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حي  عصابٌة تستِغل الحجَر الصِّ
لتســُطو علــى المنـــاِزل

08
إليزي

مبادراُت الّتكافِل االجتَماعي 
ســـّدت ثغــراِت الَعـــجز

04
إجــــالُء 300 َجزائــريٍّ الوادي 

كانــوا بتونس عبـَر معبـر
ِ »الطالـــب العربــــي« 

انهيــــاُر الَعقـــــل

 د. السعيد بوطاجين 	15

أّن العالَم اجلديَد ليَس    الظاهُر للعياِن 
أن  ميكُن  كما  ُمستقيم،  صراٍط  على 
نتوهَم انطالًقا من إجنازاِته، وهو َيسْير، 
بالرجوِع إلى عّدة عالماٍت دالٍة، نحَو ما 
يشبُه العمى الّشامِل، أو باجتاِه سدمٍي ال 
رغَم  الِتكنولوجَي،  الّتقدَم  إّن  له.  مثيَل 
الَبشرية،  احلياِة  يف  الُقصوى  قيمِته 
مبفهوِمها  احلضارِة  على  َتدِليال  ليَس 
بني  الّتمييِز  َضروَرة  ثمَّ  ومن  الِفعلي، 
حقَق  الذي  احَلالي  الِعلمي  الّتفوِق 
باجلوانِب  ارتبَط  ما  وبني  مكاسَب،  عدَة 

الّروحيِة والَعقليِة يف حياِة اإلنَسان.

16
تسجيُل 104 إصاباٍت جديدٍة 

بكورونا و12  وفاًة في 24 ساعة
 تماثُل 237 حالًة للّشفاء 
وإخضاُع 1248 مريًضا 

لبروتوُكول العالِج بالكلوُروكين
رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن 
يف  »كورونا«  وباء  تفشي  ومتابعة 
فورار،عن  جمال  اجلزائر،الدكتور 
جديدة  إصابات   104 تسجيل 
إجمالي  ليرتفع  »كورونا«،  بفيروس 
حالة.   1572 إلى  اإلصابات  عدد 
األربعاء  أمس  فورار،  جمال  وكشف 
يعقدها  التي  الصحفية  ندوته  يف 
بصفة يومية،  عن تسجيل 12 حالة 
وفاة على مستوى 5 واليات، ليرتفع 
 205 إلى  الوفايات  عدد  إجمالي 

حالة، سجلت عبر 33 والية.

مداخيُل البالِد ستخفُض بـ 50 % إذا تواصَل انهياُر أسعاِر البتُرول

الّنفُط وكورونا ُيعِمقان الّنفُط وكورونا ُيعِمقان 

َنظافة  حمالت  تنظم   جمعيات 
الَوضع لتداُرك  وتعقيم 

جــراَح  االقِتصـــاد! جــراَح  االقِتصـــاد! 
03

ى في ِجيجل!  الَشائعاُت في زمِن ُكورونا.. وباٌء ثاٍن تفشَّ
إّنها الشائعاُت؛ الوباُء األكثُر فتًكا من فيروس كرونا القاِتل، هي وباٌء جديٌد خلَق أزمَة ثقٍة بني أفراد املجتمع، الذي يقُف صفا واحدا مع عنصِر الّتهديِد ذاته 
لة؛ إذ راحْت  قة بني أفراد امُلجتمع الواحد، بعد أن أّرَق مضاجَع الكثيرين ممن تغّذت عقوُلهم باألكاذيب واألخبار امُلضلِّ )الوباء(، وُيوشك على هدِم جسور الثِّ

تنِسج ِقصصا مأسويًة ُترِهُب الّناَس بفيروٍس قاتٍل جُتهل ُوجهته!

ق مضاجَع امُلواطنني09 كابوٌس يؤرِّ

عرقاب: اجلزائُر َتسعى إليجاِد حٍل ُمرٍض يف اجتماع أوبك 
فقات   تيغرسي: أسعاُر الِبترول سترتفُع وعلى احلكومِة ترشيُد النَّ

وصِل التفاٍق خالل اجتَماع الّيوم سراي: ال بديَل عن التَّ
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باإلضافة إلى إنتاج الكلوروكين.. آيت علي:

 »MAPAP « المؤسسُة العمومّية
تنِتُج مليوَني كمامٍة شهرًيا

صفية نسناس

واملناجم،  الصناعة  وزير  وصرح 
خالل  براهم،  علي  آيت  فرحات 
»كورونا  أزمة  بأن  الصحفية  الندوة 
استقاللية  حتقيق  على  الدول  ستجبر 
أن  ورغم  أنه  إلى  مشيرا  صناعية، 
اقتصادا مدمرا  ورثت  احلالية  احلكومة 
الوباء  أزمة  لكن  للدولة  شرس  وتهدمي 
فجرت طاقات شبانية محلية لها إرادة 
الطاقات  أن  مشيرا إلى  اإلنتاج،  يف 

الشبانية املبتكرة  كانت موجودة لكن 
حيث  سبق،  فيما  تعمل  يتركوها  لم 
كان القطاع يسير باألوامر التي ال تنتج 

ألننا نستورد هذه املادة.
الوزير  أعطى  السياق،  هذا  ويف 
عمومية  ملجمعات  األخضر  الضوء 
منط  تغيير  أجل  من  اخلواص  وبعض 
واملساهمة يف صناعة معدات  نشاطها 
ملواجهة وباء فيروس »كورونا«، مضيفا 
دولة  يوجد  ال  األزمة  هذه  مع  أنه 
محترمة ستبقى تابعة ألي دولة أخرى 

يف تصنيع مثل هكذا جتهيزات، وأنها 
ستكون فرصة لتحقيق االكتفاء الذاتي 
الدولة  مؤكدا أن  الصحي،  واألمن 
واخلاص  العمومي  القطاعني  سترافق 
ومواجهة  وطني  إنتاج  بعث  إلعادة 
أن  مؤكدا  والهيكلية،  املالية  املشاكل 
اجلزائر لن تبقى تابعة للخارج ألنه ال 
ولفت  ذلك.  يقبل  محترم  بلد  يوجد 
الكلوروكني  مادة  على  الطلب  أن  إلى 
سيتم  حيث  محليا،  تلبيته  سيتم 

إنتاجها على مستوى مخابر وطنية.

مدير  صلواتشي  سفيان  كشف 
مبديرية  واالبتكار  التكنولوجي  التطوير 
التكنولوجي    والتطوير  العلمي  البحث 
إستراتيجية  اعتمدت  املديرية  أن 
الوطني  اجلهد  يف  املساهمة  أجل  من 
على  كورونا،   فيروس  تفشي  ملواجهة 
من  واالستشفائي  الوقائي  املستوي 
خالل تصميم جهاز تنفس  اصطناعي 

وإنتاج الكلوروكني ملعاجلة املصابني.
وأوضح صلواتشي ، يف تصريحات 
وزو  تيزي  جامعة  مخبر  أن  إذاعية، 
التشخيص  بعمليات  حاليا  يقوم 
إلى أن  ملساعدة معهد باستور، مشيرا 
الشلف  بجامعات  أخرى  مخابر  هناك 

واملدية والطارف وبجاية ستدخل حيز 
اجلهد  يف  للمشاركة  الحقا  اخلدمة 
الوطني، كما أن هناك جامعات تعمل 
إنتاج كمامات  الراهن على  الوقت  يف 
ومحاليل هالمية لسد العجز يف هاتني 
يف  بكثرة  تستخدمان  اللتاين  املادتني 
عمليات التعقيم والوقاية من الفيروس 
املستجد، باإلضافة إلى أن هناك مراكز 
بحثية أنتجت مناذج مقصورات للتطهير 

والتعميق كعمل إبداعي.
أن  إلى  صلواتشي   وأشار 
بني  تعقد  الصناعة  بوزارة  اجتماعات 
صناعية  ومجمعات  البحث  مديرية 
أول  تصنيع  على  االتفاق  إلى  أفضت 

منوذج من مقصورات التعقيم والتطهير 
هي  جزائرية  به  مؤسسة  ستتكفل 
إذا  اخلطوة  أن  معتبرا  اجلزائر«  »إيالك 
بني  للتعاون  بداية  ستمثل  جنحت 
مؤكدا  الصناعي،  والقطاع  اجلامعات 
تعمل  بحث  مراكز  وجود  ثالثة 
 ، تنفس   جهاز  تطوير  على  حاليا 
ونطمح للتعاون مع مؤسسات صناعية 
أن  تطويره،  مضيفا  يف  للمساهمة 
التصميم  مرحلتي  جتاوزت  املخابر 
امليكانكي و اإللكتروني و مازالت فقط 

مرحلة املطابقة.
صفية نسناس

املركزي  املدير  اللواء  كشف 
أّن  العسكرية  الصحة  ملصالح 
كافة  اتخذت  الوطني  الدفاع  وزارة 
فيروس  ملواجهة  الالزمة  اإلجراءات 
الوحدات  مستوى  على  كورونا 
للجيش  التابعة  الصحية  والهياكل 

الشعبي الوطني.
ملصالح  املركزي  املدير  أوضح   
نشر  حوار  يف  العسكرية،  الصحة 
لوزارة  الرسمية  الصفحة  على 
الفايسبوك،  على  الوطني  الدفاع 
أنه مت توفير الكاشفات احلرارية عن 
بعد ، على مستوى جميع الوحدات 
باإلضافة  العسكرية  واملستشفيات 
وهذا  حرارية،   كاميرات  وضع  إلى 
شخص  كل  على  التعرف  بهدف 
جسمه  حرارة  درجة  تكون  قد 
التجهيزات  هذه  مؤكدا أن  مرتفعة، 
املداخل تكشف  املوجودة أساسا يف 
كل شخص درجة حرارته مرتفعة، 
وإجراء  عزله  الفور  على  يتم  حيث 
من  للتأكد  الضرورية  الفحوصات 

إصابته بفيروس كورونا أو عدمها.
على  أّن  املتحدث   أضاف  كما 
مستوى كل وحدة عسكرية،  يوجد 
أي  بشأن  القرار  يتخذ  عام  طبيب 
فيروس  حمله   يف   يشتبه  شخص 
على  إرساله  على  ويعمل   ، كورونا 

العسكري  املستشفى  إلى  الفور 
أقسام  تتوفر    حيث  اجلهوي 
من  النوع  بهذا  للتكفل  متخصصة 
 70 نحو  أن  مشيرا إلى  األمراض، 
املستشفيات  إمكانات  من  املائة  يف 
فيروس  ملواجهة  مسخرة  العسكرية 
استحداث  عن  ناهيك  كورونا، 
مخصص  منها  واحد  كل  يف  رواق 
  ،  19  – بكوفيد  املصابني  ملعاجلة 
لتفادي انتشار العدوى بني املرضى، 
حيث مت استحداث   وحدات ملعاجلة 
املصابني بفيروس كورونا وإلى جنبها 
وحدات اإلنعاش ، وهذا لالحتفاظ 
بقدرات الـ 70 باملائة للمستشفيات 
احتياطا يف  وتركها  املذكورة  اجلهوية 

حال تفشي املرض.
كما كشف املدير املركزي ملصالح 
اجليش  أن  العسكرية   الصحة 
العديد  على  يتوفر  الوطني  الشعبي 
التي  امليدانية  املستشفيات  من 
مكان،  أي  يف  استخدامها  ميكن 
أجهزة  وعلى  املخابر  على   تتوفر 
الكشف باألشعة   وكل املستلزمات 
التحلي  ضرورة  مبرزا    الضرورية، 
فيروس  مواجهة  يف  باالنضباط 
بإرشادات  التقيد  خالل  من  كورونا 

الوقاية بهدف احلد من انتشاره.
صفية نسناس

كشف عن إستراتيجية   لمواجهة الفيروس..  صلواتشي:
مخابٌر جديدة ستدخُل حيَز الِخدمة لُمساندِة  معهِد باستور

المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية
تسخيُر 70 %  من إمكاناِت 

الُمستشفيات الَعسكريِة لمواجهِة الوباء

قام وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، يوم أمس األربعاء، بزيارة تفقدية إلى وحدة )MAPAP( التابعة 
للمجمع العمومي للنسيج والجلود  “GETEX”، التي حولت  نشاطها إلى إنتاج الكمامات بعد حصولها على التراخيص 
الالزمة، حيث إن هذه الوحدة ستنتج مليوني كمامة شهريا بمعدل 100 ألف كمامة يوميا على أن ترفع طاقة إنتاجها 

تدريجيا، كما أن الكمامات مطابقة لمعيار  )EN 14683: 2005(، موجهة للقطاع الصحي بالدرجة األولى.

عرقاب  محمد  الطاقة  وزير  أكد 
الوقود  يف  ندرة  أي  تسجيل  عدم 
الطلب  تزايد  أن   رغم  تذبذب  أو 
والظروف العصيبة التي متر بها اجلزائر 

بسبب أزمة وباء فيروس »كورونا«.
الذي  عرقاب،  الوزير  وصرح 
لشركة  جتارية  وكالة  يتفقد  كان 
»محمد  بلدية  بضواحي  »سونلغاز« 
يوم  العاصمة،  وسط  بلوزداد« 
الدول  اجتماع  عن  األربعاء،  أمس 
الذي  وشركائها،  للنفط  املنتجة 
عبر  اليوم،  ينعقد  أن  يفترض 
إن  قائال  بعد،  عن  التواصل  تقنية 
اجتماع  خالل  ستسعى  اجلزائر 
مجموعة  دول  بني  املنعقد   الغد 
إلى  للتوصل   ،»+ و«أوبك  »أوبك« 
واملستهلكني،  املنتجني  يرضي  قرار 
الدفع  ستحاول  اجلزائر  أن  مؤكدا 
االستقرار   إعادة  شأنها  من  مبقاربة 
لسوق النفط . وسبق للجزائر، التي 
وجهت  أن  »أوبك«،  مؤمتر  ترأس 

الغتنام  النفط  منتجي  جلميع  نداء 
فرصة االجتماع املنتظر عقده اليوم، 
التوصل  و  املسؤولية  روح  لتغليب 
إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج النفط 

يكون شامال وواسع النطاق وفوريا.
بيان  يف   ، الطاقة  وزارة  وأكدت 
لها قبل أيام، أن اجلزائر ستعمل كما 
يف املاضي على التوفيق بني وجهات 
توافقية  حلول  عن  والبحث  النظر 
شأنه  من  جهد  أي  يف  واملساهمة 
النفط  سوق  يف  االستقرار  حتقيق 

لصالح البلدان املنتجة واملستهلكة.
يف  النفط   أسعار  وانهارت 
انتشار  جراء  األخيرة،  األسابيع 
حرب  ظل  ويف  »كورونا«،  فيروس 
األسعار التي شنتها كل من السعودية 
وروسيا، بعد انهيار التحالف النفطي 

بني املنظمة وروسيا.
صفية نسناس

قال إن الجزائر تسعى للتوصِل إلى حٍل مرٍض في اجتماع »أوبك«
ب  َشائعَة وجوِد نُّدرة في  عرقاب ُيكذِّ

المواد الَطاقوّية

ومجلس  العليا  احملكمة  ُقضاة  قرر 
واحملاكم  القضائية  واملجالس  الدولة 
اجلمهورية  عبر  اإلدارية  احملاكم  وكذا 
االنخراط  ووظائفهم  رتبهم  مبختلف 
التي  الواسعة،  التضامنية  احلملة  يف 
يعيشها املجتمع اجلزائري والّرامية إلى 
»كورونا«  وباء  مواجهة  يف  املساهمة 
رواتبهم  من  بجزء  بالتبرع  وذلك   ،

الشهرية.
العدل،أمس  لوزارة  بيان  وأشار 
اإلدارة  إطارات  أن  األربعاء،إلى 
املوضوعة  واملؤسسات  للوزارة  املركزية 
املؤسسات  ومديري  الوصاية    حتت 
التضامنية. للعملية  انضموا  العقابية 
بقطاع  العاملني  بأن  ذاته  البيان  وأفاد 
العمل  هذا  من  يهدفون  العدالة 

األزمة  آثار  من  احلّد  إلى  التضامني 
الصحية التي تعرفها بالدنا على بعض 
فئات املجتمع،  السيما الهشة منها، 
كما يشكل سنًدا ملجهودات السلطات 
العامة الهادفة إلى التخفيف من حدة 

هذه األزمة.
عّمــــار قـــردود

إلى جانب إطارات اإلدارة المركزية ومديري المؤسسات العقابية
الُقضاُة يتبّرعوَن بجزء من رواِتبهم لمواجَهِة  الجاِئحة



عّمــــار قـــردود

اَتّخذت احلكومة ُحزمة  ونتيجة لذلك، 
ف،   التقُشّ طابع  عليها  طغى  اإلجراءات  من 
يوم  اجتماعه  يف  الوزراء  مجلس  ر  قَرّ حيث 
ميزانية  نفقات  تخفيض  املاضي  مارس   22
فاتورة  وتقليص  باملائة،   30 بنسبة  التسيير 
دوالر.كما  مليار   31 إلى   41 من  االستيراد 
مشاريع  يف  اخلوض  جتميد  احلكومة  قررت 
»سوناطراك«  شركة  وتكليف  جديدة، 
ونفقات  االستغالل  أعباء  من  بالتخفيض 
دوالر،  مليارات   7 إلى   14 من  االستثمار 
والتوُقّف عن إبرام العقود املتعلقة بالدراسات 
أجل  من  األجنبية  املكاتب  مع  واخلدمات 
توفير مبلغ مالي يصل إلى 7 مليارات دوالر، 
االندماج  من  املزيد  تشجيع  إلى  باإلضافة 
وحتسني  اإلسالمية،  الصيرفة  وكذا  املالي، 
أداء وفعالية القطاع الزراعي،  ورفع اإلنتاجية 

الزراعية من أجل ضمان األمن الغذائي.
الصعبة  العملة  من  االحتياطي  وبلغ 
الرقم  وبهذا   ،2020 مطلَع  دوالر   مليار   62
بـ  تراجعًا  الوطني  الصرف  احتياطي  يسجل 
10 مليارات دوالر يف أقل من سنة.وتوقعت 
تراجع   2020 مالية  قانون  يف  احلكومة 
احتياطي الصرف إلى 51.6 مليار دوالر نهايَة 

العام اجلاري.
كما بلغت مداخيل اجلزائر من احملروقات 
إلى غاية نهاية فيفري املاضي  5 مليار دوالر، 
وذلك  متوقعة  كانت  دوالر  مليار   6 مقابل 
سوق  على  »كورونا«  وباء  تداعيات  بسبب 
البترول العاملية وتراجع الطلب األوروبي على 
أفاد  ما  املناخية، حسب  الظروف  الغاز جراء 

به وزير الطاقة محمد عرقاب.
و بحسب اخلبراء، فإن احلكومة ستضطر 
 2020 املالية  فقانون  حساباتها؛  ملراجعة 
بـ  للبترول  مرجعي  سعر  أساس  على  ُبني 
50 دوالًرا للبرميل، وأسعار البترول هوت مبا 
يفوق 50 باملائة، ما يعني أن عائدات البالد 
ينذر  ما  شيء،  كأقل  باملائة   50 بـ  ستنزل 

بفجوة كبيرة يف امليزان التجاري للجزائر.
و كانت حكومة جراد قد جنحت يف مترير 
 ،»2020-2025« اخلماسي  مخطط عملها 
والذي سيكلف اخلزينة العمومية 270 مليار 
على  احلكومة  سيجبر  الذي  األمر  دوالر، 
مراجعة حساباتها، وإعادة ترتيب األولويات 
بها  متر  التي  الصعبة  واملرحلة  يتماشى  مبا 

البالد والتي زاد وباء »كورونا« من حدتها.

والذي  أصاًل  الهش  الوطني  فاالقتصاد 
يعاني منذ 6 سنوات مهدد باالنهيار بسبب 
يعتمد على  الذي  وهو  البترول  أسعار  تهاوي 
من   93% من  أكثر  متثل  التي  عائداته 
إيرادات البالد من العملة الصعبة، وتسببت 
البترول يف  إنتاج  حرب األسعار بني عمالقة 
العالم، يف اآلونة األخيرة، يف وضع احلكومة 
عليه،رغم  حُتسد  ال  للغاية  محرج  وضع  أمام 
محاوالت وزير الطاقة محمد عرقاب باعتباره 
من  التحرك  »أوبك«  ملنظمة  احلالي  الرئيس 
النظر  وجهات  وتقريب  املوقف  إنقاذ  أجل 
بضرورة  وإقناعهم  املتصارعة  األطراف  بني 
تخفيض إنتاجهم حتى تتعافى أسعار البترول 

مجدًدا.
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االثنني  البترول  أسعار  انخفاض  رغم 
يف  التفاؤل  حالة  انحسار  بعد  املنقضي، 
جديد  اتفاق  إبرام  بشأن  الطاقة  أسواق 
والسعودية  روسيا  يضم  اإلنتاج  خلفض 
عقود  تراجعت  حيث  املتحدة،  والواليات 
 33.38 إلى   2.1% بنحو  »برنت«  مزيج 
اخلام  انخفض  حني  يف  للبرميل،  دوالرا 
 27.38 إلى   3.4% بنسبة  األمريكي 
جاء  الذي  التراجع  وهو  للبرميل؛  دوالرا 
بعد قرار تأجيل اجتماع »أوبك+« ومنتجني 
تخفيضات  لبحث  يهدف  الذي  آخرين، 
إلى  الـ6  من  البترول،  إنتاج  يف  جديدة 
أسعار  أن  إال  اجلاري،  أفريل  من  الـ9 
األول  أمس  ارتفاًعا طفيًفا  البترول سجلت 
كبرى  تتوصل  بأن  آمال  الثالثاء،وسط 
خلفض  اتفاق  إلى  للخام  املنتجة  الدول 
اإلنتاج مع تهاوي الطلب بسبب »كورونا«،  
لكن احملللني حذروا من أن ركوًدا عاملًيا قد 
احلاجة  سيعني  مبا  املتوقع  من  أكبر  يكون 
 80 برنت  خام  اخلفض.وارتفع  من  ملزيد 
 33.85 إلى  باملائة   2.4 يعادل  مبا  سنًتا 
دوالرا للبرميل بعد أن شهد انخفاًضا بأكثر 
وصعد  املاضي.  االثنني  باملائة  ثالثة  من 
األمريكي 83  الوسيط  خام غرب تكساس 
دوالرا   26.91 إلى  باملائة   3.2 أو  سنتا 

للبرميل بعد انخفاضه بنحو ثمانية باملئة يف 
اجللسة السابقة.

من  إنه  إعالمية  مصادر  وقالت 
املنتجة  الكبرى  الدول  تتوصل  أن  املرجح 
إلى  وروسيا،  السعودية  فيها  مبا  للبترول، 
اتفاق خلفض اإلنتاج خالل اجتماع يعقد 
اليوم اخلميس، إال أن ذلك سيعتمد على 
مشاركة الواليات املتحدة من عدمها.لكن 
خطر الركود العميق ظل يلقي بظالله على 
األنشطة  أغلب  تعطل  بسبب  األسواق 
االقتصادية جراء«كورونا«، التي تسببت يف 
خضوع نحو نصف سكان العالم إلجراءات 
وإرشادات  التنقالت  على  وقيود  عام  عزل 

بالتباعد االجتماعي.
وانخفض الطلب العاملي على اخلام نحو 
30 باملائة أو ما يوازي 30 مليون برميل يومًيا 
بالتزامن مع حترك السعودية وروسيا إلغراق 
األسواق بإمدادات إضافية بعد انهيار اتفاق 
البترول  أسعار  وتراجعت  اإلنتاج.  خلفض 
تأجيل  إثر  املنصرم  االثنني  حاد  بشكل 
على  لالتفاق  الجتماع  وروسيا  السعودية 

خفض اإلنتاج حتى اليوم اخلميس.
أنهما  إلى  والسعودية  روسيا  وتشير 
تخفيضات  إلجراء  استعداد  على  ليستا 
الواليات  تنضم  لم  ما  اإلنتاج  يف  جديدة 

الرئيس  اجتماع  لكن  إليهما،  املتحدة 
مع  مؤخًرا،  ترامب،  دونالد  األمريكي 
شركات البترول األمريكية لم يعط إشارات 
إلى  ستنضم  واشنطن  أن  على  مشجعة 
هددت  ذلك،  على  االتفاق.وعالوة 
مرتفعة  جمركية  رسوم  بفرض  واشنطن 
لم  ما  اخلارج،  من  املستورد  البترول  على 
توقف موسكو والرياض »حرب األسعار«.
من  املتحدة  الواليات  أن  خبراء  ويعتقد 
من  بداًل  التهديد  لغة  تستخدم  أن  املمكن 
خالل  اإلنتاج  خلفض  مقترحات  تقدمي 
اليوم  املزمع إجراؤه  البترولية  الدول  اجتماع 

اخلميس. 
فيه  انخفض  وقت  يف  ذلك  ويأتي 
بسبب  البترول  على  العاملي  الطلب 
ملواجهة  الصحي  واحلجر  العزل  إجراءات 
اليوم،  برميل يف  مليون   26 بنحو  »كورونا« 
ما يشكل %25 من الطلب العاملي، وفًقا 
لتقديرات محللي بنك االستثمار »غولدمان 
فإن  أخرى،  تقديرات  ساكس«.وحسب 
حجم  من   30% بنسبة  تراجع  الطلب 
ذلك  ويتزامن  اخلام،  على  العادي  الطلب 
مع تقارير قالت إن 70times  من مرافق 

التخزين يف العالم ممتلئة بالنفط اخلام.
موفق رباح

أسعار البترول تنخفض بأكثر من 50 % وعائدات الجزائر هذه السنة 34 مليار دوالر 

وباُء »كورونا« وتهاِوي أَسعار الِبترول 
ُيفاِقمان  جراَح اقتصاِد الَجزائر الهّش

ساهم تفشي فيروس »كورونا« في تفاقم أزمة الجزائر المالية،  وباتت الخيارات المتاحة أمام حكومة عبد العزيز جراد 
للخروج من ضائقتها صعبة ومحدودة جًدا. ويأتي ذلك على وقع عدم االستقرار السياسي واالجتماعي الذي يعصف بالبالد 
منذ فيفري 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي استمر أزيد من عام، ولم تقدر أية قوة على توقيفه إال جائحة 

»كورونا«، وسط توقعات متشائمة من مسؤولين وخبراء اقتصاديين جزائريين وأجانب بارتفاع العجز المالي في الميزانية 
العامة إلى 20 مليار دوالر بعد تهاوي أسعار البترول )بلغ دون 25 دوالًرا في 18 مارس الماضي(، المصدر الرئيس 

لإليرادات المالية للبالد باإلضافة إلى تداعيات »كورونا« على االقتصاد الوطني.

ظروف الحجر الصحي تقتضي اتخاَذ القرار 
اجتماٌع حاِسم ُيعَقد الّيوَم لبحث َتخفيضاٍت جديدة في إنتاج 

الخبير المالي وعضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي 
الوطني.. هواري تيغرسي:

»أسعاُر الِبترول سترتفُع قريًبا وعلى الحكومِة 
ترشيُد النَّفقات وتشجيُع اإلنتاِج الَمحلي«

هواري  الوطني  الشعبي  املجلس  يف  املالية  اللجنة  وعضو  املالي  اخلبير  أبدى 
البترول  أسعار  مبعاودة  الكبير  تفاؤله  الوطن«،   لـــ«أخبار  تصريح  يف  تيغرسي، 
استعداد  ظل  يف  املقبلة،  األسابيع  أو  األيام  خالل  العاملية  األسواق  يف  االرتفاع 
روسيا  بني  اخلميس  اليوم  اجتماع  يفضي  أن  وتوقع  للتنازل،  األمريكيني،مؤخًرا 

وأمريكا والسعودية إلى نتائج إيجابية على أسعار البترول.
 2 خسر  حيث  كبيرة،   خسائر  تكّبد  الوطني  االقتصاد  بأن  تيغرسي  أفاد  و 
مليار دوالر يف وقت وجيز، لكن املعطيات املتوفرة تفيد بأن أسعار البترول ستعاود 
االرتفاع وهي اليوم ما بني 35 و36 دوالرا للبرميل الواحد،و طاملا أنها لم تتدنى 
بقاءه  يعني  ال  ذلك  لكن  الوطني،  االقتصاد  على  خوف  فال  دوالرا،   20 حتت 
إيجاد  على  العمل  جراد  حكومة  من  بد  وال  احملروقات  أسعار  تقلبات  رهينة 
كاالعتماد  أخرى  مبداخيل  تدعيمها  األقل  على  أو  للمحروقات،   ناجعة  بدائل 
وإعطاءها  الوطنية  والكفاءات  الوطني  اإلنتاج  وتشجيع  والفالحة  الصناعة  على 
الهّمة،و  تلد  األزمة  إن  »يقولون  تيغرسي:  أضاف  و  واإلبتكار.  لإلبداع  الفرصة 
قيام احلكومة بتخفيض الواردات من 43 مليار دوالر سنوًيا إلى 31 مليار دوالر، 
ومنع استيراد عدة مواد إستهالكية وأولية وبعض املنتجات منَح الفرصة للمنتوج 
الوطني للبروز واملنافسة«، معتبرا أن املنتوج الوطني أثبت نوعيته الرفيعة وجدارته، 
وتوقيف استيراد بعض املنتجات لم يتسبب يف أي تذبذب يف السلع أو ندرة فيها، 
أنها  مضيفا  كورونا،  أزمة  من  بالرغم  كذلك  واجلودة  موجودة  الوفرة  بالعكس  بل 
فرصة إلبراز الطاقات الوطنية. و أكد تيغرسي على أن عودة أسعار البترول لالرتفاع 
البترولي ضعيف  إنتاجها  أن  بحكم  البالد،  مداخيل  على  كبير  بشكل  تؤثر  لن 
مقارنة بدول أخرى، وبالتالي ويف ظل هذه الظروف الصعبة، من املرجح أن يشهد 
االقتصاد الوطني انخفاًضا كبيًرا يف النمو هذا العام.ملفًتا إلى أن األولوية السياسية 
الفورية للدولة هي حماية السكان من فيروس »كورونا«، حيث قال: »ينبغي أن 
تركز اجلهود على تدابير التخفيف واالحتواء حلماية الصحة العمومية. ويجب على 
احلكومة أال تدخر أي نفقات لضمان جتهيز األنظمة الصحية والضمان االجتماعي 

بشكل مالئم لتلبية احتياجات املواطنني.
العمومية ونصحها  النفقات  وأكد تيغرسي على حكومة جراد ضرورة ترشيد 
بإعادة تقييم املشاريع، مشيًرا إلى أن اجلزائر قادرة على جتاوز هذه احملنة وتخطيها 

بتكاثف جهود جميع أبنائها املخلصني.
ع.ق

خبير االقتصاد الدولي.. عبد المالك سراي:
»أسعاُر البترول سترتِفع وال بديَل عن 

التَّوصِل التفاٍق خالل اجتَماع الّيوم«
أفاد خبير االقتصاد الدولي عبد املالك سراي، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، 
األسابع  أو  األيام  وترتفع خالل  العاملية ستتعافى  األسواق  البترول يف  أسعار  بأن 
القليلة املقبلة،  وهو ما سيريح حكومة جراد،و ذلك بناًء على جملة من املعطيات 
الواليات  يف  واجلمهوريني  الدميقراطيني  بني  العنيفة  احلرب  بينها  واملؤشرات،من 
املتحدة األمريكية بسبب توقيف استغالل الغاز الصخري بالبالد واخلسائر الكبيرة 
على  تعمل  املتحدة  الواليات  أن  سراي  أوضح  و  فيه.  للمستثمرين  كبدها  التي 
املال  أسواق  انهيار  على صعيد  غاليًا  تكلفها  التي  البترول،  أسعار  انهيار  معاجلة 
وسوق االئتمان، وعلى صعيد الكلفة السياسية لإلدارة األميركية، إذ يعّد الرئيس 
باتت  حظوظه  املقبل،و  نوفمبر  انتخابات  يف  ثانية  رئاسية  لعهدة  ترامب  دونالد 
ضئيلة للفوز خاصة بعد حرمانه لــ40 مليون أمريكي من التغطية الصحية وهو ما 
أسفر عن ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات بسبب جائحة كورونا.وتتراوح تكاليف 
انهيار البترول بالنسبة للواليات بني ارتفاع إفالس الشركات البترولية يف هذا الوقت 
الدقيق الذي مير به اقتصادها، وبني بداية أزمة ائتمان يف سوق القروض وتداعياته 
السلبية على أسعار صرف الدوالر.فالواليات املتحدة أصبحت أكبر منتج للبترول 
يف 2019، إذ تنتج حاليًا نحو 13 مليون برميل يوميًا. كما أن تكاليف إنتاج برميل 
األميركية  اإلدارة  تعمل  وبالتالي  للبرميل،  دوالرا   36 من  بأكثر  تقدر  البترول 
على منع انهيار الصناعة البترولية عبر آليتني، هما محاولة إقناع شركات البترول 
األميركية بالتعاون مع منظمة »أوبك« خلفض اإلنتاج أو حتى إقناع روسيا بالعودة 
إلى مفاوضات خفض اإلنتاج وهو ما ميكن تلمسه خالل اجتماع اليوم اخلميس«.
و يرى سراي أنه من أجل عودة التوازن إلى السوق البترولية، ال بد من حدوث 
الواليات  شراء  أو  اإلنتاج،  خلفض  والسعودية  وأمريكا  روسيا  بني  اليوم  اتفاق 
الطلب  لرفع  االستراتيجي  االحتياط  لتخزينها يف  برميل  مليون   77 لنحو  املتحدة 
تراجع  الذي  الصناعة  بقطاع  االهتمام  ضرورة  على  سراي  أكد  و  البترول.  على 
احلكومة  تقدمي  من خالل  ذلك  باملائة،و   35 بنسبة  »كورونا«  أزمة  بفعل  نشاطه 
ملساعدات مالية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن طريق اقتطاع مليار أو 2 مليار 
دوالر من احتياطي الصرف إلنعاش قطاع الصناعة، وإعادة حتريك آالت اإلنتاج 

ومرافقة تلك املؤسسات الناشئة على تخطي أزمة »كورونا«.
من  »كورونا«  وباء  منع  أجل  من  اجلميع  تضافر جهود  على ضرورة  أكد  كما 
املعيشي  الوضع  على  وخيمة  أثار  مع  األمد  طويل  اقتصادي  ركود  إلى  التطور 
اندالع  واحتمال  واإلفالس  البطالة  زيادة  خالل  من  للجزائريني،  واالجتماعي 

احتجاجات اجتماعية بسبب ذلك،   احلكومة يف غنى عنها.
عّمــــار قـــردود

مداخيُل البالِد ستخفُض بـ %50 إذا تواصَل انهياُر أسعاِر البتُرول 	
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 إثر مطالبتهما بااللتزام بالحضر الصحي

توقيف شخصين شّهرا بعناصر
 الّدرك عبر الفيسبوك

خالد دحماني 

االتصال  ملصلحة  بيان  وحسب 
يتعلق  األمر  الوطني،  الدرك  لقيادة 
صفحة  على  فيديو  نشرا  بشخصني 
حيث  أحدهما،  تخص  فيسبوك 
فيما  بالتصوير  املوقوفني  أحد  تكفل 
شرع صاحب الصفحة الفيسبوكية يف 
إلقاء التهم ضد عناصر درك بني تامو. 
حيث اتهم املعني عناصر الدرك بسلبه 
مبلغ 5 آالف دينار، وساعة يد وخامت.
بعد  »مباشرًة  البيان:  وواصل 
املعنيَّني من طرف  وجود  مكان  حتديد 
يف  املختصني  الوطني  الدرك  خبراء 
اإلجرام  ملكافحة  احلديثة  التقنيات 

مكونة  دورية  ُشّكلت  السيبراني، 
للدرك  األبحاث  لفصيلة  عناصر  من 
توقيف  مت  حيث  بالبليدة،  الوطني 
)ب.ب(  املسميان  وهما  املعنيني؛ 
صاحب مقطع الفيديو و)ن.أ( مصّوره 
وناشره، وهما مسبوقان قضائًيا يقطنان 

ببلدية أوالد يعيش والية البليدة.
مع  التحقيق  من خالل  تبنّي  وقد 

يف  الوارد  اإلدعاء  أنَّ  فيهما  املشتبه 
مقطع الفيديو للمتهم األول يف القضية 
محض  إال  هو  ما  )ب.ب(،  املسمى 
من  االنتقام  بدافع  وافتراء،  كذب 
تطبيق  الوطني يف  الدرك  أفراد  صرامة 
تها  أقرَّ التي  الوقائية،  اإلجراءات 
سبيل  يف  للبالد،  العليا  السلطات 

حفظ الصحة العمومية«.

األربعاء،  أمس  صباح   عبر، 
يف  عالقني  كانوا  شخص   300
البلدين حدودها  إغالق  بعد  تونس 
قبل نحو 3 أسابيع، املعبر احلدودي 
الوادي،  بوالية  العربي  الطالب 
للحجر  مباشرة  بعدها  اقتيدوا 
يف  الوادي،وذلك  مبدينة  الصحي 
خالله  من  فتحت  استثنائي  إجراء 
املتالصقتان  احلدوديتني  البوابتني 
اجتماع  إثر  العربي  حزوةوالطالب 
اجلزائر  يف  اخلارجية  وزارتي  بني 

وتونس. 
و أوضح عدد من هؤالء املواطنني 
يف  عالقني  ظلوا  الذين  العالقني 
املشتركة  احلدود  إغالق  بعد  تونس 
إجراءات  إطار  يف  البلدين،  بني 
كورونا،  فيروس  جائحة  من  الوقاية 
احلدوديني  للمعبرين  وصلوا  أنهم 
أن  بعد  وتونس  العربي  الطالب 
عن  اجلزائرية  السفارة  سخرت 
العاصمة  العامة يف  قنصليتها  طريق 
التونسية التي تبعد بـ 500 كيلومتر 
العربي  الطالب  احلدودي  املعبر  عن 
بعدها  حافالت إليصالهم، وخضع 
فندق  يف  الصحي  للحجر  هؤالء 
بوسط  الواقعني  التجانيوالعلمي 
جتهيزهما  مت  حيث  الوادي،  مدينة 
فريق  تسخير  مت  كما  يلزم،  ما  بكل 
طبي مناوب يسهر على راحة النزالء 
كل  نقل  سيتم  عليهم،إذ  احملجور 
هؤالء يف حافالت خاصة وسوف لن 

يسمح لهم باستعمال سياراتهم التي 
ستترك يف املوقف اخلاص املوجود يف 

املعبر احلدودي بالطالب العربي.
املواقع اإلخبارية  وأوردت بعض 
اجلزائرية  احلكومة  أن  التونسية 
من   100 من  أكثر  بإيواء  تكفلت 
فيما  خاص،  فندق  يف  هؤالء 
استأجروها  شقق  يف  البقية  أقام 
هذا  يف  علم  كما  سابق،  وقت  يف 
الدبلوماسية  التمثيليات  أن  السياق 
تونس قد منحت لكل  اجلزائرية يف 
لقضاء  تونسي  دينار   200 جزائري 
حوائجهم اخلاصة، بعدما استنفذوا 
وأن  خاصة  املالية،  مدخراتهم  كل 
لتونس  قدم  منهم  العظمى  الغالبية 

من أجل العالج. 
أمس  أول  جرى  اجتماع  وكان 
الثالثاء بني ممثلني عن العالقني الذين 
العامة  القنصلية  مقر  قرب  جتمعوا 
اجلزائرية يف تونس مع القنصل العام 
محمد تهامي، والذي أبلغهم تلقيه 
اتصاال من وزارة اخلارجية يفيد بفتح 
استثنائي للمعبرين احلدوديني أمس 
ويتوقع  العالقني.هذا  لعبور  األربعاء 
آخر  100جزائري  إجالء  يتم  أن 
بحر  التونسية  األراضي  يف  عالق 
األسبوع املقبل، عبر املعبر احلدودي 

بأم الطبول بوالية الطارف.
رشيد شويخ

كغيرها  تبسة،  والية  تواصل 
القوافل  تنظيم  الوطن،  واليات  من 
الفقيرة  العائالت  لفائدة  التضامنية 
إذ  الصحية،  واملتضررة من هذه األزمة 
الوالية  مقر  من  يوميا  القوافل  تنطلق 
الظل  مناطق  من  العديد  نحو  متوجهة 
الصدد،  هذا  الوالية. ويف  إقليم  عبر 
تضامنية  قافلة  أمس  أول  انطلقت 
»احملرقات«و«فايجة  منطقتي  باجتاه 
الوسرى،  صفصاف  ببلدّية  احلمام« 
أساسية  ومواد  غذائية  بطرود  محّملة 
وخمسون  ثمانية  لفائدة  وخضروات، 
)58( أسرة تعد من األسر األكثر فقرا، 
دوريا  عليها  يشرف  التي  العملية  وهي 
مبعية  موالتي،  اهلل  عطا  والي الوالية 
االجتماعي  النشاط  قطاعات  مديري 
ويف  والغابات.  الفالحة  والتضامن، 
هذه  الوالي بأن  صرح  الصدد،  هذا 
يف  تأتي  املتواصلة  التضامنية  الهبة 
املتخذة  واإلجراءات  التدابير  إطار 

مببادرة  كورونا،  فيروس  وباء  ملواجهة 
الوطني  الفالحة والّتضامن  من وزارتي 
ومبساهمة  املرأة،  وقضايا  واألسرة 
الوالية من منتخبني  أبناء  اخلّيرين من 
محلّيني مبجلس األمةومستثمرين وكذا 
املتحدث  أضاف  والتجار.و  الفالحني 
ذاته أن العملية التضامنية متواصلة عبر 
الفئات الهشة  عدة مراحل، تستهدف 
املتعّففةوأصحاب  األسر  يف:  املتمثلة 
املزمنةواألراملواليتامىوالم األمراض 
العمال  فئة  أيضا  متس  كما  طلقات، 
فقدوا  الذين  اليومي،  األجر  أصحاب 
جراء  رزقهم  مصدر  وبالتالي  عملهم 
الّتدابير املتخذة للوقاية ومجابهة فيروس 
املستفيدين  فئة  وضع  مت  كما  كورونا، 
من قفة رمضانواألسر اخلاضعة لتدابير 
إقليم  كاّفة  عبر  املنزلي  الّصحي  احلجر 
القائمة.  وقد  هذه  ضمن  الوالية 
قافلة  أمس،  يوم  أيضا،  انطلقت 
قريقر  بلدية  نحو  متوجهة  تضامنية 

بلديتي  إلى  غد  يوم  تنطلق  وأخرى 
الوصول  غاية  إلى  الّذهب  وبئر  مرسط 
أن  الوالي  الظل.وأوضح  مناطق  لكل 
إجراءات يجري استكمالها لتخصيص 
مبالغ مالية من ميزانية الوالية، لتدعيم 
وضمان  التضامنية  العمليات  هذه 
دميومتها وتعزيز فرص االستفادة منها، 
بعد أن تبرع مديرو النشاط االجتماعي 
ملؤسسة  العام  املائّيةوالريواملدير  واملوارد 
النقل احلضري بأجرة شهر، ومساهمة 
للنقل  العمومية  باملؤسسة  عامال   170
احلضري وشبه احلضري بأجر يومني من 
راتبهم الشهري كحد أدنى لفائدة هذا 
التضامني، وهذا دائما مبساعدة  اجلهد 
جمعياتومنتخبني  من  تبسة  أبناء 
األمةومستثمرين،  مبجلس  محليني 
وكذا جتاروفالحني ومقاولني، من أجل 
التضامنية  العمليات  استمرار  ضمان 

وعدم تضرر أي فرد يف الوالية.
فيروز رحال

أمس،  أول  ليلة  فضلت، 
مصالح أمن والية سكيكدة الشروع 
الثاني من عملية فرض  يف املخطط 
املواطنني  على  الصحي  احلجر 
أمن  اختصاص  إقليم  كامل  يف 
األمن  عناصر  تلقى  حيث  الوالية، 
أمن  رئيس  من  صارمة  تعليمات 
النزول  فضل شخصيا  الذي  الوالية 
الدوريات  خالل  من  امليدان  إلى 
مت  التي  املركبات  وعبر  الراجلة 
من  العديد  مستوى  على  تسخيرها 
يف  الكبرى  السكنية  التجمعات 
إقليم الوالية، حيث مت استعمال كل 
لفرض  القانونية  اإلمكاناتوالطرق 

احلجر الصحي على املواطنني.
توقيف  مت  السياق،  هذا  ويف 
املواطنينوخاصة  من  العشرات 
احلجر  خرق  تعمدوا  الدين  الشبان 

بلديات  من  عدد  يف  الصحي 
ومتالوس  القل  من  كل  يف  الوالية، 
الوالية  احلروشوعزابةوعاصمة 
سكيكدة. ويف هذا اإلطار، حررت 
اجلهات املختصة مخالفات وغرامات 
ضد املخالفني وفق القانون، فيما مت 
حتويل عدد آخر منهم على املصلحة 
أولئك  معهم خاصة  التحقيق  قصد 
مصالح  مع  مناوشة  يف  دخوا  الذين 

حفظ األمنوالنظام العام. 
رئيس  كان  اإلطار،  هذا  يف  و 
كل  على  أّكد  قد  الوالية  امن 
مجال  استغالل  الدوائر  أمن  رؤساء 
األمنوالنظام  فرض  االختصاص 
تراب  كامل  يف  اجلزئي  العامواحلجر 
االختصاص، وجعل القانون فيصال 

بني اجلميع.
جمال بوالديس

أخضعوا للحجر الصحي كإجراء احترازي
إجالء 300 جزائري كانوا في 

تونس عبر معبر الطالب العربي بالوادي

ضمانا لتواصل سير القوافل التضامنية نحو مناطق الظل
إطارات وعمال يتبرعون براتب شهر بتبسة

أوقفت المخالفين وأقرت غرامات 
 الشرطة تفرض االلتزام بالحجر 

الصحي في سكيكدة

أوقفت، يوم اإلثنين المنقضي، عناصر 
فصيلة األبحاث للدرك الوطني بوالية 

البليدة شخصين بتهمة التشهير. 

اإلدارة  مدير  أمس،  أول  نصب، 
كلفت  والئية  جلنة  لبومرداس  احمللية 
عبر  املدارس  وضعية  ومتابعة  بدراسة 
بلديات الوالية، خاصة تلك املوجودة 
يف مناطق الظل.اللجنة املنصبة ستقوم 
من  السيما  املدارس،  وضعية  مبتابعة 
ناحية الترميمواإلطعام والنقل املدرسي 
حتى يتسنى للسلطات املختصة وضع 
الصورة،  يف  التربوية  املؤسسات  هذه 
وبالتالي تدارك النقائص املسجلة على 

مستوى هذه األخيرة.
3 جلان  إلى  اللجنة  وقد مت تقسيم 
اللجان  هذه  شرعت  حيث  فرعية، 
 5 غاية  وإلى  أمس  يوم  من  بداية 
ميدانية  زيارات  تنظيم  املقبل يف  ماي 

تلك  خاصة  التربوية،  املؤسسات  إلى 
على  للوقوف  واملداشر  بالقرى  الواقعة 
وجرد  التربوية  املؤسسات  وضعية 

النقائص املسجلة بها.
ما  حسب  اللجنة،  وتهدف 
الوالئي  الشعبي  املجلس  عنه  أعلن 
وضعية  تشخيص  إلى  لبومرداس، 
املدارس بالوالية، واقتراح حلول عملية 
واملنتخبني  العامني  األمناء  بإشراك 
االجتماعي  للدخول  احملليني، حتضيرا 

املقبل 2021/2022.
أشغال  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
يف  أمس  أول  جرت  اللجنة  تنصيب 
احمللية  اإلدارة  مدير  ترأسه  اجتماع 
لوالية بومرداس نيابة عن األمني العام 

»نذير  التربية  مدير  وحضره  للوالية 
اللجنة  من  ينتظر  حيث  خنسوس«، 
يف  تركز  أن  الغرض  لهذا  املنصبة 
تقاريرها على واقع املؤسسات التربوية، 
نقائص  منها  العديد  تسجل  والتي 
التالميذ  متدرس  من  صعبت  باجلملة 
املؤسسات،  باهتراء  تعلق  ما  خاصة 
املدرسي،  النقل  مشكل  االكتظاظ، 
املدرسية،  املطاعم  وغياب  التدفئة، 
إذ ما يزال تالميذ بعض املناطق بقرى 
دلس،  منايل،  برج  بغلية،  بلدية 
باردة  وجبات  مينحون  تيجالبني، 
ساكنا  الوصية  اجلهات  حترك  أن  دون 

لتحسني الوضع.
سميرة مزاري

بومرداس
تنصيب لجنة والئية مهمتها دراسة ومعاينة وضع المدارس



ف سليم

وخالل جولة ميدانية ل« أخبار الوطن 
» لسوق اجلملة وحسب تصريحات جتار 
بالصرول  والفواكه  اخلضر  بسوق  اجلملة 
ولم  مستقرة  األسعار  فإن  البوني  ببلدية 
األسبوع  مطلع  مند  زيادة  اي  تعرف 
اجلاري رغم زيادة الطلب على اخلضروات 
القادمة  سواء  البطاطا  مادة  على  خاصة 
اجلنوب  او  الشرق  واليات  مزراع  من 
اجلزائري . و بخصوص األسعار املتداولة 
بالسوق أمس فإن سعر البطاطا تراوح بني 
ال 30 و40 دج بحسب النوعية و اخلس 
مابني 30 و60 دج وكلها قادمة من حقول 
بوسعادة وسطيف والطماطم ب 40/70 
دج والبصل االخضر بني ال 20دج و30 
دج  و اجلاف ب 60 دج  واجلزر 40 دج 

و اللوبيا ب 200و220 دج
الكرنب  70دج  و  ب  البروكلو 
ما  البرتقال  60 دج  و  50 دج  و اخليار 
من  احمللي  التفاح  دج  و  و150   60 بني 
550الى  من  واملستورد  100و400دج 
650دج  والثوم من 100دج الى 300دج 

للكلغ و الدالع 100دج للكلغ  و البطيخ 
السياق  نفس  ويف  للكلغ  ب130دج 
املغطاة  بالسوق  التجزئة  اسواق  شهدت 
)مرشي احلوت( وباحلطاب بوسط املدينة 
اللحوم  اسعار  يف  متواصل  انخفاض 
الى  الدجاج  سعر  وصل  حيث  البيضاء 
باالسبوع  مقارنة  وذلك  للكلغ  دج   180
ب200دج  سعره  كان  اين  الفارط 
أسعار  تشعد  املقابل  يف  للكيلوغرام 
احلمراء  باللحوم  مقارنة  ارتفاعا  السردين 
بترواح سعر السردين بني ال500و 600 

دج للكلغ. ويجدر باالشارة أن السلطات 
التراخيص  منحت  كانت  العمومية 
مختلف  من  القادمة  التجار  لشاحنات 
بسوق  حمولتها  لتفريغ  الوطن  واليات 
اجلملة للخضر والفواكه بالبوني من أجل 
األساسية  باملواد  املواطنني  تزويد  ضمان 
لتفاذي اي اضطراب يف عمليات التموين 
بعمليات  القيام  عن  فضلت  للسوق. 
عنابة  مؤسسة  قبل  من  واسعة  تعقيم 
املصالح  مختلف  مع  بالتنسيق  نظيفة 

واحلماية املدنية ومحافظة الغابات.

طالب األمني الوالئي للفرع النقابي  
لسائقي سيارات األجرة النقل احلضري 
بإيجاد  الوالية  والي   ، تبسة  لوالية 
السيارات  أصحاب  من  للعديد  حل 
اإلجراءات  تفعيل  من  املتضررين  و 
كورونا،  وباء  انتشار  من  االحترازية 
منذ  الفئة  هذه  توقف  مداخيل  عقب 
تعليق استغالل خطوط النقل. وحسب  

موالتي  الوالية  لوالي  موجهة  عريضة 
منها،  نسخة  الوطن  أخبار  حتوز  عطاهلل 
بإيجاد  يطالبون  السيارات  سائقو  فإن 
أنهم  خاصة  ومستعجل  مناسب  حل 
والفقراء  املعوزين  خانة  يف  أصبحوا 
الوحيد  رزقهم  مصدر  انقطع  أن  بعد 
قوت  لتأمني  السبل  بهم  وضاقت 
احللول  بني  ومن   ، اليومي  عائالتهم 

منحة  تخصيص  هؤالء  اقترحها  التي 
مالية تغطي احتياجاتهم   كغيرهم من 
سياراتهم  تسخير  أو  اجلزائريني  العمال 
تعاني  التي  العمومية   املؤسسات  يف 
من نقص يف وسائل النقل  مقابل أجرة 
هذه  انتهاء  غاية  إلى  شهرية   أو  يومية 

األزمة الصحية.
فيروز رحال

عنابة 
عصابة تستغل الحجر الصحي لتسطو على المنازل 
اوساط  يف  الرعب  من  حالة  االخيرة  األونة  يف  أشرار  عصابة  زرعت 
الصحي  احلجر  فترة  تستغل  باتت  بعدما  بعنابة  احلجار  ببلدية  املواطنني 
اجلزئي للسطو على ممتلكات ومنازل للمواطنني ليال باستعمال عتاد لتحطيم 
املواطنني والضحايا  اقفال األبواب . ويف هذا الصدد وبناءا على شكاوى 
متكنت مصالح أمن دائرة احلجار ، خالل الـ 24 ساعة األخيرة من توقيف 
شخصني ، يبلغان من العمر 21 سنة ، مشتبه فيهما يف قضية السرقة بتوافر 
ظروف الليل ، الكسر ، التعدد ، إستهدفت منزلني بقطاع إختصاص  أمن 
دائرة احلجار ، كما جنحت ذات املصالح من إسترجاع املسروقات و املتمثلة 
يف مبلغ مالي يقارب  الـ 15 مليون سنتيم ، 03 هواتف نقالة ، مكبر صوت 
، مفك براغي ، إضافة الى مصوغات ، لإلشارة أنه و بعد إستكمال كافة 
اإلجراءات القانونية الالزمة و تقدميها أمام العدالة ، صدر يف حقهما أمرا 
إيداع احلبس املؤقت باملؤسسة التلقائية ببوزعرورة من طرف وكيل اجلمهورية 

لدى محكمة احلجار.
ف سليم

حجز كمية من محلول كحولي معِقم مجهول المصدر 
من  معتبرة  كميات  بحجز  أمس  عنابة  بوالية  األمن  مصالح  قامت 
محلول كحولي مجهول املصدر يتم ترويجه يف السوق من أجل استعماله 
دون  املستجد   « »كورونا  فيروس  من  للوقاية  املواطنني  طرف  من  للتعقيم 
األخد باملخاطر الصحية التي ينجر عنها ترويج مثل هذه املواد الغير معلومة 

املصدر والتي غالبا تكون مغشوشة.
و قال بيان مصالح األمن أنه يف إطار محاربة املمارسات التجارية غير 
القانونية ، مصالح األمن احلضري الثامن بالتنسيق مع مديرية التجارة ، 
معتبرة من  إثر ثالث عمليات  متفرقة ، يف حجز كميات  و على  تنجح 
هالم مائي كحولي مجهول املصدر ، كميات معتبرة من مواد التبغ منتهية 
الصالحية و مواد تبغ مقلدةـ  اضافة الى عدم الفوترة ، لإلشارة  أنه مت إتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية الالزمة ضد املخالفني . يذكر أن مصالح األمن 
النقاط  عند  و  التجارية  للمحالت  والتفتيش  املراقبة  عمليات  من  كثفت 
السوق  ترويجها يف  يتم  والتي  املغشوشة  الطبية  املستلزمات  األمنية حلجز 

بدون معرفة مصدرها ما ينجر عنه اخطار صحية جسيمة .
ف سليم

حجز 32 قنطارا من المواد الغذائية 
أمس من حجز  32  بعنابة  الباردة  بدائرة عني  األمن  متكنت مصالح 
قنطار من السميد والفريك والفرينة كانت موجه للمضاربة . وحسب بيان 
خلية اإلعالم واالتصال ألمن عنابة فان أمن دائرة عني الباردة جنح خالل 
الـ 24 ساعة األخيرة من حجز 27.5 قنطار من مادة الفرينة و 5 قناطير و 
10 كيلوغرام  من مادة الفريك وذلك يف إطار محاربة املضاربة و املمارسات 
التجارية غير القانونية،باملوازاة متكنت ذات املصلحة من حجز 06 دراجات 
اجلزئي.  الصحي  باحلجر  املتعلقة  بالقرارات  أصحابها  التزام  لعدم  نارية 
وكانت ذات املصالح  بعني الباردة جنحت يف توقيف شخص يبلغ من العمر 
32 ، مع حجز مواد شبه صيدالنية ، بدون وسم ، بدون سجل جتاري و 
بدون فوترة ، بقصد املضاربة  مع إتخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة 
يف حقه .ويف عملية سابقة مماثلة مت توقيف شخصني تتراوح أعمارهما بني 
50 و 62 سنة ، مع حجز 27.5 قنطار من مادة الفرينة و 5 قناطير و 10 
كلغ من مادة الفريك حيث مت اتخاذ اإلجراءات القانوية يف حقهم . ويجدر 
لعمليات  إطار مواصلة  الفارط يف  األمنية متكنت األسبوع  الهيئة  أن ذات 
 300 الباردة  من حجز  ،  بعني  القانونية  غير  التجارية  املمارسات  حملاربة 
كلغ من مادة الفريك مجهولة املصدر مع عدم احترام شروط الوسم التجاري
ف سليم

قسنطينة 
حجز 143 مركبة خالف أصحابها إجراء  

الحجر الصحي
متكنت مصالح امن والية قسنطينة ومنذ بداية تطبيق املراسيم التنفيذية 
الصادرة عن احلكومة قامت بتحويل 143 مركبة خاصة إلى احملشر البلدي 
ملخالفة أصحابها القوانني والنظم السارية املفعول خاصة فيما يتعلق بأحكام 
نقل األشخاص وظاهرة النقل غير الشرعي لألشخاص ، يف نفس اإلطار 
من  املتخذة  األمنية  اإلجراءات  مع  متاشيا  وذلك  جزائية،  ملفات  اجناز  مت 
قبل املديرية العامة لألمن الوطني خاصة فيما يتعلق بتنفيذ كل القرارات 
انتشار  التي تعرف  الفترة  العمومية خالل هذه  املتخذة من قبل السلطات 

وباءا كورونا .
خديجة بن دالي
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»أخبار الوطن« ترصد حالة األسواق  أياَم الحجر المنزلي بعنابة

استقراٌر في  أسعار الُخضروات 
وانخفاُض سعِر  اللحوم الَبيضاء

تبسة
سائقو سيارات األجرة يطالبون السلطات بدعمهم

البحري  الصيد  مديرية  أصدرت 
والشؤون  التنظيم  مدير  من  وباقتراح 
مواد  على  ينص  إداريا  مقررا  العامة 
تنظيمية لنشاط الصيد البحري يف كل 
منصورية  وزيامة  جيجل  مينائي  من 
وهذا يف ايطار التدابير الوقائية املتخذة 

ضد انتشار فيروس كورونا.
بيان  يف  املديرية  اكدت  حيث 
ستكون  الصيد  عملية  ان  لها 

ان  كما  اجبارية  وليست  اختيارية 
مؤسسة تسيير مولنئ الصيد البحري 
هي  املعنية  بلديات  مع  وبالتنسيق 
والتعقيم  التطهير  عمليات  تتولى  من 
للنشاط  املستغلة  واملواقع  للمقرات 
وهذا بصورة دورية ومكثفة  مع تشديد 
إجراءات الدخول واخلروج  هذا فيما 
تعقيم  السفن  وربان  مجهزو  يتولى 
فيما  الصيد   ووسائل  السفن  وتطهير 

باملداومة  العمل  نطام  املديرية  اقرت 
صيد  لسفن  بالنسبة  للبحر  للخروج 
املديرية  شددت  كما  السردين  
اعفاء  بضرورة  السفينة  ربان  والزمت 
املزمنة  االمراض  وذوي  السن  كبار 
ومنع عمليات البيع باملزايدة الصامتة  
كل  سيعاقب  فيما  لالدن   الفم  من 

مخالف لهاته القرارات.
 سهام عاشور

جيجل 
ٍر والئي لتنظيم نشاط الصيد البحري إصداُر مقرَّ

تشهد أسعار الخضر والفواكه في سوقي الجملة والتجزئة بعنابة استقرارا، في ظل  تسجيل وفرة   في جميع المنتجات 
الفالحية الموسمية،  منها  البطاطا والبصل والثوم والخس والبزالء ،  رغم تداعيات  وباء كورونا واإلجراءات االحترازية 

للوقاية منه،  وفترة الحجر المنزلي الممتدة  من الساعة السابعة مساء  إلى السابعة صباحا.

من  قاملة  والية  أمن  مصالح  متكنت 
احملشر  يف  ووضعها  سيارة   20 توقيف 
احلجر  لتعليمات  مخالفتها  بعد  البلدي 
أقرته  الذي  و  األول  يومه  يف  اجلزئي 
مراقبة  مت  حيث  للبالد،  العليا  السلطات 
من  منهم   38 حتويل  مع  شخص   54
مركبة   52 مراقبة  مع  حالة  دراسة  اجل 
20 شخصا   لـ  السياقة  رخص  مت سحب 
مت  كما  البلدي،  للمحشر  مركباتهم  اخذ 

التي  العمليات  وهي  دراجات   8 مراقبة 
احلجر  تعليمات  تنفيذ  إطار  يف  تدخل 
بداية  الوالية  على  طبق  الذي  اجلزئي 
األسبوع اجلاري رفقة 37 والية أخرى مع 
وضع 9 واليات حتت احلجر اجلزئي بداية 
من الساعة الثالثة وبقاء والية البليدة حتت 

احلجر الكلي.
أنه  قاملة  امن  مصالح  أكدت  وقد 
يتنقلون  الذين  األشخاص  على  يتعني 

الساعة  من  يبدا  الذي  اجلزئي  احلجر  يف 
السابعة مساءا حيازة تراخيص استثنائية 
يتم طلبها من دائرة االختصاص بالنسبة 
املواد  شاحنات  مختلف  و  للمصانع 
يتم  حني  يف  التموين،  مواد  و  الغذائية 
من  األخرى  االستثنائية  الرخص  طلب 
البطاقة  استظهار  ضرورة  مع  الوالية، 

املهنية بالنسبة لعمال الصحة.

قالمة
وضع 20 مركبة في المحشر البلدي
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رِر الذي ألحقته تداعياُت الحجر الصحي تخفيفا للضَّ

التضامُن واإلنساِنّية.. الوجُه اآلخُر 
ل للجاِئحة في َمناطق الظِّ

سميرة مزاري

 قوافل تضامنية بتيسمسيلت لهزم الوباء
 أعطيت أمس، إشارة انطالق أول قافلة 
هذه  املعوزة  األسر  لفائدة  موجهة  تضامنية 
الهالل  فيها  شارك  التي  التضامية  القافلة 
اإلسالمية،  والكشافة  اجلزائري  األحمر 
الى جانب مصالح غرفة التجارة والصناعة 
 2800 من  أزيد  تضمنت  بتيسمسيلت، 
قفة شملت بعض املواد الغذائية األساسية 
حيث ستعمل هذه اجلمعيات على إيصال 
العائالت  كل  الى  اإلنسانية  املساعدات 
احملتاجة يف مناطق الظل التي يجد سكانها 
صعوبة يف التنقل واقتناء بعض احلاجيات 
هذه  استمرار  يؤكدون  املتطوعون  الضرورية 
حتقيق  على  ويراهنون  التضامنية  العملية 
جمع  حمالت  ضمن  جديدة  قفة   5000

اإلعانات واملساعدات اإلنسانية املنتظرة

 مبادرات إنسانية لسدِّ ثغرات العجز
احمللية  السلطات  أمس،  أول  أطلقت، 
لدائرة دلس شرق بومرداس قافلة تضامنية 
لفائدة العائالت املعوزة، أين قامت بتوزيع 
هاته  على  الغذائية  الطرود  من  معتبر  عدد 

الشريحة بكامل إقليم الدائرة.
من  األول  يومها  يف  مكنت  العملية 
توزيع 500 قفة من املواد الغذائية األساسية 

الظرف  هذا  املعوزة يف  األسر  حتتاجها  التي 
احلساس، وقد شملت دائرة دلس ببلدياتها 
مبناطق  القاطنني  التركيز على  الثالث، مع 

الظل.
ويف هذا الصدد، أشرفت مصالح الدائرة 
أهالي  لفائدة  قفة   242 تخصيص  على 
القرى واملداشر بكل من بلديات دلس، بن 
شود، وأعفير، توزيع 120 قفة على قاطني 
الشاليهات بكل من موقع املدينة اجلديدة، 
بحارة  استفاد  حني  يف  ليصالينوتاقدامت، 
ملؤسسة  التابعني  النظافة  وعمال  القوص 
نحو  توزيع  مت  بينما  قفة،   87 مادينات من 

30 قفة على قاطني احلي القصديري الواقع 
مبنطقة تاقدامت.

التضامنية  القافلة  متتد  أن  وينتظر 
دلس  دائرة  احمللية  السلطات  أطلقتها  التي 
من  املزيد  لتشمل  املقبلة،  األيام  خالل 
بأكبر  التكفل  أجل  من  املعوزة،  العائالت 
على  ومساعدتها  الفقيرة  األسر  من  عدد 
فيها  تتخبط  التي  الصعبة  الظروف  تخطي 
التاجي،  الفيروس  جائحة  تفشي  جراء 
السيما وأن القافلة سجلت مشاركة واسعة 

للمحسنني وفاعلي اخلير باملنطقة.

تعرف نقاط توزيع مادة احلليب تذبذبا 
الكمية  ونقص  التوزيع  عملية  يف  كبيرا 
املخصصة للمحالت على مستوى بلديات 
الطوابير  مظاهر  توسعت  حيث  ببجاية، 
الطويلة للمواطنني أحيانا دون احترام ملسافة 
األمان،ما جعل مصالح األمن تتدخل يف 

أكثر من مرة.
اليومية  شبه  الظواهر  بعض  حتولت 

مادة  توزيع  ونقاط  محالت  تعرفها  التي 
من  عدد  وحتى  السميد  ومادة  احلليب 
عكسية  نقاط  إلى  البريد  مبراكز  اخلدمات 
التدابير املتخذة للحد  وسلبية قد ال تخدم 
منع  أبرزها  من  كورونا  فيروس  انتشار  من 
واحترام  شخصني  من  ألكثر  التجمعات 
الهيئات  قبل  من  املطبقة  األمان  مسافة 
اقتناع  ضرورية،ورغم  كمتطلبات  الصحية 

الوقائية  اإلجراءات  هذه  بأهمية  املواطن 
الغذائية  املواد  توزيع  شبكة  ضعف  أن  إال 
اغلب  وندرتها يف  الواسع  ذات االستهالك 
للتوجيهات  يكترث  ال  جعله  قد  األوقات 
طويلة  طوابير  يف  االنخراط  إلى  ويضطر 
للحصول على كيس حليب أو سميد كمواد 

ال ميكن االستغناء عنها يوميا.
بـــلقاسم.ج

مبادرات لبث األمل وفك شبح العزلة باتت تصنع يوميات المواطنين بمناطق الظل في واليات الوطن، 
مبادرات التكافل االجتماعي وتوزيع اإلعانات اإلنسانية الرامية لدعم جهود الدولة في مجابهة الوباء ألغت 

مسافات األمان وأثبتت أن قلب المجتمع ما يزال ينبض بالحياة.

بجاية
األمن يتدخل لتنظيم الطوابير المتراصة

بومرداس
نحو إطالق خدمة االستشارة الطبية عن بعد

تستعد مديرية الصحة ببومرداس إلطالق خدمة جديدة لالستشارة 
الطبية عن بعد لفائدة مواطني الوالية، وهي خدمة مجانية تدخل يف 

إطار الهبة التضامنية ملكافحة انتشار فيروس كورونا.
اخلدمة  أن  الليام«  »فتيحة  ببومرداس  الصحة  مديرة  كشفت 
للمواطنني من االستفادة من مختلف االستشارات  اجلديدة ستسمح 
الطبية ويف عديد التخصصات دون احلاجة إلى التنقل إلى املؤسسات 

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

ومختصون من القطاع العام واخلاص.
وجتدر اإلشارة أن مديرية الصحة لبومرداس قد دعت، يف بيان لها 
أول أمس، أطباء الوالية مبختلف تخصصاتهم وحتى املتقاعدين منهم 
وذلك  اجلديدة،  اخلدمة  تقدمي  يف  املشاركة  إلى  التطوع،  يف  الراغبني 

بالتواصل مع مصاحلها عبر البريد االلكتروني التالي:
cir35@sante.gov.dz 

سميرة مزاري

القبض على المتورطين في قتل شاب 
بسيدي بلعباس

متكنت فرقة البحث والتدخل باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية 
بأمن بومرداس، من اإلطاحة بجماعة أشرار متكونة من عدة أشخاص، 

لتورطهم يف قتل شاب من بلدية يسر والتنكيل بجثته.
ويتعلق األمر، حسب بيان ألمن بومرداس، بعصابة أشرار متكونة 
من 6 أفراد تتراوح أعمارهم مابني 23 و38 سنة، ينحدرون من مختلف 
واليا ت الوطن على غرار اجلزائر العاصمة، بومرداس، سيدي بلعباس، 

ميلة وهران.
رسمية  محاضر  على  سماعهم  وبعد  للمصلحة  حتويلهم  ليتم 
على  بجثته  التنكيل  ثم  وقتله  الضحية  باستدراج  اعترفوا  وقانونية، 
مستوى بحيرة سيدي امحمد بن علي بوالية سيدي بلعباس مع سرقة 
مركبته من نوع رونوكومبيس، ليتم بعدها بيعها واقتسام املبلغ بينهم 
أمام  فيهم  املشتبه  تقدمي  مع  القانونية  اإلجراءات  جميع  اتخاذ  ليتم 

اجلهات القضائية املختصة.
وجتدر اإلشارة أن أمن بومرداس توصل إلى الفاعلني إثر حتقيق فتح 
خالل األيام الفارطة، على خلفية اختفاء شاب من بلدية يسر شرق 
الوالية، يبلغ من العمر 23 سنة، حيث أفضت التحريات إلى العثور 

على املعني مقتوال بوالية سيدي بلعباس.
سميرة مزاري

معسكر
إجراءات صارمة لتطبيق الحجر الجزئي

أضحى فيروس »كورونا« يف والية معسكرهاجسا كبيرا للمواطنني، 
بعدما بات يحصد آالف األرواح عبر العالم، والعشرات يف اجلزائر، مما 
احلجر  وتدابير  بإجراءات  ويتقيدون  يلتزمون  وجعلهم  تخوفهم  من  زاد 
املنزلي والصحي يف آن واحد، حيث امتثل سكان الوالية لهذا القرار 

بشكل ملحوظ.
ظل  يف  أنه  اإلطار،  هذا  »يف  الوطن  »الخبار  الوالية  مواطنو  أكد 
إجراءات  مباشرة  بضرورة  يطالبون  املنتقل  الوباء  لهذا  الواسع  االنتشار 
صارمة لتطبيق إجراءات احلجر الصحي اجلزئي، السيما بعد تسجيل 

الوالية17 حالة مؤكدة.
تكثيف  على  ترتكز  التي  األمنية  التدابير  من  جملة  اتخاذ  مت 
والشوارع  العمومية  الساحات  محيط  عبر  والراجلة  الراكبة  الدوريات 
واألحياء، مع القيام بحمالت حتسيسية واسعة عبر مكبرات الصوت، 
يضاف إلى ذلك متابعة ورصد مدى التزام أصحاب احملالت التجارية 
القانونية يف حق  اإلجراءات  واتخاذ  النشاط  لتوقيف  احملدد  بالتوقيت 
املخالفني، كما مت يف هذا اإلطار تفعيل مهام احلواجز األمنية مبداخل 
ومخارج املدن مع اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة طبقا للقرار الوالئي 
رقم 890 الصادر بتاريخ 06/04/2020، حيث سجلت مصالح أمن 
الوالية التزاما كبيرا من طرف املواطنني بإجراءات احلجر الصحي ماعدا 
بعض املخالفات من خالل اتخاذ اإلجراءات ضد 13 شخصا ومراقبة 
18 مركبة و26 دراجة نارية، إضافة إلى أصحاب ثالثة محالت جتارية 
لم يلتزموا بإجراءات احلجر الصحي اجلزئي، ويبقى االلتزام والبقاء يف 

املنازل خير وقاية من هذا الوباء. 
بلعالم بهيجة.

وتربية  البحري  الصيد  مديرة  كشفت 
زروقي،  ربيعة  اجلزائر،  لوالية  املائيات 
مكلفة  والئية  خلية  تنصيب  مؤخرا  مت  أنه 
بتحضير وتوزيع يف أقرب اآلجال إلعانات 
تأثروا  الذين  القطاع  ومهنيي  للبحارة  مادية 
بإجراءات مكافحة فيروس كورونا املستجد.
وأوضحت السيدة زروقي يف تصريح لـ/
واج أنه وبالنظر لالجراءات التي مت ضبطها 
عمل  وتيرة  وتأثر  كوفيد19-  ملكافحة 
هذه  من  القطاع  ومهنيي  البحارة  من  عدد 
متابعة  خلية  تنصيب  مؤخرا  مت  الوضعية، 
التي  املساعدات  جمع  على  حاليا  تعمل 
على  ملساعدتها  الفئة  لهذه  تقدم  ان  ميكن 

جتاوز هذا الظرف.
صندوق  وضع  مت  انه  املتحدثة  وقالت 
تكون  ان  تقرر  فيما  املساعدات  جلمع 
مواد  شكل  على  للبحارة  املوجهة  االعانة 
غذائية مختلفة والتي سيشرع يف تسليمها 
من  بداية  تقدير«  »اقصى  على  ملستحقيها 
االسبوع املقبل وتستمر الى غاية بداية شهر 

رمضان الكرمي.
هي  باملساعدة  املعنية  الفئة  ان  وقالت 
تلك التي لم تتمكن من مزاولة نشاطها منذ 
الشهرين بسبب سوء االحوال  قاربت  مدة 
اجلوية )أي حتى قبل انتشار فيروس كورونا 
علق  الذين  البحارة  الى  اضافة  باجلزائر( 

اجلزئي  الصحي  احلجر  فترة  عملهم خالل 
بالوالية.

وعادت السيدة زروقي للتأكيد على ان 
تنصيب جلنة املتابعة املشار إليها والذي جاء 
»بصفة استعجالية« يندرج ضمن اجراءات 
أثر  ومتابعة  كورونا  فيروس  انتشار  مكافحة 
البحري  الصيد  وقطاع  املهنيني  على  ذلك 
أهمية  مبرزة  عامة،  الصيدية  واملنتجات 
مختلف  مع  ميدانيا  والتعاون  التكاتف 
الوالئية  احمللية  والسلطات  القطاع  شركاء 

ملساعدة هذه الفئة.
ق.م

الجزائر العاصمة
تنصيب خلية إلعانة البحارة المتضررين من تداعيات الحجر الصحي
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أخبار السر ايا

هي مبادرة حسنة همَّ بها فريق شبيبة القبائل، الذي 
فتح باب المساعدة على مصرعيه للتصدي لجائحة 
كورونا، إذ أطلق الفريق بالتعاون مع جمعية نداء 
استغاثة وجهه لجميع الناس والشركات ورجال 
األعمال والتجار الذين يمكنهم مّد يد المساعدة، 

لشراء معدات طبية وأقنعة وكمامات طبية 
ومحاليل معقمة وألبسة واقية قصد توزيعها على 
المستشفيات. هذا، باإلضافة إلى إنشاء صندوق 
مؤونة توزع على المتعّففين، كما فتح الفريق 
والجمعية قنوات للتضامن من أجل جمع المواد 
الغذائية، وضعوها في المستودع الخاص بسوق 

الجملة للخضار والفواكه بتيزي وزو.

القت خطوة التقديم التلفزيوني 
من المنزل التي بادر بها 

الصحفي علي العقون ترحيبا 
واسعا لدى المشاهد الجزائري. 
وهي المبادرة التي استحسنها 
أيضا زمالؤه في المهنة، إذ 

دعا العديد منهم إلى تعميم هذه 
التجربة، مؤكدين أن المبادرة 

في حد ذاتها إنجاز نظرا للعقبات 
التقنية المتعلقة بالتصوير 

واإلنترنت والمهنية المتعلقة 
بالتنشيط الصحفي.

استهدف أحد األشخاص مقر قناة الصباح الفضائية الكائن 
بوالية برح بوعريريج، ونّفذ عملية سطو مدبرة ومخططة 
اإلثنين الماضي، حيث استولى على أجهزة تصوير )ثالث 
كاميرات( وأجهزة إعالم آلي وطابعة متطورة وميكروفون، 
مع العلم أن عملية السرقة لم يتم فيها أي تحطيم أو تكسير 
لباب القاعة التي كانت بداخلها الوسائل المسروقة، بحسب 
ما صرح به مدير القناة اإلعالمي رضوان عثماني لــ«أخبار 
الوطن«. وقد أودع صاحب القناة شكوى لدى مصالح األمن 

الحضري األول بعاصمة الوالية.
وفي هذا الّسياق، أفادت مصادرنا بأن أحد السكان الذي 

يحاذي مسكنه مقر القناة سلّم تسجيل فيديو للجهات 
المختصة، يوثق عملية السرقة التي استهدفت القناة وكيف 

دخل السارق إلى المقر.
الجدير بالذكر أن قناة »الصباح« الفضائية متوقفة عن البث 

منذ أشهر ألسباب مالية وتقنية.

وجوه معروفة وأخرى غير معروفة لدى أطياف المجتمع، ثالثة 
رؤساء وسياسيون. وهؤالء ُموالون للسلطة وأولئك معارضون 
لها، وهذه مؤسسات رسمية وتلك مؤسسات خاصة، كل هؤالء 

وغيرهم ُكُثر تحالفوا فيما بات يسمى »المجهود الوطني 
لمواجهة جائحة كورونا« في الجزائر، ومن أجل هذا قرروا 

التبرع براتب شهر.

نجح ليلة أول أمس فريق من الحماية المدنية 
لدائرة عزابة شرقي والية سكيكدة في 

اإلشراف على عملية والدة سيدة كانت على 
وشك الوضع و هذا عقب تلقي الفرقة الثانوية 
في عزابة نداء في حدود الساعة العاشرة و 
عشرون دقيقة لنداء من عائلة السيدة بقرية 
الزاوية، حيث سارع أعوان الحماية المدنية 

إلى عين المكان، حيث ركنوا سيارة قرب بيتها 
العائلي و سارعوا إلى مساعدتها في الوضع، 
حيث أنجبت مولودا سليما معافى ليحول على 
جناح السرعة على مصلحة الوالدة بمستشفى 

محمد دندان في عزابة وسط فرحة أعوان 

بٌث في الحجر!

اسَتغِفروا.. وأجُركم 
على »َكتارا«!

مولود يستقبل الحياة بسيارة الحماية المدنية

»J.S.K« الـ
.. كعٌب عاٍل 
ويٌد َممدودة!

 ليٌل داٍج في »الّصباح«!

يبدو أننا أصبحنا في زمِن االستغفار بالدوالر؛ إذ 
فتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« الباب 

مشرعا للمشاركة في جائزة )االستغفار(، جائزة 
تشمل فئة القصة القصيرة والمسرحية والشعر 

الفصيح وكذا الخط العربي برسم عبارة »أستغفر 
هللا«. يذكر أن قيمة الجوائز بلغت 50,000 دوالر 
أمريكي، فاستغفروا فإن »كتارا« تجزل العطاء؟!

...لكــنَّ كـورونا أّلـَف...لكــنَّ كـورونا أّلـَف
 بيــن ُقلوِبــــهم! بيــن ُقلوِبــــهم!
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تآزر كبير لسدِّ ثغرات العجز في زمن الجائحة

 مبادراُت الّتكافِل االجتَماعي كّرَست 
قيَم التَّضامِن بإليِزي

ابراهيم مالك

ينتهجها  التي  املشينة  املمارسات  وباإلضافة 
قناصي الفرص وجتار األزمات بعد التهافت الكبير 
على اقتناء املواد األساسية من طرف الساكنة الذي 
استغله بعض البائعني يف زيادة االسعار واستغالل 
الوضع احلالي ذالك األمر الذي هز نفوس الشباب 
للقيام مببادرات خيرية واملتمثلة يف إطالق حمالت 
واملعوزة  الفقيرة  العائالت  الغاثة  واسعة  تضامنية 
تدعيمهم مبختلف  لغرض  اجلائحة  واملتضررين من 
من  منهم  محاولة  يجمعونها  التي  األساسية  املواد 

تقليص حجم املعاناة التي يكابدونها. 

 تفاعل افتراضي واستجابة في الواقع
التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  ساهمت 
لتكفل  اخليرية  املبادرة  أصحاب  عليها  اعتمدا 
والفقيرة  املعوزة  العائالت  من  اجلائحة  مبتضرري 
للهبة  الواسع  االنتشار  يف  الضعيف  الدخل  وذات 
اختالف  على  متطوعني  من  الكبيرة  التضامنية 
بعد  يوما  تزداد  التي  ومساهماتهم  العمرية  فئاتهم 
اليزي  ببلدية  الوئام  حي  شباب  غرار  على  يوم 
مختلف  عبر  حتسيسية  بحمالت  يقومون  الذين 
اللهجات  مبختلف  االجتماعي  التواصل  صفحات 
والتي لقت استجابة كبيرة بني الساكنة األمر الذي 
جعلهم ينزلون الى ارض الواقع ليحققوا أرقاما جد 
مقبولة يف كمية املساعدات املقدمة من مواد غذائية 
رجال  طرف  من  والتطهير  التنظيف  ومستلزمات 
اإلعمال والتجار وفاعلي اخلير من مختلف الشرائح 
هكذا  املتتبعني  من  اكتسبوها  التي  املصداقية  بعد 
يقول الشاب السالك يف حديثه ل أخبار الوطن عن 
التجربة املتواصلة جلمع املساعدات لفائدة العائالت 
الوالية معتبرين  تراب  املوزعة على  والهشة  الفقيرة 
يف ذات السياق ان غرضهم الوحيد يف هذا الظرف 
العون  يد  تقدمي  هو  اجلزائر  تعيشه  الذي  احلساس 
جو  كنف  يف  الكرمي  العيش  يستحق  محروم  لكل 

يسوده التآخي واالحترام ومنبعه إنساني وطني. 

 خدمة بيوت الرحمان
حمالت  الوالية  مساجد  من  العديد  شهدت 
واسعة من تنظيف وطالء جدرانها الى إعادة تهينها 
جمعيات  مببادرة  احلملة  هذه  وكانت  بالكامل 

شبابية ومتطوعني اين استفاد مسجد الرحمة بحي 
الوئام مبدينة عني اميناس من طالء جدرانه بالكامل 
جديد  من  تأهيله  وإعادة  متطوع  شباب  طرف  من 
وذات العملية مست مسجد سلمان الفارسي بحي 
تني خامتة ومسجد 120 مسكن مبقاطعة جانت اين 
جمع شباب متطوع مبلغ 400000.00 دج إلعادة 
أرضيته واقتناء مكيفات وبالتنسيق مع جمعية ناس 
اخلير جانت. ويف ذات السياق عرف املسجد العتيق 
تطوعية  تضامنية  هبة  التقوى  مسجد  وكذا  باليزي 
من اجل تنظيفة إعادة ميضائاتهم وتصليح إعطابها 
وعلى غرار مسجد ضاحية تني تورهة. وجاءت هذه 
احلمالت التطوعية بعد القرارالوزاري القاضي بغلق 
املساجد مؤقتا كتدابير احتياطية وقائية ملنع تفشي 

جائحة كورونا فايروس بني اوساط العامة.

 نساء يسابقن الزمن لخياطة الكمامات
بادرن  الصيدليات  يف  الكمامات  نفاذ  بعد 
مع  وبالتنسيق  اخلياطة  ميتهن  النساء  من  مجموعة 
من  يتم  خيرية  مببادرة  والتمهني  التكوين  مديرية 
على  وتوزيعها  كمامات  وصناعة  إنتاج  خاللها 
مختلف املؤسسات الفاعلة يف امليدان باملجان وهذا 
جتسيدا  وهذا  لالستعمال  وجتهيزها  تعقيمها  بعد 
جلانب من التضامن واملساهمة يف كبح من انتشار 
جمعية  رئيسة  ز  ج  السيدة  كحال  املستجد  الوباء 

األصالة واملعاصرة للخياطة والتي آبت إال ان تساهم 
بقدر املستطاع إلنتاج عدد من الكمامات وهذا بعد 
أن حولت محلها البسيط من اخلياطة الطرز مختلف 
إلنتاج  مصنع  الى  والعصرية  التقليدية  املوديالت 
نقصا  ان شهدت  بعد  باملجان  وتوزيعها  الكمامات 

يف مختلف الصيدليات. 

 قصص أطفال على المباشر تنسيهم هول 
الجائحة

العمومية  للمطالعة  الرئيسة  املكتبة  بادرة 
مع  بالتنسيق  اليزي  ببلدية  خماياسبكتة  املجاهد 
اآلنسة س.د باستغالل الوقت فراغ األطفال وذالك 
باالعتماد على تقنية البث املباشر عبر موقع املكتبة 
عبر شبكة التواصل االجتماعي فيس بوك اين يتم 
اآلنسة  من خاللها  تسافر  وحكايات  سرد قصص 
الى  الطفولة يف حكايات تهدف أساسا  براءة  رفقة 
زرع األمل والطمأنينة ونشر الطاقة االيجابية وذالك 
بالهدوء  املتاحة  الوسائل  جميع  على  باالعتماد 
جمعا  العالم  بها  مير  التي  العصيبة  األيام  هاته  يف 
السعيدة  النهايات  ذات  قصص  على  تركز  وكما 
السلبية  والرسائل  املخاوف  من  تخليصهم  لغرض 
الواسعة االنتشار يف عديد املواقع ووسائل التواصل 

االجتماعي .

بادرت فئة من الشباب في بلدية إليزي إلى تكريس القيم االجتماعية التضامنية لفائدة العشرات من األسر المتضررة من جائحة فايروس 
كورونا المستجد، التي ألقت بظاللها على الواقع االقتصادي بالنسبة إلى العديد من العائالت، التي يتقاضى معيلوها أجرا يوميا، واألسر ذات 

الدخل الضعيف، بعدما فرض الحجر المنزلي احترازا من تفشي وباء »كوفيد – 19«. 

إليزي
حواجز لكشف حرارة الوافدين 

على منطقة »بالكبور«
للهالل  املتنقلة  العيادة  رفقة  الصحية  الرقابة  مركز  شرع 
حرارة  األمنيلكشف  احلاجز  تنصيب  يف  اجلزائري  األحمر 
بالكبور  مبنطقة  اليزي  والية  مبدخل  وذالك  وفحصهم  الوافدين 
اميناس  اليزي جانت عني  ادريس  برج عمار  الطرق  مفترق  يف 
الوطني  الدرك  سلك  مع  وبالتنسيق   03 رقم  الوطني  بالطريق 
فيما يشرف على عملية الفحص التي يخضع لها سائقو جميع 
هذه  وتدخل  كامل  طبي  فريق  الوالية  على  الوافدة  املركبات 
الوقائية واالحترازية ضد  العملية يف أيطار االلتزام باإلجراءات 
ضرورة  على  امللح  الشعبي  للمطلب  واستجابة  كورونا  جائحة 
التامني حسب ماصرح به قائد فريق املراقبة براهيم مفيصل ل 

أخبار الوطن. 
تامة  جاهزية  يف  الطبي  الفريق  أن  املسئول  ذات  ويضيف 
كافة  اتخاذ  ومت  اشتباه  إصابة  او  طارئة  حالة  ايت  مع  لتعامل 
كافة  وتوفير  احلاالت  جميع  مع  لتعامل  الوقائية  اإلجراءات 
على  العملية  سيرورة  ضمان  على  املساعدة  الضرورية  الوسائل 
وتكثيف حمالت  الالزمة  النصائح  إعطاء  مع  ساعة   24 مدار 
التوعية لتوخي احلذر جلميع السائقني من اجل احلماية الفردية 
كوفيد  جائحة  من  العدوى  ومكافحة  الوقاية  وطرق  واجلماعية 
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ويف ذات السياق أعرب سكان املنطقة عن ارتياحهم الكبير 
بعد تلبية مطلبهم من السلطات الوصية مثمنني جميع اجلهود 
القطاع الصحي لتعاملهم الصارم يف مواجهة  املبذولة من جنود 
الوقاية  إجراءات  تطبيق  وكذا  املستجد  كورونا  فايروس  انتشار 

لضمان سالمة اجلميع. 
براهيم مالك

األغواط
 عائلة ياحي تناشد الرئيس 
تبون انتشالها من الُغبن 

واألب  بنات  ثالثة  من  املكونة  يحي  ياحي  عائلة  تعيش 
شروط  أدنى  به  تنعدم  مهترئ  كوخ  مأساويا حتت  وضعا  واألم 
احلياة وتناشد الرئيس تبون أن ينتشلها من هذه احلياة القاسية 
وتركها  إليها  الوصول  على  قاصرة  املسؤولني  يد  ظلت  أن  بعد 
وسط  كنهارها  ليلها  تقضي  صمت  يف  املوت  تصارع  اجلميع 

ضجيج األنني واأللم
عائلة  يوميات  على حتويل  والتهميش  واملرض  الفقر  تعانق 
الثالث يفتك بهن املرض،  فالبنات  إلى جحيم اليطاق  يحي 
من  سنة   12 العمر  من  البالغة  الكبرى  البنت  تعاني  حيث 
سرطان الفك حيث مت نزعه لها، وتعاني الطفلتني األخيرتني من 
داء »جفاف اجللد املصطبغ » أو ما يسمى »أطفال القمر » الذي 
البنفسجية  فوق  ما  األشعة  من  مفرطة  حساسية  لهن  يسبب 

املنبعثة من الشمس أو من بعض أنواع املصابيح
على  تأثيراته  بسبب  اجلنون  من  حلالة  إحداهن  وتعرضت 
جهازها العصبي، يقضني يومهن مع األم املسكينة املتعبة داخل 
غرف كوخ مهترئ حتت سقف الترنيتوالزنقل الذي اليقييهن حر 
املصيف وال برد الشتاء ينتظرن الظالم صديقهن املؤنس فيقضني 
ليلهن تارة يلعبون وتارة يئنون ويتأملون فتوخز أناتهن جسم األب 
الذي أنهك كد العمل الشاق فيسند ظاهره للحائط وتظل عيونه 

مشدودة إليهن تراقبهن خوفا من أن يلحقهن أذى. 
وحياءا  حشمة  العائلة  حالة  وصف  عن  األب  عجز 
أو  حماال  الناس  عند  أعمل  بطال  »أنا  بالقول  واكتفى  وتعففا 
وقد  يوم  لقوت  يكفيني  قد  النقود  من  قليال  ..أجمع  بناءا. 
أو  احملسنني  عطاء  فانتظر  أخر  يوما  خائبا  يكفيني..وأعود  ال 
أحتسب أمري إلى اهلل فهو الرزاق. وأما عن السكن الذي يقطن 
فيه فقال »ماذا عساني أفعل العني بصيرة واليد قصيرة حسبي 

اهلل ونعم الوكيل. ..
وقالت األم » الزوج بطال ليس لدينا منحة وال نستفيد من 
والسكن  البنات  ومرض  واحلرمان  الفقر  االجتماعي  الضمان 
اجليال  أمامها  التصمد  يومية  معاناة  إلى  حياتنا  حول  املهترئ 
ما عدا بعض احملسنني، نحن  إلينا  إلتفت  أحد  الراسيات، ال 

نعاني من زفرات املوت البطيء الذي ينخر أجسادنا يوميا، 
الدواء  بعض  لتوفير  فقط  يساعدونا  أن  اخلير  ألهل  نداءنا 
التي  واحلساسية  والعطش  اجلوع  للبنات...أحتمل  واحلافظات 
أصبت بها ولكن ال أحتمل أنني البنات وأملهن الشديد ليل نهار

وباء كورونا عمق من معاناتنا زوجي املسكني يقضي يومه 
يبحث عن عمل فال يجد ويعود يجر أذيال اخليبة فارغ اجليب. 

..مواعيد طبية للبنات يف العاصمة مت تأجيلها.
نورين عبدالقادر

أدرار
الكالب الضالة تفتك بالماشية في »فنوغيل«

الشمالية  القصور  يشتكي سكان 
لبلدية فنوغيل جنوب أدرار هذه األيام 
من ظاهرة انتشار الكالب الضالة التي 
خسائر  واملربني  الفالحني  كبدت 
استيقظ  وقد  هذا  معتبرة.  حيوانية 
وقع  على  وعزي  ودغة  قصر  سكان 
املتشردة  الكالب  هذه  خلفتها  مجازر 

رأس   20 من  بأزيد  فتكت  التى 
لدى  وقلقا  هلعا  مماسبب  ماشية. 
الظاهرة  هاته  أن  ظنوا  الذين  الساكنة 
السلطات  تدخل  بعد  خطرها  قل  قد 
مع  بالتنسيق  قامت  التي  احمللية 
جمعية الصيادين الوالئية بحملة إبادة 
متكررةلهم  هجومات  بعد  وهذا  لهم 

دائرة  إقليم  يف  متفرقة  مناطق  على 
الفارط. خلفت خسائر  العام  فنوغيل 
سكان  ويطالب  كبيرة.  حيوانية 
الشعبي  املجلس  املتضررة من  املناطق 
أجل  من  التدخل  فنوغيل  لبلدية 
الكالب  انتشار  ظاهرة  على  القضاء 
حيوانات  تستهدف  التي  املتشردة 

على  خطرها  ميتد  أن  وميكن  املاشية 
السكان وخصوصا األطفال كما طالبوا 
مع  التعاون  جمعيةاملذكورة  من  أيضا 
السلطات احمللية وتنظيم حمالت إبادة 
تكون بالفترة الليلية إلنه الوقت الذي 

تداهم فيه هذه الكالب ضحاياها.
عبداهلل مجبري

غرداية 
 التزام واسع بالحجر الصحي الجزئي

لقي إجراء احلجر الصحي اجلزئي 
 ( كورونا  جائحة  تفشي  لتفادي 
التنفيذ  حيز  دخل  الذي  كوفيد19-( 
ابتداء من األحد ليال ترحيبا واحتراما 
مناطق  مختلف  سكان  كافة  قبل  من 
اإلجراء  هذا  غرداية.وحظي  والية 
للحد  األول  الوزير  أقره  الذي  الوقائي 
باستجابة  كورونا  فيروس  انتشار  من 
البلديات  ساكنة  طرف  من  واسعة 

ميزاب  وادي  بسهل  الواقعة  األربع 
وبونورة  وغرداية  ضحوة  بن  )ضاية 
األخرى  البلديات  وكذلك   ) والعطف 
بالوالية )متليلي والقرارة وزلفانة وبريان 
املواطنني  عديد  ورحب  واملنيعة(. 
الطوارئ  من  الفترة  هذه  يف  بغرداية 
للسكان  الصحي  باحلجر  الصحية 
واسع  بكشف  القيام  أيضا  وطالبوا 
مرحلة  الوباء يف  بغرض عالج  النطاق 

مبكرة. ويف هذا الصدد ذكر األخصائي 
ومنذ  أنه  –ب(  )جمال  النفساني 
الكثير  خشي  كورونا  جائحة  »بداية 
من إصابتهم بالفيروس، وآخرون خافوا 
احمليط  أو  عائالتهم  تعرض  من  أيضا 
العائلي للمرض، وهم يأملون بتكثيف 

عمليات الكشف«.
بكير أحد  ومن جهته ثمن عمي 
ميزاب(  )سهل  مليكة  قصر  أعيان 

طرف  من  املبذولة  الكبيرة  املجهودات 
املنع  أجل  من  العمومية  السلطات 
السريع لتفشي هذه اجلائحة، والتجند 
أجل  من  األصعدة  مختلف  على 
احلجر  هذا  أن  إلى  مشيرا  مجابهتها، 
الصحي جسد بشكل كامل عبر كافة 
الهيئات  إشراف  حتت  ميزاب،  قصور 

اإلجتماعية لكل قصر.
ق.م
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احلقيقة  بني  املواطن  يتخبط  والية جيجل  ويف 
او  بينهم  فيما  االفراد  يتقاذفها  التي  واالشاعة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  من  تغذت  التي  تلك 
لتتحول الى مكان خصبا النتشار هذا الوباء اجلديد 
الفيروس  تسلل  ان  بعد  والهلع  الفزع  احدث  الذي 
القاتل ليغير منط احلياة وجعل اجلميع يعيشون واقعا 
موحشا غذتها االكاذيب واالخبار املضللة يف غياب 
احلقيقة  متنح  ان  شأنها  من  التي  الدولة  مؤسسات 

ملواطنيها.

 شٌح في المعلومة
يف ظل شح املعلومة بوالية جيجل والتستر الغير 
اخدت  بالوالية  الرسمية  الهيئات  قبل  من  مبرر 
مديرية  منصب  بجيجل  احمللية  الصفحات  بعض 
عدد  عن  يومية  حصيلة  تقدم  فأصبحت  الصحة 
على  معتمدين  الوالية  يف  بالفيروس  اإلصابات 
المر  رسمية  غير  او  كانت  رسمية  مختلفة  مصادر 
يتصاعد  بجيجل  االشاعات  منحنى  جعل  الذي 
واصبح أي شخص يؤول احلصيلة او املنشور حسب 
مقولة  او  فكرة  تعزيز  الى  أدى  مما  اخلاص  منظوره 

شخص  لكل  فاصبح  اخلاصة  مصادري  حسب 
يؤكد  الوقت  ففي  حسبه  وموثوق  اخلاص  مصدره 
البعض ان نتائج التحاليل تصلهم من معهد باستور 
بفضل معارفهم واخرون يؤكدون ان جهات رسمية 
مستشفى  حتى  او  الصحة  مديرية  او  الوالية  يف 
االشاعة  غطاء  حتت  يبقى  هذا  ان  غير  جيجل 

واحلصيلة الغير رسمية.

 عائالت تنهار
االشاعة بجيجل يف هاته الفترة لم تقتصر على 
املشتبه بهم بل  املوتى وال حتى  عدد املصابني وال 
وصلت لتضرب عائالت املصابني فكانت االشاعة 
اإلعالن عن حالة  يتم  مرة  فمع كل  األبرز  الصورة 
مؤكدة جديدة اال وتنتشر االشاعات حول املصاب 
قبل اإلصابة ومدى مخالطته  اليومية  وعن حركته 
اصابة  إمكانية  وعن  زياراته  وعن  املواطنني  لباقي 
عائلته وهذا ما حدث مع اول مصاب بالوالية وهو 
تاكسانة  ببلدية  الغريانة  منطقة  من  مغترب  شاب 
شائعات  وانتشرت  يخصه  فيما  الكثير  قيل  والتي 
دخوله  من  يوم  قبل  حضوره  أهمها  وكان  كثيرة 
املستشفى جنازة ارملة امام املسجد الكبير بالوالية 
االمر الذي خلق دعرا وسط عائلة املرحومة ووسط 

سكان جيجل بحكم ان اجلنازة حضرها عدد غفير 
فند  بأخيه  الوطن  اخبار  اتصال  ان  غير  الناس  من 
كل االشاعات وكان كافيا بدحرها هاته االشاعات 
وعائالتهم  للمصابني  نفسيا  هاجسا  أصبحت 

واصبح عامال اساسيا يف التوتر النفسي لهم.

 رجال اإلعالم يستنكرون
السلطات  بها  تعاملت  التي  الطريقة  تسببت 
احمللية مع فيروس كورونا وغياب خلية اعالم تتكفل 
بالوالية  للفيروس  اليومية  واملعطيات  بنشر احلصيلة 
ومنعهم وسائل االعالم من احلديث عن احلصيلة 
واجواء  خصبة  بيئة  ظهور  يف  للمتابعني  وتقدميها 
احلصيلة  عن  غريبة  اشاعات  لتداول  متاما  مالئمة 
بني  من  كانت  جيجل  والية  ان  ومع  وعائالتهم 
بالفيروس  إصابات  سجلت  التي  األولى  الواليات 
وسط سكانها غير ان سكانها كانوا اخر من تصلهم 
احلصيلة بسبب انعدام خلية إعالمية مبديرية الصحة 
تتولى نشر احلصيلة يف بيانات صحفية يومية شانها 
ربوع  عبر  الصحة  ومديريات  الواليات  باقي  شان 
االمر  هدا  واسعا  مجاال  لإلشاعات  اتاح  ما  الوطن 
استنكره صحفيو الوالية مبختلف الهيئات اإلعالمية 
هذا  يف  خلية  هكذا  مثل  غياب  ان  اكدوا  والذين 

الظرف احلساس صعب من مهمتهم وجعلهم عرضة 
لتأويالت كثيرة ويف قفص االتهام من قبل املتتبعني 
واحلصيلة  للواقع  نشرهم  عدم  عليهم  عابوا  الدين 

اليومية وقت ثبوت أي إصابة

 التناقض يَولِّد الهلع
انتشارا واسعا وسط  بعد ان عرفت االشاعات 
املجتمع اجليجلي يف هاته الفترة وبعدما فقد املواطن 
ثقته يف مديرية الصحة فيما يخص احلصيلة املقدمة 
واضح  اعالمي  حس  وغياب  واخليال  الواقع  بني 
الصحة  وزارة  بيان  واصبح  االشاعات  هاته  يدحر 
نتائجه  كانت  وان  حتى  لهم  الوحيد  املصدر  هو 
متاخرة بساعات عن احلاالت املسجلة بالوالية غير 
ان اعالن وزارة الصحة عن طريق املرصد املخصص 
بوالية  املسجلة  احلاالت  عدد  ان  الفيروس  ملراقبة 
جيجل هوحالة مؤكدة فيما اعلن والي والية جيجل 
يف دات اليوم وعبر ندوة صحفية عقدها عن تسجيل 
والية جيجل وهو عدد ناقص بحالتني عن مااعلنته 
يف  الصحة  مديرية  وضع  الذي  االمر  الصحة  وزارة 
الواجهة واشتد احلديث عن فشلها يف تسيير االزمة 

إعالميا مثل عجزها صحيا. 

ق مضاجَع المواطنين كابوٌس يؤرِّ
ى في ِجيجل! الَشائعاُت في زمِن كورونا.. وباٌء ثاٍن تفشَّ

إنها الشائعات؛ الوباء األكثر فتكا من فيروس كرونا القاتل، هي 
وباء جديد خلق أزمة ثقة بين أفراد المجتمع الذي يقف صفا واحدا 
مع عنصر التهديد ذاته، ويوشك على هدم جسور الثقة بين أفراد 
المجتمع الواحد، بعد أن أرق مضاجع الكثيرين ممن تغذت عقولهم 
باألكاذيب واألخبار المضللة؛ إذ راحت تنسج قصصا مأسوية ُترهب 

الناس بفيروس قاتل ُتجهل وجهته!

 فبركُة األخباِر الكاذَبة. . المصيبُة األكبر  	
هلٌع وسَط العائالِت والسبب.. ُكرونا! 	
 الشائعاُت. . أزمُة قيٍم تهدُم جسوَر الثِّقة 	

فترة  خالل  املناوبني  الصيادلة  قائمة  حتديد  رغم 
من  العديد  أن  بجاية،إال  بوالية  الصحي  احلجر 
أحياء  ببعض  الصيدليات  غلق  يشتكون  السكان 

بلديات الوالية وخاصة البلديات النائية. 
وأكد السكان أن صيدلياتهم باتت،ال حتترم نظام 
املناوبة الليلية منذ بداية إجراءات احلجر اجلزئي،األمر 
نظرا  ملضاعفات  عرضة  املرضى  صحة  يجعل  الذي 
لتعذر صرف الدواء املوصوف،من قبل الطبيب بسبب 
التنقل  صعوبة  أمام  القريبة  الصيدليات  أبواب  غلق 
ألحياء أخرى خاصة يف فترة احلجر الصحي اجلزئي.
اإلجراءات  اتخذت  قد  الصحة  مديرية  وكانت 
الصيدليات  برنامج  يخص  فيما  املعتادة  التنظيمية 
املناوبة وحددت قوائم خاصة بكل دائرة ومنها القائمة 
اخلاصة بالصيدليات املناوبة على مستوى أحياء دائرة 
بجاية تضمن املناوبة الليلية خالل األسبوع األول من 
وعناوين  أسماء  القوائم  وتتضمن  اجلاري  أبريل  شهر 
حتت  وضعت  املناوبة  الصيدليات  هاتف  وأرقام 
خالل  ومن  ساعة   24 مدار  على  املواطنني  تصرف 
ببلدية  الصيدليات  بعض  من  تقربنا  بها  قمنا  جولة 
فترة  يف  الليلية  املناوبة  وضع  عن  لالستفسار  القصر 
املعنيني  الصيادلة  بعض  أكد  حيث  اجلزئي،  احلجر 
باملناوبة واملتواجدة يف القائمة احملددة من قبل مصالح 

مديرية الصحة حتترم أوقات الدوام رغم الصعوبة التي 
النقل  مبشكل  واملتعلقة  املوظفون  الصيادلة  يجدها 
والتنقل ليال قبل بدء الدوام نظرا لكونهم غير معنيني 
بالرخصة االستثنائية ما خلق لهم عائقا أمام مصالح 
يفرض  مما  اجلزئي  احلجر  تطبيق  على  الساهرة  األمن 
اخلدمة  ضمان  على  الوقوف  اخلواص  الصيادلة  على 
بصيدلياتهم دون االعتماد على املوظفني من الصيادلة 
والباعة الصيدليني الذين أكدوا أنهم ملتزمون بتطبيق 
برنامج العمل املسطر من قبل مديرية الصحة واملتعلق 
بضمان املناوبة ملدة أسبوع كامل من كل شهر يف إطار 
ملواجهة  املتخذة  والتدابير  الصحي  احلجر  إجراءات 
أنهم  اخلواص  الصيادلة  بعض  كورونا.وذكر  فيروس 
يقومون بإغالق جزء من أبواب الصيدليات أثناء فترة 
املناوبة الليلية واالكتفاء بفتح شبابيك واإلبقاء على 
مسافة األمان احملددة بـ متر واحد تطبيقا لإلجراءات 

الوقائية املعمول بها.

  مديرية الصحة ترد
ومن أجل توضيحات أكثر حول نظام تقييم أداء 
يخص  فيما  املتخذة  اجلديدة  واإلجراءات  املناوبة 
نشاط الصيادلة اخلواص يف هذا الوضع االستثنائي، 
لوالية  الصحة  خوجة«مدير  علي  »احلاج  السيد  أكد 

بجاية،أنه مت حتيني قوائم الصيادلة املناوبني وفق نفس 
إلى  القوائم  كل  إرسال  ومت  سابقا  به  املعمول  النظام 
مصالح الوالية والسلطات احمللية،مضيفا أنه ال يوجد 
أي إشكال يف هذا اجلانب وأنه مت االتفاق مع النقابة 
املناوبة يف  بضمان  الصيادلة  إللزام  للصيادلة  الوالئية 
الظروف  هذه  يف  االحترازية  اإلجراءات  تعزيز  إطار 
احلرجة التي متريض بها الوالية على غرار باقي واليات 
النائية  واملناطق  البلديات  يخص  فيما  الوطني.أما 
معنية  فهي  فأكثر  صيدليات  ثالثة  بها  تتواجد  التي 

بنظام املناوبة وملزمة بتطبيق تعليمات مصالح الصحة 
مديرية  فإن  مصدرنا  للمواطنني.وحسب  خدمة 
فترة احلجري  املراقبة يف  الصحة ال متلك صالحيات 
الصحي اجلزئي مؤكدة أن املهمة من صالحيات أعوان 
األمن، كما أكدت أنها لم تتلق أية شكوى من قبل 
الوطني تخص  الدرك  أو  الشرطة  أو مصالح  املواطنني 
غلق الصيدليات وعدم احترامها لنظام املناوبة امللزمة 

بتطبيقه خالل فترة احلجر اجلزئي.
بـــلقاسم.ج

سكان الظل يتجرعون مرارة المرض وانعدام الدواء

الصيدليات المناوبة في بجاية تدخل الحجر الصحي!
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رئيس الهيئة الفدرالية للفوفيتنام.. ربيع آيت مجبر:

 »َننوي تنظيَم بطولٍة وطنّية للكهوِل 
اقتداًء بجمهورّيِة  فيتنام«

القسم الرياضي

وصرح رئيس الهيئة الفدرالية، ربيع آيت 
يف  فيتنام  دولة  حذو  »سنحذو  قائال  مجبر، 
التنافس  الكهول.  لفئة  وطنية  بطولة  تنظيم 
عروض  على  سيقتصر  املصارعني  بني  فيها 
الكاتا فقط وليس املنازلة.« وأضاف »االحتاد 
العاملي هو من أرسى القواعد الفنية ملنافسات 
فئة الكهول ويعمل بها منذ فترة، نظرا لكثرة 
ممارسي الفوفيتنام يف العالم ممن جتاوزوا مرحلة 
الكهولة«،  دخول  اعتاب  يف  هم  او  الشباب 
»بعدم  توصي  العاملية  الهيئة  ان  الى  مشيرا 
إلصابات  جتنبا  املنازالت  يف  اشراكهم 
محتملة.« وتابع »ال يخفى عليكم ان الهيئة 
العاملية تعتبر نظيرتها اجلزائرية، الهيئة الثانية 
بعدها، ألنها تضم عددا كبيرا من ممارسي هذا 
الفن القتالي، كما جنحت يف تنظيم صفوفها 
بصفة احترافية من الناحية التقنية واإلدارية 

وأضحت رائدة دوليا يف هذه الرياضة.«
العاملي  فإن االحتاد  آيت مجبر،  وحسب 
املؤمتر  املقبل،  نوفمبر  شهر  تنظيم،  اختار 
عقد  سيعرف  والذي  باجلزائر،  العاملي 
اجلمعية العامة االنتخابية له، بحضور رئيسه 
يف  احلق  لهم  ممن  عضوا،  و90  تروين  فوكو 
بطولة  سننظم  ذلك  مع  وباملوازاة  التصويت. 

العالم لالختصاص.
من جهة أخرى، قررت الهيئة الفدرالية 
على  أعضائها  مصادقة  -عقب  برمجة، 
يف   2019 لسنة  واملالية  األدبية  احلصيلتني 
شتى  يف  تربصات   10 املاضي-،  مارس   14
انحاء واليات القطر، مبعدل تربص واحد كل 
شهر وهذا لفائدة املدربني واحلكام واملصارعني 

الكهول.
»نحن  لالحتادية  األول  املسؤول  وقال 
رياضة  ممارسي  كل  تكوين  يف  ماضون 
نحن  أحدا.  منهم  نستثني  وال  الفوفيتنام 
يف الطريق الصحيح حلد اآلن وهذا باعتراف 

االحتاد العاملي لالختصاص.«
احلاليني  للمدربني  التقني  املستوى  وعن 
الوطنية،  املنتخبات  على  يشرفون  الذين 
الى  حاجة  يف  »لسنا  بقوله  مجبر  آيت  أكد 
او  الشابة  الفئات  عند  سواء  مؤطرين، 
حققوا  أكفاء  مدربني  لدينا  األول.  املنتخب 
نتائج إيجابية عامليا ومع هذا نستضيف دوريا 
دورات  لتنشيط  فيتنام  من  دوليني  خبراء 

تكوينية عالية املستوى.« 
ونال املنتخب اجلزائري لهذا الفن القتالي 
يف بطولة العالم 2019 التي أقيمت شهر ماي 
يف  األولى  املرتبة  بفرنسا،  مبرسيليا  الفارط 
الترتيب  يف  فيما حصل  منازلة،  اختصاص 

املتوجة  فيتنام  بعد  الثالثة  املرتبة  على  العام 
وفرنسا الوصيفة، علما أن التشكيلة الوطنية 
املركز  بفيتنام على  مونديال2018  حازت يف 

الرابع.
يذكر ان رياضة الفوفيتنام دخلت اجلزائر 
على يد األستاذ آيت العربي عبد املالك سنة 
طرف  من   1957 سنة  وتأسست   ،1973

األستاذ الفيتنامي دوك موك نغيان. 
ملمارسي  اإلجمالي  العدد  وبخصوص 
أشار  اجلزائر،  يف  الفيتنامي  القتالي  الفن 
رئيس االحتادية »مت تنصيب اللجنة الرسمية 
لإلحصائيات إلفادتنا باألرقام الرسمية لعدد 
يتجاوز  ان  القطر، ممكن  املنخرطني يف كامل 

العدد 13 ألف ممارس.«
وميثل هؤالء 140 نادي تابعني ل19 رابطة 
وزو  تيزي  وهي  أقطاب   6 بينها  من  والئية 
واجلزائر العاصمة والوادي والبويرة وبومرداس 

وباتنة.

بشعار: »من داري نلعب« 
دورة في الشطرنج عبر 
اإلنترنت من 10 إلى 14 

أفريل الجاري
ستنتظم مبستغامن دورة يف رياضة الشطرجن عبر األنترنت بني 10 

و14 أفريل اجلاري، حسب ما علم من املنظمني.
وأوضح املصدر أن الدورة ستقام يف منافستي الشطرجن اخلاطف 
 10( »الرابيد«  والسريع  إضافيتني(  وثانيتني  دقائق   3( »البليتز« 
دقائق و5 ثواني إضافية( وهي مفتوحة لكل ممارسي هذه الرياضة 

الفكرية بوالية مستغامن.
للشطرجن  الوالئية  والرابطة  والرياضة  الشباب  مديرية  ودعت 
الراغبني يف  املنظمة(  )اجلهات  اجلوارية  للرياضة  الوالئية  والرابطة 
املشاركة إلى التسجيل يف املسابقة التي ستقام ملدة 5 أيام عبر املوقع 

اإللكتروني للعبة الشطرجن عن بعد يضيف ذات املصدر.
إلى  التي حتمل شعار »من داري نلعب«  الدورة  وتهدف هذه 
رفع قدرات الالعبني احملليني وحتسني مستواهم الفني واالستعداد 
ملختلف املنافسات املقبلة فضال عن خلق جو رياضي تنافسي بني 
مع  البالد  تعيشه  الذي  احلالي  الظرف  الشطرجن يف  ومحتريف  هواة 
فيروس  تفشي  من  للوقاية  االجتماعي  والتباعد  الصحي  احلجر 

كورونا.
مستوى  على  احلفاظ  يف  الترفيهية  الدورة  هذه  ستساهم  كما 
الالعبني الذين تأثروا بهذه اإلجراءات االحترازية والسيما تأجيل 
املنافسات الرياضية، علما وأن الرابطة الوالئية للشطرجن تضم 10 
إليه  أشار  ممارس، كما   100 وأزيد من  الفكرية  اللعبة  لهذه  أندية 

املنظمون.

سان جيرمان يسعى 
إلقناع مبابي بتجديد 

عقده
يعد مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي هو 
الشغل الشاغل إلدارة نادي باريس سان جيرمان يف 

الوقت الراهن، مع اقتراب عقده من نهايته.
وكشف تقرير صحفي فرنسي، امس األربعاء، 
جيرمان،  سان  باريس  يخطط  جديد  عرض  عن 

لتقدميه إلى مبابي من أجل إقناعه جتديد تعاقده.
سان  مع  سنة(   21( مبابي  عقد  وينتهي 
جيرمان، يف صيف 2022، بينما يحظى الالعب 
باهتمام قوي من ريال مدريد الطامح لضم الالعب 

سواء بنهاية املوسم احلالي، أو الذي يليه.
فإن  الفرنسي،  سبور«   10 »لو  موقع  وبحسب 
سان جيرمان يرغب يف إبقاء مبابي مبلعب حديقة 
األهم  أن  إلى  وأشار   .2025 األمراء حتى صيف 
كيليان  سيتقاضاه  وما  الراتب،  هو  ذلك  كل  من 
يف  جيرمان  سان  يفكر  لذلك  موسم،  كل  مبابي 
للضغط  الشاب  لنجمه  احلالي  الراتب  مضاعفة 
إقناعه بالتجديد. ويتقاضى مبابي  عليه من أجل 
مع سان جيرمان حالًيا ما يقرب من 20 مليون أورو 
سنويا. جدير بالذكر أن هناك تقارير قد أشارت إلى 
جنمه  رحيل  يف  ميانع  لن  جيرمان  سان  باريس  أن 
راتب  توفير  أجل  من  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي 

التجديد ملبابي.

ماني: سأتقبل حرمان ليفربول من البريميرليغ
قال جنم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، إنه سيتفهم الوضع، يف حال حرمان فريقه 
فيروس  تفشي  املوسم، حتت ضغوط  هذا  املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  بلقب  التتويج  من 
بـ25 نقطة عن وصيفه مانشستر  كورونا املستجد. ويبتعد ليفربول يف صدارة املسابقة، 
عاًما،   30 منذ  األولى  للمرة  البرمييرليغ،  لقب  حصد  من  بشدة  اقترب  حيث  سيتي، 
لكن الدوري لن ُيستكمل إال إذا أصبح الوضع آمًنا. وقال ماني يف هذا الشأن، خالل 
تصريحات ملوقع »تالك سبور« »أرغب يف الفوز باملباريات والتتويج، هذا ما أحبه.. لكن 

مع الوضع احلالي، مهما يحدث، سأتفهم األمر«.
من  العديد  على  صعوبة  أشد  لكنه  لليفربول،  بالنسبة  صعب  »األمر  وأضاف: 
املاليني حول العالم، فهناك أشخاص فقدوا أفراًدا من عائالتهم، وهذا هو املوقف األكثر 
تعقيًدا«. واستطرد أسد التيرانغا: »بالنسبة لي، هذا هو حلمي، أرغب يف الفوز باللقب 
هذا العام.. لكن إذا لم يحدث ذلك، سأتقبل األمر.. هذا جزء من احلياة، وآمل أن 

نتوج العام املقبل«.

رئيس الليغا.. خافيير تيباس: 
ميسي لن يحلَّ مشاكل الكرة اإليطالية

اإليطالي  الدوري  إن مشاكل  اإلسباني،  الدوري  رابطة  رئيس  تيباس،  قال خافيير 
لن حُتل بوصول ليونيل ميسي، جنم برشلونة. وكان ماسيمو موراتي، رئيس إنتر ميالن 

السابق، قد صرح مؤخًرا بأن انتقال ميسي إلى النيراتزوري »حلم مشروع«.
الكتالونية:  »سبورت«  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  تيباس،  قال  ذلك  وعن 
»مستوى ديون كرة القدم اإليطالية مرتفع جًدا، ضعف مستوى الليغا والبوندسليغا، مع 
معدل دوران أقل«. وأردف: »املشكالت االقتصادية يف الدوري اإليطالي، ال ميكن حلها 
بواسطة ليونيل ميسي.. بالطبع أرغب يف استمراره بإسبانيا، لكن إذا رحل، ال بأس.. 
لن تكون هناك مأساة«. وأمت بقوله: »عندما رحل كريستيانو رونالدو قيل إن الليغا ستفقد 

الكثير.. لكن حدث العكس، لقد ربحنا كثيًرا، خاصًة من حقوق البث«.

تنوي االتحادية الجزائرية للفوفيتنام تنظيم بطولة خاصة بفئة الكهول )أكثر من 35 سنة(، العام المقبل، اقتداء بدولة فيتنام، 
نظرا لإلقبال الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة في العالم من شتى الفئات العمرية.

اللجنة األولمبية الجزائرية 
تتبرع بمعدات طبية 

األوملبية  اللجنة  انضمت 
اجلزائرية، إلى قائمة االحتادات 

املساهمة  احمللية  الرياضية 
السلطات  جهود  دعم  يف 
مكافحة  يف  الصحية 

فيروس كورونا املستجد.
االحتادات  وكانت 

قد  اجلزائرية،  الرياضية 
حملة  أسبوع  قبل  أطلقت 

واملساهمات،  التبرعات  جلمع 
للتكفل بالعائالت املعوزة، ومساعدة 

وزارة الصحة على احلد من خطورة هذا الوباء.
وكشفت اللجنة يف بيان عبر حسابها الرسمي على موقع 
طبية،  مبعدات  تبرعها  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
بوالية  بوفاريك،  ملستشفى  والتطهير،  للتعقيم  ووسائل 

البليدة ملساعدته على التصدي النتشار وباء كورونا. 

كلوب ينافس برشلونة على 
صفقة دييغو كارلوس 

يتأهب ليفربول للدخول يف منافسة شرسة مع برشلونة 
املقبل.  للموسم  استعداد  املهمة  الصفقات  إحدى  على 
وبحسب صحيفة »إكسبريس« البريطانية فإن هذه الصفقة 
ليفربول،  مدرب  كلوب،  يورغن  أولويات  من  تعد  التي 

تتمثل يف مدافع أشبيلية دييغو كارلوس.
األنسب  هو  كارلوس  أن  يرى  كلوب  أن  إلى  وأشارت 
فان  فيرجيل  الهولندي  مع  قوية  دفاعية  ثنائية  لتشكيل 

دايك.
ضمن  برشلونة  إلى  باالنتقال  كارلوس  اسم  وارتبط 
صفقة إيفان راكيتيتش، بسبب صعوبة دفع إشبيلية قيمة 

انتقال العب الوسط الكرواتي كاملة.
وميلك كارلوس شرًطا جزائًيا يف عقده بقيمة 70 مليون 
أورو، إال أن كلوب لن يجد مشكلة يف هذا األمر، خاصة 
بعدما أثبت فان دايك كفاءة كبيرة، بعدما انضم لليفربول 
مقابل 85 مليون أورو. وانضم كارلوس إلى إشبيلية الصيف 
أورو  مليون   15 مقابل  الفرنسي،  نانت  من  قادًما  املاضي، 

فقط.
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القسم الرياضي

لكرة  احملترفة  الرابطة  رئيس  وقال 
القدم، عبد الكرمي مدوار، بأن الرابطة 
األخير  االجتماع  خالل  قامت  قد 
ملكتبها التنفيذي الذي مت يوم األربعاء 
املوجهة  مساهمتها  بتحديد  املاضي، 
للحساب اخلاص باملساعدة التضامنية 
مليون  بـ10  االحتادية  فتحته  الذي 
دينار. وأكد رئيس الهيئة الكروية بأن 
الرابطة  اتخذته  قد  املساهمة  رفع  قرار 
الرابطة  نوادي  مع  تشاور  عملية  بعد 
األولى احملترفة التي دعيت للمساهمة 
يف هذه احلركة التضامنية حيث تلقى 
بارتياح  املبادرة  هذه  الرؤساء  جميع 

ودعموا مسعى الرابطة واالحتادية.

املسيرة  الهيئة  رئيس  أوضح  كما 
دينار  مليون  ال20  أن  للمنافسة، 
الفصل  من  اقتطاعها  سيتم  اإلضافية 
وسيتم  التلفزية  باحلقوق  اخلاص 
املبالغ  فيما بعد من  املبلغ  اقتطاع هذا 
املستقبلية التي سيتم دفعها لألندية.

ويف هذا الصدد أشار رئيس الرابطة 
عبد الكرمي مدوار انه سيتصل برؤساء 
األندية من اجل إيجاد صيغة تسمح 
للتلفزة  املالية  املداخيل  من  انطالقا 
الوطنية موسم 2020-2019، بزيادة 

مساهمة الرابطة احملترفة لكرة القدم.

في إطار مكافحة فيروس كورونا

الرابطُة المحتِرفة تساهم بـ 3 
ماليير سنِتيم في صندوِق الَتضاُمن

أهلي البرج يشرُع في مفاوضات خفض األجور 
يستعد مجلس إدارة أهلي البرج، برئاسة أنيس بن حمادي، التخاذ 
جملة من التدابير، لتقليل حجم اخلسائر املالية، التي تعرض لها النادي، 
خالل فترة التوقف. وتوقف النشاط الرياضي يف اجلزائر، ضمن إجراءات 

مواجهة تفشي فيروس كورونا املستجد.
وعلم،  أن مجلس إدارة األهلي باشر مناقشاته مع ركائز الفريق، بشأن 
تخفيض أجور الالعبني، إليجاد مخرج لألزمة املالية اخلانقة التي مير بها 
تعليق  فترة  طيلة  القرار،  هذا  اعتماد  يف  األهلي،  إدارة  وتفكر  النادي. 

النشاط الرياضي.
جتدر اإلشارة إلى أن عدة أندية، اتخذت قبل أيام، إجراءات خلفض 
حجم إنفاقاتها، يف ظل شح اإلعانات، وتوقف احلكومة عن دعم خزائن 

األندية، بسبب األزمة املالية اخلانقة.

بعد تدخل مجّمع »كوسيدار«
إدارة شبيبة القبائل تشرع في تسديد 

مستحقات الالعبين 
باتت أزمة مستحقات العبي شبيبة القبائل يف طريقها لالنفراج، بعد 

تدخل مجمع »كوسيدار« املمول األول للنادي هذا املوسم.
من  جزء  بتسديد  الالعبني  وعدت  قد  الشبيبة  إدارة  وكانت 
مستحقاتهم، يف أقرب وقت ممكن، بعد أن عبروا عن استيائهم من تأخر 

اإلدارة يف جتسيد وعودها.
معتبرة يف  مالية  قيمة  قرروا ضخ  املمولة،  الشركة  مسؤولي  أن  وعلم 
من  جزء  تسديد  على  اإلدارة  مجلس  ملساعدة  القبائلي،  النادي  خزينة 

مستحقات الالعبني، وإخماد فتيل االحتجاجات.
بعد  األخيرة،  الفترة  يف  خانقة،  مالية  أزمة  القبائل  شبيبة  ويعاني 
اتخاذ السلطات اجلزائرية قراًرا بإيقاف النشاط الرياضي، حتى 19 أفريل 

اجلاري، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد.
جتدر اإلشارة إلى أن إدارة الشبيبة، تلقت مراسلة من االحتاد اإلفريقي 
احلساب  بيانات  إرسال  بضرورة  تعلمها  أمس  اول  »كاف«،  القدم  لكرة 
البنكي للنادي، لتسديد مكافأة بلوغ دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، 

هذا املوسم، والتي تناهز 500 ألف دوالر.

إدارة األهلي السعودي تنهي نزاعها مع باليلي
قررت إدارة نادي األهلي السعودي، وضع حد ملشكلة الدولي اجلزائري 
يوسف باليلي، من خالل تلبية مطالبه. وكشفت وسائل إعالم سعودية، 
واحد،  شهر  راتب  بدفع  الهالل،  نادي  إدارة  قيام  عن  األربعاء،  امس 

ليوسف باليلي، وإنهاء النزاع الذي كان بينهما.
اإلحتفاظ  يف  لرغبتها  السعودي،  النادي  إدارة  من  القرار  هذا  وجاء 
بخدمات العب اخلضر، بالنظر لإلحتجاج الذي قام، وتخوفها من تفكيره 

يف مغادرة الفريق.
األهلي  ناديه  إلدارة  مهلة  منح  قد  كان  باليلي،  يوسف  أن  يذكر 

السعودي، إلى غاية الـ10 أفريل اجلاري، لتسديد راتبه الشهري.

براهيمي وبونجاح يتنافسان على 
جائزة »السوبر ستار« 

كشفت صحيفة »استاد الدوحة« القطرية، أن الرباعي، أكرم عفيف، 
بغداد بوجناح، ياسني براهيمي وإيدميلسون، يتنافسون على جائزة »السوبر 

ستار« يف قطر.
وأكرم  بوجناح  بني  وخاصة  الرباعي  بني  كبيرا،  الصراع  وسيكون 
براهيمي.  ياسني  الريان،  لنادي  السارة  املفاجأة  إلى  باإلضافة  عفيف، 
وجاء يف ذات املقال، أن الهداف بوجناح لديه بصمته اخلاصة يف الدوري 

القطري سواء املوسم املاضي أو هذا املوسم أن يتصدر ترتيب الهدافني.

إدارة نابولي تريد التخلي عن خدمات غوالم
فوزي  اجلزائري  الدولي  أن  اإليطالي،  ميركاتو«  »توتو  موقع  كشف 

غوالم، بات على بعد خطوة من مغادرة نادي نابولي.
داخل  بثورة  القيام  يريد  نابولي،  رئيس  أن  املصادر،  ذات  وأكدت 
الفريق وسيتخلص من عديد الالعبني أبرزهم كوليبالي، غوالم، ميرتينز 
لدولي اجلزائري،  مميزا  بديال  البارتينوبي وجدت  إدارة  أن  وميليك. كما 

أين تريد ضم إميرسون العب تشيلسي اإلجنليزي.

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم أن ترفع نساهماتها في الصندوق الخاص بالتضامن إلى 3 ماليير سنتيم، علما أن هذا 
الصندوق أنشأته االتحادية الجزائرية لكرة القدم في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

»البليدة  مبادرة  إطالق  مؤخرا  مت 
مستلزمات  بعض  لبيع  مانسيناكش« 
العبي الفريق الوطني لكرة القدم عبر 
األنترنت واستغالل عائداتها ملساعدة 
التي  البليدة  بوالية  املعوزة  العائالت 
الكلي،  الصحي  للحجر  تخضع 
اول أمس صاحب هذه  حسبما ذكره 
املبادرة.وأوضح عادل حاجي، أنه قام 
يف بداية الشهر اجلاري بإطالق حملة 
»البليدة  أو  مانسيناكش«  »البليدة 
التواصل  وسائل  على  دونايت« 
االجتماعي وذلك بهدف املشاركة يف 
الوالية  التي تشهدها  التضامنية  الهبة 
يف  عليها  الصحي  احلجر  فرض  منذ 

انتشار  من  للحد  الفارط  مارس   24
فيروس كورونا.

وقال حاجي أن هذه احلملة تتمثل 
الالعبني  مستلزمات  بعض  بيع  يف 
الوطني  للفريق  السابقني  أو  احلاليني 
بصفته  انه  إلى  مشيرا  القدم،  لكرة 
اجلزائرية  االحتادية  يف  سابق  مسؤول 
من  بالعديد  اتصل  قد  القدم  لكرة 
مجاني  كارل  غرار  على  الالعبني 
بوقرة  ومجيد  سوداني  هالل  والعربي 
بفرحة  انخرطوا  الذين  صايفي  ورفيق 

كبيرة يف هذه املبادرة اخليرية.
وأضاف أنه جمع عدة مستلزمات 
باإلضافة  الالعبني  طرف  من  موقعة 

إلى بعض املستلزمات الشخصية التي 
)أقمصة  كذكريات  بها  محتفظا  كان 
رياضية، أحذية، كرات قدم، قفازات 
األنترنت  عبر  للبيع  وعرضها  وغيرها( 
جلمع أموالها، مؤكدا أن املبادرة لقيت 
جتاوبا كبيرا من طرف املواطنني الذين 
الوطن  واليات  مختلف  من  يتصلون 
من  بعض  لشراء  وكندا  أوروبا  ومن 

هذه املقتنيات.
التي جتري  املبادرة  وأشار صاحب 
بالتنسيق مع مؤسسة »ناس اخلير« إلى 
أن احلملة تستهدف مبدئيا مساعدة ما 
ال يقل عن 300 عائلة تقطن خصوصا 

باملناطق النائية لوالية البليدة.

لمساعدة العائالت الُمتعّففة 
إطالق حملة »البليدة مانسيناكش« لبيع مستلزمات العبي »الخضر«

مجلس  رئيس  بلحاج،  أحمد  أكد 
إدارة نادي مولودية وهران، عزمه الذهاب 
إلى أبعد حد، من أجل الدفاع عن حقوق 
الالعبني  أن  على  بلحاج  وشدد  فريقه. 
وعادل خلضاري، حتصال  هريات،  حمزة 
على مستحقاتهما املالية يف املوعد احملدد، 
بها  تقدم  التي  الشكوى  على  ردا  وذلك 

الالعبان ضد النادي.
ال  الثنائي  به  قام  »ما  بلحاج  وقال 
حتصال  الالعبان  بصلة،  لالحترافية  ميت 
على مستحقاتهما املالية يف وقتها احملدد، 
وتابع  سنتيم«.  بأي  املولودية  يدينان  وال 

إثارة  يتعمدون  الذين  الالعبني  »على 
البلبلة من أجل أخذ األموال دون حق أن 
يتقوا اهلل، ويخجلوا مما يفعلون، ألن ذلك 
منح  الذي  للفريق  وإساءة  حتايال،  يعتبر 
للبروز«. وأضاف »سأتواصل  لهما فرصة 
لهم  وأقدم  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  مع 
الالعبني  أن  تثبت  التي  الوثائق  كافة 
حتصال على مستحقاتهما، وأنا مصر على 
عن  للدفاع  القضية،  يف  بعيدا  الذهاب 
حق املولودية«.جدير بالذكر، أن مجلس 
طاهر  بقيادة سي  الوهراني،  النادي  إدارة 
شريف الوزاني، تلقى أول أمس، إخطارا 

عن طريق محضر قضائي، بشأن تسديد 
وحمزة  خلضارى،  عادل  الثنائي  ديون 
نادي  قميص  خلضاري  هريات.وحمل 
 ،2017-2018 موسم  وهران  مولودية 
السابق، أحمد  الرئيس  أي خالل عهدة 
الالعب  ديون  تعود  حني  يف  بلحاج، 
احلالي، هريات إلى الفترة املمتدة ما بني 

سنتي 2013 و2015.
على  احلصول  على  الالعبان  ويصر 
شكوى  تقدمي  أو  املالية،  مستحقاتهما 
املنازعات،  للجنة  النادي  ضد  رسمية 

بسبب عدم االلتزام ببنود عقدهما.

رئيس مجلس إدارة مولودية وهران السابق.. بلحاج: 
 على هريات ولخضاري أن يخجال مما فعاله«!

رونالدينيو يخرج من السجن
أعلن القاضي املكلف بقضية جنم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو املوقوف منذ أكثر من شهر يف أحد السجون يف باراغواي بسبب 

استخدامه جواز سفر مزور، وضعه قيد اإلقامة اجلبرية يف أحد الفنادق يف العاصمة أسونسيون.
وقال القاضي غوستافو أماريا خالل مؤمتر صحايف »إنه إجراء بديل لرونالدينيو وشقيقه واستمرار إيقافهما يف فندق«.

وأضاف القاضي »لدي تأكيدات من إدارة الفندق بأنهما سيكونان حتت اإلقامة اجلبرية هناك على نفقتهما«. وأوضح القاضي 
أن محاميي رونالدينيو عرضوا كفالة بقيمة 1.6 مليون دوالر إلطالق سراح الشقيقني، والتي قبلها القضاء الباراغوياني. وبسبب 
وباء كورونا املستجد، مت إبالغ القرار رقميا للمتهمني بحضور ممثل االدعاء والدفاع. وأوقف رونالدينيو )39 عاما( وشقيقه روبرتو دي 

اسيس موريرا يف السادس من مارس املاضي يف أسونسيون، بعد اتهامهما بدخول البارغواي بجوازي سفر مزورين. 
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ُيعد موهبة ترسم طريقا لإلبداع والخيال

الفناُن إلياس درفلو لـ »أخبار الوطن«: القلُم 
الَجاف ألهمِني واخترُته لتميُِّزه!

قال الفنان إلياس درفلو، في تصريح أدلى به لـ »أخبار الوطن«، إن عشق الفن هو بوابة النجاح بالنسبة إلى أي شخص، حيث يرسم بكافة 
الوسائل المتاحة، ولكن القلم الجاف يعد ملهمه، فاخترته لتميزه عن باقي وسائل الرسم المعروفة، كاأللوان الزيتية وقلم الرصاص، وغيرها 

من األدوات التي يعتمد عليها الرسامون، فأبدع وتميز في محاكاة قلمه.
خلضر بن يوسف 

املوهبة تولد مع صاحبها ولكنها حتتاج ملمارسة 
ومبتكرا،  مبدعا  صاحبها  يظل  حتى  وتدريب 
والرسم من املواهب التي جتعلك تقف لها احتراما 
ألنه ال يقل وزنا عن املوسيقى وال األدب والشعر، 
يستطيع الفنان الرسام أن يعبر عن واقع أو حزن أو 

قصة من خالل رسمة واحدة.
ابن مدينة عني احلجل يف املسيلة إلياس درفلو 
فنان عصامي هاوي، يجيد فنون الرسم، لم يلجأ 
من  اكتسبه  مبا  اكتفى  حيث  ليعلمه،  أحد  ألي 
طريق  عن  بنفسه  موهبته  إثقال  استطاع  متابعة، 
التجربة واحملاولة والتكرار، الشاب املوهوب العب 
 01 كرة قدم بنادي جنم أوالد دراج وطالب ماستر 
والرياضية  البدنية  النشاطات  تقنيات  معهد  يف 
دالي ابراهيم بجامعة اجلزائر 03 تخصص النشاط 

البدني الرياضي املدرسي.

إلياس الفنان الذي يثابر على القفز خارج 
أسوار النموذج

استطاع أن يتغلب على الصعوبات التي قابلته 
منذ  الرسم  فن  ميارس  بها،  مر  التي  واإلحباطات 
كان طفال، وال يزال ذلك الطفل يسكنه، ويحفزه 
بالرغم  التشكيلية،  الفنون  عالم  يف  قدما  للمضي 
يثابر  املجال،  هذا  واحملترفني يف  املواهب  كثرة  من 
واملدرسة  واملثال  النموذج  أسوار  خارج  القفز  يف 

ليكون كما يريد، يشحذ قلمه، ويقبل على اللوحة 
حس،  ورهافة  خيال،  وجنوح  مشاعر،  بصدق 
يستهويه الرسم يف الليل حيث الهدوء والسكون، 
حتى إذا ما أشرقت شمس يوم جديد وجد فكرته 

وقد حتولت إلى لوحة فنية.
انطلقت رحلة إلياس ذو 26 ربيعًا عندما كان 
طفال صغيرا يخط بقلمه لوحات من الفن املرسوم 
بأقالم الرصاص، وتطور مبوهبته منذ سنوات ليبدأ 
من جديد يف طريق اإلبداع من الرسم علي الكرتون 
طريق  يف  اخلطوات  واثق  ميشي  العادية،  واألوراق 
السقوط،  أو  التعثر  يخشى  وال  باألفكار،  مزدحم 
لم  إلياس  ينهيه،  املشوار  بدأ  من  بأن  يؤمن  ألنه 
يكن يدري أن شغفه يف الرسم سوف يطور موهبته.
اتخذ من القلم اجلاف وسيلة للتعبير عما يدور 
محيطه  من  تتدفق  أحاسيس،  من  مكنوناته  يف 
الذي ألهمه موهبة الرسم، ليصبح هذا الفن عامله 
من  الصعب  اختار  حدود،  دون  فيه  يسبح  الذي 
خطوط  وضع  فعند  اجلاف،  بالقلم  الرسم  خالل 
ألن  محوها،  ميكنه  ال  رسوماته،  مالمح  ألولى 
اخلط األول هو بداية لوحة ال ميكن التراجع عنها.

مواقع  عبر  أو  خارجا  سواء  اجلميع  الحظ 
التواصل االجتماعي »الفايسبوك« أعمال ولوحات 
املوهبة امللهمة للشاب إلياس، الذي صار قادرا على 
لدقائق  الشخصيات  أو  األماكن  إلحدى  النظر 
تلك  إخراج  ثم  ومن  تفاصيلها،  حفظ  أجل  من 

التفاصيل يف صورة لوحة فنية مميزة، ليتطور األمر 
ويصير رساما حقيقيا يف أعني املتابعني لفنه.

 عشق الفن هو بوابة النجاح 
تتمثل موهبة الياس برسم الوجوه والشخصيات 
الفواصل  وبعض  والوسائل  والفواكه  واحليوانات 
االشهارية البورتريهات، لكنه يفضل رسم الوجوه، 
بالرسم  تهتم  جمعية  أو  مؤسسة  ألي  يلجأ  ولم 
ومواهب الرسم، كان همه الوحيد يف حياته اجلامعية 
الدراسة والتخرج وممارسة كرة القدم التي هي عشقه 

األبدي 
ولم ميتلك وقتا كبيرا لاللتفات إلى الرسم، ولكن 
يصعد  ويبدأ  بالرسم  اهتمامه  تخرجه سيزيد  بعد 

سلم تطويرها.
وختم إلياس لـ »أخبار الوطن«: »عشق الفن هو 
بوابة النجاح ألي شخص، أرسم بكافة الوسائل 
واخترته  ألهمني،  اجلاف  القلم  ولكن  املتاحة، 
لتميزه عن باقي وسائل الرسم املعروفة، كاأللوان 
الزيتية وقلم الرصاص، وغيرها من األدوات التي 

يعتمد عليها الرسامون«.

في منتدى المسرح الوطني الجزائري االفتراضي

عالوة وهبي يكتب عن االقتباس في الكتابة المسرحية
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»عالوة  واإلعالمي  األستاذ  كتب   
يف  الوطني  املسرح  منتدى  يف  وهبي«، 
عدد 18، عن »أسئلة الكتابة املسرحية، 
البحث  ورقة  خص  حيث  االقتباس« 
بالنص  ارتبطت  مفاهيم  حول  للحديث 
املسرحي واحملول إلى نص درامي مشخص 
بني  عبر حتوالت  أحداث وشخوص،  يف 
املصطلح  وإشكالية  واإلعداد  االقتباس 
ملجاالت  الدقيق  التتبع  ونحو  ذلك،  يف 
احلركة  يف  وتأثيره  النص  على  االشتغال 

املسرحية على جزئية النقد.
املفاتيح  بعض  وهبي  عالوة  قدم 
وجزئيات  مفاتيح  وهي  املوضوع،  ملناقشة 
إلى  اعتمد  حيث  األشكال،  صميم  يف 
طرح مفهوم االقتباس من اجلانب اللغوي 
واملناجد  األدبيات  يف  تعريفه  جاء  وكما 
باللغتني العربية والفرنسي، وكذا ترجمة 

املصطلح من الفرنسية إلى العربية.
»شخصيا  الشأن  هذا  يف  وهبي  قال 
أرى بأن ترجمة املصطلح متت خطأ مبعني 
ترجمة  قد   Adaptation كلمة  أن 
خاطئة منذ البداية ليتم بعدها تبني اخلطأ 
من  أول  فإن  الصح،  اخلطأ  كأنه  ويصبح 
اعتقادي  يف  هو  وباخلطأ  املصطلح  ترجم 
أول  هو  أي  النقاش«،  »مارون  اللبناني 
موليير  بتقدمي عمل  مسرحيا  اختلس  من 

البخيل سنة 1848«. 
االقتباس  بخصوص  عالوة  مضيفا 
ملجأنا  فإن  العربية،  لغتنا  يف  »أما  لغتا 
هو القرآن املرجع األساسي لنا لغويا. أجند 
تعريف االقتباس أو معناه يف سورة »طه« 
يلي:  كما  والتاسعة  الثامنة  اآليتني  يف 
»هل أتاك حديث موسي إذ رأى نارا فقال 
ألهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم 
هدى«،  النار  علي  أجد  أو  بقبس  منها 
الحظوا آتيكم منها بقبس. وجنده كذلك 
يف سورة »النمل« اآلية السابعة، ويف سورة 
والعشرون«  التاسعة  اآلية  »القصص« 
يلي:  كما  فنجده  اللغة  منجد  يف  أما 
النار. أخذ منها شعلة(،  قبسا قبسا منه 
النار  وليس  شعلة  منها  أخذ  أنه  الحظوا 
كلها، وهو عكس ما يفعله املسرحيون مع 

النصوص التي يقولون أنهم اقتبسوها«.
ال  اختالٌس  باختصار..  االقتباس   

أكثر وال أقل!
للباحث  املسرح  معجم  يف  أما 
يقول:  فنجده  بافيس  باتريس  الفرنسي 
عملية  هي   l’Adaptation بأن 
حتويل أثر أدبي من نوع إلى نوع آخر )كأن 
حتول رواية إلى مسرحية ويضيف بأن معناه 
 ،Dramatisation املسرحة  هو 
القصة،  السردية:  األعمال  إلى  استنادا 

الرواية، احلكاية، االسطورة...(، وهذه 
Drama� تعنيه فيما  تعني   العملية 
turgique، وهو على نقيض الترجمة 
actuali� أو احلدثنة traduction

.»sation
يتم  ما  أغلب  »إن  وهبي  عالوة  قال 
إذن يف البالد العربية ومنذ مارون النقاش 
باختصار  هو  االقتباس  باسم  اليوم  إلى 
أقل،  وال  أكثر  ال  اختالس  وبصراحة: 
والذين يقومون بذلك يعترفون يف أنفسهم 
بذلك وينفنوه أمام الغير، ولكم أن تقارنوا 
تقدم حتت  التي  النصوص  بني  بأنفسكم 
مسمي االقتباس وأصولها بلغتها األصلية 

لتقفوا بأنفسكم علي اختالسها«.
فرقة  مؤسسي  من  وهبي  عالوة 

»كراك« املسرحية بقسنطينة
وإعالمي  كاتب  وهبي،  عالوة  يعد 
متقاعد، كان من أهم املسرحيني ممارسا، 
كراك«  فرقة«  مؤسسي  من  يعد  حيث 
عبد  جانب  إلى  بقسنطينة  املسرحية 
احلميد حباط، ألف العديد من النصوص 
أحدها  عن  وحاز  تقدميها  مت  املسرحية، 
بعنوان« الضوء« اجلائزة األولى سنة 1966 

يف مهرجان عيد االستقالل والشباب.
القصة  منشورة يف  مؤلفات  له عدة  و 
ومجموعة  والشعر،  واملسرح  والرواية 

كتب مترجمة عن الفرنسية يف مجاالت 
مسرحية  ترجمة  أهمها  مختلفة، 
و«استراحة  ديب،  حملمد  مرحي«  »ألف 
من  وآخرين  عبة  الدين  لنور  املهرجني« 

الغرب. 
وللتذكير املنتدى منصة تفاعلية لطرح 

يف  باملنجز  املرتبطة  واإلشكاالت  القضايا 
التي  الصيغ  ويف  اجلزائري خاصة  املسرح 
املسرحي على جميع مستوياته  الفن  متيز 

األدائية من فنية وجمالية.
صارة بوعياد
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اجلزائري  األحمر  الهالل  مكتب  أطلق 
مبعسكر، حملة تضامنية واسعة النطاق عبر تراب 
الوالية السيما باملناطق الريفية واملناطق املعزولة.
تقدمي  اإلنسانية،  الهيئة  نشاط  وشمل 
األشد  عائلة   520 من  ألكثر  معتبرة  مساعدات 
سكان  املساعدات،  ومست  الظل.  مبناطق  عوزا 
وادي  دائرة  بإقليم  فراح  بعني  اجلبلية  املناطق 
األبطال، وفرقوق وسجرارة بإقليم دائرة احملمدية.

وجاء كل ذلك بامكانيات بسيطة، تبقى غير 
كافية يف ظل األزمة الصحية، وأمام تعطل العمل 
املناسبات  على  واقتصاره  للمحسنني  اخليري 
احمللية.  اخليرية  اجلمعيات  بني  وتشتته  الدينية، 
أنه  درير،  علي  بن  الهيئة  مكتب  رئيس  وقال 
يتطلع أن تشمل اإلعانات جميع الشرائح الهشة، 
على ان يتم ذلك بالتعاون مع أهالي املناطق النائية 

ومصالح الدرك الوطني.
املجال،  هذا  يف  بتعاونها  درير،  علي  ونوه 
قائال أن هذه املصالح األمنية لها دراية بالعائالت 
الفقيرة كنتيجة الحتكاكها باملواطنني، وتواجدها 
املتحدث،  ذات  ودعا  الظروف.  امليداني يف كل 
إلى تنظيم العمل التطوعي يف ظل األزمة الراهنة.
األحمر  الهالل  أسرة  خرجات  شملت  كما 
القاطنة  املعوزة  األسر  تفقد  مبعسكر،  اجلزائري 

باألرياف والتي تزداد معاناتها مع هذه األزمة.

معسكر

ُم مساعداٍت لـ 520  الهالُل األحمر يقدِّ
عائلة بمناطق الظل

 الَعزل المنزلُي ينشر ثقافَة االقتصِاد في االستهالك لدى الَجزاِئريين
 

قامت العديد من األسر اجلزائرية ببرنامج اقتصادي يف استهالك حاجياتها الغذائية، يف ظرف جعل الناس يعيدون النظر يف ترتيب حساباتهم، حتى يتحول الظرف 
إلى عادة إيجابية، يوّفرون من خالله املال والعديد من حاجيات احلياة ويحافظون على الصحة.

واعتادت نرجس، على طبخ أصناف متعددة من األطباق التقليدية تلبي أذواق أفراد األسرة، بيد أن الظروف احلالية، جعلتها تعيد حساباتها واالقتصار على ما 
ميكن استهالكه يف اليوم الواحد دون زيادة، فوّفرت املال وحافظت على صحتها وصحة أسرتها حسب تصريحها الخبار الوطن. 

املنزلي،  احلظر  فترة  الغذائي خالل  االستهالك  ترشيد  أهمية  حول  املجتمع  أفراد  بني  الوعي  نشر  كركابي،  يجب  املنزلي خديجة  االقتصاد  أخصائية  وقالت 
واالستفادة من  بقايا الطعام قدر اإلمكان بدال من التخلص منها.

 وقّدمت العديد من النصائح، للحفاظ على ما يتوفر باملنزل من مواد غذائية، داعية إلى إعداد برنامج غذائي وفق اإلمكانات املتوفرة من مواد غذائية ومواد متوينية 
حتى تكفي ألطول فترة أثناء احلجر الصحي املنزلي، وإعطاء األولوية يف ذلك لكبار السن واملرضى يف البيت عند توزيع االحتياجات.

وأضافت، ال بّد من عدم اإلفراط يف استهالك املواد الغذائية وتقدير االحتياجات اخلاصة لكل فرد من أفراد األسرة وعدم طبخ كميات كبيرة من الطعام، بل تقدير 
االحتياجات اخلاصة لكل فرد دون الزيادة عن احلّد.

وأكدت على أهمية االعتماد على املواد الغذائية التي تسهم يف الشعور بالشبع لفترات طويلة، كالبروتينات النباتية املوجودة يف الفول والعدس واحلمص، وكذلك 
احلساء والبيض واألجبان والفواكه واملكسرات غير اململحة واخلضروات الورقية، إضافة إلى جتنب قطع أجزاء كبيرة من الثمار عند تقشيرها والتقليل من اإلسراف يف 

الطعام.
وأشارت إلى أنه باإلمكان االعتماد على املواد التموينية األساسية وترشيد استهالكها بصورة مدروسة، ضمن احلّد األدنى من االستهالك واالعتماد على نظام 

بديل ضمن املتاح يف البيت، وتعويد اجلسم على عادة الصيام واإلفطار على وجبة غذائية واحدة قليلة الدهون.
ودعا خبير التغذية سمير،  إلى ترشيد االستهالك الغذائي، وتخزين األغذية يف املكان املناسب وبدرجات حرارة تناسب كل صنف منها، حتى ال تفقد قيمتها 

الغذائية، وضمان عدم تلفها.
ونصح بتجّنب طهي أكثر من صنف يف الوجبة الواحدة، مع مراعاة توافر القيمة الغذائية العالية يف الصنف الواحد، سالمة للجسم وتقوية جلهاز املناعة الذي يعتبر 

من أهم األولويات يف هذه الفترة الصعبة.



شركة ذ.م.م
رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

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

الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

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

     ما حققته التكنولوجيا يف فترة زمانية 
قياسية قدّم خدمات جليلة لبعض الشعوب 
التي استفادت من االختراعات الكثيرة، 
يف  استثمارها  أشكال  عن  النظر  بصرف 
هذه  أسهمت  وباملقابل،  العيني.  الواقع 
التكنولوجيا نفسها يف إحلاق أضرار كثيرة 
إلى  بالنظر  صحتها  فقدت  التي  بالبيئة 
العلل التي مّستها يف ظل التفكير املستمر 
التبوء،  السباق نحو  الفضاء، ويف  يف غزو 
ويف صناعة األسلحة النووية والفيروسية، 
بعيدا عن أية عقالنية يف التعامل مع هذه 
يف  األخالق  تأخذ  لم  التي  االجتهادات 
فعل  أّي  يف  جوهرية  أنها  مع  احلسبان، 
يسعى إلى ترقية املجتمعات وإنقاذها من 

سطوة املادة.
كائن  لبناء  يكفي  ال  وحده  العلم 
مختلف  ذلك  على  تدّل  كما  متوازن، 
واملعاينات.  والتجارب  والبحوث  الكتب 
وقوعه يف  إمكانية  فيكمن يف  السبب  أّما 
قبضة القوى الضاغطة املشكلة من األثرياء 
ومركزته  بتوجيهه  يقومون  الذين  والقادة 
نوبل،  مع  حصل  كما  حاجاتهم،  وفق 
ذيوال  عاشوا  الذين  العلماء  من  وغيره 
ألنظمة سياسية لم تفكر يف اإلنسان كنواة 
قاعدية وجب ترقيتها، بقدر ما اعتبرته آلة 
فأر  قاتلة،  ملنظورات  تابعا  عبدا  منفذة، 
ورؤوس  الناعمة  للقوة  خادما  أو  جتارب، 
األموال التي تقود العالم املعاصر، يف غياب 
موقف الشعوب من العبودية اجلديدة التي 

تعيشها حتت سيطرة قادة مجانني ال عالقة 
التي حتدثت  النبيلة  بالقيم اإلنسانية  لهم 

عنها الفلسفة والكتب السماوية. 
 كشف وباء كورونا عن جانب كبير من 
عبث احلضارةاحلالية، عن تهّورها املعلن، 
فتك  فيروس  أمام  الكبير  إفالسها  وعن 
الصحيواملنزلي  احلضر  وفرض  باآلالف، 
ظهور  إلى  إضافة  املاليني،  مئات  على 
عدة أوبئة مالزمة: قرصنة العتاد الطبي، 
االحتاد  محدودية  القومي،  التفكير 
األوروبي، غياب التعاون الدولي. رمبا كان 
ذا  أو  ما،  خطأ  أو  وليد صدفة   19 كوفيد 
عالقة بخلل بيئي، وقد يكون مصّنعا يف 
مخابر بحثية متقدمة سيكشف عنها الوقت 
ال محالة. لإلشارة فإن أصوات 27 باملئة 
من األمريكيني، و29 باملئة من الفرنسيني 
التحكم  يتم  لم  مخبرية  إنه صناعة  تقول 
فيها. أّما األساس فيكمن يف عجز الطب، 
قبل  مواجهته  الدولي، عن  املستوى  على 
أن يحدث ما أحدثه يف فترة زمانية وجيزة 
شهدت آالف الضحايا واملنهارين نفسيا. 
إيجاد  من  تتمكن  لم  التي  نفسها  املخابر 
دواء مالئم للعلة » املستحدثة«، هي التي 
العالم  لتدمير  جتتهد إلنتاج أسلحة مؤهلة 
يف حلظات، ودون عناء يذكر ألنها أعدت 
إنها  الدوالرات.  ومباليير  قبل،  العدة من 
القادة الكبار، وبأموال  تفعل ذلك بتزكية 
األمم املنسحبة من الشأن السياسي، ومن 
معنية  ليست  أنها  لو  كما  أحيانا،  احلياة 

بالترف الذهني احلاصل، ومبوت املُُثل التي 
متيز ما بني اإلنسان والوحش.

     يالحظ أيضا انكفاء الفلسفة وقلة 
التحيينية كنظريات  الناحية  حضورها من 
وهناك  واملدرجات،  الكتب  يف  اختزلت 
ميل اآلداب والفنون برمتها نحو التجريب 
األشكال  عبادة  نحو  أو  مركزي،  كهدف 
نحو  أو  ذاتها،  حّد  يف  كموضوعات 
للجنس  والترويج  اهلل  ومحاربة  اإلباحية 
وظيفتها  تستوعب  لم  جديدة  كخيارات 
املؤسسات  سطوة  حتت  وقوعها  بفعل 
واجلوائز.  األلقاب  ومانحة  لها،  املوجهة 
جيدا،  تتموقع  أن  تستطع  لم  أنها  كما 
فعالة  لتكون  اجلديدة،  ميولها  بسبب 
املجتمعات  وحاضرة يف شؤون  وضاغطة، 
يف  واألثرياء  السياسيون  أنهكها  التي 
انحسار  تشهد  التي  األخيرة  العقود 
واملالية. االقتصادية  القوة  وهيمنة  العقل 
األجهزة  أغلب  نكوص  ذلك  إلى  إضافة 
التي  األجهزة  مع  تواطؤها  أو  اإلعالمية، 
دورها  امنحاء  ثّم  ومن  باإلشهار،  تطعمها 
عن  الكشف  ويف  العام،  الرأي  تنوير  يف 
مع  التعامل  يف  ووحشيتها  األنظمة  فساد 

الفضيلة.
خالل  من  البشري،  العقل  أظهر  لقد 
عينة جزئية، أي من خالل وباء كورونا، 
ميكن  مؤثرة  اعتبارية  قيمة  ذا  يعد  لم  أنه 
كقوة  اخلير  صناعة  يف  عليها  يعّول  أن 
الكوني.  اإلنسان  على  حتافظ  بديلة 

ما  العالم  أن  جلّي،  بشكل  اتضح،  كما 
املدن  من  مبجموعة  وشبيها  بدائيا،  زال 
عن  تختلف  ال  التي  والقارات  والبلدان 
قبائل منتفخة تهرول نحو املال واملصالح، 
املوجهة  األخالق  أبسط  عن  متخلية 
يختفي  أن  كاد  الذي  وللعقل  للفعل، 
شتى  ومن  والتعامالت،  العالقات  من 
على  تتفرج  التي  والهيئات  املؤسسات 
باإلنسان  ستعصف  التي  العاملية  املأساة 
إن بقي متفرجا على األحداث التي ُتصنع 
كعنصر  مشاركته  ودون  استشارته،  دون 
إن  اجلديدة،  الدميوقراطيات  يف  ضروري 
مظاهر  مجرد  تكن  لم  إن  فعال،  وجدت 
مضللة ال عالقة لها بالُكمون، ومبا يجري 
الذين  األموال  وأرباب  القادة  قصور  يف 

يتحكمون يف العالم.
تنوير حقيقي،  إلى  العقل بحاجة      
املدمرة  السياسة  عن  استقاللية  إلى 
عن  التبعية،  عن  بعيدا  ذاته،  لتحقيق 
للفقر  املنتجة  للسياسات  الكلي  اخلضوع 
واالستغالل، للحروب، واحلروب بالوكالة 
الشركات  يف  لها  التخطيط  يتّم  التي 
موجهة  قيمة  املال  تعتبر  التي  الكبرى 
للبشرية. إن العلماء الذين ينفذون مطالب 
هذه اللوبيهات واجلماعات الضاغطة ليسوا 
سوى روبوتات، آالت تنفذ أوامر السادة، 
البشرية التي تستدعي  مبنأى عن الكرامة 
الذات،  لتحقيق  كلها  احلواس  إيقاظ 

ولتكرمي األرض واإلنسان املستقبلي. 

   الظاهُر للعياِن أّن العالَم الجديَد ليَس على صراٍط ُمستقيم، كما يمكُن أن نتوهَم انطالًقا من 
إنجازاِته، وهو َيسْير، بالرجوِع إلى عّدة عالماٍت دالٍة، نحَو ما يشبُه العمى الّشامِل، أو باتجاِه 
سديٍم ال مثيَل له. إّن الّتقدَم الِتكنولوجَي، رغَم قيمِته الُقصوى في الحياِة الَبشرية، ليَس َتدِليال 
على الحضارِة بمفهوِمها الِفعلي، ومن ثمَّ َضروَرة الّتمييِز بين الّتفوِق الِعلمي الَحالي الذي حقَق 

عدَة مكاسَب، وبين ما ارتبَط بالجوانِب الّروحيِة والَعقليِة في حياِة اإلنَسان.
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َيّتفُق كباُر اإلستراِتيجينَي 
على أنَّ الّتأريَخ ملرحلٍة َجديدٍة 

ظاِم الَعامِلّي، َقد  يف َمساِر النِّ
َيبدُأ ِفعاًل من ُظهوِر وباِء 

ي أجبَر  َفيروس ُكورونا، الذِّ
ِقوًى َعاملّيًة ُكبرى َظلْت ُمهيِمنًة 

وِلي على  على امَلشهِد الدَّ
االعتراِف بَعجِزها وَضعِفها 
ا واقِتصادًيا وِصناعًيا. ِصحّيً

وِل  وألنَّ اجلزاِئَر واحدٌة من الدُّ
ي َمّسها الوباُء؛ َفينبِغي  التِّ
لَها أْن َتستِغلَّ هِذه امَلرحلِة 

احَلرجِة من تاريِخ الَبشريِة، 
إلعادِة َترتيِب أولِوّياِتها، 

والعمِل بجٍد من أجِل وضِع 
َخارطِة طريٍق إصالحّيٍة جتعُل 

ِمنها رقًما قاِباًل للِحساِب يف 
وليِة اجَلديدِة.  امُلعادلِة الدَّ

ليٍّ مِلا واجهناُه     وكاسِتنتاٍج أوَّ
وُنواِجهُه بُظهوِر وباِء َفيروس 
ُكورونا يف اجَلزائر، نعتِقُد أنَّ 

ولِة َمدعٌو  العقَل امُلفِكر يف الدَّ
ظِر يف امِللَفات األِتية: للنَّ

نظيمُي  -  أوال: الَهيكُل التَّ
ولِة؛ فاالحداُث أثبتْت  للدَّ

وجوَد فراغاٍت على ُمستَوى 
امُلؤّسساِت، َمصحوبًة باختاَلٍل 

سييِر؛ ما  نظيِم والتَّ يف التَّ
يِن  َيجعُل أهَم عاِمَلني َمرُجوَّ

من امُلؤّسسِة غاِئَبني، وُهما: 
جاعُة، لذلَك  الَفّعاليُة والنَّ

تبُدو احلاجُة إلى خلِق 
ُمؤّسساٍت وإلغاِء أخَرى ِوفَق 

َتصّوٍر واضٍح وَمضبوٍط خياًرا ال 
مناَص ِمنه.

-    ثانيا: الهيكُل امُلنِظم 
للُمجتمِع؛ إذ َتبنّيَ ِمن خالِل 

َتطوِر األحداِث وَتساُرِعها أّننا 
أماَم ُمجتمٍع غيِر ُمهيكٍل وغيِر 

ُمنّظٍم بالَقدِر الكايف؛ وَهذا 
َيعِني أّن البحَث عن آلياٍت أكثَر 

َفّعاليٍة لتنظيِم امُلجتمِع َضرورٌة 
مِلحٌة َتقتِضيها امَلصلحُة 

الَوطنّيُة، وهنا ُنِشير إلى نقطٍة 
هامٍة َتتعّلُق - يف َجوهِرها 
- بُحرّيِة العمِل اجَلمعِوي 

نظيمي للُمجتمع. والتَّ
-    ثالثا: ضروروُة وضِع 

مخّطٍط وطنيٍّ للَتنميِة، يقوُم 
على استغالِل كلِّ الَطاقاِت 

الَوطنّيِة يف كلِّ امَلجاالِت، 
دوَن استثناٍء مع استغالِل 
االضِطراب الّذي تشهُده 

ِص َحركِة  وليُة، وتقلُّ وق الدَّ السُّ
جارية لبعِث  امُلبادالِت التِّ

اإلنتاِج الَوطني يف: الصناعِة، 
سيج،  الزراَعة، الفالحِة، النَّ

حة، البحِث العلمي،  الصِّ
جارة، اخَلدمات،  االختراِع، التِّ

وجيستك والَهياكل، إلى  اللُّ
غيِرها من امَلجاالت.

هِذه امللّفاُت الَثالث ُمْرفقٌة 
بإشاعِة احُلرّياِت وبسِط 

الَعدالِة وفرِض ُسلطاِن الَقانون 
سُتشِكُل - ال محالَة - دولًة 

قوّيًة يكوُن صوُتها َمسموًعا 
بنَي األمِم؛ فدولٌة بهِذه 

ا تنتُج،  امُلواصفاِت ستأكُل ِمّ
ا َتنسُج،  وتبِني ما  وتلَبُس ِمّ

َتسكُن إليِه،  وتتعاَلُج بدواِئها.
  َفهْل نحُن فاِعلون، أْم سنبَقى 

اريخ؟!  على َرصيِف التَّ

تسجيُل 104 إصاباٍت جديدٍة بكورونا و12  وفاًة يف 24 ساعة

 تماثـــُل 237 حــالًة للّشــفاء وإخضــاُع 
1248 مريًضا لبروتوُكول العالِج بالكلوُروكين

اجلزائر،الدكتور  يف  »كورونا«  وباء  تفشي  ومتابعة  رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن 
جمال فورار،عن تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس »كورونا«، ليرتفع إجمالي عدد 
اإلصابات إلى 1572 حالة. وكشف جمال فورار، أمس األربعاء يف ندوته الصحفية التي 
يعقدها بصفة يومية،  عن تسجيل 12 حالة وفاة على مستوى 5 واليات، ليرتفع إجمالي 
عدد الوفايات إلى 205 حالة، سجلت عبر 33 والية.و أشار املتحدث إلى متاثل 237 
حالة للشفاء منها 64 حالة بوالية البليدة و78 حالة بوالية اجلزائر العاصمة، مع تسجيل 

إخضاع 1248 مصابا لبروتوكول العالج اجلديد.

 احتكوا بضحيٍة لـ »كوفيد – 19« 

حة والحَمايِة المدنيِة بقسنطينة اإلفراُج على 13 فردا من سلِك الصِّ
13 شخصا بني طبيب وأعوان شبه طبيني، وذلك  املدنية ونحو  إلى مصالح احلماية  16 عونا ينتمون  مت،  يوم أمس، رفع احلجر عن 
بعد خضوعهم للحجر الصحي بفندق الباي مبحاذاة مطار محمد بوضياف بقسنطينة، حيث خضعوا طيلة فترة احلجر لعمليات املراقبة 
واملتابعة وبعد تلقي الفحص النهائي تبني سالمة اجلميع،  وبالتالي غادروا جميعهم النزل .اإلجراء جاء إثر احتكاكهم بأحد املصابني 
بفيروس كورونا على مستوى العيادة متعددة اخلدمات بحريشة عمار ببلدية عني سمارة، ليثبت بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا بناء 
على التحاليل التي أجريت له على مستوى معهد باستور، ويتعلق األمر بشيخ يبلغ من العمر 90 سنة كان قد تويف قبل أسبوعني.                                                                                                                

 
وضعت مؤسسة سيدار للحديد والصلب باحلجار مخططا وقائيا ملجابهة تفشي فيروس كورونا املستجد داخل املركب .وأكدت املؤسسة،  يف 
نشرية لها،  أنه كجزء من رفع مستوى الوعي بني العمال حول موضوع كورونا وبالتعاون مع القسم العلمي بالشبكة ومساعدة مديرية األمن 
العمال على  إلى يومنا هذا،  واملتمثلة يف إطالع جميع  املفعول  العديد من اإلجراءات والتدخالت وهي حاليا سارية  والسالم، مت إطالق 
الوقاية من الفيروس  األسئلة بخصوص الفيروس الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفّيات زيادة عن حمالت توعية بشأن 
وذلك باستخدام ملصقات ونشر مقاطع فيديو عبر البريد االلكتروني والشبكات االجتماعية.وأكد أن املركب اقتنى منتجات مطهرة ووسائل 
التعقيم،  وقام بتطهير أماكن العمل والورشات واملباني واإلدارة ووسائل النقل العمومي وجتنيد الشركة الداخلية للسهر على سيرورة دفع األجر 
على مستوى بنك اجلزائر اخلارجي. ويذكر أنه يف 16 مارس الفارط،  مت عقد اجتماع استثنائي على مستوى املديرية العامة شمل طاقم املديرية 
انتشار فيروس كورونا،   الطبية، وهذا يف إطار وضع مخطط وقائي ملنع  املشاركة ورئيس اخلدمات  للنقابة ورئيس جلنة  العام  العامة واألمني 
وكذلك منع انتقال العدوى لـ 6091 عامال مباشرا و1500 عامل غير مباشر يف املصنع ومبا فيها نقاط البيع باملؤسسة. ومت االتفاق على إنشاء 
خلية أزمة مكلفة مبتابعة اإلجراءات املتخذة أبرزها إنشاء مخطط لتسريح العمال يف إجازة وتوريد املنتجات شبه الطبية واملواد اخلاصة بالنظافة 
الالزمة حلماية العمال، مثل األقنعة والقفازات والكمامات واملواد املطهرة، ووضع فرق متخصصة لتطهير جميع أماكن العمل ووسائل النقل 
العمومي واحلد من االتصاالت اخلارجية مع املوردين ومقدمي اخلدمات،  وتوقيف املنطقة الساخنة وحتويل املنتجات نصف املصنعة التي تظهر 
يف قائمة األولويات إلرضاء الزبائن ووضع مخطط لضمان احلد األدنى من اخلدمة.                                                          ف سليم

بلسان: ريــاض هـويلي

أكد رئيس أركان اجليش الوطني بالنيابة السعيد شنقريحة، أمس األربعاء، خالل زيارة عمل وتفقد 
قادته إلى الناحية العسكرية األولى بالبليدة، أن الصحة العسكرية، اليوم، تؤدي دورها كامال غير 
منقوص، ولم تّدخر أّي جهد من أجل ضمان التغطية الصحية للمواطنني، السيما املوجودين على 

مستوى املناطق املعزولة واحلدودية يف كامل التراب الوطني، مبرزا االستعداد التام لقطاع الصحة العسكرية 
واجلاهزية الدائمة للمستشفيات والهياكل الصحية إلسناد املنظومة الصحية الوطنية، إذا تطلب األمر 
ذلك.ووقف خالل الزيارة التي جاءت كمعاينة ميدانية ملدى تنفيذ التدابير املتخذة يف إطار مكافحة 

وباء »كوفيد19-«، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل »أمحمد بوقرة« قائد الوالية التاريخية الرابعة، 
والذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه. بعدها، استهل اللواء زيارته مرفوقا باللواء علي سيدان قائد 

الناحية العسكرية األولى واللواء عبد القادر بن جلول املدير املركزي ملصالح الصحة العسكرية، من املركز 
اجلهوي الطبي اجلراحي بالبليدة، حيث وقف مبركز العزل الصحي على مختلف اإلجراءات املتخذة 

للتكفل الصحي باألفراد العسكريني املصابني بالفيروس، وكذا التدابير االحترازية حلماية الطاقم الطبي 
العامل يف الصفوف األولى واحملتك مباشرة باملرضى. من جهة ثانية، تفّقد اللواء املستشفى العسكري 

اجلهوي اجلامعي املوجود يف طور اإلجناز، والذي تعرف أشغاله نسبة تقدم معتبرة، حيث أسدى تعليمات 
وتوجيهات للمسؤولني اجلهويني، السيما القائمني على املنشآت العسكرية تقضي بضرورة احترام آجال 

اإلجناز وكذا السهر على نوعية األشغال، مبرزا أنه سيكفل تغطية صحية نوعية لكافة املستخدمني 

العسكريني العاملني بإقليم 
الناحية العسكرية األولى، 

علما أّن جزءا من هذا 
املستشفى مت تخصيصه 
ملواجهة الوباء من خالل 
استقبال املصابني بهذا 

الفيروس.من جهة ثانية، 
تابع اللواء عرضا مبعهد 

البحث والتطوير التابع ملديرية 
الصناعات العسكرية، تعلق بالبحث يف مجال التصدي لفيروس كورونا، وذلك باستعمال مختلف 

جتهيزات الوقاية املخصصة للطاقم الطبي وشبه الطبي، فضال عن أجهزة التنفس االصطناعي، حيث قام 
املعهد بتطوير مناذج من هذه التجهيزات سيشرع يف إجنازها بعد املصادقة عليها.أما احملطة الثانية للزيارة، 

فكانت املستشفى املركزي للجيش »الدكتور محمد الصغير النقاش« بعني النعجة بالعاصمة، حيث وقف 
اللواء على آخر اإلجراءات والتدابير املتخذة من قبل مكونات املستشفى، للتكفل التام باملصابني بهذا 

الوباء من املستخدمني العسكريني وذوي حقوقهم.                                              رحمة عمار 

خالل معاينة ميدانية لتدابير مكافحة كورونا .. شنقريحة: 

حية  حُة الَعسكرّية مستعدٌة إلسناِد الَمنظومِة الصِّ الصِّ

راسات الُعليا لألمِن الَوطني كان على رأِس َمعهد الدِّ

ا  َتعييــُن عبـد الغنـي راشـِدي نائبــً
لمديــِر األمـــن الَداخِلــي

عني رئيس ا جلمهورية عبد املجيد تبون القائُد األعلى للقوات املسلحة العميَد عبد الغني راشدي نائبا ملدير األمن 
اللواء  الداخلي بصالحيات واسعة، مثلما جاء يف صفحة الفيسبوك الرسمية لرئاسة اجلمهورية، والتي أضافت أن 

السعيد شنقريحة قائد األركان بالنيابة قام يوم الثالثاء بتنصيب العميد .

يحمل  جامعي  هو  األمن،  ومصالح  الوطني  الدفاع  بوزارة  الشابة  اإلطارات  من  راشدي  الغني  عبد  العميد  ويعتبر 
شهادات عليا، عينه عبد القادر بن صالح يف الفاحت من ماي 2019 على رأس معد الدراسات العليا يف األمن الوطني، 

خلفا للعميد محمد ماحي،  الذي أُنهيت مهامه يوم 28 ماي 2019 مبرسوم رئاسي.

ومعلوم أن معهد الدراسات العليا يف األمن الوطني اسُتحدث عام 2017، هدفه تلبية حاجيات وزارة الدفاع عموما 
واملؤسسة األمنية خصوصا من اإلطارات العليا باعتباره مؤسسة للتكوين العسكري، وأيضا لألبحاث املتعلقة باألمن 
املؤسسة  هذه  مبوجبه  أُنِشئت  الذي   ،2017 أفريل   19 يف  املؤرخ   )17-145( رقم  الرئاسي  املرسوم  الوطني. فحسب 
احليوية واملنشور يف العدد 26 من اجلريدة الرسمية، »فإن معهد الدراسات العليا يف األمن الوطني، وهو مؤسسة عمومية 
ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، كما أنه مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة يخضع إلى 

جميع األحكام القانونية األساسية والتنظيمية املطبقة على املؤسسات املماثلة«.

راسات الُعليا يف األمن الَوطني  مهاُم َمعهِد الدِّ

وتختص مهام املعهد املذكور يف »ضمان التكوين اجلامعي للدرجتني الثانية والثالثة يف األمن الوطني ويف الدراسات 
لفائدة  التكوين  هذا  ويخصص  مؤهال،  متواصال  تكوينا  يقدم  أن  ميكن  كما  الدولية،  والعالقات  اإلستراتيجية 
الوطني الشعبي وأعوان الدولة«.وينظم املعهد دورات دولية للدراسات  املستخدمني العسكريني واملدنيني يف اجليش 
الوطنية  والعسكرية  املدنية  السامية  اإلطارات  لفائدة  باختصاصه  الصلة  ذات  املواضيع  ويف  الوطني  األمن  يف  العليا 
واألجنبية، إلى جانب تطوير التكوين املتخصص وتنظيم امللتقيات واأليام الدراسية، كما ُتوكل للمهعد مهمَة تطوير 
البحث العلمي لألمن الوطني، ويقدم استشاراته للهيئات العسكرية واملدنية التي يرتبط نشاطها بالدراسات والبحوث 

يف مجال اإلستراتيجية والعالقات الدولية..

َمن يشرُف على امَلعهد؟

وحسب النصوص التنظيمية للمعهد، فإن املدير العام لألمن الداخلي ميارس وصايَته على املعهد بتفويض من وزير الدفاع 
ُيضَبط  أن  على  الوطني،  الدفاع  ووزارة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  البيداغوجية  الوصاية  تعود  فيما  الوطني، 
وهو  به،  املعمول  القانون  مبوجب  التكوين  ومدة  باملعهد  االلتحاق  شروط  حُتدد  فيما  التنظيم،  طريق  عن  البرامج  محتوى 
مفتوح للمستخدمني العسكريني واملدنيني الوطنيني واألجانب.وللمعهد أهمية كبرى باعتباره مؤسسة للبحث والدراسات 
ن السلطات من وضع السياسات والبرامج وفق أسس علمية.                                                                                                                              والتكوين، وأيضا استشراف املستقبل، مبا ميَكِّ

رياض هويلي

رصيـُف 
التَّـاِريخ!

عّمـــار قـــردود

 تعينُي جلنة أزمة ملتابعة اإلجراءات االحترازية امُلّتخذة

ِب الحجار  مخطٌط وقاِئي لمجابهِة َتفّشي َفيروس كورونا بمركَّ

خديجة بن دالي 



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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