز 
مبساجدها املتواجد عند كل مدخل 
من مداخلها أهمها املسجد العتيق 
الغربي  بالشمالي  يوسف  سيدي 
باإلضافة إلى زاويتها الشهيرة وهي 
والتي  الدين  خير  سيدي  زاوية 
تقع يف اعالي جبال األربعاء والتي 
خالل  الفرنسي  االستعمار  دمرها 

الثورة التحريرية.

 إمكاناُتها هامة ومعاناتها طويلة

َمدينُة األرِبعاء.. ُلؤلَؤة المتِّيجة وَجوهرُة الُبليَدة! 

كانت مدينة األربعاء » بني موسى« الواقعة إلى 
االحتالل  زمن  املتيجة  والية  عاصمة  من  الشرق 
الفرنسي، مخزنا ومستودعا يف متوين فرنسا خاصة 
وأوروبا باخلضروات والفواكه على أشكالها، حيث 
وإرساء  بها  استيطانهم  يف  قبلة  املعمرون  جعلها 
نشاطاتهم االقتصادية على اختالفها مبحاذاة جنانها 
وبساتينها، يف ظل تواجد سواق األسبوعي الذي 
أهم  من  كونه  األربعاء،  مدينة  به  تشتهر  كانت 

على  متيجة  بسهل  موجودة  كانت  التي  األسواق 
غرار سوق بوفاريك وسوق احلراش، إال أن موقعه 
االستراتيجي زاده أهمية، حيث يعتبر همزة وصل 
بني الشمال واجلنوب، والشرق والغرب، حتيط به 
الكثير من الدواوير والعروش، مع توفر املواصالت، 
على غرار السكة احلديدية التي كانت تربط مدينة 
من  الستينيات  فترة  يف  العاصمة  باجلزائر  األربعاء 

القرن التاسع عشر.

وبدائية  متوقفة  تبدو  احلياة 
لم  التي  القدمية  البنايات  بسبب 
تدهن وبعض املرافق التي خربت 
ولم تهيئ، على غرار كل محيط 
مظهرها  خالل  من  الدائرة  مقر 
املستدوعات  وبعض  اخلارجي، 
دليال  ماتزال  التي  القدمية، 
من  اإلرهاب  مرور  عل  قاطعا 
هناك يف يوم من األيام. مما جعل 
تغيب  والتنمية  احلداثة  عالمات 

التي  السكنية  فأحياؤها  متاما، 
تشكلها كحي بن دالي علي، 
يوسف،  شريف  زرمان،  بني 
تبرانت،  مهدي،  سبيحي 
تتقاسم  املجاجي،وغيرهم 
فالطرقات  متشابها،  تخلفا 
غير مهيأة زينتها احلفر بأنواعها 
إلى  حتولت  وأحيانا  وأعماقها 
مسالك ترابية بسبب إهمالها، 
واألوساخ شوهتها وانتشرت يف 
كل ركن وزاوية، حيث تتطاير 

وحلقت  البالستيك  أكياس 
الناموس  مكان الطيور، مما جعل 
والقوارض الوبائية تتكاثر وسطها 

ويحولها إلى مصدر لطعامه.
املدينة  هذه  يف  احلال  يسوء 
إذ  فيها،  تتساقط  مرة  كل  يف 
من  برك  إلى  الطرقات  تتحول 
املياه الراكدة واألوحال املنتشرة، 
نتيجة انسداد، إن لم نقل انعدام 
األمطار  مياه  تصريف  بالوعات 

املارة  حركة  من  صعبت  التي 
واملركبات على حد سواء،إضافة 
اإلنارة  يف  املسجل  نقص  إلى 
ولدت  منها  بالبعض  العمومية 
لتعرضهم  السكان  بني  اخلوف 
املنحرفني  لالعتداءات  وأبنائهم 
واحليوانات الضالة التي كثيرا ما 
تتوافد على أماكن رمي األوساخ 

باجلوار. 

األربعاء  مدينة  تبدو 
شاحبة  لزائرها  اليوم، 
تصبغها  التخلف  ومظاهر 
إليها،  الدخول  بوابة  من 
الكبيرة  اإلمكانيات  رغم 
بعيدة  وغير  بها  تتمتع  التي 
مبسافة  العاصمة  اجلزائر  عن 
أسوار  ترتفع  مترا،  كيلو   30
مدينة ضاربة يف عمق التاريخ 
وسط احلقول والبساتني وعلى 
األسبوعي  سوقها  جانب 
محجا  منها  جعل  الذي 
للتجار ومركزا هاما يف تبادل 
البيع  صفقات  وإبرام  السلع 
احلقيقة  تلك  لكن  والشراء، 
عن  احلديث  يشبه  ما  باتت 
فالزائر  أسطورية،  مدينة 

أول  يف  يقف  عنها  الغريب 
يغوص  أن  دون  له  مالحظة 
وهو  مدهوشا،  قلبها  يف 
على  شوارعها  يف  يتجول 
صور شاحبة صبغت احليطان 
مهيأة  غير  وأرصفة  وطرقات 
أشجار  من  أنواع  تخللتها 
غرسها  وقتها  املعمرون  حاول 
جمالها  يف  يزيد  كديكور 
ومتتص يف فائدة ثانية كميات 

املياه السطحية.

األربعاء  صورة  وتتعاظم 
األحياء  بعض  يف  سوءا 
صالح  سيدي  مثل  اجلديدة 
الذي يوجد سكانه يف حالة 
خطر دائم بسبب بناء البعض 
وفوق  بقرب  مساكنهم 
أنبوب ناقل للغاز الطبيعي، 
كما  الرقابة،  غياب  ظل  يف 
بلعوادي  حي  سكان  يعاني 
من األصوات املزعجة التي 
كهربائية  مولدات  تصدرها 
عن  ناهيك  النشأة،  حديثة 

املارة  املرتفع  الضغط  أسالك 
منازل  أسقف  وبجانب  فوق 
الذين  السكان  احلي.  نزالء 
الوطن  »أخبار  بهم  التقت 
التخلف  أمر  استغربوا   «
يف  والتراجع  اهتمام  وعدم 
موسى  بني  األربعاء  مكانة 
التاريخية، متسائلني عن سر 
التخلف  دائرة  بقائهم يف  يف 
مدينتهم  امللحوظ، يف حني 
ما  اإلمكانيات  من  متلك 
يف  رائدة  تكون  الن  يكفيها 

 •  لؤلؤة المتيجة

  •  حياة متوقفة

•   المدينة الشاحبة

•  أحياء تستغيث

ست خالل االستعمار الفرنسي منذ نحو قرن ونيف  هي مدينة تاريخية، أسِّ
في منطقة متيجة على بعد 27 كم شرقي العاصمة الجزائرية، اقترن اسمها 
بقبيلة بني موسى كما لقبت بسيدي ناصر نسبة إلى الولي الصالح سيدي 

ناصر قبل االحتالل الفرنسي، ولقبت أيضا بجوهرة متيجة لما تتميز به من 
تنوع في المحاصيل الزراعية، هي مدينة األربعاء بوالية البليدة.
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تمهيًدا لضمه لريال مدريد

زيدان يتواصل مع نجم أياكس فان دي بيك

القسم الرياضي

وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، فإن 
بالهولندي دوني فان دي بيك جنم  زيدان اتصل 
خط وسط أياكس، إلخباره باهتمامه به، وبأنه 

ضمن أهداف النادي للموسم املقبل.
اللعب  على  موافقته  بيك  دي  فان  وأبدى 
فترة طويلة، وكان على وشك  منذ  لريال مدريد 
لكن  املاضي  جانفي  يف  البرنابيو  إلى  الوصول 
مع  االستمرار  الالعب  وفضل  تتم،  لم  الصفقة 

الفريق لنهاية املوسم.
سابق،  وقت  يف  أشارت  قد  تقارير  وكانت 
إلى حدوث اتفاق بني ريال مدريد وأياكس، على 

ضم فان دي بيك مقابل 55 مليون أورو.

فيالش بواش يعلن استمراره مع مارسيليا
أكد البرتغالي فيالش بواش، أول أمس استمراره يف قيادة 
وااللتزام   ،)2020-21( املقبل  املوسم  يف  مارسيليا  أوملبيك 

بالعام املتبقي يف عقده الذي ينتهي يف جوان 2021.
عن  الرحيل  يف  رغبته  أبدى  قد  البرتغالي  املدرب  وكان 
نادي اجلنوب الفرنسي عقب إقالة املدير الرياضي، اإلسباني 
أندوني زوبيزاريتا، إال أن دعم اجلماهير له كان عامال حاسما 

يف قراره بالبقاء وفقا للتقارير الصحفية الفرنسية.
وأشارت كل من جريدة )ليكيب( ومحطة )راديو مونت 
العام  إنهاء  يف  يرغب  عاما  الـ42  صاحب  أن  إلى  كارلو(، 
الثاني من عقده مع الفريق الذي قاده للتأهل لدوري األبطال 

يف املوسم املقبل.
زوبيزاريتا  رحيل  رسميا  أعلن  قد  الفرنسي  النادي  وكان 
حول  الشائعات  القرار  هذا  وضاعف  املاضي،  ماي   10 يف 
استمراره  أن  قد صرح  الذي كان  األربعيني  املدرب  مستقبل 
مرتبط ببقاء احلارس األسبق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا. ومن 
عقده  متديد  عليه  النادي  إدارة  عرضت  بالبقاء،  إقناعه  أجل 
تصريحات  نفسه يف  بواش  يعلن  أن  قبل  إضافيني،  ملوسمني 
لراديو )مونت كارلو( أنه سيكمل املوسم املتبقي يف عقده فقط 

خلوض جتربة دوري األبطال مع العبيه.

تيمو فيرنر يقترب من ليفربول 
قام يورغن كلوب مدرب ليفربول، بخطوة عملية جديدة 
مالعب  يف  البارزين  املهاجمني  أحد  بخدمات  الظفر  لضمان 

أوروبا هذا املوسم.
تقارير  عن  نقاًل  بيلد«،  »سبورت  صحيفة  وبحسب 
تيمو  مبواطنه  باالجتماع  قام  األملاني  املدرب  فإن  بريطانية، 
فيرنر مهاجم اليبزيغ، عبر مكاملة بالفيديو يف األسابيع القليلة 

املاضية.
وأفادت بأن الدولي األملاني 
يرغب يف الرحيل عن ملعب ريد 
مؤخًرا  توقيعه  رغم  أرينا،  بول 
حتى  بناديه  يربطه  عقد  على 

صيف 2023.
التعاقد  ليفربول  وبإمكان 
عن  عاًما   24 الـ  صاحب  مع 
اجلزائي  الشرط  قيمة  دفع  طريق 
قبل  أورو(  مليون   55( عقده  يف 

ليفربول  تدفع  قد  االقتصادية  األزمة  لكن  املقبل.  جوان   15
للتفاوض مع اليبزيغ، حملاولة ضم املهاجم الشاب مبقابل مادي 

أقل.
وكان فيرنر قد أبدى رغبته يف خوض جتربة خارج مالعب 
الدوري  فرق  ألحد  اللعب  إمكانية  إلى  مشيًرا  البوندسليغا، 

اإلجنليزي املمتاز.
يذكر أن فيرنر قاد اليبزيغ للفوز على ماينز )0-5( األحد 
الفارط، بعدما سجل ثالثية، ضمن منافسات اجلولة 27 من 

عمر الدوري األملاني.

هيغواين يسقط من ذاكرة نابولي
 احتفل نادي نابولي اإليطالي مع جماهيره بيوم »ثورة ماي« يف األرجنتني، أول أمس، 

من خالل االحتفاء بنجوم التانغو الذين ارتدوا قميص النادي.
الرسمي  ونشر احلساب 
»تويتر«،  على  لنابولي 
العًبا   11 أفضل  تضم  صورة 
قميص  ارتدوا  أرجنتينيا 
رأسهم  وعلى  النادي، 

األسطورة دييغو مارادونا.
النجم  نابولي  واستبعد 
غونزالو هيغواين من تشكيلة 
األرجنتني  العبي  أفضل 
يف  النادي  على  مروا  الذين 
منه  بدال  ووضع  تاريخه، 
بجانب  سوسا  روبرتو  اسم 
ومارادونا  الفيتزي  إيزيكيل 

يف اخلط الهجومي.
وسجل هيغواين 91 هدًفا يف 146 مباراة مع نابولي بني عامي 2013 و2016، كما كان 

صاحب رقم قياسي يف الكالتشيو بتسجيله 36 هدًفا يف موسم 2015-2016.
جزائي  بشرط  قياسية،  يوفنتوس يف صفقة  الغرمي  إلى  لينضم  نابولي،  هيغواين  وغادر 

قيمته 90 مليون أورو، ليقطع عالقته متاما مع نادي اجلنوب وجماهيره.

برشلونة يحسم مصير إيمرسون
املُعار لصفوف ريال بيتيس، بعدما تردد  البرازيلي إميرسون  حسم برشلونة مصير العبه 

اسمه بأخبار الرحيل عن البلوغرانا يف فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
التي يسعى برشلونة إلبرامها  التبادلية  وارتبط اسم إميرسون بالدخول ضمن الصفقات 

مثل الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن وميرالم بيانيتش العب وسط يوفنتوس.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن برشلونة أبلغ الظهير األمين واملرتبط 

 ،2024 صيف  حتى  بعقد  معه 
ضمن  املقبل  املوسم  سيلعب  بأنه 
يتلق  لم  ما  بيتيس،  ريال  صفوف 
على  البارسا  ُيجبر  باهًظا  عرًضا 

دراسة التخلي عنه.
النادي  داخل  مصدر  وقال 
يف  آخر  موسم  »يتبقى  للصحيفة: 

إعارة إميرسون لبيتيس«.
وأضافت الصحيفة: »برشلونة 
لهم  وأكد  بيتيس  بإدارة  اتصل 
نهاية  قبل  الالعب  يسترد  لن  أنه 
اإلعارة بنهاية املوسم املقبل، حيث 
اجليد  من  سيكون  أنه  ُيدركون 
بالنسبة له االستمرار ضمن صفوف 

الفريق األندلسي ليتطور«.
لن  برشلونة  أن  إلى  وأشارت 

لبيتيس حال  التي سيدفعها  الغرامة  بكثير  يتجاوز  إذا حصل على عرض  إال  إميرسون  يبيع 
عدم استمرار الالعب لنهاية إعارته، والتي ُتقدر قيمتها بـ9 ماليني أورو وقد تصل إلى 16 

مليون أورو.

اليبزيغ يفقد جهود بولسن
بولسن  يوسف  الدمناركي  الالعب  أجراها  التي  األشعة  كشفت 
بالقدم  الكاحل  أربطة  يف  إصابته  عن  األملاني  اليبزيغ  فريق  مهاجم 

اليمنى.
على  فيها  فاز  التي  الفريق  مباراة  خالل  لإلصابة  بولسن  وتعرض 
األملاني  الدوري  فعاليات  ضمن  الفارط  األحد   5-0 ماينز  مضيفه 

)بوندسليغا(.
الدولي سيغيب عن صفوف  الدمناركي  الالعب  أن  النادي  وأوضح 

الفريق يف الفترة املقبلة حلني تعافيه من اإلصابة.
فيما  األمس  مباراة  يف  لفريقه  الثاني  الهدف  سجل  بولسن  وكان 
مباراة  باتريك تشيك »25 سنة« خالل  الالعب  أن يحل مكانه  ينتظر 

الفريق التالية أمام هيرتا برلني غدا األربعاء.

نجوم مانشستر يونايتد يعودون للتدريبات
عاد جنوم مانشستر يونايتد للتدريب أول أمس، يف وقت تستعد فيه 

األندية للتصويت على مقترحات عودة التدريبات، األربعاء املقبل.
وكان الفريق قد تدرب يف ملعب كارينجتون األسبوع املاضي، ولكن 
الالعبني  بني  االتصال  أبقى  مما  االجتماعي،  التباعد  على  احلفاظ  مع 

واجلهاز الفني عند أدنى حد ممكن.
أثناء  التدريبات  مالبس  ارتدائهم  الالعبني  احتياطات  وشملت 
منعا  وذلك  التمارين،  نهاية  فور  بها  رحلوا  كما  منازلهم،  من  قدومهم 

الختالطهم يف غرفة تبديل املالبس.
وبحسب صحيفة ميرور اإلجنليزية، فإنه سيتم نشر نتائج الفحص 
األخير من اختبار فيروس كورونا، يوم األربعاء، بعد خلو جميع العبي 
االختبارين  يف  عدوى  أي  من  يونايتد  ملانشستر  الفني  واجلهاز  الفريق 

السابقني.
أندية  جميع  بني  الفيروس  اختبارات  من  جولتني  آخر  وشهدت 
البرمييرليغ، اكتشاف 8 إصابات حتى اآلن، من إجمالي 1744 اختباًرا.
التدريبات  ستبدأ  أنه  على  لألندية،  اجلديدة  اإلرشادات  وتنص 
مبجموعات تضم من 2 إلى 3 العبني، ثم يزداد العدد ليكون بني 4 إلى 

12 العب، ويف النهاية يتدرب الفريق كامال.
 12 يوم  متوقعة  كانت  املسابقة  عودة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
جوان، لكن يبدو أن 19 من الشهر املقبل، هو املوعد األكثر احتمالية مع 

رغبة معظم رؤساء األندية يف التدريب 4 أسابيع قبل استئناف املوسم.

دوغالس كوستا:
 »فكرت في اعتزال كرة القدم«

أكد البرازيلي دوغالس كوستا جناح يوفنتوس، أنه فكر يف اعتزال 
كرة القدم، بسبب مشاكله مع اإلصابات. وشارك كوستا يف 90 مباراة 
عضلية  إصابات  بسبب  البيانكونيري،  بقميص  مواسم   3 خالل  فقط 

مختلفة.
»يف  تريبني«  بالير  »ذو  لبرنامج  تصريحاته  خالل  كوستا،  وقال 

العديد من األوقات كنت أفكر، هل ما زال بإمكاني اللعب؟«
مرة  وإصابتي  امللعب  من  خروجي  بسبب  التفكير  »هذا  وأضاف: 
أن  أتذكر  التلفزيون  شاشة  على  املباريات  أشاهد  حني  ولكن  أخرى، 
قيد  على  يجعلني  ما  وهذا  اللعب،  بإمكاني  واليزال  شغفي،  هو  هذا 
لها  بالنسبة لي، وال عالقة  أمر سهل  القدم هي  وتابع: »كرة  احلياة«. 
باملال أو الشهرة، بل األمر يتعلق بفعل ما أستمتع به، وهذا هو هديف، 
وكنت أمزح مع أليكس ساندرو أنني أجريت فحوصات وإشاعات أكثر 
مما لعبت«. وأردف: »يقول الناس إنني لدي القدرة على أن أكون واحًدا 
من أفضل الالعبني يف العالم، لكن اإلصابات متنعني، وهذا يزعجني، 
ولدي القدرة على أن أكون العًبا ممتاًزا، ولكن ألسباب خارجة عن إرادتي 
ال ميكنني ذلك«. وواصل: »يف كل مرة أتعرض لإلصابة، أسأل نفسي 
شيء  فهذا  باستمرار؟  اللعب  ميكنني  ال  ملاذا  ارتكبته؟  الذي  اخلطأ  ما 
يؤملني«. واختتم: »لقد طلبت املساعدة من مدرب ذهني، ال أعرف إذا 
سمعتم عنهم من قبل، فهم ليسوا أخصائيني نفسيني، لكنهم يوضحون 

لك كيف ميكن حلقائق الطفولة أن تؤثر عليك«.

إبراهيموفيتش ُمهدد بالغياب لفترة طويلة
لإلصابة  ميالن،  مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  تعرض 
الستئناف  استعداًدا  أمس،  اول  فريقه  تدريبات  يف  مشاركته  خالل 

النشاط الرياضي احملتمل يف األسابيع املقبلة.
وذكرت صحيفة »كوريري ديللو سبورت«، أن إبراهيموفيتش تعرض 
لإلصابة يف ربلة الساق، خالل قيامه مبحاولة تسديد الكرة يف التدريبات.
وأضافت »ميالن يخشى من أن تكون إصابة إبراهيموفيتش يف وتر 
العرقوب، األمر الذي قد يجعله يغيب لفترة تتراوح ما بني 30 إلى 45 
يوًما«. وأشارت إلى أن املهاجم السويدي سيجري فحوصات طبية للتأكد 
من مدى اإلصابة. وختمت الصحيفة، بأن اخلبر اإليجابي هو أن زالتان 

غادر مركز ميالنيلو الرياضي وهو يسير على ساقيه.

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن تواصل 
زين الدين زيدان المدير الفني لريال 

مدريد، مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، 
تمهيًدا لضمه.
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أكد أنه تلق عرضا رسميا من اتحاد العاصمة، بن عيادة:

»طموحي خــوض تجــربة احترافـــية
 مــع نـاٍد ينـافس علـى األلقــاب«

محمد هشام

املقبل،  املوسم  األول  عيادة »هديف  بن  وقال 
خارجي،  ناٍد  مع  احترافية  جتربة  خوض  يبقى 
على  املنافسة  على  وقادر  الطموح،  ميتلك 
يف  اللعب  أريد  »صراحة  وأضاف  األلقاب«، 
املستوى العالي، حتى أحصل على فرصة لتمثيل 
الكثير  لدي  مجددا،  األول  الوطني  املنتخب 
األفضل  العرض  اختيار  وسأحاول  العروض  من 
من  رسميا  عرضا  تلقيت  »لقد  وختم  رياضيا«، 
احتاد العاصمة، عبر مديره الرياضي، عنتر يحي، 
لكنني لم أحسم موقفي بعد، وسأرى ماذا يخفي 

لي املستقبل«.
جدير بالذكر، أن بن عيادة بات مطلوب بقوة 
ووصلت  السعودي،  جدة  أهلي  نادي  قبل  من 
ملراحل  عيادة  بن  لضم  جدة  أهلي  مفاوضات 
للفريق.  اليمنى  اجلبهة  دعم  أجل  من  متقدمة، 
ويحظى العب شباب قسنطينة باهتمام أكثر من 
فريق عربي، للحصول على خدماته هذا الصيف، 
التي  األندية  رأس  على  املصري،  الزمالك  ويأتي 
تهتم بضمه، فضًل عن احتاد العاصمة. وال شك 
يف  بليلي  يوسف  اجلزائري  الدولي  تواجد  أن 
صفوف أهلي جدة، يلعب دوًرا مهًما يف استقطاب 

بن عيادة.

بن شيــخة ينضــم لمعارضــي 
استئنـاف  البطولـة المغربيــة

إللغاء  املؤيدين  لقائمة  شيخة،  بن  احلق  عبد  اجلزائري  املدرب  انضم 
الدوري املغربي الستئناف نشاطه مستقبل.

اللعب  أن عودة  أكد من خلله  لراديو مارس  بتصريح  وأدلى بن شيخة 
من  أو  باللعبني  املخاطر  بعض  إحلاق  تتسبب يف  أن  شأنها  من  من جديد 
سيرافقهم وتابع »يف اعتقادي الشخصي املتواضع وبناء على املعطيات والوضع 
ملا ميثله األمر من خطورة على  قريبا  اللعب  أري مجاال الستئناف  احلالي ال 
العودة«.  تتطلبها  التي  الكبيرة  واللوجستية  املالية  للتكلفة  وكذلك  اجلميع، 
واسترسل »ميكن اللجوء لعديد اخليارت مثل التي اعتمدها االحتاد الفرنسي 
لكرة القدم باحتساب عدد النقاط من عدد املباريات امللعوبة، وحتديد البطل 
وختم  املنصرم«.  املوسم  ترتيب  واعتماد  أبيض،  موسم  إعلن  أو  والهابطني 

»هناك أكثر من خيار وكلها تتقدم خبار استئناف اللعب«.

بن العمري ينـــال الثـــناء
 فـــي الــدوري السعــودي  

جمال  اجلزائري  الدولي  حتصل 
جديد  إعتراف  على  العمري،  بن 
مبؤهلته يف السعودية، نظرا ملستوياته 
املميزة منذ إلتحاقه بالشباب. وإعتبر 
دانييل كارينو، مدرب نادي الوحدة، 
حسني  نصر  مدرسة  خريج  بأن 
منصبه  يف  العب  أفضل  داي، 
التقني  وأكد  احملترفني.  بدوري 
ُمحارب  بأنه سيختار  األوروغوياني، 
تشكيلته  يف  تأكيد  بكل  الصحراء 

املثالية لو منح ُحرية اإلختيار.
يزال  العمري، ال  بن  بأن  يذكر 
للعودة  األخضر  الضوء  على  إنتظار حتصله  الرياض، يف  مدينة  حاليا يف 

الى أرض الوطن.

بعد عودته من إصابة على مستوى الركبة
بونجاح يشرع في عملية
 إعــــادة التأهيــــل

بوجناح  بغداد  اجلزائري،  الدولي  باشر 
عملية إعادة التأهيل الوظيفي، بعد العملية 
شهر  خلل  لها  خضع  التي  اجلراحية 

رمضان املنقضي.
يف  القطري،  السد  هداف  وظهر 
على  بتمارين  يقوم  وهو  »أسبيطار« 
مستوى أحد القاعات، وهو العائد من 

إصابة على مستوى الركبة.
يكون  بأن  اخلضر،  هداف  ويأمل 
من  بداية  املنافسة  إلستئناف  جاهزا 
املوسم القادم على أقصى تقدير، ومواصلة 

تألقه على املستوى العالي.

أكد الدولي اجلزائري مختار بلخيثر، 
مدافع اإلفريقي التونسي، أنه يفكر جديا 
يف فسخ عقده مع النادي، يف حال عدم 
حصوله على مستحقاته العالقة منذ فترة.
وكان بلخيثر قد أرسل، خطاًبا إلدارة 

العالقة  مستحقاته  على  باحلصول  يطالبها  اإلفريقي 
لدى النادي، خلل األشهر األخيرة، أو اللجوء إلى 

لفسخ  القدم  لكرة  الدولي  للحتاد  التابعة  املنازعات  جلنة 
عقده.

اإلفريقي  إدارة  منحت  »لقد  بلخيتر  وقال 
لكنها  العالقة،  مستحقاتي  لتسديد  مهلة 

وهذا  املسؤولني،  من  جدي  حترك  دون  انقضت 
مستقبلي  يف  جديا  التفكير  إلى  يدفعني  األمر 
وتابع »أفكر جديا يف فسخ  النادي«،  بعيدا عن 

عقدي يف حال لم تتصل بي إدارة النادي لتحديد موقفها، صحيح أنني أمنح 
وسأكون  اخلليجية،  العروض  من  العديد  أمتلك  لكنني  لإلفريقي،  األولوية 

مضطًرا للرحيل«.

عبر عن رغبته في تغير األجواء، بلخيثر:
»أمتلك عروضا خليجية ومهلتي
 لإلفريقي التونسي انتهت«

بسبب جائحة فيروس كورونا

إلغاء مسابقة الدوري وكأس أوروبا لألندية لكرة السلة
قال منظمو الدوري األوروبي لكرة السلة اول أمس، إن أبرز بطولتني لألندية يف القارة 

مت إلغاؤهما من دون إعلن بطل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالت اللجنة املنظمة على حسابها على تويتر »بعد بحث كافة اخليارات املمكنة، 
للموسم احلالي  والكأس األوروبية لألندية  الدوري األوروبي  إلغاء  التنفيذي  املجلس  قرر 
للعبة  أوروبا  للدوري األوروبي وكأس  املوسم اجلديد  أن  البيان  2020-2019«. وأضاف 

سينطلق يف األول من أكتوبر و 30 سبتمبر على التوالي.
للدوري  احلالي  املوسم  يف  شاركت  التي  فريقا(   18( األندية  نفس  أن  البيان  وتابع 

األوروبي ستتنافس أيضا املوسم املقبل.
وتأجلت املسابقتان إلى أجل غير مسمى منذ 12 مارس املاضي.

على  كانوا  املعنية  األطراف  وكافة  واللعبني  األندية  أن  إلي  املصدر  نفس  وأشار 
استعداد الستئناف النشاط لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب مخاوف تتعلق بصحة وسلمة 

الرياضيني واألجهزة الفنية املعاونة.
دون شك  »من  التنفيذي  والرئيس  األوروبي  الدوري  رئيس  بيرتوميو  جوردي  وقال 
هذا أصعب قرار اتخذناه يف تاريخنا املمتد ملدة 20 عاما. ألسباب خارجة عن سيطرتنا 

اضطررنا إللغاء املوسم األكثر جناحا وإثارة يف تاريخ كرة السلة األوروبية«.

»الفــيفا« توقــف رئــيس اتحــاد  هايتـــي
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( اول أمس، ان جلنة األخلقيات التابعة له، 
أوقفت بشكل موقت رئيس احتاد هايتي ايف جان-بارت الذي يواجه حتقيقًا بشأن اتهامات 

اغتصابه للعبات قاصرات، عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة.
وأشار فيفا يف بيان إلى أنه »متاشيًا مع البندين 84 و85 من قانون األخلقيات للفيفا، 
أوقفت غرفة التحقيق التابعة للجنة األخلقيات بشكل موقت، السيد ايف جان-بارت، 
رئيس احتاد هايتي لكرة القدم، عن مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة على املستويني احمللي 
والدولي، ملدة 90 يومًا«. وأكد أن فرض العقوبة »يرتبط بالتحقيقات اجلارية بشأن السيد 
»بشكل  التنفيذ  حيز  ويدخل  بالقرار«،  إبلغه  »مت  األخير  أن  إلى  مشيرًا  جان-بارت«، 

فوري«.
العام  منذ  منصبه  يشغل  والذي  »دادو«  املكنى  عاما(   73( جان-بارت  ويواجه 

2000، اتهامات باغتصاب العبات بينهن قاصرات يف مركز التدريب الوطني للحتاد.
ونفى رئيس االحتاد الهايتي هذه االتهامات التي وردت للمرة األولى يف تقرير نشرته 
بينها  عدة  مصادر  الى  ونسبتها  املاضي،  أفريل   30 يف  البريطانية  غارديان«  »ذا  صحيفة 
أشخاص يعملون يف املركز، إضافة الى فتيات كن ضحية له وعائلتهن. وارتكب جان-

بارت االساءات اجلنسية يف األعوام اخلمسة املاضية، بحسب التقرير.

 ميـــــــالن يشيــــــد  بـــأداء  بـن نـــــاصر
أشاد املوقع الرسمي لنادي ميلن بالدولي اجلزائري، اسماعيل بن ناصر، الذي بات 

حديث العام واخلاص يف إيطاليا.
ونشر احلساب الرسمي لنادي عبر التويتر فيديو ألبرز مهارات بن ناصر حتت عنوان 

»حيوي عنيد وديناميكي كيف تصفون جنمنا بن ناصر«.
يذكر أن بن ناصر، محل اهتمام العديد من األندية األوروبية أبرزها ريال مدريد، 

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. 

أولمبيك مارسيليا يصرف النظر عن التعاقد مع سليماني
مع  التعاقد  تريد  مارسيليا،  أوملبيك  إدارة  أن  الفرنسية،  »ليكيب«  كشفت صحيفة 

املهاجم السينغالي نيانغ لتعزيز خط الهجوم.
وكانت مجلة »فرانس فوتبول« قد ربطت إسم سليماني مبيركاتو نادي مرسيليا، غير 
أن بعض املصادر اكدت أن إبن مدينة عني البنيان ليس ضمن اهتمامات الفريق الفرنسي.
يذكر أن سليماني، متفتح لفكرة العودة إلى البطولة البرتغالية واللعب مجددا لصالح 

سبورتينغ لشبونة، غير أن راتبه السنوي يبقى العائق الكبير.

إدارة غلـطة ســـراي تقـرر التخلــــي عن فيغـــــولي
كشفت مصادر صحفية تركية، أن إدارة غلطة سراي اتخذت قرارها وذلك بالتخلي 
عن الدولي اجلزائري، سفيان فيغولي، مع نهاية املوسم. وأكدت ذات املصادر، أن النادي 
التركي حدد قيمة اجلزائري والتي قدرت بـ 10 مليني أورو من أجل التخلي عن خدماته.
رحيل فيغولي عن غلطة سراي راجع للمشاكل املالية التي يعاني منها الفريق، خاصة 
اجلزائري  الدولي  بضم  كثيرا  مهتما  اخلليجية  األندية  أن  يذكر  كورونا.  فيروس  أزمة  مع 

خاصة الدوري السعودي، غير أن فيغولي يريد املواصلة يف أوروبا.

الترجــي التونســـي يؤكـد تمسكـه بأميـن طوقــاوي  
ال ينوي نادي الترجي الرياضي التخلي عن مدافعه اجلزائري، أمني طوقاي، عكس 

ما مت تداوله يف األيام القليلة املاضية.
وأكدت وسائل إعلمية تونسية، بأن إدارة فريق العاصمة، متمسكة بخدمات خريج 

مدرسة نصر حسني داي، الذي إستقدمه الشتاء املاضي فقط.
ووفقا ملوقع »أنفو سبور تونيزي«، فإن كل املؤشرات توحي بإستمرار أمني طوقاي مع 
فريق الدم والذهب ملوسم جديد على األقل. يذكر بأن اللعب الصاعد، ال يزال ُمرتبطا 

بعقد مع أبناء باب السويقة ألربعة سنوات قادمة.

اعترف حسين بن عيادة، مدافع نادي 
شباب قسنطينة، برغبته في خوض تجربة 

احترافية مع فريق طموح من خارج البطولة 
الجزائرية، مشيرا إلى أنه يمتلك عدة عروض 

وسيحرص على دراستها بجدية.
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حاورتها: صارة بوعياد
السلسالت  من  الكثير  يف  َمّثلت 
الكوميدية منها »على اخلط«، »حكايات 
وآخر  ميسي«،  »يوميات  الزمان«، 
مشاركة لها على الشاشة الصغيرة »رأس 
البطولة  دور  فيها  تقاسم  التي  احملنة« 
بعيسى  املعروف  هالل  عنتر  الفنان  مع 
التي  بوقرية  الفنانة صبرينة  سطوري هي 
فتميزت  فلمسرح  خطواتها  أولى  خطت 
إليها،  املنسوب  األدوار  كل  يف  وتفردت 
جمعنا معها هذا احلوار التي كشفت فيه 
سلسلة  السيناريو  عن  الوطن«  »أخبار  لـ 
»رأس احملنة« الذي لم يكن جاهزا، وعن 
بصمتها اخلاصة يف شخصية زوجة عنتر 
لها  تعرضت  التي  الرقابة  وعن  هالل، 

السلسلة الكوميدية وغيرها.

كيف كانت تجربتك في سلسلة »رأس 
المحنة« مع الفنان عنتر هالل؟

جمعتني عدة أعمال كثيرة مع الفنان 
عنتر هالل املعروف بعيسى سطوري على 
»البوغي«،  فيلم  يف  وكذا  املسرح  خشبة 
أخرها  وكانت  باديس«،  »ابن  وفيلم 
سلسلة الكوميدية »رأس احملنة« يف الشهر 

رمضان الفضيل مثلت فيها دور زوجته.
وكيف كان سيناريو »رأس احملنة«؟

سيتكوم يف  احلقيقة 

يف  يكتب  السيناريو  كان  احملنة«  »رأس 
لقيت  مما  النهار  يف  بالتصوير  ونقوم  الليل 
كما  الشخصية  ودراسة  صعوبة يف حتليل 
تعودت عليها يف املسرح حيث أقوم ببحث 
مثل  أعيد  لن  وعليه  للشخصية،  شامل 
أمتنى  فكنت  أتعبتني  ألنها  التجربة  هذه 

أن يكون كل السيناريو مكتوب وجاهز.

هل حدث وأن حذفت إحدى الحلقات من 
»السيتكوم«؟

سلسلة  من  حذفها  مت  حلقات  هناك 
»رأس احملنة« منها احللقة التي حتكي عمن 
كما  كراقي  منها  ويعود  السعودية  يزور 
تدخل احللقة يف ظل الشعوذة واملشعوذين 
متس  ألنها  برمجتها  وعدم  حذفها  ومت 
بني  الدبلوماسية  العالقات  حسبهم 

البلدين.
أو  أخرى  مشاركات  لك  كانت  هل 

عروض غير »رأس احملنة«؟
 كانت ملشاركة يف حلقة من سلسلة 
»دقيوس ومقيوس« التي منعت من البث 
احلديث  يف  رأي  حسب  تعود  ألسباب 
التي  الشخصيات  عن  للممثلني  الصريح 
كان  كما  العصابة،  خانة  ضمن  دخلت 
لي عرضني للمشاركة لكن ألغي التصوير 

بسبب جائحة كورونا.
يف  بتفردها  بوقرية  صبرينة  تتميز 
فما  إليها،  املنصوص  الشخصية  إعداد 
سلسلة  يف  وضعتها  التي  البصمة  هي 

»رأس احملنة«؟
املبادرة التي قدمتها يف سلسلة »رأس 
يف  كنت  التي  الشعرية  األمثال  احملنة« 
احللقة،  مضمون  حسب  القيها  مرة  كل 
أن  استطيع  وكنت  فيها  بصمتي  فكانت 
جاهزا  السيناريو  كان  لو  األحسن  أقدم 
الوقت  من  اخذ  كنت  ذلك  رغم  ولكن 
عن  للبحث  ساعات  خمس  حوالي 

وكنت  للحلقة،  املوالية  الشعبية  األمثال 
لعبد  الشعبية  األمثال  ديوان  من  أخذها 

الرحمن املجدوب.
املشاهد  صدى  تلقيت  كيف 

اجلزائري؟
إلى  احملنة«  »رأس  صدى  وصل 
بالسلسلة  أعجبوا  والكثير  اجلمهور 
التي  املستفزة  شخصيتي  إلى  باإلضافة 
شخصية  أنها  وقاولوا  اجلمهور  كرهها 
األمثال  ومن  منها،  هديف  وهو  مقلقة 
وتداولها  صداها  أخذت  التي  الشعبية 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  الكثير 
كي  غيرة  بال  »زواج  كبيرا  رواجا  والقت 
املرة  ليست  وهي  خميرة«،  بال  اخلبز 
األولى التي أقوم بدراسة الشخصية املراد 
الشيء  نفس  فكان  فيها  والبحث  متثيلها 
يف شخصية اليهودية يف فيلم »البوغي«، 
فيها  تعلمت  التي  »طرشاقة«  ومسرحية 
لغة اإلشارة لذوي االحتياجات اخلاصة.

للمسرح لمسة خاصة في حياتك، 
حدثينا عنها؟

األساس  فهو  الفنون  أبو  املسرح 
جهد  يتطلب  مركبة  شخصيات  تقمص 
تكون  لو  فتمنيت  وتدريبات،  ومثابرة 
عملية  انطالق  قبل  تدريبات  هناك 

وليس  جاهزة  الشخصية  لتكون  التصوير 
الشديد  لألسف  االجناز، ولكن  طور  يف 
الدقيقة  يف  نعمل  أن  اجلزائر  يف  تعودنا 
األخيرة لكن املفروض أن تباشر األعمال 
قبل خمس أو ستة أشهر، فلو كان كذلك 
يف  حاضرة  األعمال  من  للكثير  لكانت 

هذا رمضان.
بوقرية  صبرينة  هل  صراحة،  بكل 
راضية عن دورها يف سلسلة »رأس احملنة«؟
سلسلة  يف  قدمته  عما  راضية  لست 
ألن  نادمة  لست  لكن  احملنة«،  »رأس 
وخبرة  جناح  هي  لي  بالنسبة  جتربة  كل 
تكتسب نرتفع فيها كل مرة عن األخطاء 
أقدم  أن  استطيع  كنت  حيث  السابقة، 

األحسن واألفضل يف شخصية.

في كل مرة يشاهدك الجمهور في 
قالب الكوميديا، ما تعليقك؟

عندما  بالدنا  يف  ملاذا  أتساءل 
يشاهدون ممثال جيدا يف الكوميديا يحكم 
الشخصية،  تلك  قالب  يف  باملؤبد  عليه 
ألني  الدراما  يف  بدور  أحظى  أن  فأمتنى 
فقط  وقدراتي،  إمكانياتي  جيدا  اعرف 
املمثل  ألن  ذلك،  ألبرهن  فرصة  احتاج 
يف  ميثل  أن  يستطيع  الذي  هو  احلقيقي 

الكوميديا والدراما معا. 
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الممثلة صبرينة بوقرية لـ »أخبار الوطن«:

مــُته في »رأس المحــــنة«! ا قدَّ لســُت راضـــيًة عمــّ
قالت الممثلة صبرينة بوقرية لـ »أخبار الوطن« إنها ليست راضية عما قدمته في سلسلة »رأس المحنة«، لكنها ليست نادمة ألن كل تجربة بالنسبة إليها هي خبرة ُتكَتسب لتصحيح األخطاء السابقة.

* »أتمنى أن أحظى بدور في الدراما ألنِّي أعرف جيدا إمكاناتي« 
* »األمثال الشعبية بصمتي الخاصة في »رأس المحنة«

* »تعرضت السلسلة إلى الرقابة والسيناريو لم يكن جاهزا«

من إعداد الصحفي »إريك إلينزيتش«

فيلم وثائقي من إنتاج سلوفيني يستعـرض كفـاح الشعـب الصحـراوي
أطلق الصحفي السلوفيني اريك الينزيتش، فيلما وثائقيا حول كفاح الشعب الصحراوي مببادرة من مجموعة أبحاث سلوفينيا حول الصحراء الغربية وبالتعاون مع املنظمة السلوفينية »الشعب املنسي يف الصحراء الغربية« التي تعمل 

على رفع مستوى الوعي بالقضية الصحراوية يف سلوفينيا وأوروبا.
وأوضحت وكالة األنباء الصحراوية أن الفيلم الوثائقي اجلديد الذي بث بالتزامن مع االحتفال بالذكرى الـ 47 الندالع الكفاح املسلح -و الذي أستغرق إعداده سنتني - يشمل مجموعة مقابالت وشهادات لصحراويني حول اجتياح 

الصحراء الغربية وسنوات احلرب باإلضافة إلى أوضاع الالجئني، جرى توثيقها خالل زيارة قام بها املخرج رفقة اثنني من املصورين أرني أوداليتش وكاتيا بيدوفيتش إلى مخيمات الالجئني سنتي 2017 و2018.
ويف أعقاب العرض األول للفيلم الوثائقي الذي يحظى بتأييد من قبل اللجنة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون السلوفيني واملركز السلوفينى السينمائي نشط فريق اإلخراج 

ندوة عبر تقنية االتصال عن بعد الستعراض جتربة اإلعداد للفيلم والزيارات التي قادتهم إلى املخيمات على مدار سنتني. 
استماتة  البوليساريو يف ظل  والوحيد جبهة  الشرعي  ممثله  بقيادة  الصحراوي  املسلح  الكفاح  47 الندالع  الـ  الذكرى  املاضي  األربعاء  الصحراوي  الشعب  وأحيى 

متواصلة وصبر وحتدي للظروف التي فرضها عليهم االحتالل باغتصاب أراضيه، وبعزمية طيلة سنوات كفاحه املسلح والسلمي من اجل االستقالل.
ويف كلمة له مبناسبة الذكرى الـ 47 الندالع الكفاح املسلح الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي األمني العام جلبهة البوليساريو »أن اجلبهة 

ال ميكن أن تقبل بأي حل ال يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم وال 
للتصرف يف تقرير املصير واالستقالل«.

من جهته، كتب اإلعالم الصحراوي يف الذكرى أنه رغم اجلائحة يحتفل الشعب 
الصحراوي اليوم بالذكرى الـ 47 الندالع الكفاح املسلح الذي انطلق يف مثل هذا 
اليوم من سنة 1973 مبزيد من التصميم والتشبث باستقالله وال يزال يناضل من أجل 
املصير  تقرير  للتصرف يف  القابل  غير  إقرار حقه  أجل  من  اجلبهات  عديد  عبر  ذلك 

واالستقالل.
ويأتي هذا االحتفاء وسط مواقف دولية داعمة للقضية الصحراوية منادية بضرورة 
اإلسراع يف إيجاد حل لها ومنددة باالنتهاكات املغربية اخلطيرة باألراضي الصحراوية 
احملتلة والتي يواجهها الصحراويون عبر االلتفاف حول ممثلهم الشرعي والوحيد اجلبهة 

الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب »البوليزاريو«.
ق.ث
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وأوضح البحث الذي أجنزته املوقع الرسمي الفايسبوك  أن “القلق يعّد أبرز أثر نفسي للحجر الصحي بالنسبة إلى 49 يف املائة من األسر”. 
وترتفع هذه النسبة أكثر )54 يف املائة( لدى األسر املقيمة يف مساكن ضيقة. ويفرض اجلزائر  حجرا صحيا منذ 20 مارس، وقد تقّرر متديده حتى 

نهاية الشهر .
وشملت اآلثار النفسية األخرى للحجر الصحي الشعور باخلوف لدى 41 يف املائة من األسر، وخصوصا الفقيرة منها، باإلضافة إلى رهاب 
األماكن املغلقة )32 يف املائة(، واضطرابات النوم )24 يف املائة(. وتعزى أسباب الشعور بالقلق أساسا إلى اخلوف من اإلصابة بفايروس كورونا 
بالنسبة لـ48 يف املائة من املستجوبني، أو الوفاة بسببه بنسبة 10 يف املائة، وإلى فقدان العمل لـ21 يف املائة.  يحّد احلجر الصحي من حركة 
املواطنني إال يف حاالت معينة مبوجب تراخيص وّزعتها السلطات، وقد تعّزز منذ مطلع أبريل بفرض وضع كمامات واقية للمسموح لهم باخلروج.
وبينما صرح 79 يف املئة من املشاركني يف البحث، الذي أجري بني 13 و20 أفريل املاضي، بأنهم احترموا قواعد احلجر الصحي، أكد 53 يف 

املئة أنهم “سيجدون صعوبة يف حتّمل متديده”.
واعتبرت 8 من 10 أسر شملها البحث أن توفير دعم مالي للمحتاجني يعّد الوسيلة األجنع إلجناح احلجر الصحي. بينما صرحت 34 يف املئة 

من األسر بافتقادها ألي مصدر للدخل بسبب التوقف عن العمل خالل فترة احلجر الصحي.
ويحّد احلجر الصحي من حركة املواطنني إال يف حاالت معينة مبوجب تراخيص وّزعتها السلطات، وقد تعّزز منذ يومني  بفرض وضع كمامات 

واقية للمسموح لهم باخلروج، إضافة إلى فرض حظر جتوال ليلي طيلة . ويواجه مخالفو هذه اإلجراءات عقوبات.
ا-ب

بتمنراست،  إينغر  مبدينة  القاطنة  حادقي،  عائلة  تناشد 
تدخل وزير الصحة أو أهل اخلير واإلحسان ملساعدتها يف عالج 
مرض  من  يعاني  والذي  حادقي  الناجم  محمد  العائلة  رب 
أصيب عينه اليسرى فأصيبت بالعمى ويصارع إلى بقاء عينه 

اليمنى السليمة والتي أضحت تتأذى كمثيلتها
يف  العائلة  أفراد  أحد  احمد  حادقي  أوضحه  ما  وحسب 
حديث مع جريدة “أخبار الوطن” فإن أعراض هذا الداء بدأت 
وأصبح  بالعمى  اليسرى  عينه  أصيبت  مدة حيث  منذ  تظهر 
يعتمد على العني اليمنى لكن مع مرور الوقت أنتقل الداء إلى 

هذه العني مما يؤدي إلى العمى للشخص 
بني  التنقل  بعد  محدثنا  حسب  املرض  تشخيص  ومت 
مجموعة من األطباء ومستشفى بدولة تونس الشقيقة  وإجراء 
عدة حتاليل مبواعيد متباعدة ومببالغ مالية ، إال أن عدم وجود 

إلى  ملفه  إرسال  مت  الدولة  تلك  يف  املرض  هذا  لعالج  بوادر 
لزراعة  عملية  بإجراء  أمال  أعطوه  أين  تركيا  بدولة  مستشفى 
القرنية والتي تكلفه مبلغ 150 مليون سنتيم بالعملة اجلزائرية، 
إطالق  الناجم  محمد  حادقي  السيد  على  حتم  الوضع  هذا 
نداء عبر صفحات “أخبار الوطن” والذي أكد أن هذا املبلغ ال 
يستطيع جمعه فحالته االجتماعية احملدودة ال متكنه من جمع 
هذا املبلغ داعيا املسؤولني يف الدولة وعلى رأسهم وزير الصحة 
لوجود بصيص  للخارج  به وحتويله  التكفل  التدخل من أجل 
من األمل، مؤكدا بأن وضعيته الصحية تزداد سوءا فسوء من 

خالل تطور املرض
شهر  يف  ونحن  ملساعدته  واإلحسان  البر  أهل  دعا  كما 
اإلستعجالي  املبلغ  هذا  لتوفير  والغفران،  والرحمة  التضامن 
وإعادة األمل يف إعادة بصره من جديد وأجر اجلميع على اهلل. 
احمد كرزيكة

53 بالمائة من المصرحين يجدون صعوبة في تقبل تمديده

نصـف األســر الجزائريــة تعانــي 
مــن القلـق بسبــب الحجـر الصحــي
أظهر بحث رسمي للفايسيوك  شمل عينة من األسر الجزائرية  معاناة نصفها من القلق بسبب الحجر الصحي المفروض في البالد منذ 

شهرين للتصدي لجائحة كورونا، بينما عّبر أكثر من نصف المستجوبين عن استعدادهم لتحّمل تمديده بصعوبة.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية المسيلة 

بلدية عين الملح

إعــــــــــــــالن
فتح تحقيق عمومي حول المالئمة و عدم المالئمة 

لمنشاة من الفئة الرابعة -مذبحة دواجن - 
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  معيل األسرة يواجه خطر تدهور حالته

 عائلة حادقي بإينغر بتمنراست تناشد وزير الصّحة والقلوب الرحيمة
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ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

كورونا،  زمن  يف  االجتماعي  التباعد  أظهر 
أهمية تكنولوجيات االتصال احلديثة ودورها 
يف التخفيف من آثار العزلة التي تطّوق الناس 
به  تقوم  الذي  الدور  السيما  مكان،  كل  يف 
إلى  بالنظر  االجتماعي،  التواصل  شبكات 
تتيح  التي  وخصوصياتها  استخدامها  سهولة 
أّن  غير  املجتمع،  فئات  كل  بني  التواصل 
بعد  يوما  تكشف  أصبحت  الشبكات  هذه 
بني  التواصل  لشكل  أخرى  أوجه  عن  آخر 
الناس والجتاهاتهم حيال مختلف املوضوعات 

واملشكالت التي يتم تداولها.
تفسيرات نفسّية وأخرى اجتماعية

الّتواصل  ملواقع  الدارسني  من  الكثير  يتجه 
االجتماعي حاليا، السيما موقع فايس بوك، 
تعج  التي  املستخدمني  تعليقات  حتليل  إلى 
الرسمّية  والصفحات  املدّونات  مختلف  بها 
ملعرفة  وذلك  اخلاصة،  أو  واجلماهيرّية 
وكذا  السائدة  واألفكار  واآلراء  االجتاهات 
اهتمام  على  تستحوذ  التي  املضامني  نوعّية 

املستخدمني.
فقد أصبحت تلك الّتعليقات مبثابة مؤّشر عن 
الرفض أو القبول للموضوع محل الّنشر، وعن 
اجتاهات الرأي العام السائدة إلى حد ما، رغم 
أّنها تعليقات قد تكون موّجهة أو صادرة عن 
والصفحات.  املواقع  آلّية يف بعض  حسابات 
الناس  تعليقات  تكشفه  عّما  الّنظر  وبغض 
يف شبكات التواصل االجتماعي بشأن اجتاه 
مبظهر  يبدون  أيضا  جتعلهم  قد  فإّنها  آرائهم، 
حيث  الواقع،  يف  عليه  هم  ملا  مغاير  آخر 
بأّنهم  يبرزوا  أن  الّتعليقات  يف  الناس  يحاول 
كان  إن  كاتبه  من  املوضوع  عن  اطالعا  أكثر 
مقاال أو خبرا، يف ما يحاول آخرون تغيير رأي 
أو قناعة الكاتب أو املدّون إن كان فيه إبداء 
من  تقليال  الّتعليقات  تتضّمن  كما  للرأي، 
شأن املضمون اإلعالمي أو غيره، إضافة إلى 
خطاب  مظاهر  من  وغيرها  والقذف،  الّتنمر 

الكراهية..
أو  الغريبة  الّتعليقات  ظاهرة  فإّن  وبالطبع 

الشاّذة، ال تقتصر على العالم العربي فقط، 
أخبارا  الغربّية  واملواقع  الصحف  تناولت  فقد 
عن الكثير من الدراسات التي أجراها باحثون 
الظاهرة، فقد توصلت  غربيون ملعرفة أسباب 
أجنيليا  جامعة  2017 يف  عام  أجريت  دراسة 
روكسني البريطانية، أّن الناس الذين يعتقدون 
بنظريات املؤامرة هم أكثر عرضة للمعاناة من 
االجهاد النفسي، وذلك يظهر يف تعليقاتهم، 
حيث ينخرطون يف طريقة معّينة من الّتفكير، 

ويرغبون يف تصديق ما ال ُيصّدق.
أما احملّررة نيكول مورلي التي تعمل بصحيفة 
البحث  يف  بعيدا  فذهبت  البريطانية،  مترو 
على  السلبية  الّتعليقات  ظاهرة  أسباب  عن 
معّقدا،  كان  إن  و  حتى  اإلعالمي،  احملتوى 
العادي  للشخص  ميكن  ال  أخبارا  يتناول  أو 
خالل  من  وجدت  فقد  بشأنها،  احلكم 
من  عدد  مع  به  قامت  الذي  االستطالع 
يحاولون  الناس  أّن  النفسيني،  األخصائّيني 
أو  أنهم دائما األفضل  الّتعليقات  التأكيد يف 

أّنهم دائما على حق.
األفراد  دوافع  أّن  إلى  أيضا،  توّصلت  وقد 
التي  الطريقة  تشّكل  التي  هي  وعواطفهم 
يتعاطون بها مع وسائل االعالم، ولذلك جتد 
مثال،  الضحية  بدل  اجلاني  تساند  تعليقات 
هنالك  فإّن  الّنفسي،  املنظور  من  وبالطبع 
االدراك  تفّسر  التي  الدراسات  من  العديد 
آراءهم  عن  الناس  تعبير  وطرق  االجتماعي 
النفس  علم  ففي  املنشور،  احملتوى  حّيال 
ما  ونعتقد  تصديقه،  نريد  ما  نصّدق  نحن 
على  االعتماد  يتم  كما  به.  االعتقاد  نريد 
نظرية الّتنافر املعريف لتفسير ظاهرة الّتعليقات 
مغايرة  معلومات  يرفض  فاإلنسان  السلبية، 

عّما كان يعتقده أو يتصّوره.
ومع أّن الدراسات العلمّية عن املضمون العربي 
يف هذا السياق ما تزال قليلة، إال أّن هنالك 
حاولت  التي  األكادميية  الدراسات  بعض 
الّتعليقات  ملدلوالت  تفسيرات  إعطاء  أيضا 
التواصل  شبكات  يف  العربي  احملتوى  على 

شمل  استطالع  كشف  حيث  االجتماعي، 
العربية،  املواقع اإلخبارية  بأحد  تعليقا   252
نشر مبدونات اجلزيرة أّن 60 %من الّتعليقات 
أما  املنشور،  قرأوا  أصحابها  بأّن  توحي  ال 
املتبقّية فتعّبر عن تعليقات ال عالقة  النسبة 
لها مبضمون اخلبر وتستغل ذلك الفضاء لطرح 
أردنية  دراسة  كشفت  كما  أخرى..  أفكار 
عن انتشار القبيح من الكالم على الشبكات 
خطاب  مظاهر  من  كمظهر  االجتماعية 

الكراهية.
الّتنمر والقبيح من الكالم ملح الّتعليقات

مختلف  على  الّتعليقات  تبدو  اجلزائر،  ويف 
اإلخبارية  املواقع  بها  تعج  التي  املنشورات 
تشذ  ال  االجتماعي  التواصل  مواقع  أو 
واالهتمام  الكثافة  حيث  من  القاعدة  عن 
اإلنترنيت  مستخدمو  مختلف  يبديه  الذي 
يرغبون  الذين  االجتماعية  الشبكات  ورواد 
سواء  واجتاهاتهم،  آرائهم  عن  الّتعبير  يف 
واالستهجان  الرفض  أو  واملساندة  باإلعجاب 

ملا ينشر.
الّتعليقات،  تلك  على  يالحظ  ما  أّن  غير 
الصفحات اجلماهيرية على مواقع  خاصة يف 
وغيرهما،  انستغرام..  أو  بوك  فايس  مثل 
والشتم  والّتنمر  القبيح  الكالم  غلبة  هو 
والقذف الذي ميكن إدراجه ضمن أحد أنواع 
من  العديد  حتّولت  حيث  الكراهية،  خطاب 
باأللقاب  للّتنابز  منابر  إلى  الصفحات  تلك 
اآلخرين  شأن  من  الّتقليل  ومحاوالت 
آخرون  يتمادى  فيما  معنوّياتهم،  وإضعاف 
دينيون  وعاظا  أنفسهم  تنصيب  درجة  إلى 
ويقّررون  أفعالهم  على  الناس  يحاسبون 
خاصة  اجلنة،  أو  النار  كان  إن  مصيرهم، 
وأنه من السهل إطالق األحكام الدينّية التي 
العامة،  والّشخصيات  الفنانني  بكثرة  متس 
تصوراتهم  خلف  من  الكثيرون  ينطلق  حيث 
أّن  واملالحظ  مثال.  الفن  بتحرمي  وقناعاتهم 
كثيرا من احلسابات يختفي أصحابها خلف 
دون  الّتعبير  عليهم  ليسهل  مستعارة  أسماء 

حرج، لكنهم ميعنون يف إيذاء الناس بكلمات 
يعتقد  بينما  لشعورهم،  مراعاة  دون  جارحة 
اإلسالمي  الدين  عن  يدافعون  أنهم  آخرون 
اجلزائرية  االجتماعية  والتقاليد  والعادات 
نابّية  عبارات  يستخدمون  لكّنهم  احملافظة، 
الّتفوه  املتخّلق  وشتائم يصعب على اإلنسان 
صارخ  تناقض  عن  مؤشر  وذلك  عادة،  بها 
هذه  يترجمها يف  التي  واألفعال  األقوال  بني 
الشخص  مرآة  باعتبارها  الّتعليقات،  احلالة 
يف  معهم  يتفاعل  الذين  باآلخرين  وصلته 
تلك املساحة املتاحة جلميع الناس يف الفضاء 
العمومي االفتراضي، وعليه فإّن األمر يشبه 
يف  واالزدواجية  النفسي  الفصام  من  حالة 

التفكير والّتعبير.
الفنانني  من  بكثير  الوضع  هذا  دفع  وقد 
املؤّسسات  وحتى  العامة  والشخصيات 
إدراج  خاصية  تعطيل  إلى  اإلعالمية، 
تتركها  التي  السلبّية  للطاقة  جتنبا  التعليقات 
دون  اآلخرين  وشرف  بسمعة  اإلضرار  وإلى 
أّي اعتبار. فتجد أّن كثيرا من الناس يتركون 
معلومات  أو  جاهزة،  أحكام  فيها  تعليقات 
مع  ردود  يف  ينخرطون  ثم  ومضللة،  خاطئة 
أشخاص آخرين إلثبات صّحتها ورفض كل 
لتصحيحها،  ينبري  أو  الرأي  يخالفهم  من 
ومن غير املستبعد أن يتعّرض ذلك الشخص 
وبغض  مضاد.  هجوم  إلى  ذاته  حد  يف 
من  الكثير  يف  املّوجهة  الّتعليقات  عن  الّنظر 
الصفحات العامة، فإّن الّتعليقات الشخصّية 
لألفراد  نفسي  وأذى  خطرا  تقل  ال  السلبّية 
أحيان  يف  تظهر  وهي  العامة،  تلك  يف  عنها 
كثيرة تفّشي اجلهل والّتعصب والّتطرف بكل 
وانتشار اخلرافات  املعارف  أشكاله، وضحالة 
التي  اخلاطئة  والتصورات  واألفكار  والبدع 
بسبب  بعد،  الّتصحيح  إلى  طريقها  جتد  لم 
التعليم  مستوى  وتدّني  القراءة  ضعف 
والدميقراطية وثقافة تقبل اآلخر، بغض الّنظر 

عن األسباب النفسية التي ذكرناها آنفا.
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بين الّتناُفِر المعرفي ونظرية المؤامرة

الّتعليقات السامة تصـّدُع جـدران 
شبكــات التواصــل االجتماعــي
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ياسة ال مجاَل للُصَدف،    يف السِّ
وال مجاَل للّنوايا احَلسنة؛ 

كلٌّ يجري مبقداٍر وَتخطيٍط 
ه تقُف األهداُف  ووراَء ذلَك كلِّ
وجماعاُت الّضغِط،  وِحساباُت 

امَلراحِل وخطُط الّسيطرِة 
حكُم يف امَلشهِد  والّتحُكِم. التَّ
  . ياسي اآلنيِّ وامُلستقبليِّ السِّ

ر جزًءا  كالٌم يف ُعموِمه قد ُيفسِّ
ي  من امَلشهِد امُلستَجّد، والذِّ
لم يتمّكن ُكرونا من هزِمه 
وَحجِبه - رغم أّنُه ُمتِعٌب؛  
َففي هذا الّظرِف احَلّساس 

َيستنِفر حزُب جبهِة الّتحريِر 
َهياكَلُه ليعِقَد دورًة لّلجنِة 
امَلركزّيِة والتي سُتعيِّ أميًنا 

عاًما قبَل الّذهاِب إلى امُلؤمتِر. 
ي  كَما يفعُل األرندي أيضا الذِّ
سَيعقُد مؤمتَرُه َيومي 28 و29 
ماي اجَلاري، باملركِز الّدوليِّ 
للُمؤمتراِت باجلزائر، وُهما 

ذان أضاَعا الَبوصلَة  احلزَبان اللَّ
منُذ مّدٍة حَي أخَذت َزنازُن 
احَلّراش عدًدا ُمعتبًرا من 

ِقياداِتيهَما؛  ما َجعلُهما َينكِفئان 
على َنفَسيِهما وَيغيَبان من 

امَلشهد العاِم منُذ انتخاِب َرئيِس 
اجُلمهورّيِة عبد املجيد تبون.  
غياٌب كاَن فيه إلرِث بوتفليقة 
نصيٌب أكبَر؛  فاحِلزباِن َباركا 
كلَّ َقراراِت الّسطِو على إرادِة 

ستوِر  عِب واالعتداِء على الدُّ الشَّ
ياسيِة وَمّكَنا لَرئيٍس  واحَلياِة السِّ

عاجٍز وِمن وراِئه ِعصابٍة من 
الَفاسديَن وامُلفسِدين كي 

يَتحّكموا يف ُمقّدراِت الَبلد.و 
كاَن احلزباِن واجهًة لفساِد 

بوتفليقة وُزمرِته. و رغَم هذا 
اإلرِث من الَفساِد َتتحّرُك اآللُة 
ُمجّددا يف ُمحاولٍة إلعادِة َبعِث 

احَلياِة يف َتشكيالٍت ِسياسيٍة 
َي  ارتَبطْت يف أذهاِن اجَلزائريِّ

وٍء؛  تشكيالٌت مستفيدٌة  بكِل سُّ
ياسيِة  احِة السِّ من عقِم السَّ
عبيِّ الّذي  وُعقِم احَلراِك الشَّ

لم َيتمّكن ِمن أن ُيعيَد َتشكيَل 
ياسية  امَلشهِد العاِم للَحياة السِّ
واالجتَماعّيِة،  بعَد أن غرَق يف 

خويِن واجِلهوّيِة  ُمستنقِع التَّ
وحتّوَل إلى َتياراٍت جاِرفٍة 
خِب والَكفاءاِت  وَطاردٍة للنُّ

ياسيِة بُحجِة »أّن احَلراَك  السِّ
َلُه أحٌد أو  أكبُر من أْن ُيثِّ

َمجموعٌة ما«؛  َعجٌز جعَل 
احَة تخُلو - مرًة أخرى  السَّ
ي  قليديِة التِّ - لألحزاِب التَّ

مَتلُك قاعدًة َشعبيًة وَهيكلًة 
َمقبولًة َترتبُط باالمتيازاِت 
ي َكسبْتها  االْجتماِعّيِة التِّ

ي َجعلت تلَك  نِي والتِّ عبَر السِّ
غييِر  الَقاعدَة َعصّيًة على التَّ

بديِل.  والتَّ
 يف امُلطلِق، َتبدو األموُر عادّيًة؛   
لكنَّ َتوقيَت انعقاِد امُلؤمَتريِن - 

ا.  بالّتأكيِد - ما كان ليكوَن عادّيً
وُخالصُة الَقوِل تساؤٌل: »هْل 

َتتحّوُل األفَعى إلى َحمٍل َوديٍع 
ُر جلَدها؟«. ُمصادفٌة  حَي ُتغيِّ
َعجيبٌة هذه؛  فَموسُم َتغييِر 

ُجلوِد األفاِعي غالًبا ما يبدُأ يف 
هذا الَوقِت أو بعَدُه بقليٍل! 

فاء فيما متاثَل   171 مصاًبا بُكورونا  للشِّ
الجزائُر ُتحِصي 194 إصابًة جِديدًة  يوَم الثُّالثاء

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

فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
كورونا، جمال فورار، أّن إجمالي املصابي بالوباء يف البالد ارتفع بهذا 
 24 آخر  خالل  ُسجل  فقد  املتحّدث،  ذات  وحسب  إصابة.   8697 إلى 
 617 إلى  الوفيات  8 وفيات بي املصابي، ليرتفع إجمالي عدد  ساعة، 

حالة.
كما كشف فورار عن تسجيل 171 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي 

عدد املتماثلي للشفاء بي املصابي بالوباء إلى 4918 حالة.
خالد دحماني 

ا تبادال َتهاني الِعيد هاتفّيً

 تّبون وأردوغان يّتفقاِن على تكثيِف الُجهوِد لَوقِف إطالق النَّار في ِليبيا
رئيس  نظيره  من  هاتفية  مكاملة  أمس،  يوم  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  تلقى 
له  ومتنى  املبارك،  الفطر  عيد  بحلول  فيها  هنأه  أردوغان،  طيب  رجب  التركية  اجلمهورية 

موفور الصحة والسعادة، وللشعب اجلزائري املزيد من الرفاهية والرخاء.
الشقيق  التركي  وللشعب  له  والتمنيات  التهاني  وبادله  التركي  بدوره،نظيره  تبون،  شكر  و 

باخلير واليمن والبركات، وفق بيان لرئاسة اجلمهورية.
كما كشف البيان أّن الرئيسي تبادال - بهذه املناسبة - املعلومات حول اجلهود املبذولة يف كال 

البلدين ملنع تفشي جائحة كورونا، واستعرضا الوضع يف املنطقة.
جديدة،  فلسطينية  أراض  لضم  الصهيوني  الكيان  مبشروع  الرئيسان  نّدد  آخر،  جانب  من 
باعتباره انتهاًكا صارخا آخر للقانون الدولي، وعرقلة إضافية لعملية السالم، واصل املصدر 

ذاته.
الرئيسان على تكثيف اجلهود من أجل فرض  اتفق  وفيما يتعلق بتطور األحداث يف ليبيا، 
أساس  على  الليبيي  بي  السياسي  احلل  لتسهيل  منها  بد  ال  كمقدمة  النار،  إطالق  وقف 

احترام الشرعية الشعبية الضامنة لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية، أوضح بيان الرئاسة.
خ.د

تخصُّ آليات تسييِر األزَمة

شنقريحــة ُيشرف علــى افِتتــاِح نــدوٍة 
حـــوَل ُمواجــهِة ُكــورونا

يشرف رئيس أركان اجليش الوطني الشعبي بالنيابة السعيد شنقريحة، اليوم، على مراسم افتتاح فعاليات 
أن  أمس،  يوم  الوطني،  الدفاع  وزارة  بيان  جائحة )كوفيد19-(«.وأوضح  مواجهة  يف  »الصمود  بعنوان  ندوة 
املدرسة  مستوى  على  الدفاع،  لوزارة  واالستقبالية  والتقومي  للوثائق  العسكري  املعهد  تنظيم  من  الندوة 
العليا احلربية بتمنتفوست بالناحية العسكرية األولى. وسينشط الندوة مجموعة من اإلطارات السامية 
واالقتصادية  اجليوسياسية  التقلبات  على  الضوء  تسليط  إلى  الندوة  هذه  تهدف  جامعيي.  وأساتذة 
الناجمة عن هذه اجلائحة. وكذا دور اجليش الوطني الشعبي يف تسيير الوضع الصحي، وتحسيس المواطن 
بواجب المساهمة في مكافحة فيروس كورونا، وكذا مناقشة آليات التسيير اإلستراتيجي لألزمة، السيما ما بعد “كو
فيد19-”.                                                                                                                                                                                         ق.و

بلسان :  عبد العزيز تويقر

السلطات  أن  راوية  الرحمان  عبد  املالية  وزير  أكد 
70 مليار دينار كغالف مالي إجمالي ملواجهة  خصصت 
جائحة فيروس كورونا مع جتميد التوظيف باستثناء 
تخصيص  عن  كشف  كما  والتربية،  الصحة  قطاعي 
تراجع  رغم  عائلة،  مليون   2.2 لفائدة  دج  مليار   11.5

اإليرادات التي تشهد انخفاضا بـ1000 مليار دينار.
مناقشة  خالل  الثالثاء،  أمس  املالية،  وزير  وأوضح 
أن  للبرملان،  السفلى  بالغرفة  التكميلي  املالية  قانون 
إلى  دينار  مليار   7823 من  ستنخفض  العامة  امليزانية 
لبرميل  املرجعي  السعر  خفض  مع  دينار،  مليار   7373
30 دوالرا  50 دوالرا إلى  الّنفط يف حساب امليزانية من 
انتهاج أسلوب  أبقى املتحدث على  املقابل،  للبرميل. يف 
التطمي يف خطابه، قائال إنه رغم ذاك االنخفاض إال 
الدعم وحماية  إلى احلفاظ على  السلطات عمدت  أن 
اعتماد  ملحق  ورصدت  للمواطن،  الشرائية  القدرة 
لقطاع الصحة قدره 7.3 مليار دينار القتناء منتجات 
وكاميرات  والكواشف  احلماية  ووسائل  صيدالنية 
 9.8 قدره  مالي  بغالف  آخر  اعتماد  وملحق  حرارية، 
العالوة،  لتغطية  دينار  مليار   5.16 وكذا  دينار  مليار 

املالي  الغالف  مقدار  دينار،  ماليير   106 إلى  تضاف 
الذي خصص لفائدة الصحة العمومية يف امليزانية 

األولية لقانون املالية 2020.
لفائدة  مالي  كغالف  دج  مليار   11.5 رقم  حدد  كما 
2.2 مليون عائلة، و7.8 مليار دج قيمة الغالف املالي 
املخصص لفائدة األمن واحلماية واجلمارك، و16.5 
الصحة.  بقطاع  العاملي  عالوات  لتغطية  دج  مليار 
فيما قال وزير املالية إن اإليرادات تشهد انخفاضا بـ 
1000 مليار دينار نتيجة امتزاج عدة عوامل، بداية 
املضافة  والقيمة  الرسم  على  اإلعفاء  عوامل  من 
على  سيؤثر  ما  وهو  والسلع،  اجلمركية  والرسوم 
االقتصاد خالل الفترة املمتدة من مارس إلى جوان 

بانخفاض قدره )– 2.6( باملائة.
سجلت   - األخرى  هي  النفقات  أن  إلى  راوية  وأشار 
يتطلب  ما  وهو  مليار،   5600 لتبلغ  انخفاضا 
النفقات  يف  للتحكم  الدولة  تسعى  إذ  تعديالت، 
للسنة  األولية  امليزانية  بلغت  حيث  العمومية، 
التعديل  وبعد  دينار  مليار   7823  )2020( اجلارية 
بلغت 7300 مليار دينار.                             رحمة عمار

تخصيُص 11.5 ملياَر ديناٍر لفاِئَدة 2.2 مليوَن عائلٍة.. راوية:

حـة والتَّرِبـية ٌد باستثـناِء قَطاَعـي الصِّ التوظيـُف مجمّـَ

سيدي بلعباس

َمقصّيوَن من ِمنحِة الَمليون يغلُقوَن 
مقــــرَّ بلديــِة »مريــن«

املواطني من بلدية مرين )60 كلم جنوبي والية سيدي  العديد من  الثالثاء،  أقدم، أمس 
بلعباس( على غلق مقر البلدية والدائرة احتجاجا منهم بسبب عدم حصولهم على منحة 
أسموه  فيما  املتسببي  مبحاسبة  للمطالبة  منهم  املئات  خرج  وقد  هذا،  سنتيم.  املليون 
بفتح  طالبوا  كما  منها،  االستفادة  من  املنحة  مستحقي  من  العديد  وإقصاء  بالفضيحة 

حتقيق عاجال تشرف عليه اجلهات القضائية واألمنية.
وسبق للمعني أن احتجوا بداية شهر رمضان بسبب إقصائهم من منحة املليون سنتيم التي 
عن  متسائلي  البلدية،  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  نظموا  حيث  اجلمهورية،  رئيس  أقرها 
بشكل  تضررت  فقيرة  عائالت  من  جلهم  وأن  خاصة  اإلقصاء،  هذا  وراء  تكمن  التي  احلجة 
فعلي من جائحة كورونا التي أتت على األخضر واليابس، لكن يف آخر املطاف لم يجد هؤالء 
سيدي  والية  والي  مطالبي  البلدية  مقر  أمام  ثانية  مرة  االحتجاج  ليعاودوا  مصغية،  آذانا 

بلعباس بالّتدخل فورا للتحقيق يف هذه املهزلة.
رفيق.ف

ِحيَن ُتغيُِّر 
األفَعى ِجلَدها!



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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