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ا –  ها َنحْت - ِنسبّيً )األّمُة(، الّيوَم، ولو أنَّ
يف أْن َتتِفظ بامُلصطلِح، وُتافَظ عليِه 

وُتبِعَده عن دائرِة االْرتباِط بالّدولِة، تبَقى 
ها  ُعرضًة لفعِل »اخَلِديعة« ِمْن ُيوِهموها أنَّ
ها حسناٌء  »حسناٌء«؛ وِهي ِفعًل َحسناٌء، لكنَّ

ها  حِلاِميها صاحِب احَلّق ِفيها، ال حَلراِميِّ
الّذي اغتصَب َمباِنيها.والّيوَم، نشهُد أيًضا 

موجاٍت أخرى من »َخديعِة احَلسناء« 
بأسماٍء أخرى، َبعُضها اقِتصاديٌّ لـ »َحلِب« 

باِطن أرِضنا، وبعُضها َعَقِدّي لـ »كسِر« َعموِد 
ِديننا، وآخٌر ِفكريٌّ لـ »َمسِخ« أساِس ُهّويِتنا، 

ثَم يأِتي زمُن »ُكورونا« لُتستباَح احَلسناُء باسِم حمايِة »شوقي« الَقابِع فيها من 
 ! َويلِت ما يحمُله الَفيروس الُكوروني امُلستجدِّ

16
تسجيُل 95 إصابًة جديدة و21 
حالًة وفاة بفيروس »كورونا«

 تماثُل 58 حالًة للشفاء وخلو 26        
واليًة من إصاباٍت َجديدة  

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد 
ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف 

اجلزائر، الدكتور جمال فورار،عن 
تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس 

»كورونا«عبر 20 والية، ليرتفع 
إجمالي اإلصابات إلى 1761 حالة 

مؤكدة عبر 46 والية. وأشار املتحدث 
إلى أن 26 والية لم تسجل أية إصابة 
جديدة و13 والية سجلت ما بني 1 و3 
حاالت إصابة جديدة. أما الوفيات 
اجلديدة والبالغ عددها 21 ضحية، 

 فقد وزعت عبر 10 واليات

ة وطنّية للُمحتاِجني احُلكومات امُلتعاِقبة فشلت يف إعَداد بطاقيَّ

بطـــوٌن جائــعة..بطـــوٌن جائــعة..
أمـــواٌل ضائعـَة وسياسـاٌت مائَعـةأمـــواٌل ضائعـَة وسياسـاٌت مائَعـة

0303

»ُكوفيد – 19« ُيحّيـي قيـَم الّتكافل االجتماعـِي ببجاَيـة
ي َفيروس كورونا، وَتزامًنا مع ارتفاِع َعدد اإلصاباِت والوفياِت بهذا الَوباِء اخَلطير، تنظيَم  تشهُد واليُة بجاية، خلَل هذا الّظرِف االستثناِئيِّ اخلاِص بتفشِّ

مبادراٍت تضامنّيٍة يف ُمختلف القطاعاِت، على غرار ُمبادراِت رجاِل األعَماِل وهيئاِت امُلجتَمع امَلدنّي، للُمساعدة يف اجُلهوِد الّراميِة إلى ُمحاصرة الَوباء، 
رة بتداعَيات احَلجر الّصحي واملنزلي. فة امُلتأثِّ وُمساعدِة األسِر امُلتعفِّ

ريَن وسدِّ َثغرات الَعجز 09 كفِل بامُلتضرِّ مبادراٌت َتضامِنّية للتَّ

للُمتعّففنَي  وطنّية  ٍة  إعداِد بطاقيَّ يف  كثيًرا  تأّخرت  احلكومُة  حبيلس:  بن 

وطِنّية  بطاِقيٌة  جمعيِتنا  عربية:َلدى 
ُ دورًيا امُلتعّففني ُتنيَّ ُتصي 

سراي: اآللياُت امُلعتمَدِة يف توزيِع »ريع« الّدعم زاَدت الُفقراَء فقًرا واألثرياَء ثراًء
ِسجّلهم  ورقمَنِة  امُلتعّففنَي  إحصاء  َفشِل َمشروِع  سبُب  ة  الّسياسَيّ اإلرادِة  حمزاوي:ِغياُب 
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اعتراُض واشنطن على َتعيِّين لعمامرة مبعوًثا ُأِممًيا إلى ليبيا

  ِفرنسا تتحّرُك إلفشاِل ورَقِة 
طريِق  الَجزائر!

  بقلم: رياض هويلي

الدبلوماسية  أهميته  ورغم  اخلبر، 
دعاية  يبدو  أنه  إال  اإلعالمية،  وقيمته 
أكثر منه معلومة؛ ذلك ألن الوكالة التي 
الوصول إلى  أوردت اخلبر لم تتمكن من 
تعترض  واشنطن  جعلت  مقنعة  أسباب 
على تعيني لعمامرة وهو الذي حظي بشبه 

إجماع أممي غداة ترشيحه! 
الفرنسية  األنباء  وكالة  تقول 
األمم  يف  دبلوماسيني  عن  نقال  الرسمية، 
املّتحدة  األمم  يف  »مسؤولة  إن  املتحدة، 
أبلغت مجلس األمن خالل جلسة مغلقة 
عقدها األربعاء حول ليبيا أّن غوتيريش بدأ 
البحث عن مرّشح آخر، وأضافت الوكالة 
جاهدة  تعمل  العاّمة  األمانة  تقول:إن 
لتقدمي اقتراح«. ويف سياق اجتهاد بعض 
وكالة  معهم  حتدتث  الذين  الدبلوماسيني 
من  لعمامرة  قرب  فإن  الفرنسية،  األنباء 
قال  فيما  واشنطن،  حتفظ  محل  موسكو 
إماراتية«   – »مصرية  ضغوطا  إن  آخرون 
لعمامرة  كون  واشنطن،  على  مورست 
سبب  هي  الوفاق  حكومة  من  قريب 

االعتراض، فأين تكمُن احلقيقة؟

عودُة الَجزائر..انزعاُج ِفرنَسا 
وِحساباُت ِمصر

إذا تأكد خبر إبعاد رمطان لعمامرة أو 
رفضه بعد ترشيحه من قبل األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، كمبعوت 
أممي إلى ليبيا خلفا للبناني غسان سالمة، 
الذي استقال مطلع شهر مارس ألسباب 
الصراع  جتدد  أمام  نكون  فإننا  صحية، 
الليبي،  امللف  حول  الدولي  الدبلوماسي 
مبعنى أن الالعبني الدوليني يف هذا امللف 
للحل؛  رؤيتهم  عن  التنازل  يريدون  ال 
مستقبال.  ليبيا  عليه  ستصبح  ملا  ومنه 
أوردته  ما  إلى  وبالعودة  اإلطار،  هذا  ويف 
برقيتها من أن  الفرنسية يف  وكالة األنباء 
اعتراض واشنطن سببه قرب لعمامرة من 
ُمقِنٍع،  وغير  غريبا  طرحا  يبدو  موسكو، 
الدبلوماسيني  من  الكثير  هناك  أن  بدليل 
اعتبار  إلى  سابقة  سنوات  يف  سارع  من 
رمطان لعمامرة قريبا من واشنطن، خاصة 
ملّا ُعنيِّ على رأس اخلارجية اجلزائرية؛ إذ 
على  الفرنسية  الدوائر  بعض  من  ُصنف 
أنه »مقرب من أمريكا«، ما يعني أن هذه 
للتسويق  متاما  ُمقِنعة  غير  تبدو  »التهمة« 

بلوماسي واإلعالمي. الدِّ
املتعلقة  وهي  الثانية،  النقطة  أما 
الوفاق الوطني  مبزاعم »قربه« من حكومة 
نظر  زاوية  حسب  السراج،  يقودها  التي 
املصريني واإلماراتيني، فتكاد تكون أيضا 
الّدبلوماسية  عيون  يف  للرماد  ذٍر  مجرد 
اإلعالم  رؤية  حلجب  وسعًيا  العاملية، 
الدولي للخلفيات احلقيقية لهذا الرفض. 
ذلك ألن الذي أورد اخلبر وركز على ذكر 
امللف  يف  واملعترضة  الفاعلة  األطراف 

األمم  أروقة  األساسية يف  والالعبة  الليبي 
رئيٍس  طرف  لتجاهل  اجتهد  املتحدة، 
بفرنسا  هنا  األمر  ويتعلق  العملية،  يف 

)موقفها – دورها – حساباتها( !
املعطيات  ووفق  املنطلق،  هذا  ومن 
املتحدة  الواليات  اعتراض  فإن  املتوفرة، 
رمطان  اجلزائري  تعيني  على  األمريكية 
اعتراض  احلقيقة  يف  هو  إمنا  لعمامرة، 
لم  فاإلليزي  األولى،  بالدرجة  فرنسي 
يكن مرتاحا منذ عودة اجلزائر إلى الساحة 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  بعد  الدولية، 
امللف  أن  وإعالنه   ،12-12-2019 يف 
السياسة  أولويات  أولوية  الليبي سيشكل 
اخلارجية اجلزائرية، حيث عبر عن ذلك 
بوضوح من خالل مشاركته يف قمة برلني 
يف  احلوار  إلى  الليبية  األطراَف  دعوته  ثم 
التعاون  ملتقى  اجلزائر  تنظيم  ثم  اجلزائر، 
والذي  الليبي«،  »اجلزائري-  االقتصادي 
الليبية،  األطراف  مختلف  فيه  شاركت 
التي  اجلزائرية  املساعدات  على  ناهيك 
تدفقت على مختلف مناطق ليبيا املدّمرة 

بالكامل جّراء االقتتال.
فالزيارات  فحسب،  هذا   ليس 
املكوكية التي قادها وزير الشؤون اخلارجية 
مع  ولقائه  ليبيا،  إلى  بوقادوم  صبري 
ممثلة يف  الوفاق  ومع حكومة  املشير حفتر 
اجلزائر  إلى  السراج  زيارة  وقبلها  السراج، 
أزعجت  مساع  كلها  حفتر،  عن  وممثلني 
مترير ورقته  الذي يحاول  الفرنسي  الطرف 
ما  وهو  باإلماراتيني،  مستعينا  ليبيا  يف 
عودة  على  املصريني  حتفظ  مع  تقاطع 
الذين  وهم  الدولية،  الساحة  إلى  اجلزائر 
حللف  موالية  قيادة  تنصيب  يحاولون 

»مصر- االمارات« ومنه واشتطن.

َتحالُف المصالِح يتحّرُك ضدَّ ورقِة 
َطريِق الَجزائر

عن  اجلزائر  غياب  إن  الواقع،  يف 
جراء  لسنوات  ليبيا  يف  األحداث  مسرح 
اجلزائر  عاشتها  التي  املؤسساتية  األزمة 
2013 حتديدا، جعلت فرنسا ومصر  منذ 
تكاد  أمريكا،  أقل  وبدرجة  واإلمارات، 
برلني  مؤمتر  أن  بدليل  امللف،  بهذا  تنفرد 

لها  توجه  ولم  اجلزائر  حتضره  لم  األول 
فإن  املبررات،  كانت  ومهما  الدعوة. 
امللف  يف  محورية  كدولة  اجلزائر  إقصاء 
واإلقصاء  التغييب  به  أريد  إمنا  الليبي 
لألزمة  احملتمل  املخرج  عن  واإلبعاد 
اجلزائر  فعودة  الزاوية،  هذه  ومن  الليبية. 
وإعالنها  والدولية  اإلقليمية  الساحة  إلى 
الّدبلوماسية،  أولويتها  الليبي  امللف  أن 
الفضاء  على  تعتمد  طريق  ورقة  طارحة 
بني  النزاع  حلل  آلية  كأفضل  اإلفريقي 
اجلوار،  ُدول  آلية  إلى  إضافة  الليبيني، 
وحده  الليبيني  الفرقاء  بني  احلوار  وأن 
استعدادها  عن  معربة  األزمة،  مفتاح 

الستضافته.
تراعي  والتي  اجلادة  الورقة   هذه 
مصالح الليبيني أخلطت حسابات باريس 
التي ترى يف ليبيا مورَد مالية واقتصادية، 
التي  اخلانقة  االقتصادية  األزمة  ظل  يف 
السيسي  مصر  رأتها  فيما  تعيشها، 
حديقتها  يف  ملشاريعها  صريحا  تهديدا 
اخللفية التي ظلت تطعُمها من جوع. أما 
بالنسبة إلى الإلمارات التي تخوض حربا 
»مقدسة« ضد »تيار اإلخوان«، فإن ورقة 

اجلزائر مقبرة ألحالمها. 
هذه احلسابات واملصالح تكون فرنسا 
طبعا،  بالتنسيق،  كبيرا  دورا  فيها  لعبت 
الرسمي  املالك  باعتبارها  أمريكا  مع 

حلقوق تقسيم املصالح إقليميا ودوليا.

َمن هو رمَطان لعمامرة؟
جزائري  ودبلوماسي  سياسي     -

ووزير خارجية
يف  املتحدة  باألمم  اجلزائر  سفير     -

الفترة املمتدة بني 1993 و1996 
عامي  ليبيريا  إلى  أممي  مبعوث     -

2003 و2007 
واألمن  السلم  مفوضية  رئيس     -

باالحتاد اإلفريقي 2008
-  رشحه مارس 2019 األمنُي العام 
لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، ملنصب 
مبعوث أممي إلى ليبيا خلفا لغسان سالمة 

املستقبل. 
 

محمد  الطاقة  وزير  أعلن 
اجلمعة،  أمس  يوم  عرقاب، 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  أن 
وحلفائها  للنفط  املصدرة  البلدان 
التي  اجلزائر  مبشاركة  )أوبيب+( 
ترأس الندوة وافقت، إثر اجتماعها 
الفيديو  تقنية  بواسطة  انعقد  الذي 
على  اجلمعة،  إلى  اخلميس  ليلة 
ماليني   10 بـ  االنتاج  تخفيض 
منها   200  000 يوميا،  برميل 
ماي  شهري  خالل  اجلزائر  تخص 
استقرار  ضمان  بغرض  وجوان، 
بفعل  انهارت  التي  اخلام  أسعار 

تداعيات انتشار فيروس كورونا.
»برنت«  مزيج  عقود  وارتفعت 
 36.24 إلى  10.4باملائة  بنسبة 
دوالرا للبرميل، وكان املزيج قد بلغ 

هذا املستوى آخر مرة يف 13 مارس 
املاضي. أما عقود اخلام األمريكي، 
إلى  13باملائة  بنسبة  صعدت  فقد 
ملا  وفقا  للبرميل  دوالرا   28.36

نقلته وكالة »تاس«.
كورونا  فيروس  انتشار  وأدى 
لتراجع الطلب على وقود السيارات 
اخلام  أسعار  وانخفاض  والطائرات 
اإلنتاج  تكاليف  من  أقل  إلى 
مبا  املنتجني،  من  الكثير  لدى 
الصخري  النفط  منتجي  يشمل 
خفض  أكبر  األمريكيني، وبلغ 
على  أوبك  عليه  توافق  لإلنتاج 
يوميا  برميل  مليون   2.2 اإلطالق 

وذلك يف 2008.
صفية نسناس

الجزائر معنية بحصة قدرها 000 200 برميل
عرقاب يعلُن عن االتفاِق على َتخفيِض 
اإلنتاِج بـ 10 مالييَن برميٍل يومًيا

  إنزعاُج باريس..إرتباُك مصَر وَتملمٌل إماراتيٌّ  	

أمس  يوم  صباح  وصلت، 
بومدين  هواري  مطار  إلى  اجلمعة، 
الوسائل  من  طلبية  ثاني  الدولي 
من  احلماية  ومستلزمات  الطبية 
العاملي،  املستجد  كورونا  فيروس 

مستقدمة من الصني.
طبية  معدات  الطلبية  شملت   
يف شحنة واحدة قدرت بـ 30 طنا، 
وأجهزة  احلماية  وسائل  يف  ومتثلت 
وكذا  كورونا  فيروس  تشخيص 
من  نقلت  اصطناعي  تنفس  أجهزة 
بكني إلى اجلزائر على منت طائرتني 
للجيش  اجلوية  للقوات  تابعتني 
 38 ظرف  يف  الشعبي،  الوطني 

ساعة.
الناطق  االتصال  وزير  وكان 
بلحيمر،  عمار  للحكومة،  الرسمي 
الطائرتني  وصول  على  وقف  الذي 
برفقة  الشحنة  هذه  إفراغ  وعملية 
والسكان  الصحة  وزير  من  كل 
عبد  املستشفيات،  وإصالح 
األشغال  ووزير  بوزيد،  بن  الرحمن 
العمومية والنقل فاروق شيالي وكذا 
بالصناعة  املكلف  املنتدب  الوزير 
بن  لطفي  جمال  الصيدالنية 
أن  تصريحاته  يف  أكد  قد  بأحمد، 
أنواع  ثالثة  يف  تتمثل  املعدات  هذه 
كالكمامات  فردية  معدات  وهي 
تشخيص  معدات  وكذا  واألقنعة 
التنفس  وأجهزة  كورنا  فيروس 
العملية  االصطناعي، مبرزا أن هذه 
الدولة  حرص  أخرى  مرة  تؤكد 
العمومية  الصحة  على  اجلزائرية 
على  تؤكد  كما  مواطنيها،  وسالمة 
اجلزائرية  العالقات  ومتانة  عمق 

الصينية. 
وأوضح املسؤول أنه سيتم جتهيز 
للبالد  الصحية  املؤسسات  كافة 
فيروس  وباء  لقهر  الالزمة  باملعدات 
بلحيمر  أشاد  وباملناسبة،  كورونا. 

باملساهمة الفعالة واملستمرة للجيش 
الوطني  املجهود  يف  الشعبي  الوطني 
ملكافحة جائحة كورونا، موضحا أن 
غاية  إلى  ستتواصل  املساهمة  هذه 

نهاية الوباء.
وكشف جمال لطفي بن بأحمد، 
بدوره، أن هذه الشحنة تشتمل على 
)أف  نوع  من  كمامة  ألف   500
ألف  FFP2( )2( و40  بي  أف 
باإلضافة  كورونا  لفيروس  مشخص 
اصطناعي،  تنفس  جهاز   100 إلى 
وصول  قريبا  سيتم  أنه  إلى  مشيرا 

واستالم معدات أخرى. 
بلعابد  املقدم  أكد  جهته،  من 
اإلعالم  مديرية  من  أمني  تواتي 
بأركان  والتوجيه  واإليصال 
طبقا  أنه  الشعبي،  الوطني  اجليش 
القائد  اجلمهورية  رئيس  لتعليمات 
األعلى للقوات املسلحة وزير الدفاع 
الوطني، وبإشراف مباشر من القيادة 
العليا للجيش، مت نقل هذه املعدات 
تابعة   )  76 )يوشني  طائرتني  عبر 
وقت  يف  اجلزائرية  اجلوية  للقوات 
مواصلة  إطار  يف  وذلك  قياسي، 
اجلهود الوطنية للقضاء على جائحة 
تنظيم  سيتم  أنه  إلى  مشيرا  كورونا 
معدات  جللب  مماثلة  جوية  رحالت 
الوطني  اجليش  مؤكدا أن  أخرى، 
الشعبي سيبقى على أمت االستعداد 
واجلاهزية لتلبية نداء الوطن وخدمة 
غاية  إلى  الظروف  كافة  يف  الشعب 

القضاء النهائي على هذا الوباء. 
العقيد  الطائرة  قائد  أوضح  كما 
يف  متت  املهمة  هذه  أن  أحمد  مراح 
يوم  مت  أنه  يذكر  الظروف.  أحسن 
الطلبية  وصول  املنقضي  األحد 
الوسائل من مدينة  األولى من هذه 

شانغهاي الصينية. 
صفية نسناس

شحنٌة بـ 30 طنا استقدمت من الصين
وصوُل َثاني طلبيٍة من الُمعّدات 

الِطبية إلى الجزائر

  خلف وباء كورونا العالمي، تجري حرب دبلوماسية في أروقة األمم المتحدة، حيث يحاول 
محركوها استغالل انشغال العالم بمحاربة وباء كورونا لتمرير ملفات، وإعادة النظر في أخرى، 
ومنها الملف الليبي تحديدا. وفي هذا السياق، نقلت وكالة األنباء الفرنسية خبرا مفاده اعتراض 
الواليات المتحدة األمريكية عن تعيين وزير خارجية الجزائر األسبق رمطان لعمامرة كمبعوث 

أممي إلى ليبيا خلفا لغسان سالمة المستقيل منذ شهر مارس.



عّمـــار قـــردود

احلكومة  توقف  أن  املقرر  من  وكان 
اجلارية،  السنة  االجتماعي  العمل بالدعم 
ضوء  على  مراجعتها  عن  تراجعت  لكنها 
يف  جميعها  تصب  املعطيات  من  جملة 
بغية شراء  السياسة  خانة اإلبقاء على هذه 
السلم االجتماعي، بالرغم من األزمة املالية 
واالقتصادية التي تتخبط فيها البالد لتزيدها 
األزمة الصحية جراء جائحة »كورونا« حّدة. 
املواد  من  الكثير  بدعم  احلكومة  تقوم  و 
يستفيد  والتي  واالستهالكية،  األساسية 
منها اجلميع أغنياء وفقراء، وهو األمر الذي 
برزت عدة أصوات لتدعو لوضع حد له، من 
املُتعفِّفة  الفئات  نحو  الدعم  توجيه  خالل 
دون غيرها، لكن هذا القرار لم يلق إجماًعا، 
وزراء  بني  متناقضة  تصريحات  محل  وكان 
السياسية  اإلرادة  وانعدام  الواحدة  احلكومة 

لتجسيد ذلك.
تعتبر   2020 سنة  ميزانية  أن  رغم  و 
األكثر تقشفًا منذ 2017، حني بلغ إجمالي 
حني  يف  دوالر،  مليار   63 قرابة  نفقاتها 
وصلت يف 2018 إلى 75 مليار دوالر،حيث 
تبلغ نفقات هذا العام نحو 65 مليار دوالر، 
إال أن احلكومة رصدت نحو 16 مليار دوالر 
التي  األموال  هي  االجتماعي،و  للدعم 
مستحقيها  إلى  فعلًيا  تذهب  ال  لألسف 
بل تستفيد  للدعم،  احملتاجني  املواطنني  من 
بأس  ال  املالي  وضعها  أخرى  شرائح  منها 
على  احلكومة  توفر  عدم  وذلك يف ظل  به، 
بنك للمعلومات وقاعدة معطيات ُتدد بدقة 
اجلزائر  يف  الدخل  وعدميي  »املعوزين«  عدد 
لتوزيع  والناجعة  الالزمة  اآلليات  وافتقادها 
املساعدات االجتماعية على مستحقيها وأن 

ال تأخذ ُوجهة أخرى.
يف  املتعاقبة،  احلكومات  أجرت 
بني  واسعة  مشاورات  األخيرة،  السنوات 
مختلف القطاعات الوزارية املشتركة إلعداد 
إلحصاء  مرجعي  وُسّلم  طريق  خارطة 
االجتماعي،  للدعم  احملتاجة  العائالت 
ترير  سيتم  التي  األولية  املواد  وقائمة 
وزارات معنية   10 إنخرطت  أسعارها،حيث 

باملواد التي سيطالها توجيه الدعم للعائالت 
املالية،  وزارة  التوالي:  على  وهي  احملتاجة، 
الشؤون  العمل،  الداخلية،  التضامن، 
الدينية، السكن، الطاقة، التجارة، التعليم 
من  وكان  الوطنية.  التربية  وزارة  العالي،و 
املشتركة  الوزارية  اللجنة  تقوم  أن  املبرمج 
املتكونة من خبراء مختصني بإحصاء دقيق 
بيانات  بقاعدة  للدعم  احملتاجة  للعائالت 
التعريف  بطاقة  تعميم  بعد  وذلك  رقمية، 
البيومتري  التعريف  وجواز  البيومترية، 
والبطاقية  الشفاء  ببطاقة  واالستعانة 
الوطنية للسكن، جلمع أكبر عدد ممكن من 
االجتماعية  بالوضعية  املتعلقة  املعلومات 
من  أسرة،  لكل  واالقتصادية  والصحية 
خالل االعتماد على خمسة معايير لتحديد 
عدد  وهي:  الدعم  إلى  احملتاجة  العائالت 
العام  والدخل  العاملني  عدد  األسرة،  أفراد 
كانوا  إن   - األشخاص  طبيعة  للعائلة، 
معاقني،  مرضى،  جامعيني،  متمدرسني، 
السكن  نوعية   - متقاعدين  بطالني، 
خاص،  ترقوي،  عدل،  )اجتماعي، 
قدره  مبلغ  منح  تقرر  إيجاري(.و  هش، 
3000 دج شهرًيا عن كل فرد بالنسبة إلى 
ألف   40 التي يقل مدخولها عن  العائالت 
الدعم كلما قل األجر  دينار، وترتفع منحة 
ارتفع  كلما  القيمة  وتنخفض  الشهري. 
األجر الشهري.أما املواد االستهالكية التي 

األولى  املرحلة  يف  فستطال  الدعم  يشملها 
املواد االستهالكية على غرار اخلبز واحلليب 
تتوسع  وبعدها  والسميد،  والزيت  والسكر 
تدريجًيا إلى الوقود والسكن والعالج والدواء 

واإلطعام اجلامعي.

  عدُد الفقراِء يتراوُح بين 1.7 و2 
مليون نسمٍة في الَجزائر

الوزارات،  بني  األرقام  تضاربت   طاملا 
الفقراء  عدد  أن  الداخلية  وزارة  أعلنت  إذ 
على  بناًء  مليون،  و2   1.7 بني  يتراوح 
اإلعانات  من  يستفيدون  الذين  املواطنني 
واملوجه  للتضامن،  الوطني  للصندوق  املالية 
ويستفيدون  يعملون  ال  الذين  للجزائريني 
أن  اعترفت  ثم  الشفاء،  بطاقة  من  كذلك 

هذه األرقام ال تعكس الواقع.
املعوزين  إحصاء  مشروع  فشل  فلماذا 
وملاذا  اجلزائر؟  ورقمنتهم يف  الدخل  وعدميي 
إحصاء  إلى  مرة  كل  يف  احلكومة  تلجأ 
كالسيكية  بطريقة  املعوزة  العائالت 
املساعدات  لتوزيع  ومناسباتية  واستعجالية 
عليها كقفة رمضان والدخول املدرسي؟ وأين 
بطاقة  الفقراء وإعداد  إحصاء  مشروع  وصل 
املوجه  الدولة  دعم  لتعزيز  للسكان  وطنية 
للفئات الهشة املعلن عنه منذ سنوات لكنه 

لم يجد طريقه نحو التجسيد ميدانًيا؟
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 دعت رئيسة الهالل األحمر اجلزائري، 
لــ«أخبار  تصريح  يف  حبيلس،  بن  سعيدة 
ضرورة  إلى  العمومية  السلطات  الوطن«، 
بالعائالت  خاصة  وطنية  بطاقية  إعداد 
رقمنتها  ثم  ومن  املتعّففني  واألشخاص 
وقاعدة  للمعلومات  بنك  إنشاء  خالل  من 
وتديثها  تيينها  يتم  والبيانات  للمعطيات 
الدوائر  مختلف  بإشراك  دوري،  بشكل 
واملجتمع  بالعملية  عالقة  لها  التي  الوزارية 
املدن  مستوى  على  األحياء  وممثلي  املدني 
واألعيان  واألئمة  الزوايا  وشيوخ  الكبرى 

على مستوى القرى.
»احلكومة  بأن  حبيلس  بن  أفادت  و 
أمرها  من  حيرة  يف  نفسها  وجدت  اليوم 
توفرها  ويف موقف محرج جًدا بسبب عدم 
جهة،  من  للمعوزين  وطنية  بطاقية  على 
باتت  أخرى  فئات  أخرى ظهور  ومن جهة 
ملساعدات  احلاجة  أمّس  ويف  محرومة 

»كورونا«  جائحة  بسبب  خاصة  الدولة 
املاليني  ورمبا  اآلالف  مئات  أحالت  التي 
بذلك  وأعني  البطالة،  على  العمال  من 
القطاع  يف  يعملون  الذين  اجلزائريني 
القدرات  وحالًيا  احلرة  املهن  أو  اخلاص 
املالية للحكومة ال تكفي لرعاية هذا العدد 
الكبير اجتماعًيا ودعمهم مادًيا،بسبب شح 
مداخيل البترول واألزمة االقتصادية وعدم 
حيازتها على أرقام حقيقية أو تقريبية لعدد 
احملتاجني الفعليني«.  و أشارت بن حبيلس 
الى أن »الهالل األحمر اجلزائري ال يأخذ 
املجالس  أعدتها  التي  القوائم  احلسبان  يف 
موضوعية  ليست  ألنها  البلدية،  الشعبية 
املجالس  هذه  كون  للمصداقية  وتفتقد 
يقدمها  شهادة  املعوزين  هؤالء  من  تستلزم 

الضمان االجتماعي فقط«.
ضرورة  على  حبيلس  بن  شددت  و 
الدعم  ومساعدات  أموال  تذهب  أن 

احلقيقيني،  مستحقيها  االجتماعي إلى 
الفئات  من  األموال  هذه  نهب  ووقف 
والصناعيني،و  كالتجار  احلال،  ميسورة 
االستهالكية  املواد  قائمة  بإلغاء  طالبت 
قبل   - ومنح  الدولة،  طرف  من  املدعومة 
ذلك - إعانات مالية للفئات الهشة تسمح 
لها بشراء تلك املواد االستهالكية وبالتالي 
الشرعيني  غير  املنتفعني  على  الطريق  قطع 
إيجاد  يف  التفكير  أو  الدعم  أموال  من 
حلول مماثلة. و تعتقد بن حبيلس أن فشل 
الدخل  وعدميي  املعوزين  مشروع إحصاء 
السنوات،  هذه  اجلزائر طيلة  يف  ورقمنتهم 
بالرغم من فتح السلطات العليا مللف الدعم 
إلى  مرات،يعود  عدة  وغلقه  االجتماعي 
إستراتيجية  إلى  السابقة  احلكومات  افتقاد 
إشراك  وعدم  وحقيقية  واضحة  عمل 
اجلزائري  األحمر  كالهالل  املعنية  اجلهات 
واملجتمع املدني.            عّمـــار قـــردود

عِم االجتَماعي تذهُب إلى غيِر الُفقراء! 80 % من ريِع الدَّ

بطوٌن جائِعة.. أمواٌل ضاِئَعة وِسياساٌت ماِئَعة
أمر الوزير األول عبد العزيز جراد الوالة بوضع تنظيم خاص لمساعدة ومرافقة المواطنين، قصد تذليل اآلثار االقتصادية 

واالجتماعية التي تسببت فيها تدابير الحجر التي تم إقرارها في إطار مكافحة تفشي فيروس »كورونا« المستجد 
بالجزائر، وذلك في أجل أقصاه 31 مارس الماضي. وفي تعليمة له، أمر الوزير األول الوالة بالعمل تحت إشراف وزير 
الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة اإلقليم وتحت طابع استعجالي بتكليف رؤساء المجالس الشعبية بالقيام، تحت إشراف 

رؤساء الدوائر والوالة المنتدبين حسب الحالة بتنظيم وتأطير األحياء والقرى والتجمعات السكانية. وهو ما أعاد للواجهة 
مشروع البطاقية الوطنية للمعوزين.

 رئيسة الهالل األحمر الجزائري.. سعيدة بن حبيلس:
فيَن  الحكومُة تأّخرت كثيًرا في إعداِد بطاقيٍَّة وطنّية للُمتعفِّ

الخبير االقتصادي.. عبد المالك سراي:
اآللياُت الُمعتمَدِة في توزيِع »ريع« 

الّدعم زاَدت الُفقراَء فقًرا واألثرياَء ثراًء
إن 80  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  سراي،يف  املالك  عبد  االقتصادي  اخلبير  قال 
الدولة  املعوزة،ما يعني أن سياسة  الفئات غير  إلى  الدعم االجتماعي يذهب  باملائة من 
االجتماعية غير ناجعة ولهذا جتد عدد الفقراء يتضاعف،ألن احملتاجني والفقراء احلقيقيني 
ال يصلهم دعم الدولة،فيما مت تسجيل ارتفاع كبير يف عدد األثرياء بسبب انتفاعهم من 
أموال املتعّففني بدون وجه حق، وذلك راجع لآلليات الكالسيكية والبدائية جًدا التي 

تعتمدها احلكومة يف توزيع »ريع« الدعم االجتماعي، بحسبه.
و طالب سراي احلكومة بضرورة وضع وإعداد بطاقية وطنية للمعوزين بالتنسيق مع 
جميع اجلهات املعنية، وفًقا ألساليب علمية دقيقة على أن يتم تيينها بشكل دوري وبناًء 
على معطيات محددة. و أشار املتحدث إلى أن فشل احلكومات املتعاقبة يف إعداد البطاقية 
خاصة  السابقني  املسؤولني  لدى  السياسية  اإلرادة  غياب  بسبب  كان  للمعوزين  الوطنية 
خالل الــ20 سنة املاضية، وبسبب البحبوحة املالية،حيث راحت السلطة تقوم بسياسات 
ترقيعية وظرفية بائسة وهمها األول واألخير شراء السلم االجتماعي، بل ساهمت تلك 
السياسة العرجاء يف انتفاخ بطون وجيوب االنتهازيني من التجار والصناعيني، فيما ازداد 
الفقراء فقًرا وهو األمر الذي أدى باجلزائريني إلى االنتفاضة اجلماعية مرتني، األولى يف 
الرئيس  لكن  والزيت«،  »السكر  بأزمة  ُسمي  ما  احتجاجات  خالل  من   2011 جانفي 
النظام  إلسقاط  وأدت   2019 فيفري   22 يف  كانت  الثانية  إخمادها،و  يف  جنح  املخلوع 
البوتفليقي. و دعا سراي السلطات العمومية إلى ضرورة معاجلة البطاقية الوطنية للمعوزين 
هناك شفافية  تكون  وسياسية حتى  واقتصادية  اجتماعية  زاوية  من  االجتماعي  والدعم 
يف صرف املال العام من جهة ومن جهة أخرى ذهاب مساعدات الدعم االجتماعي إلى 

مستحقيها من املتعّففني وذوي الدخل الضعيف.                       عّمـــار قـــردود

القائد العام للكشافة اإلسالمية الجزائرية.. عبد الرحمان حمزاوي:

ِغياُب اإلرادِة الّسياسيَّة سبُب َفشِل َمشروِع 
فيَن ورقمَنِة ِسجلِّهم  إحصاء الُمتعفِّ

 كشف القائد العام للكشافة اإلسالمية اجلزائرية،عبد الرحمان حمزاوي،يف تصريح 
أطلقها  التي  التضامنية  العملية  بقوة يف  انخرطت  الكشافة اجلزائرية  الوطن« أن  لــ«أخبار 
االقتصادية  اآلثار  تذليل  املواطنني، قصد  ومرافقة  العزيز جراد ملساعدة  األول عبد  الوزير 
واالجتماعية لتدابير احلجر التي مت إقرارها يف إطار مكافحة جائحة »كورونا«، وذلك عبر 
جتنيد جميع املنخرطني يف الكشافة عبر مكاتبها البلدية والوالئية وبالتنسيق مع اجلهات 
استثنائية  ظروف  يف  جاءت  احلالية  التضامنية  العملية  أن  حمزاوي  أوضح  و  املعنية. 
وتهدف عمليات التكفل هذه أساًسا إلى إحصاء هؤالء املواطنني كمرحلة أولى، ومن ثّم 
متكينهم من االستفادة من كميات من املواد الغذائية املختلفة. ومتّس هذه العملية بدرجة 
أولى الفئات املتعّففة وضعيفي الدخل وكذا العمال البسطاء مبدخول يومي )مختلف املهن 

احلرة(، الذين توقفوا عن العمل نتيجة لهذا الظرف الصحي الطارئ.
والواليات  البلديات  أغلب  يف  تتّم  الفئات  هذه  إحصاء  عملية  بأن  أفاد حمزاوي  و 
العملية  على  القائمني  قبل  من  مباشر  إحصاء  من  عليها،  املُتعارف  التقليدية  بالطريقة 
فكرة  إلى  اهتدت  واجلمعيات  الهيئات  أّن بعض  غير  ورقية  قوائم  املواطنني يف  وتسجيل 
التسجيل الرقمي أو التسجيل بواسطة اإلستمارة اإللكترونية. هذه األخيرة عبارة عن رابط 
إلكتروني على شبكة اإلنترنيت يحيل بالضغط عليه على استمارة استبيان بها مجموعة 
من األسئلة التي تتعلق بالبيانات الشخصية للمواطن الراغب يف التسجيل )اسم ولقب 
وتاريخ امليالد والعنوان وغيرها من املعلومات الشخصية(. وبعد اإلجابة عنها، يقوم املعني 
للجهات  تصل  لبياناته  املسجل  إرسال  مبجرد  اإلرسال.  زر  طريق  عن  التسجيل  بتأكيد 
إلى أن احلل األمثل  التي مُيكنها استغاللها يف ظرف وجيز. لكن حمزاوي أشار  املعنية 
هو يف إقدام احلكومة على إعداد بطاقية وطنية للفئات املعوزة والفقراء تكون مبثابة مرجعية 
الكوارث  عينية خاصة يف  أو  مالية  كانت  املساعدات سواء  توجيه  يرغب يف  جلميع من 
وعدميي  املتعّففني  إحصاء  فشل مشروع  أسباب  حمزاوي  أوعز  و  واملناسبات.  واألزمات 
إلى  السياسية من جهة ومن جهة أخرى  اإلرادة  إلى غياب  البالد  ورقمنتهم يف  الدخل 

النظام السابق الذي رفض إيجاد حلول جادة ملشكلة الدعم االجتماعي.
عّمـــار قـــردود

المكّلف باإلعالم في جمعية ُقدماء الكشافة اإلسالمية الجزائرية.. منير عربية:

َلدى جمعيِتنا بطاِقيٌة وطِنّية ُتحصي 
الُمتعّففين ُتحيَُّن دورًيا

اجلزائرية،منير  اإلسالمية  الكشافة  قدماء  جمعية  يف  باإلعالم   اعتبر املكلف 
عربية،يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، أن احلكومات املتعاقبة فشلت فشاًل ذريًعا يف تسيير 
وقال  مستحقيها.  جميع  على  بالعدل  وتوزيعها  االجتماعي،  الدعم  أموال  توجيه  ملف 
إن جمعية قدماء الكشافة لديها بطاقية وطنية أو إن صح التعبير شبه وطنية للمتعففني 
قبل  عادة  وتديثها  تيينها  ويتم  األحياء  مع جلان  بالتنسيق  وضعها  مت  الدخل،  وعدميي 
 22 املدرسي من خالل جتنيد  للدخول  بالنسبة  نفسه  والشيء  أشهر،  بــ3  شهر رمضان 
ذلك  يف  شعارهم  والية   48 مستوى  على  كشفي  فوج   400 عبر  ينشطون  منخرط  ألف 
»كشفي نافع ويفيد الغير«، مضيفا أنهم تدعموا مؤخًرا بنظام معلوماتي رقمي يساعدهم 
للعائالت  املساعدات  منح  إلى  ويهدف  اجلمعية،  شباب  بإجنازه  قام  اخليري  العمل  يف 
املتعففة التي تستحقها، حيث إن هناك عائالت فقيرة يتم إحصاؤها من جمعيات دون 
غيرها من العائالت األخرى، وبالتالي جتد أن عائلة واحدة تتلقى املساعدات عدة مرات 
من جمعيات مختلفة فيما عائالت أخرى محرومة من أي مساعدة بسبب عدم إحصائها 
من طرف اجلمعيات األخرى، ولهذا مت االستنجاد بتطبيق إلكتروني يحتوي على قاعدة 
بيانات كبيرة ويتم تديثها بشكل دوري وآلي. واقترح عربية على احلكومة القيام بإعداد 
بطاقية وطنية للمتعّففني ورقمنتها حتى تضع حًدا لعملية تايل بعض اجلهات واستيالئها 
على األموال بغير وجه حق، مشيًرا إلى أن اجلزائر بها كفاءات شبانية كثيرة بإمكان الدولة 

االستثمار فيها لتحقيق ذلك.                                                 عّمـــار قـــردود
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قال إن أطرافا استغلت أزمة كورونا لترويج الشائعات

د تحديَد مواِقَع ناِشري  بلعيد ُيؤكِّ
األخبار الكاذبِة عبَر »فايسبوك«

صفية. ن
الرئاسة  باسم  الناطق  وقال 
يف  اجلزائريون  يراه  ما  كل  ليس  أنه 
الفايسبوك ُكتب يف اجلزائر، بل هناك 
مخابر خارجية تروج معلومات خاطئة 
تصفيها  حسابات  لها  ألن  عمدا 
مما  باملائة   70 إن  حيث  اجلزائر،  مع 
ال  اجلزائر  عن  الفايسبوك  يف  يكتب 
يكتب من اجلزائر، مستطردا بأن هناك 
أصحاب  متوقع  لتحديد  متطورة  أجهزة 
ما  وكل  والفيديوهات  املنشورات 
التواصل االجتماعي،  ينشر يف مواقع 
مؤكدا يف السياق ذاته أن حرية التعبير 
مصونة دستوريا إذا كانت حتترم القانون 
وأن الصحفي الذي يخرج عن القانون 
فهو ليس فوقه يحاسب مثله مثل أي 
مواطن، مبرزا أن بعض وسائل اإلعالم 
بعقلية »سكوب«،  كورونا  أزمة  تعالج 
نشر  ألن  أخالقيا  جائز  غير  وهذا 
اإلصابات  عن  دقيقة  غير  معلومات 

والوفيات أمر ال أخالقي كونها حرب 
نفسية مسلطة على املواطنني.

محند  أرجع  آخر،  صعيد  وعلى 
الغذائية  املواد  على  التهافت  أوسعيد 
الثقة،  انعدام  إلى  الفترة  هذه  خالل 
النظام  يفعله  كان  ما  إلى  يعود  واألمر 
يفعل،  ما ال  يقول  الذي كان  السابق 

هذه  استرجاع  مهمتنا  اليوم  أنه  مبرزا 
الثقة، رغم أن هناك أشخاصا يريدون 
ويضغطون  الوضع  هذا  يف  االستثمار 
إشاعات  طريق  عن  الرئيس  على 
الفايسبوك،  يف  الكاذبة  األخبار 
وتخويف  كورونا  أزمة  حتى  واستغلوا 

الناس بندرة املواد الغذائية.

القلي  املصيف  بلديات  من  العديد  مواطنو  يشتكي 
أبرزها  األساسية،  الغذائية  املواد  من  العديد  يف  ندرة  من 
السميد الذي بات احلصول عليه من اإلجنازات العظيمة يف 
الوالية التي تتوفر على أزيد من خمس مطاحن باتت محل 
بأنه ال توجد أي  اتهامات، رغم حتجج أصحابها ومسيرها 
أزمة وأن السميد موجود ويوزع بشكل كاٍف على البلديات 

اليتم نقل االتهام إلى التالعب يف توزيعه.
ومن جانب آخر، جند مادة احلليب التي ما تزال محل 
بحث يف أغلبية بلديات املصيف القلي، حيث فتح املجال 
للمضاربني لبيعه بـ 30 دج للكيس الواحد، بل بيع بـ 35 
للكيس الواحد أمام الطلب املتزايد عليه، فيها اختفى من 
الفايس  يف  روجت  إشاعة  بسبب  والسكر  الزيت  الرفوف 
دفع  ما  وهو  املختصة  املصالح  نفي  رغم  ندرتهما،  بوك عن 
ومناشدة  مكان  كل  يف  عليه  البحث  إلى  باملستهلكني 
على  السماسرة  استحواذ  بعد  خاصة  التدخل،  السلطات 
األصوات  ارتفعت  فيما  أسعارها.  من  والرفع  املادة  هذه 

العديد  أزمة  تفاقم  ظل  يف  التحرك  أجل  من  للمسؤولني 
من العائالت املتعففة، رغم محاولة العديد من أهل اخلير 

واجلمعيات احمللية تغطية هذا العجز

مديرية التضامن خارج مجال األزمة
يف املقابل، حمل العديد من ممثلي أسرة املجتمع املدني 
احمللي يف سكيكدة مديرية التضامن املسئولية يف ما يعانيه 
وخاصة  الوالية،  يف  الدخل  ومعدومي  والفقراء  »الزوالية« 
استنكر  حيث  العميقة،  سكيكدة  يف  البلديات  تلك  يف 
اجلميع الدور السلبي لهذه املديرية التي هي خارج التغطية، 
بتعليمات  إال  تتحرك  ال  مناسباتية  مديرية  بأنها  ووصفوها 
وبات مسؤولوها يف الوالية عاجزين عن التكفل بالعشرات 
من احلاالت الفقيرة التي تعاني يف صمت مستغربني كذلك 

صمت والي الوالية. 
جمال بوالديس

في ظل اتهامات طالت أميار المصيف القلي
السماسرة يمارسون سياسة التجويع بسكيكدة

انفجار قارورة غاز يخّلف
 5 جرحى بالبيض

خلف انفجار قارورة غاز، وقع يوم أول أمس يف شقة بحي اإلخوة حسني 
مبدينة البيض، وقوع 5 جرحى، حالة اثنني منهم وصفت باخلطيرة حسب 
مصالح احلماية املدنية بالبيض. االنفجار كان قويا إلى درجة أنه تسبب يف 
بهم  دفع  ما  العمارة،  هلعا وسط سكان  وأحدث  الشقة  أحد جدران  انهيار 
سببها   - عيان  شهود  - حسب  احلادثة  حيثيات  الشارع.  إلى  اخلروج  إلى 
أن صاحب الشقة كان بصدد استخدام قارورة الغاز بطريقة سيئة حيث نزع 
صمام الغاز يف حني أن النار مشتعلة باملطبخ، ما أدى إلى حدوث لهب من 
إثَر  البيض،  مستشفى  إلى  نقلوا  اجلرحى  القارورة.  انفجار  يف  تسبب  النار 
إصابتهم بحروق متفاوتة اخلطورة، حالة اثنني منهم وصفت باخلطيره. وقد 
أغراض  مس  الذي  احلريق  إطفاء  يف  املدنية  احلماية  عناصر  تدخل  ساهم 

الشقة وكاد يتسبب يف كارثة كبيرة على كل سكان العمارة. 
نورالدين رحماني

توقيف 200 شخص وحجز 30
 مركبة بسكيكدة

متكنت، ليلة أول أمس، مصالح أمن والية سكيكدة، ويف إطار السهر 
من  أزيد  توقيف  من  الوالية،  اجلزئي يف  املنزلي  الصحي  احلجر  تنفيذ  على 
200 شخص واتخاذ ضدهم التدابير القانونية العقابية، فيما مت حتويل أزيد 
احلروش  القل،  سكيكدة،  من  كل  يف  البلدي  احملشر  على  مركبة   30 من 

وعزابة.
يف  والثابتة  املتحركة  باحلواجز  الوالية  أمن  عناصر  كل  توزيع  مت  فيما 
احلجر  فرض  قصد  االختصاص،  إقليم  داخل  املراقبة  نقاط  من  العشرات 

الصحي املنزلي الذي كان ناجحا يف الوالية.
جمال بوالديس

ينشطون أثناء الحجر الصحي
توقيف جماعة أشرار بسكيكدة 

جنحت، ليلة أول أمس، مصالح أمن والية سكيكدة، يف توقيف جماعة 
أشرار خطيرة تتكون من ثالثة أشخاص، تراوحت أعمارهم ما بني 22 و41 

سنة، بخصوص جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة.
املتورطون الذين يستغلون احلجر الصحي اجلزئي املفروض على املواطنني، 
حيث يشرعون يف استهداف العديد من املنازل واحملالت التجارية يف عاصمة 
الوالية، وسرقة كل ما هو ثمني، حيث تعددت شكاوى الضحايا، ما دفع 
مبصالح األمن املختصة إلى تكثيف التحري واالستعالم ومن ثّم إعداد خطة 
املشهود،  باجلرم  تلبس  فيهم، وهم يف حالة  باملشتبه  اإليقاع  محكمة قصد 
حيث مت حتويلهم على املصلحة للتحقيق معهم، حيث أفضى التحقيق إلى 

استرجاع كمية كبيرة من املسروقات منها مجوهرات وأموال وهواتف نقالة.
جمال بوالديس

إثَر الندرِة الحادة التي تشهدها بنوك الّدم 
الحماية المدنية تطلق حملة وطنية 

للتبرع  بالّدم 
لتبرع  وطنية  تنظيمها حملة  املدنية عن  للحماية  العامة  املديرية  أعلنت 
برنامج مسطر طيلة هذا األسبوع،  وفق  أمس،  يوم  ابتداء من  وهذا  بالدم، 
حيث جاءت اخلطوة بحسب بيان املديرية يف إطار املساهمة يف جهود التضامن 

الوطنية يف مواجهة جائحة فيروس كورونا« كوفيد – 19«. 
الوطني  املستوى  على  املدنية  احلماية  وحدات  كافة  احلملة  ستمس  و 
تأتي كدعم ملختلف اجلهود  العملية  أن  القطاع، مؤكدين  وكافة مستخدمي 
الوطنية التي تهدف ملواجهة هذه األزمة الصحية، وكذا تثمني وترسيخ روح 
التضامن يف املجتمع، عبر مؤسسة احلماية املدنية والتي تعكس مدى روح 
والشعب  الوطن  جتاه  القطاع  منتسبو  بهما  يتحلى  اللذين  واألخوة  التضامن 

اجلزائري.
  كما سيتم خالل هذه العملية مواصلة احلماية املدنية يف حث املواطنني 
على البقاء يف منازلهم واحترام احلجر الصحي، وشروط النظافة بغسل اليدين 
دوريا، دون استثناء تذكير املواطنني بتطبيق التدابير الوقائية فيما يخص البعد 
االجتماعي بتفادي االحتكاك واالقتراب من األشخاص، وترك مسافة أكثر 
من 01 متر بني األشخاص وتفادي التجمعات ألكثر من شخصني، خاصة 

أمام احملالت التجارية وعند اقتناء احلاجيات.
رحمة عمار

صرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، خالل لقاء تلفزيوني ُبثَّ سهرة الخميس المنقضي، بأن 
هناك مخابر تنشط عبر »فايسبوك« تستهدف الجزائر، معتبرا أن التوقيفات األخيرة التي نفذتها مصالح األمن، والتي 

استهدفت ناشري المعلومات المغلوطة عبر »فايسبوك«، هو دفاع عن الجزائر، مضيفا أن الصحفيين الذين ينشرون معلومات 
كاذبة نقال عن »الفايسبوك« ليسوا فوق القانون.

العمومية  احلدائق  فتح  يزال  ما 
جنوبي  احلدائق  بلدية  مستوى  على 
لدى  املخاوف  يثير  سكيكدة  والية 
املشرفني على شؤون الصحة ومكافحة 

وباء كورونا يف الوالية.
حيث ما تزال العديد من احلدائق 
مفتوحة  احلروش  بلدية  مستوى  على 
ساعات  طيلة  املواطنني  جتمعات  أمام 
يساهم  قد  ذلك  أن  مؤكدين  النهار، 
يف انتشار فيروس كورونا، وستكون له 
املنطقة،  سكان  على  وخيمة  عواقب 
العمومي  األمن  مصالح  مطالبني 

بالتدخل لفرض النظام العام، خاصة 
والي  قرار  مع  يتعارض  فتحها  وأن 
مارس   17 يف  املؤرخ   253 رقم  الوالية 
ممارسة  منع  يتضمن  الذي   ،2020
على  للجمهور،  املستقبلة  النشاطات 
تفشي  من  للوقاية  الوالية  مستوى 
ما  كما   .»19 »كوفيد  كورونا  فيروس 
يزال بعض أصحاب محالت األنترنت 
وحتى املقاهي املعزولة ميارسون مهامهم 
وخاصة  سكيكدة،  والية  بلدية  يف 
تقع  التي  املعزولة  املناطق  تلك  يف 
األمن  مصالح  اختصاص  دائرة  خارج 

واحلروش  عزابة  من  كل  يف  العمومي 
وحتى يف قرى املصيف القلي.

و كان رئيس دائرة احلروش، عثمان 
أول  اجتماعه  أثناء  أكد  قد  جفافلية، 
أمس مع األجهزة األمنية على ضرورة 
الضرب بيد من حديد من اجل تطبيق 
احلدائق  تلك  بغلق  وأمر  القانون، 
بكثرة  منتشرة  هي  التي  العمومية 
تستقطب  حيث  احلروش،  بلدية  يف 
اخلوف  وسط  العائالت  من  العشرات 

من انتشار الوباء.
جمال بوالديس

 ُيخشى أن تتحول إلى بؤر للوباء
تواصل فتــح الحدائــق العموميـــة ُينـذر بكارثة في الحروش



ف سليم

ليلة  تعرضوا  الشرطة  رجال  وكان 
أثناء  باحلجارة  للرشق  الفارط  اإلثنني 
رفضوا  حيث  ليال  املنزلي  احلجر  فترة 
العديد  توقيف  ليتم  الصحي  احلجر 
منهم وتقدميهم العدالة مع توقيف مروج 
الفايسبوك  عبر  حتريضي  فيديو  شريط 
خرق  قضية  يتضمن  السجن  وايداعه 

الصحي  احلجر  اجرامية  مجموعة 
وإعتدائها على قوات الشرطة.

الطارف  امن  ملصالح  منشور  وكان 
املعزولة  احلادثة  إثر  على  أنه  أكد:« 
التي شهدها احد احياء مدينة الدرعان 
احلجز  اجراءات  مخالفة  يف  ومتمثلة 
السلطات  طرف  من  املتخذ  الصحي 
العمومية للوقاية واحلد من انتشار وباء 
فيروس كورونا من طرف مجموعة من 

على  وإعتدائهم  العدلية  السواق  ذوي 
تطبيقه  على  الساهرة  الشرطة  عناصر 
نعبر عن شكرنا سكان مدينة الدرعان 
ما  على  عامة  الطارف  ووالية  خاصة 
ملسناه من مساندة وتضامن من قبلهم 
الكامل  استيائهم  عن  ايضا  معبرين 
مسؤولة  الغير  التصرفات  هذه  عن 
بوعي سكان  باي صلة  والتي ال متت 

والية الطارف«.

تبسة  والية  أمن  مصالح  أوقفت 
احلجر  إجراءات  خالفوا  شخصا   48
تبسة  والية  على  اجلزئي  الصحي 
ضد  مخالفات   3 حترير  الى  باإلضافة 
مت وضع  األجرة كما  أصحاب سيارات 
يومني  بعد  وهذا  احملشر،  يف  سيارة   12
كل  على  الصحي  احلجر  إعالن  من 
املكلف  كشف  و  الوطن.  واليات 
حمانة  للشرطة  األول  املالزم  باإلعالم 
حسني أن الوالية قد سجلت منذ بداية 
 121 الوالية مراقبة  احلجر اجلزئي على 
شخص لم يحترموا كل ما تعلق باحلجر 
منهم 48 شخص محل إجراء قضائي، 

كما مت مراقبة حوالي 60 مركبة مت وضع 
منها 12 مركبة يف احملشر، مع تسجيل 
األجرة،  بسيارات  تتعلق  مخالفات   3
العامة  املديرية  جهود  يف إطار  وهذا 
وباء  تفشي  من  للحد  الوطني  لألمن 
التي  الوقائية  التدابير  وكذا  كورونا، 
غرار  على  العليا  السلطات  بها  أمرت 
الصحي  احلجر  تبسة حتت  والية  وضع 
اجلزئي منذ اخلامس من الشهر اجلاري، 
خطة  األمنية  املصلحة  وضعت  أين 
غرار  على  اإلجراء  بهذا  خاصة  أمنية 
منع التجول سواء للراجلني أو الراكبني 
من الساعة السابعة مساءا إلى السابعة 

الرخص  أصحاب  باستثناء  صباحا 
االستثنائية،

و أَضاف ذات املصدر أن مجهودات 
من  متواصلة  بالوالية  األمن  مصالح 
خالل خالل تواجد عناصرها يف امليدان 
من  التي  املخالفات  لكل  حد  لوضع 
شأنها تكون خطرا على الصحة العامة، 
داعيا املواطنني إلى االلتزام باإلجراءات 
هذا  انتشار  ملنع  الوقائية  والتدابير 
تسجيل  بعد  خاصة  اخلطير  الفيروس 
الوالية لست )6( حاالت إصابة بهذا 

الفيروس.
فيروز رحال

عنابة 
جمعية التنمية بـ »الصرول« تواصل 

حمالتها  التحسيسية 
فعاليات  مختلف  مع  بالتنسيق  الصرول  التنمية حلي  تواصل جمعية 
التوعية  عمليات  البلدي  الشعبي  املجلس  ئيس  ور  املدني  للمجتمع 
والتحسيس من خطورة تفشي فيروس كورونا يف ظل تزايد عدد املصابني 

يوميا يف اجلزائر.
وحسب رئيس اجلمعيه« رشيد عويسي« أمس أن اجلمعية تعمل على 
جتنيد املتطوعني للتحسيس يف اوساط سكان احلي من اجل االلتزام بتدابير 
املنازل  التزام  ضرورة  على  العمل  خالل  من  الفيروس  تفشي  من  الوقاية 
املشاركات  عن  فضال  كورونا  من  للوقاية  االحترازية  باالجراءات  والتقيد 
املنظمة  غرار  على  املدني  املجتمع  رفقة  التطوعية  العمليات  جميع  يف 
املسلمني وغيرها  العلماء  االنسان وجمعية رجاء وجمعية  الوطنية حلقوق 
متاشيا مع دعوات اجلهات  أبناء احلي وذلك  واخليرين من  من اجلمعيات 
الى  والتحسيس  التوعية  عمليات  يف  للمساهمة  املدني  للمجتمع  املعنية 
املواطنني  التزام  أهمية  على  مؤكدا  الفيروس،  تفشي  على  القضاء  غاية 
بالتدابير االحترازية خاصة يف هذه االيام مثمنل الدور الدي تقوم له مصالح 
الدرك الوطني بالبوني من خالل عمليات التوعية وتامني مختلف العمليات 

التضامتية لفائدة سكان احلي.
ف سليم

عمليات تعقيم واسعة تشهدها أحياء البوني
حتت  بعنابة  الوالئي  املكتب  الوطني  للتضامن  الوفاء  جمعية  تواصل 
إشراف »محمد دخية« األمني الوالئي للجمعية حمالت التعقيم البرمجة 
البلدي  البوني  لبلدية  الشعبي  املجلس  رئيس  مع  بالتنسيق  اجلمعية  من 
حيث قامت اجلمعية أول أمس بحملة تعقيم يف حي )سيدي سالم( أين 
مت تعقيم العديد من الساحات واملرافق على غرار مركز البريد القدمي، مركز 
الفرقة اجلهوية للتحري حول الهجرة  البريد اجلديد، مركز الشرطة، مركز 
الغير شرعية، العيادة اجلوارية املتعددة اخلدمات، املخابر، وجهات احملالت، 
الشوارع الرئيسة سيدي سالم، والسوق أين لقت هذه اخلرجة إستحسان 
املواطنني يف هذا احلي. واحلمالت التحسيسية والتعقيم ستتواصل بحسب 
اجلمعية يف عده االيام يف احياء ببلدية البوني حي واد النيل، حي البركة 
الزرقة، عني جبارة، حجر الديس.ويف سياق متصل وبناءا على التعليمة 
الصادرة من طرف الوزير االول املتضمنة تأطير السكان يف اطار الوقاية من 
انشاء جلان  املتضمن  البوني  لبلدية  البلدي  القرار  وبناءا على  كورونا  وباء 
ملكتب  الوالئي  االمني  تعني  مت  األحياء  وتنظيم  لتأطير  واملرافقة  املساعدة 
عنابة جلمعية الوفاء وبعض املنخرطني باملكتب من اجل احصاء العائالت 
املعوزة واملساهمة يف توزيع املساعدات التي ستقدم لهده األسر وهذا على 

مستوى بلدية البوني موازاة مع انتشار فيروس كورونا.
ف سليم

امرأة تضع مولودها داخل سيارة إسعاف 

االسبوع  نهاية  بعنابة  املدنية  للحماية  الرئيسية  الوحدة  أعوان  تدخل 
الوالدة داخل سيارة  امرأة يف حالة والدة، حيث متت عملية  نقل  ألجل 

االسعاف يف ظروف جيدة.
وحسب مصادر خلية اإلعالم واالتصال ملديرية احلماية املدنية بعنابة 
فان األم واملولود يتواجدان يف صحة جيدة حيث نقال من طرف احلماية 

املدنية الى مستشفى طب النساء والتوليد عبد اهلل نواوريةبالبوني.
ورواد  املواطنني  من  كبيرة  إشادة  املدنية  احلماية  اعوان  تدخل  ولقي 
شبكات التواصل االجتماعي الدين عبروا عن تقديرهم ملجهودات رجال 
احلماية املدنية يف تقدمي االسعافات واالجالء الصحي للحوامل واملرضى 
يف هذا الوضع الراهن الدي تعيشه البالد بتفشي فيروس كورونا املستجد.

ف سليم
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أخبار الداخل

حي نشَر تسجيال على فيسبوك يوثُق خرق مجموعة إجرامية الحجَر الصِّ

ِج َشريط ِفيديو َتحريضّي  إيداُع مروِّ
ارف الحبَس  بالطَّ

توقيف 48 شخصا خالفوا إجراَء الحجر الصحي

والري  املائية  املوارد  كشف مدير 
لوالية تبّسة »احلسني زكي بن الشيخ« 
عن البرنامج املسطر يف إطار استراتيجية 
التي  االستثنائية  الظروف  يف  القطاع 
وباء  يخص  فيما  ككل  البالد  تعرفها 
مخططا  سطر  حيث  املستجد،  كورونا 
بلديات  كل  تزويد  يخص  فيما 
وأهمها  للشرب،  الصالح  باملاء  الوالية 
يف  فادح  نقص  تعرف  التي  البلديات 
وبئر  الشريعة  منها  احليوية  املادة  هذه 

مقدم.
و أكد املدير أنه يجري حاليا تدعيم 
بصفة  البلديات  هذه  أحياء  بعض 
من  الّصهاريج،  طريق  عن  استثنائية 
 10 توفير عشر شاحنات بسعة  خالل 
لتر مكّعب لكل شاحنة كمرحلة أولى 
واحلمامات  الشريعة  بلديات  من  كل 
العمليات  إطار  يف  وهذا  مقدم،  وبشر 
التضامنية التي يقوم بها القطاع وطنيا 

تطبيقا  للمياه  اجلزائرية  مع  بالتنسيق 
ووزير  اجلمهورية  رئيس  لتعليمات 
محول  تأهيل  انتظار  يف  املائية،  املوارد 
» أم خالد » بخدمة 40 ل/ثا، ويفيد 
بتسخير الوالي ألربعة تنقيبات جديدة 
تعبئة  تعرف  والتي  الّشريعة  ببلدية 
أكثر من 12/14ل يف الثانية من شانها 

تزويد السكان باملياه يف منازلهم
فيما  أنه  املصدر  ذات  أضاف  و 
يخص باقي البلديات فلم يتم تسجيل 
أي تذبذب يف عمليات التوزيع، سوى 
نتيجة  التموين  االنقطاعات يف  بعض 
ضعف التيار الكهربائي بسبب تساقط 
األمطار يف األيام الفارطة، مؤكدا على 
من  اخلدمة  لتحسني  جار  العمل  أن 
املادية  االمكانيات  استثمار  خالل 

والبشرية. 
ويوضح السيد املدير أنه يوجد عمل 
تضامني على مستوى اجلزائرية للمياه 

من طرف املتعاملني االقتصاديني حيث 
مستوى  على  مائية  خزانات  وضع  مت 
فيها  للتصرف  للوالية  األزمة  خلية 
حسب الطلب لبعض األماكن املعروفة 
الصاحلة  املياه  يف  ندرة  تعرف  والتي 
من  أكثر  تسخير  خالل  من  للشرب، 
لتر،   1000 بسعة  مائي  خزان   30
املهندسني  توزيع  بعملية  القطاع  كما 
البلديات  مستوى  على  والتقنيني 
للتحكم أكثر يف التوزيع للمياه وخاصة 

يف هذه املرحلة احلساسة.
قطاعه  مساهمة  عن  أيضا  وأكد 
 19  - كوفيد   « مكافحة  جهود  يف 
التطهير  عمليات  يف  باملشاركة   ،«
املواطنني  باملناسبة  ويدعو  والّتعقيم، 
من  الصارمة  بالتعليمات  االلتزام  إلى 
باملكوث يف منازلهم،  الوصية  اجلهات 

ملا تقتضيه هذه الظروف االستثنائّية.
فيروز رحال

تبسة 
برنامج استعجالي لتزويد سكان الشريعة بالماء الشروب

أعلن أمن والية الطارف، يوم أمس، عن تمكنه من توقيف وإيداع السجن جميع األشخاص المخالفين للحجر الصحي، الذين 
كان جلهم مسبوقين قضائيا، كما أوقفت المصالح ذاتها المعتدين على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم بأحد أحياء مدينة 

الدرعان مع حجز أسلحة بيضاء من أحجام وأنواع مختلفة.

بوعريريج  برج  والية  والي  أعطى 
مركز  انطالق  إشارة  مالك  بن  محمد 
انتشار  ُبغية جتنب  بريدي متنقل وذلك 
للموظفني  والسماح  كورونا  فيروس 
بتقاضي أجورهم يف ظروف صحية آمنة 
نظرا  البريد  شبابيك  الى  التنقل  وعدم 

للظرف الصحي الراهن. 

واملجهز  املتنقل،  البريدي  املركز 
سيكون  االتصال  وتقنيات  اللوازم  بكل 
غرار  على  املسخرة  للفئات  مخصصا 
السلك  وكذا  والنظافة  الصحة  موظفي 
سيتسنى  بحيث  واملتطوعني،  األمني 
لهم قضاء مصاحلهم من البريد من دفع 
أو سحب لألموال من أمام أماكن عملهم 

أثناء انشغالهم دون احلاجة للتنقل ملراكز 
وأن كل من سبق ذكره  البريد، خاصة 
للعمل  وقصوى  دائمة  تأهب  حالة  يف 
يف محاربة فيروس كورونا، يف انتظار ان 
يتنقل هذا املكتب احملمول على شاحنة 

خاصة إلى 34 بلدية. 
صفاء كوثر بوعريسة

برج بوعريريج
 مكتب بريد متنقل لتفادي انتشار الوباء
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منها 460 سريرا موجودة بالمؤسسات الفندقية 

حي  تخصيُص 2850 سريًرا للعزِل الصِّ
بسيدي  بلعَباس

رفيق.ف

الشأن فقد خصصت مديرية  و يف هذا 
عبر  موزعة  سريرا   98 والسكان  الصحة 
القادر  »عبد  اجلامعي  االستشفائي  املركز 
حساني« واملؤسسة االستشفائية لألمراض 
العقلية وأربع مؤسسات عمومية استشفائية 
وتالغوسفيزف  بلعباس  سيدي  من  بكل 
مؤسسات   7 جانب  إلى  باديس  وبن 
توفير  مت  .كما  اجلوارية  للصحة  عمومية 
السياحة  مديرية  طرف  من  سريرا   460
الفندقية  املؤسسات  موزعة ما بني مختلف 
 100 توفير  جانب  إلى  الوالية  بعاصمة 
الفالحية  املصالح  مديرية  طرف  من  سرير 
على مستوى املعهد اجلهوي للفالحة و480 
سرير من طرف مديرية النشاط االجتماعي 
الطبية  املراكز  على مستوى مختلف  وذلك 
األشخاص  ودار  لها  التابعة  البيداغوجية 
املسنني العطوش ومدرسة األطفال املعاقني 
السياق  ذات  يف  املاء.ومت  برأس  سمعيا 

توفير 1200 سرير من طرف مديرية التربية 
جانب  إلى  الثانويات  مختلف  عبر  موزعة 
300 سرير مت تخصيصها من طرف مديرية 
مختلف  عبر  املهنيني  والتعليم  التكوين 
مراكز التكوين املهني و216 سرير مخصصة 
على  والرياضة  الشباب  مديرية  طرف  من 
واملدرسة  الشباب  ودور  بيوت  مستوى 
الرياضية.ودائما  النخب  للتجمع  اجلهوية 

ملكافحة  االحترازية  اإلجراءات  إطار  يف 
جندت  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
مديرية الصحة لوالية سيدي بلعباس 551 
طبيب و1337 ممرض إلى جانب توفير 46 
سيارة إسعاف يف حني خصصت من جهتها 
مديرية مصالح احلماية املدنية 7 أطباء و31 

سيارة إسعاف.

لوالية  االجتماعي  النشاط  مديرية  دعت 
بجاية، إلى تأطير مختلف العمليات التضامنية 
لضمان  اجلزائري  األحمر  الهالل  لواء  حتت 
حتكم ناجع ودقيق يف العملية ومنح املساعدات 
اإلنفرداية  عن  بعيدا  احلقيقيني  ملستحقيها 
النشاط  مدير  أكد  التوزيع.  يف  والعشوائية 
صالح »على  اهلل  اإلجتماعي،السيد« بوعبد 
التضامنية  العمليات  تنظيم  يف  التأطير  أهمية 
الصحية  األزمة  تطور  مع  وتيرتها  ازدادت  التي 
واحلركة  املدني  املجتمع  دعا  حيث  احلالية، 
اجلمعوية وكذا احملسنني إلى جتميع املساعدات 

يف مكان واحد لتسهل عملية توزيعها، محذرا 
من العمل اإلنفرادي والعشوائي الذي يؤدي، 
للشخص  اإلستفادة  ازدواجية  إلى  بحسبه، 
على  أكد  أخرى.كما  وحرمان جهات  الواحد 
يتعلق  فيما  اجلهود،خاصة  تنسيق  ضرورة 
جلان  دور  تفعيل  خالل  من  اجلواري  بالعمل 
العائالت  إحصاء  شأنها  من  التي  األحياء 
املعوزة وذات الدخل اليومي احملدود، باعتبار أن 
ومساعدة  إحصاء  يف  يكمن  احلالي  اإلنشغال 
حقيقية،  ضائقة  تعيش  التي  العائالت  هذه 
احلجر. جراء  اليومي  دخلها  توقف  أن  بعد 

احلالي  العمل  أن  املتحدث،  ذات  وأضاف 
حتصي  التي  رمضان  شهر  بطاقية  على  يعتمد 
امليدان  معوزة،لكن  عائلة  ألف   60 حوالي 
إضافية،يتم  مساعدة  ألف   170 يتطلب 
حتضيرها لتكون جاهزة ألي طارئ. األمر الذي 
دفع باملديرية املذكورة إلى إطالق عملية واسعة 
اليومي والتي  الدخل  العائالت ذات  إلحصاء 
على  للمساعدة،إستنادا  ماسة  بحاجة  هي 
اخلريطة اإلجتماعية التي أعدتها وكالة التنمية 

اإلجتماعية.
بـــلقاسم.ج

خصصت والية سيدي بلعباس، في إطار اإلجراءات االحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، 2854 سريرا للعزل الصحي، إذا 
اقتضت الضرورة، للحاالت المصابة أو المشتبه فيها، موزعة على مختلف هيئات القطاعين العام والخاص، حيث تم توفير كافة الضروريات 

على غرار الطاقم الطبي وشبه الطبي واألجهزة الطبية.

بجاية
تكفل بأصحاب المهن الحرة تخفيفا من تداعيات الحجر الصحي

بجاية
حجز 20 مركبة و 47 دراجة خالف 

أصحابها إجراَء الحجر 
املادية  اإلمكانيات  كافة  بجاية  والية  أمن  مصالح  سخرت 
تسطيره والهادف  مت  املخطط األمني الذي  لتنفيذ  والبشرية 
تطبيق  إطار  يف  وذلك  كورونا،  وباء  إنتشار  من  احلد  إلى 
سجلت  وقد  اجلزئي.  الصحي  باحلجر  اإلجراءات األمنية اخلاصة 
مصالح امن والية بجاية عدة مخالفات متعلقة بعدم التقيد مبواقيت 
التنفيذ،حيث أحصت  حيز  دخوله  منذ  اجلزئي  الصحي  احلجر 
الدوريات  من 05 إلى 08 أفريل 2020 عبر  املمتدة  الفترة  خالل 
إختصاص األمن الوطني  بإقليم  املراقبة  ونقاط  والراكبة  الراجلة 
إيقاف 345 شخص  مت  إثرها  من 1141 شخص،على  أكثر  مراقبة 
اجلزئي،  الصحي  احلجز  إجراءات  قضائي ملخالفتهم  إجراء  محل 
يف  وضع 29 مركبة  مت  من 922 مركبة،أين  أكثر  مراقبة  مت  كما 
احلجر  ملواقيت  املخالفة  النارية  الدراجات  بخصوص  أما  احملشر، 
الصحي اجلزئي فقد مت تسجيل مراقبة 62 دراجة نارية على إثرها مت 
حتويل 47 دراجة إلى احملشر، كما مت تسجيل 12 حالة للتجمع ألكثر 
من شخصني، و11 حالة لعدم اإللتزام مبسافة األمان،أما بخصوص 
بإستعمال  واملباني  العمومية  الساحات  لتطهير  املنجزة  العمليات 
للشرطة وإجناز 17 عملية  تسخير 05 آليات  مت  فقد  الشرطة  آليات 
خلدمة  مجندة  الشرطة  مصالح  والطرقات.وتبقى  للشوارع  تطهير 
الوطن واملواطن وتدعوه لضرورة اإللتزام والتقيد بالنصائح والتعليمات 
املقدمة مع قضاء حاجياتهم وضرورياتهم قبل فترات احلجز اجلزئي 
املقررة من الساعة الثالثة مساءا إلى غاية السابعة صباحا، لتفادي 
الوقوع حتت طائلة تطبيق القانون جراء خرق إجراءات احلجر، وهذا 
الشرطة مجندة  تبقى مصالح  كورونا،كما  فيروس  إنتشار  من  للحد 
خلدمة املواطنني وتنوه بدوره الفعال من خالل التبليغ عن التجمعات 
اخلضراء 1548 وخط  األرقام  طريق  عن  املشبوهة  التحركات  أو 

النجدة 17 وكذا الرقم 104.
بـــلقاسم.ج

تسجيُل استقرار في أسعار الخضر والفواكه
والية  بأسواق  والفواكه  اخلضروات  مختلف  أسعار  شهدت 
بجاية،استقرارا ملحوظا لم تشهده من قبل، وهذا عقب إجراءات 
مع  بالتنسيق  للوالية  التجارة  مديرية  مصالح  اتخذتها  التي  الرقابة 
استقرار األسعار  املضاربني،وبالتالي ضمان  لردع  األمنية،  اجلهات 
انتشار  اجلزائر. بسبب  بها  متر  التي  الصعبة  األيام  هذه  يف  خاصة 
فيروس »كورونا«.يف جولة استطالعية قامت بها »أخبار الوطن«إلى 
بوالية  والفواكه  اخلضر  ببيع  اخلاصة  التجارية  احملالت  بعض 
بجابة،على غرار تلك املتواجدة باميزور والقصر غرب الوالية لرصد 
الواسع،  االستهالك  ذات  منها  خاصة  اخلضروات  بعض  أسعار 
تراجعا  التي شهدت  البطاطا  استقرار يف األسعار على غرار  لوحظ 
كبيرا يف مختلف األسواق، بعدما تراوح ثمنها مؤخرا ما بني 70 إلى 
90 دج للكيلوغرام الواحد، حيث انخفض سعرها لتتراوح ما بني 
35 دج و40 دج حسب النوعية، األمر الذي استحسنه العديد من 
التقيناهم، كما شهدت أسعار باقي اخلضروات  املستهلكني الذين 
األخرى تراجعا نسبيا على غرار الفلفل احلار والطرشي اللذين نزال 

إلى 110 دج، الطماطم التي نزل سعرها إلى 95 دج.
بـــلقاسم.ج

بومرداس
حجز 17 قنطارا من مادة السميد 
 17 يفوق  ما  حجز  من  مؤخرا،  بومرداس،  والية  أمن  متكن 
الوالية،  بعاصمة  يقع  محل  مستوى  على  السميد  مادة  من  قنطار 
كان صاحب احملل يبيعها بأسعار مرتفعة، وحتديدا بــسعر 700 دج 

للكيس الواحد من وزن 10 كلغ.
وحسب بيان ألمن الوالية، فإن عملية احلجز جاءت بناء على 
اخلطوط  عبر  الوالية،  أمن  مصالح  لدى  وردت  مؤكدة  معلومات 
ببيع  التجار  أحد  قيام  مفادها  املواطنني،  1548 من طرف  اخلضراء 
مادة السميد للكيس الواحد 10 كلغ مببلغ مالي خيالي قدره 700 
لبومرداس  الثاني  احلضري  األمن  مصالح  تنقلت  إثرها  على  دج، 
التاجر  وضبط  املعلومة  من  تأكدت  أين  املكان،  عني  إلى  مباشرة 
على مستوى حي 11 ديسمبر 1960 الواقع بعاصمة الوالية يف حالة 
تلبس، ليتم حجز على إثرها كمية معتبرة من مادة السميد قدرت 
بــ1710 كلغ، بالتنسيق مع مديرية التجارة لوالية بومرداس، ليتم 
حتويل املعني باألمر إلى املصلحة الستكمال اإلجراءات القانونية، 
وتطبيق  الفوترة  وعدم  التجاري  الغش  السوق،  يف  املضاربة  بتهمة 

ممارسات غير شرعية وعدم اإلعالم باألسعار.
سميرة مزاري

معسكر  شباب  من  مجموعة  بادرت 
للمؤسسات  املساعدة  بتقدمي  وخياطيني 
أجل  من  الطبية،  والطواقم  االستشفائية 
مواجهة داء كورونا يف هذه الفترة، التي تعرف 
استعماال كبيرا لوسائل الوقاية من هذا الداء؛ 
يتم  التي  الطبية  الكمامات  ندرة  إن  حيث 
استعمالها كثيرا من قبل األطباء ومستخدمي 

الصحة العمومية.
البلدي«  الشعبي  املجلس  برئيس  دفعت 

من  العديد  إطالق  إلى  العامري«  احمد  سيد 
االقتصاديني  باملتعاملني  لالستنجاد  املبادرات 
وورشات اخلياطة من أجل توفير هذه الكمامات 
هذا  تفشي  وتفادي  الالزمة،  بالكميات 
هؤالء  مبادرة  تدخل  السكان  أكثر وسط  الداء 
الشباب يف إطار تقدمي املساعدة الالزمة لألطباء 
من  الوالية  مستشفيات  مبختلف  املتواجدين 
الواقي  ولباس  الكمامات  هذه  صناعة  خالل 
حيث مت صناعة ما ال يقل عن 15الف كمامة 

 500 صنع  الى  باالضافة  اآلن،  حد  الى 
معسكر  بلدية  مخابر  يف  وتعقم  لباس واقي 
املعنية  املصالح  ُوزعت على  عاملية  معايير  وفق 
أن  خاصة  أخرى،  كميات  صناعة  انتظار  يف 
هذه األقنعة لها صالحية يوم واحد فقط، وهو 
ما يتطلب جتديدها من أجل مواجهة احلاالت 

املصابة بداء كورونا.
بلعالم بهيجة

معسكر 
شباب ينتجون كمامات طبيبة وألبسة واقية

سيدي  والية  بأمن  الشرطة  قوات  متكنت 
من  اللحوم  من  معتبرة  كمية  حجز  من  بلعباس 
مفرومة(   - حمراء   – )بيضاء  األنواع  مختلف 
كانت موجهة لغرض املتاجرة فيها والتي بلغت يف 
مجموعها 770 كلغ الكمية مت حجزها بعد القيام 
املصلحة الوالئية لألمن العمومي بعمليات مراقبة 
رفقة عناصر املكتب البلدي حلفظ الصحة والتي 
املختصة  التجارية  احملالت  من  العديد  شملت 

العديد  ) قصابات( على مستوى  اللحوم  بيع  يف 
حجز  مت  حيث  بلعباس  سيدي  مدينة  نقاط  من 
كميات متفاوتة من اللحوم مبختلف أنواعها التي 
بلغت يف مجموعها 770 كلغ منها 90 كلغ غير 
إتالفها، يف حني  مت  البشري  صاحلة لالستهالك 
بلغت  البيضاء  اللحوم  من  أخرى  كمية  مت حجز 
على  محملة  كانت  كلغ   680 مجموعها  يف 
النقل  احلفظ،  شروط  على  تتوفر  ال  مركبة  منت 

والنظافة ويف ظروف صحية غير مناسبة من شأنها 
إحلاق أضرار بصحة املستهلك هذه العملية تدخل 
يف إطار تشديد الرقابة على عمليات نقل وتسويق 
السريعة  الغذائية  واملواد  أنواعها  مبختلف  اللحوم 
أمن والية سيدي  تباشرها مصالح  التي  التلف، 
وسالمة  العامة  الصحة  على  حفاظا  بلعباس 

املستهلكني. 
رفيق.ف

سيدي بلعباس
حجز 07 قناطير من اللحوم الفاسدة
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أخبار السر ايا

 يبدو أن اللغط كثر في كواليس وأروقة اتحاد الكتاب 
الجزائريين، الذي يترأسه يوسف شقرة؛ إذ  انتفض الشاعر 

عادل صياد  المترشح لرئاسة اتحاد الكتاب الجزائريين، 
واصفا شقرة بمنتحل صفة كاتب. وليته وقف عند هذا 

التوصيفن بل راح يقول إن هذا رئيس االتحاد منذ استيالئه 
على الهيئة: »صار االتحاد روضة أطفال مترّبصين في 

الكتابة، »بهدلوا« بنا وبالبالد، وجعلونا عّرة بين األمم«. 
فأي أفق لهذا الجدل الحاصل بين صفوة االتحاد وكتابه؟!

توفي، أمس، بالعاصمة السورية، دمشق، الفنان 
الفلسطيني القدير، عبد الرحمن القاسم، عن 

عمر ناهز الـ78 عاما، وبعيًدا عن مسقط رأسه 
صفورية بعد رحلة حافلة بالعطاء، في المسرح 

والتلفزيون والسينما.
ولد الراحل في قرية صفورية عام 1942 شمال 
فلسطين، ولم يكمل عامه السادس حتى اكتوى 

بنيران النكبة التي جعلته الجئا في لبنان، أوال ثم 
لينتقل للعيش في سوريا.

 ودخل الفقيد العناية المركزة منذ ما يقارب الـ20 
يوًما، لمعناته من نقص في األوكسجين وتعب في 
عضلة القلب، وكذلك إصابته بماء في الرئتين مما 

تسبب له بضيق في التنفس.

في رسالة سرية رسمية مسربة من سفير الكويت في جمهورية 
الوس، تحمل تاريخ 20 فبراير الماضي،  تأكد قرار استخدام 

)Favipiravir( لعالج »كورونا«. وجاء في الرسالة أن العقار 
هذا يفسر سرعة القضاء على المرض في الصين واليابان التي 
لم تسجل إال 54 حالة وفاة، باإلضافة إلى أن ألمانيا تستعمل 

مضاد الفيروسات )Favipiravir(، وقد نجحت - لحد اآلن - في 
تخفيض نسبة الوفيات إلى أقل من 0،4 %

 كمثال آخر استعملته الكويت والمملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة،  ونجحت هذه البلدان نجاًحا كبيًرا في 

الحد من الوفيات.
)Favipiravir( عقار يأخذ في شكل أقراص وهو دواء ذو آلية 
عمل مختلفة عن تلك الموجودة في األدوية المضادة للفيروسات، 

وفعالة ضد جميع أنواع فيروسات اإلنفلونزا البشرية A وB و
C في المختبر، ويقهر مجموعة واسعة من مضادات النشاط 

الفيروسي ضد سالالت فيروس األنفلونزا المختلفة بما في ذلك 
فيروسات الطيور والخنازير.

وجه المدير الفني لفريق لاير مدريد اإلسباني، زين الدين زيدان 
ذو األصول الجزائرية، ِهبًة تضامنا مع الجزائريين لمواجهة 
وباء فيروس كورونا الُمستجد »كوفيد - 19«. تمثلت هبة 

الرياضي المشهور في عتاد خاص باالستعجاالت وآخر لإلنعاش 
)أسرة إنعاش، أجهزة تخطيط القلب، أجهزة شفط المخاط 

من الرئتين، أجهزة قياس وتحكم في األكسجين، أجهزة حقن 
أوتوماتيكي، أجهزة تنفس اصطناعي ثابتة وأجهزة تنفس 

اصطناعي متحركة(.  وبهذا الفعل، أثبت زيدان أن انتماءه لبلده 
األم لم تنل منه السنون أو المسافات، ليبقى قلبه النابض جزائريا 

تحرك لهفا على وطنه ساعة الشدة. 

نصح الدكتور »أنتوني فاوتشي«، عضو فريق 
مكافحة فيروس كورونا في البيت األبيض، 
األميركيين باستخالص بعض الدروس من 
تفشي الوباء والحفاظ عليها حتى بعد األزمة.

وقال »فاوتشي«، في حديث عبر »بودكاست« 
لصحيفة »وول ستريت جورنال«، إن أحد 

الدروس المستخلصة من تفشي جائحة »كوفيد 
– 19« هو اكتساب عادة غسل اليدين دائما.

وأضاف قائاًل: »األمر اآلخر هو ال تصافح بعد 
اآلن على اإلطالق. ال أعتقد أنه يجب علينا 

المصافحة مرة أخرى، لنكون صادقين«.

وفاة الفنان الفلسطيني القدير عبد الرحمان أبو القاسم

ُمرافقكم في الَجاِئحة

ال مصافحَة بعد اآلن!

لغٌط في 
روضٌة 
الُكّتاِب!

 »Favipiravir« الـ
..إكسيُر الَحياة؟

فرضت جائحة كورونا على العالم الحجر الصحي 
والمنزلي، وبالتالي  التعلم والتكوين عن بعد، 
وهو التدبير الذي  جنح  إليه موقع »أندبندنت 

عربية« اإللكتروني لكسر العزلة ومرافقة الناس 
في بيوتهم، حيث عمد الموقع إلى تقديم دورة 
تدريبية مجانية في الصحافة عبر اإلنترنت، 

تتضمن خمس محاضرات يلقيها متخصصون في  
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.

بالدي..وإن ِغبُت عزيزٌةبالدي..وإن ِغبُت عزيزٌة
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»أخبار الوطن« ترافق أعوان األمن أثناء سهرهم على تطبيقه 

ترحيب واسع والتزاٌم بالحجر الصحي 
الجزئي في اليزي

براهيم مالك

 شوارع خالية 
اجلزئي  احلجر  توقيت  دخول  قبل  دقائق  عشر   
النقاط  الى  األمن  مصالح  رفقت  الوجهة  كانت 
نحوى  وبالتحديد  لساكنة  واكتظاظ  نشاطا  األكثر 
املدينة.  ومدخل  مسكن   195 وحي  بوشاش  محور 
كلها نقاط كثيرا ما تشهد حركية واسعة ونشاط كبير 
من  دقائق  قبيل  األصابع  على  تعد  بفئة  التقينا  اين 
ارتياحها  مدى  أعربت عن  اين  احلجر  توقيت  دخول 
فور صدور هذا القرار مؤكدين على التزامهم به لكونه 
ضرورة ومطلب شعبي لضمان سالمة اجلميع من هذا 
وقت  دخول  وفور  الكل.  على  املستعصي  الفيروس 
املارة  من  خالية  املدينة  شوارع  بدت  اجلزئي  احلجر 
مشهد  مغلقة يف  واسواق  ومحالت  املركبات  وحركة 
غير مالوف وغير معتاد مبحور الدوران بن عمر اين بدت 
قد  القرار  تطبيق  من  الثالث  يومها  يف  املدينة  شوارع 
لقي استجابة كبيرة داللة على الوعي الكبير بخطورة 
اجلائحة خاصة بعد وضع تشكيالت أمنية ثابته على 
محاور الدوران ومتحركة بني شوارع والطرق الرئيسة يف 
عديد النقاط على تراب بلدية اليزي يف االيام األولى 
من احلجر اجلزئي لغرض التنبيه والتحسيس والتعبيئة 
للمواطن ومنع التنقالت والتجمعات باستثناء حاملي 
التراخيص من اجل تطبيق اإلجراء املتخذ للحد من 

وباء كوفيد 19. 

 استجابة واسعة 
العامة  والعالقات  االتصال  مكتب  رئيس  أكد   
أخبار  ل  حديثه  يف  مختار  قنون  املالزم  الوالية  بآمن 
املتخذ  لالجراء  املواطنني  استجابة  نسبة  ان  الوطن 
انتشار  لتفادي  الوالية  إعالن احلجر اجلزئي على  فور 
األحد  التنفيذ  حيز  دخل  الذي   19 كوفيد  فايروس 
اليوم  ففي  جدا  مقبول  تصاعدي  منحى  يف  املاضي 

داللة  للوضع  خروقات  ايت  تسجيل  يتم  لم  الثالث 
الكبير قبيل تطبيق  والوعي  الواسعة  على االستجابة 
التحسيسية  للحمالت  ايجابيا  ومؤشرا  اإلجراء 
االن  بثمارها  أتت  التي  الوالية  عبر  املصالح  ملختلف 
ويضيف ذات املسئول ان مصالح االمن لغرض تدعيم 
واستحسانهم  للمواطنني  الواسعة  االستجابة  هاته 
عملياته  تواصل  بالوالية  األمن  مصالح  لإلجراء 
الدورية ونشر عناصرها يف مختلف النقاط على اقليم 
االختصاص من اجل مراقبة وتفتيش رخص تنقالت 
توقيت  خالل  مشاة  او  بالسيارات  سواء  األشخاص 
وجود  واملساعدة  العون  يد  تقدميهم  مع  اجلزئي  احلجر 
حاالت تستوجب تدخل مصالح االمن لضرورة. ويف 
ذات السياق عبر املواطنني عن مدى ارتياحهم الكبير 
على  مؤكدين  واألمنية  العمومية  السلطات  ملجهود 
والشروط  الوقائية  اإلجراءات  لتطبيق  التام  حرصهم 
اجلائحة  من  اجلميع  وسالمة  امن  لضمان  الالزمة 

وكبح انتشارها على تراب الوالية. 

  مخطط أمني محكم
عبر  امنيا  مخططا  الوالية  امن  مصالح  سطرت 
باإلجراء  االلتزام  لضمان  وهذا  اختصاصها  قطاع 
أين  العمومية  الصحة  على  احلفاظ  لغرض  الوقائي 
على  تتركز  التي  األمنية  التدابير  من  اتخاذ جملة  مت 
تعرف  التي  األماكن  محيط  عبر  الدوريات  تكثيف 
املصالح  والتنسيق مع مختلف  حركة من حني ألخر 
والتي  مختلفة  قنوات  عبر  بحمالت حتسيسية  للقيام 
متس شريحة واسعة من املجتمع يف املنطقة وباإلضافة 
تشديد الرقابة على مداخل املدينة ومخارجها وضرورة 
لها  املخالفني  مع  القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 
وتطبيق العقوبات اجلزائية املنصوص عليها يف القانون 
التقيد  عدم  حالة  يف  الناجمة  لتعليمات  طبقا  وهذا 
بقواعد احلجر الصحي اجلزئي ويف ذات الشان وفرت 
مديرية االمن جميع اإلمكانيات املادية والبشرية من 

اجل ضمان امن وسالمة اجلميع. 

 ساعات قليلة قبل دخول توقيت الحجر الصحي الجزئي في والية إليزي، مصالح أمن الوالية تجمتع بمقر مديرية أمن الوالية لتوزيع مهام 
الدوريات على فرق عملياتية في مختلف النقاط الحساسة، من أجل الوقوف على تنفيذ إجراء الحجر الصحي الجزئي على مستوى بلدية إليزي 

وجانت وعين اميناس، والتنسيق مع مختلف المصالح في إقليم االختصاص وتسخير كافة اإلمكانات البشرية والمادية لغرض تطبيق اإلجراء المتخذ، 
للحدِّ من انتشار وباء »كوفيد 19«.

ورقلة
قافلة المساعدات الغذائية 

تنطلُق نحو البليدة
البليدة  لوالية  املوجهة  لإلعانة  ورقلة  والية  قافلة  انطلقت 
حتت إشراف والي الوالية، الذي أعطى إشارة االنطالقة ل 06 
شاحنات للوزن الثقيل من املركب الرياضي بورقلة، الشاحنات 
املذكورة ذات مقطورة معبأة مبختلف املواد الغذائية وكذا اخلضر 
والفواكه والتمور، واجلميل يف العملية أن اجلميع شارك يف هاته 
الكبير  الدور  عن  ناهيك  والفالحني،  املنطقة  جتار  من  اإلعانة 
املواطن  حتى  بالوالية،  املدني  املجتمع  جمعيات  لعبته  الذي 
مع  تضامنا  قليل  بشيء  ولو  املشاركة  على  أصّر  الذي  البسيط 

سكان البليدة. 
يوسف بن حيزية

ورقلة
سحب 100 رخصة سياقة من 
مخالفي إجراء الحجر الصحي

 107 سحب  الوالئيبورقلة  األمن  مصالح  أمس  سجلت 
رخصة سياقة ووثائق 09 دراجات نارية مع وضع جميع املركبات 
والدراجات احملجوزة مبحجر البلدية، وإخضاع 82 شخصا إلجراء 

حتقيق الهوية خاف اصحابها اجراءات احلجر الصحي.
خلية  من  كانون  بن  شعيب  األول  املالزم  تصريح  حسب 
تدخل  العملية  أن  الوطن«  أخبار  لـ«  الوالئي  لألمن  االعالم 
احملاور  مستوى  على  املتخذة  الصارمة  األمنية  اإلجراءات  يف 
واحترام  التزام  عدم  اثر  وهذا  االختصاص،  بإقليم  الكبرى 
املواطنني باملنطقة للحجر الصحي النسبي يف اليوم الثالث بالرغم 
احلجر  من  األول  اليوم  يف  األمنية  اجلهات  ذات  حتذيرات  من 
الصحي، إال أن ذلك لم يجد اذانا صاغية، كما اكد محذثنا 
املخالفني  االهالي  ضد  الصرامة  بنفس  تتواصل  العملية  ان 
للتعليمات، وهذا للحد من انتشار هذا الفيروس الفتاك كوفيد 
19، خاصة بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مبدينة تقرت 

نهاية األسبوع املنقضي.
يوسف بن حيزية

أدرار
تسجيل 66 قضية إجرامية 

شهَر مارس
املصلحة الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية  سجلت 
خاصة  16 قضية  اجلارية  السنة  أدرار خالل شهر مارس من 
فيها 17 شخص  تورط  باألشخاص  املاسة  واجلنح  باجلنايات 
ٌحلت منها 15 قضية. كما سجلت نفس املصلحة يف إطار محار
بة اجلرمية واحلفاظ على أمن وسالمة املواطنني 38 قضية خاصة 
باجلنايات واجلنح املاسة باملمتلكات تورط فيها 30 شخص، يف 
واجلنح ضد  باجلنايات  ذاته مت تسجيل 11 قضيةخاصة  السياق 
جميعها، فيما  حلت  فيها 21 شخص  تورط  العمومي  الشيء 
يخص اجلرائم االقتصادية واملالية مت تسجيل02 قضيتان حيث 
مكافحة  فرقة  سجلت  كما  تورط فيهما03 أشخاص. 
باملخدرات  املصلحة 09 قضايا خاصة  لنفس  التابعة  املخدرات 
على  مت  جميعها  فيها15 شخص حلت  تورط  العقلية  واملؤثرات 
وحجز 02 كلغ  العقلية  املؤثرات  من  حجز 05 أقراص  إثرها 

و486 غرام من راتنج القنب. 
عبداهلل مجبري

األغواط
توزيع مساعدات غذائية على 

ل سكان مناطق الظِّ
النشاط  ومديرية  الفالحية  املصالح  مديرية  شرعت 
االجتماعي والتضامن باألغواط ومبساهمة اجلمعيات املهنية 
العائالت  على  وأغطية  غذائية  طرود  توزيع  يف  للفالحني 
املعوزة مبناطق الظل ببلديات الوالية حيث شملت العملية 
أكثر من 66 عائلة حلد اآلن بكل من بلديات سيدي بوزيد 
واخلنق وحاسي الدالعة وقصر احليران، وحتتوي هذه الطرود 
على مواد غذائية متنوعة وكيس سميد وأغطية ومن املنتظر 
أن تستمر القافلة التضامنية يف توزيع هذه الطرود عبر كل 

بلديات الوالية. 
نورين عبدالقادر

أدرار
مراكز التكوين المهني تشرع في إنتاج الكمامات الطبية

إلى  سعت  قد  دراية  أحمد  جامعة  بادرت 
يف  التمر  بقايا  من  اليدين  معقم  كحول  تصنيع 
انتظار مطابقة املعيار املعمول بها كما سعت بعض 
واألقنعة  الكمامات  خياطة  إلى  التكوين  مراكز 

الطبية. 
التكافل  حلمالت  الوطنية  الهبة  إطالق  منذ 
والتضامن للتصدي لوباء كوفيد 19 بادرت مختلف 
شرائح املجتمع واجلمعيات ومؤسسات الدولة على 
غرار اجلامعات ومراكز التكوين إلى االنفتاح على 
محيطهااالجتماعي وهذا حال املؤسسات العلميه 

ب والية أدرار ف تبنى مركز التكوين املهني 20 
مشروع  أدرار  جنوب  براهيم  بأوالد   1955 أوت 
صناعة أقنعة طبية واقية لفائدة األطباء واملمرضني 
وكذا أعوان احلماية املدنيةوذلك بهدف حمايتهم 
بفيروس  اإلصابة  خطر  من  والتقليل  العدوى  من 
شركة  مع  بالتنسيق  مت  املشروع  هذا  كورونا. 
خاصة بحيث ستوزع فيه هذه األقنعة مجانا على 
املستشفيات ووحدات احلماية املدنية هذا املشروع 
املذكور  املركز  وعمال  أساتذة  عليه  أشرف  الذي 
قناع   1000 إلى تصنيع  الشركة يهدف  مع عمال 

)الحتزن.  بشعار  القناع  هذا  كمايتميز  واقي  طبي 
طبعه يف  مت  عليه  مكتوب  وهو   ) معك  ...نحن 
لوحده  ليس  بأنه  يطمئن  حتى  للمريض  إشارة 
إلى  املركز  نفس  يسعى  كما  املرض.  هذا  يواجه 
وهو صناعة  الشركة  نفس  مع  آخر  جتسيد مشروع 
اإلسعاف  سيارات  يف  توضع  عازلة  صناديق 
بها  املشتبه  واحلاالت  املصابني  املرضى  الحتواء 
أثناء  والسائقني  واملمرضني  األطباء  وذلك حلماية 

نقلهم للمصابني داخل سيارات اإلسعاف..
عبد اهلل مجبري

غرداية
عمليات تعقيم واسعة تشهدها الهياكل الصحية بمتليلي

تتواصل عملية تعقيم واسعة للهياكل الصحية 
متليلي )45 كلم جنوب غرداية( وذلك يف  بدائرة 
فيروس  تفشي  ملكافحة  الوقائية  اإلجراءات  إطار 
العملية  هذه  و مست  )كوفيد19-  املستجد  كورونا 
مصالح  مع  بالتعاون  املدنية  احلماية  أطلقتها  التي 
واملجتمع  احمللية  والسلطات  ودرك(  أمن   ( األمن 
ومخابر  قاعات  كافة  الطبي  السلك  وكذا  املدني 
مبتليلي  املركزي  املستشفى  الصحية سيما  املنشآت 

والعيادات املتعددة اخلدمات وقاعات العالج.
و تهدف العملية إلى احملافظة على سالمة صحة 
املواطنني وتأمني الطاقم الطبي واملوظفني اإلداريني, 

حسب ما أوضح املكلف باإلتصال باحلماية املدنية 
بحمالت  املبادرة  هذه  ودعمت  صديقي.  حلسن 
حتسيسية ميدانية ينشطها أئمة وغيرهم من األعيان 
إجراءات  احترام  على  املواطنني  حث  أجل  من 
وكذا  الشخصية  النظافة  ومالزمة  الصحي  احلجر 
تعقيم وتنظيف مقرات الهيئات العمومية. و ترتكز 
احترام  على  بالوالية  واملراقبة  األزمة  خلية  جهود 
إقليم  كامل  عبر  اجلزئي  الصحي  احلجر  تدابير 
الوالية وتطبيق الصرامة يف التنقالت وذلك تنفيذا 
لتعليمات احلكومة. ويف السياق ذاته نظمت حملة 
واسعة لتعقيم وتطهير الطرقات واألماكن العمومية 

عبر  واملنازل  التجارية  واحملالت  اإلدارية  واملقرات 
اإلجراءات  إطار  يف  وذلك  الوالية  مدن  قصور 
الوقائية ضد انتشار كوفيد19-. و جتري باملوازاة مع 
ذلك حمالت تنظيف، حيث جتند السكان طواعية 
واجلداران  واألرضيات  واألزقة  الشوارع  لتعقيم 
ومقابض األبواب( بكل قصر. و تتواصل عمليات 
التعقيم يوميا لتشمل مختلف املؤسسات، واحملاكم 
احلافالت  ومحطات  املسافرين  نقل  ومحطات 
الوالية  إقليم  عبر  العمومية  والساحات  واملساجد، 

وكذا مطاري غرداية واملنيعة.
ق.م
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بـــلقاسم.ج

هذا  أوجه  الوطن«  »أخبار  رصدت 
خيرية  جمعيات  هي  بالواليةفها  التضامن 
جديد،  جد  كلما  تضامنها  تنوع  تبادر 
التوعية  حمالت  من  تدخلها  انتقل  حيث 
وبأهمية  كورونا  وباء  بخطر  والتحسيس 
الوقاية منه بغسل األيدي واالعتزال الطوعي 
األنفلونزا،  أو  بالزكام  مصابا  الفرد  كان  إذا 
بحمالت  بتبني  ميدانيا  تدخال  ليصبح 
ثم  واألحياء،  بالشوارع  والتعقيم  التنظيف 
إلى تكافل اجتماعي بجمع القفف وتوزيعها 

على احملتاجني.
لهذه  املادية  اإلمكانيات  قلة   ورغم 
أعضائها  جتنيد  فضلت  أنها  إال  اجلمعيات 
ووسائل  واألسواق  الشوارع  يف  ومتطوعيها 
مع  للتحدث  التجارية  واملساحات  النقل 
املواطنني وإقناعهم بأهمية التقيد بتعليمات 
األطباء فيما يتعلق بالنظافة وعدم املالمسة 
تدعو  مطويات  توزيع  أو من خالل  اجلسدية 
بشراء  قام  من  اجلمعيات  ومنهم  لذلك، 
لتوزيعها  ومطهرات  وقفازات  كمامات 
الدخل  ذات  العائالت  على  أو  املارة  على 

الضعيف، كما أوضحوا. 
شعار«عاونونا نحاربوا الكورونا ونبقاوا يف 
 « بالدنا  على  ونحافظوا  والدنا  نحميوا  دارنا 
الصدد،بقيت  هذا  ويف  املواقع  مختلف  يغزو 
يف  ملبادئها  وفية  اليتيم  كافل  جمعية 
التذكير  خالل  من  واأليتام  األرامل  مساعدة 
عبر  الهشة  الفئة  لهذه  املساعدة  يد  مبد 
صفحتها،وكانت يف كل موعد جتدد نداءاتها 
اللجنة  فذكرت  معها،  احملسنني  وتشرك 
االجتماعية تفاعل احملسنني مع حملتها التي 
أطلقتنها منذ أسبوع لتموين العائالت باملواد 
الغذائية، حيث تقدم ملقر اجلمعية محسنون 
من من مختلف بلديات بجاية،للتبرع سواء 
مببالغ مالية توزع يف إطار احلملة، أو مبختلف 
املستلزمات واملواد الغذائية بعضها وزع على 

عائالت مبنطقة باملناطق النائية.

رجال أعمال في الواجهة 
من جهتهم، قرر رجال األعمال توزيع ما 
ال يقل عن 60 هاتفا نقاال مدعما باخلطوط 
على األطقم الطبية املتواجدة مبستشفى »فرانز 
عمران«،  فانون«،واملستشفىاجلامعي«خليل 
للبقاء يف اتصال دائم مع عائالتهم، خاصة 
جتنيدهم  الصعبة،بسبب  الظروف  هذه  يف 
املصابني  ملعاجلة  االستشفائية  باملؤسسات 
بهذا الداء.من جهة أخرى،توسعت العملية 
البلديات  مبختلف  املواطنني  بني  التضامنية 
جمعية«توذرث«  بادرت  حيث  واملدن، 
أمسري توزيعها على 70 عائلة معوزة ببلدية 
بني معوش،يف الوقت الذي قرر صاحب قاعة 
العتاد  بكل  جتهيزها  »فيالجوى«  احلفالت 
الالزم، على غرار األفرشة واألغطية، من أجل 
التكفل باألشخاص دون مأوى يف إطار احلجر 
الشعبي  املجلس  إليه  بادر  الذي  الصحي 

النشاط  مديرية  مع  بالتنسيق  الوالئي، 
وبعض  االجتماعي،الهالالألحمراجلزائري 
نقاط  امليدان.فتح  يف  الناشطة  اجلمعيات 
سيدي  ببلدية  »السميد«  ملادة  إضافية  بيع 
الغذائية،  باملواد  مساعدات  تقدمي  عياد،إلى 

على غرار مادتي »السميد والفرينة«.

 تفعيل دور الخاليا الجوارية
االجتماعي  النشاط  مديرية  تقوم 
اخلاليا  رفقة  كبير  بعمل  ببجاية، 
القطاعات  مختلف  مع  اجلوارية،بالتنسيق 
أجل  من  املدنية،  واحلماية  األمنية  واملصالح 
لفائدة  التضامني  العمل  ومواصلة  متابعة 
الفئات الهشة، حيث يتم تقدمي املساعدات 
من خالل تنظيم قوافل تضامنية لعدد من 
إلى جانب  الظل،  مبناطق  القاطنة  العائالت 
طريق  عن  مأوى،  دون  باألشخاص  التكفل 
زيارات ليلية رفقة مختلف الشركاء كمصالح 
احلماية املدنية، الشرطة والدرك الوطني، مع 
ضمان مواصلة العمل التحسيسي والوقائي 
فرضه  الذي  االستثنائي  الظرف  هذا  يف 
اتخاذ  عن  ناهيك  الفتاك،  الفيروس  هذا 
وتطهير  تعقيم  من  الوقائية،  التدابير  كافة 
النشاط  لقطاع  التابعة  املؤسسات  مختلف 
أن  على  منها،  املغلقة  خاصة  االجتماعي، 
املقبلة. األيام  املبادرات خالل  هذه  تتواصل 
للنشاط  الوالئي  املدير  أكد  الصدد  هذا  ويف 
»أنه  صالح  اهلل  السيد« بوعبد  االجتماعي 
طيلة  املجتمع  من  الفئة  بهذه  التكفل  يتم 
السنة وبصفة عادية، بحيث يتم جمع ونقل 
هؤالء األشخاص ثالث مرات يف الليل ومرة 
وعناصر  املدنية  احلماية  أعوان  مع  النهار  يف 
»قاعة  لهم  املخصص  املركز  الشرطة.إلى 
بها  تبرعا  الذي  اخلواص  ألحد  احلفالت« 
أنهم  املتشردين،غير  إليواء  األزمة  هذه  يف 
للخروج  املشاكل  ويخلقون  فيه  ميكثون  ال 
خارج  العيش  يفضلون  كونهم  الصباح  مع 
الفضاءات املغلقة وال نستطيع إجبارهم على 

البقاء.

 ال أزمَة سميد في المنطقة
التي  التضامنية  احلركة  إلى  وباإلضافة 
تشهدها مختلف مناطق والية بجاية،بادرت 

السلطات احمللية إلى فتح نقاط بيع إضافية 
ببعض البلديات، على غرار بجاية،واد غير 
الالزمة،  بالكميات  »السميد«  ملادة  وأميزور 
من أجل سد النقص والندرة التي مت الوقوف 
فتح  مت  حيث  األخيرة،  األيام  خالل  عليها 
طالب  أن  بعد  بجاية،  مبدينة  بيع  نقطة 
املسؤول األول على اجلهاز التنفيذي يف الوالية 
بحصة إضافية من مادة »السميد« لسكان 
من  العديد  تشهد  الذي  الوقت  يف  الوالية، 
على  الغذائية،  املواد  ببيع  اخلاصة  احملالت 
من  أكثر  منذ  كبيرا  ضغطا  الدقيق،  غرار 
رغم  الوالية،  بلديات  أغلب  يف  أسبوع 
املعنية  املصالح  قدمتها  التي  الضمانات 
منتظمة. بكيفية  احليوية  املادة  هذه  بتوفير 
مادة  بجاية،وجود  لوالية  الفالحة  مدير  أكد 
»السميد« بالكميات الالزمة، باإلضافة إلى 
املخزون الذي سيكفي من أجل تلبية حاجة 

السوق على املستوى احمللي.

فين  مساعدات للتكفل بالُمتعفِّ
والية  سكان  لدى  املخاوف  تزايدت 
الصحة  مديرية  سجلت  بعدما  بجاية، 
من  ضاعف  كرونا،مما  لداء  مؤكدة  ذحاالت 
تلك  البجاوية،خصوصا  العائالت  معاناة 
التي الدخل لها وكذا العشرات من العمال 
هو  كما  بطالة  يف  أنفسهم  وجدوا  الذين 
التجارية  واحملالت  باملقاهي  العاملني  حال 
على  أجبرهم  مما  وغيرها  باأللبسة  اخلاصة 
البقاء يف املنازل، وبالتالي ساءت وضعيتهم 
االجتماعية بشكل ملفت وهو ما أكده عدد 
من  طالبوا  الوطن«وقد  »أخبار  ليومية  منهم 
بعني  املشكل  هذا  أخذ  املعنية  اجلهات 
عدد  تعمل  آخر  صعيد  اإلعتبار،وعلى 
بلديات  بكافة  اخليرية  اجلمعيات  من 
الضرورية  الغذائية  املواد  توفير  الوالية،على 
مباشرة  انتظار  املعوزة يف  للعائالت  وإيصالها 
احلجر  أن  مادام  بالعملية  املعنية  السلطات 
الصحي سيزيد المحالة من معاناة العائالت 
الفقيرة. لإلشارة فإن عديد فعاليات املجتمع 
املدنية  واحلماية  األمن  أجهزة  وكذا  املدني 
األماكن  لتطهير مختلف  هوادة  بدون  تعمل 
بخطورة  التحسيس  مع  واإلدارات  العمومية 
برمته  العالم  إجتاح  الذي  كورونا  فيروس 

وخلف أالف الضحايا.

 ندرة في الحليب 
يف  مجددا  لتظهر  احلليب  أزمة  عادت 
تشهد  حيث  بجاية،  والية  بلديات  غالبية 
مختلف نقاط بيع احلليب املدعم،طوابير ال 
تنتهي، يصطف فيها العشرات من املواطنني 
السلطات  وعدت  وقت  باحلليب،يف  للظفر 
هذه  رأسها  على  الضروريات  كافة  بتوفير 
املادة احليوية.وينتظر املواطنون ساعات طويلة 
كيس  على  احلصول  أجل  من  الطوابير  يف 
التي  األمان  مسافات  احترام  دون  احلليب 
اخلاصة  اإلجراءات  ضمن  الدولة  وضعتها 
كورونا.وسجلت  تفشي  رقعة  لتقليص 
على  احلليب  مادة  القتناء  طويلة  طوابير 
»اميزور  من  كل  يف  البيع  نقاط  مستوى 
وسيدي علي لبحر«وبعض البلديات التابعة 
لدائرة أقبو،وتساءل الكثير من املواطنني حول 
أسباب نقص التموين مبادة احلليب،مادامت 
واملقاهي  املطاعم  غلق  قررت  قد  احلكومة 
هذه  من  األكبر  اجلزء  متثل  كانت  التي 
احملالت  أصحاب  بعض  أكد  حيث  األزمة، 
يقف  الذي  الرئيسي  السبب  أن  التجارية 
املوزعني  التزام  وراء عودة هذه األزمة هو عدم 
بتوزيع احلليب مثلما جرت عليه العادة.وجلأ 
الكمية  إلى محدودية  بالنظر  التجار  بعض 
تسقيف  إلى  يوميا،  عليها  يحصلون  التي 
فعوض  الزبائن  إلى  تسلم  التي  الكمية 
أصبح  محدودة  غير  كميات  التاجر  بيع  أن 
قطاع عريض منهم يبيعون كيسني أو أربعة 

أكياس للشخص الواحد.

األئمة ُمجّندون 
اتخذت مديرية الشؤون الدينية واألوقاف 
بوالية بجاية،جملة من النشاطات والتي لم 
تكتِف بحمالت التوعية من خالل منصات 

التواصل ومكبرات الصوت
مختلف  مع  ينسق  باملساجد،وإمنا 
املجتمع  ومنظمات  الرسمية  الهيئات 
املدني،حلث اجلميع على االلتزام بالتوصيات.
األستاذ  واألوقاف  الدينية  الشؤون  مدير  قال 
الدينية  الشؤون  قطاع  جوهري،إن  بوعالم 
يساهم بشكل كبير،يف حمالت التحسيس 
التوصيات  بكل  باألخذ  املواطنني  لتوعية 
يف  وأضاف  السالمة.  حفظ  بشأن  الصادرة 
الظرف  رغم  الوطن«،أنه  »أخبار  ل  تصريح 
املساجد  إغالق  إلى  أدى  الذي  احلساس 
أن  »إال  واجلمعة،  اجلماعة  صالة  وتعليق 
والتنسيق  السلطات  ملرافقة  مجند  قطاعنا 
الهيئات واجلمعيات اخليرية من  مع جميع 

أجل الصالح العام«،يقوالملدير،مؤكدا يف هذا 
حمالت  يف  ومرافقتهم  األئمة  جتند  املقام 
نداءات  بتوجيه  والتحسيس،سواء  التوعية 
بيوتهم  يف  املكوث  على  املواطنني  حتث 
احلد  أجل  من  الالزمة  االحتياطات  وأخذ 
عبر  منه  والوقاية  كورونا  فيروس  انتشار  من 
العصر،ملفتا  أذان  بعد  تبث  خاصة  خطب 
ومصالح  األئمة  بني  ما  تنسيق  عملية  إلى 
الدينية،من  اجلمعيات  وبعض  البلديات 
وبيوت  للمساجد  تعقيم  عمليات  أجل 
الوالية،  بكل  مستمرة  مازالت  الوضوء،التي 
التوعوية،التي  الرسائل  تواصل  مثل  متاما 
الظرف  هذا  باستمرار  مستمرة  تبقى 
إن  املدير  قال  أخرى،  جهة  االستثنائي.من 
كذلك  تنظم  والتحسيس  التوعية  حمالت 
سواء  االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 
أو  للمديرية  الرسمية  الصفحة  خالل  من 
ممن  األئمة  لبعض  الشخصية  الصفحات 
على  املواطنني  حتث  توعية  رسائل  يبثون 
أئمة  يقوم  للتوصيات،حيث  االستجابة 
طمأنينة  رسائل  بتسجيل  ومشايخ  وأساتذة 
الصفحات،  مختلف  عبر  الناس  لعامة 
املجتمع،  بنيان  تقوية  على  فيها  حرصوا 
عبر  بث  الذي  الشيخ«وليد جلول«،  ومنهم 
القصر  مبدينة  »النور«  مسجد  صوت  مكبر 
االستجابة  إلى  فيها  دعاهم  توعية،  رسالة 
السلطات  عن  الصادرة  للتوصيات  املطلقة 
عبر  الشيخ  ولفت  للناس.  أمن  فيها  ملا 
الذي  العصيب  الظرف  هذا  أن  رسالته،إلى 
مير به املجتمع اجلزائري وكل العالم، هو قضاء 
من عند اهلل،وهو وحده القادر على رفع هذا 
البالء، مذكرا بقوله تعالى: »ولو شاء اهلل ما 
اقتتلوا ولكن اهلل يفعل ما يريد«؛أي أن كل 
شيء مبشيئة اهلل وبإذنه، وبأن هذا الظرف فيه 
حكمة عظيمة من اهلل للتدبر يف عظمته ويف 
يف  الفساد  »ظهر  القائل  فهو  أيضا؛  رحمته 
البر والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليِذيقهم 
يرِجعون«،داعيا  لعلهم  عِملوا  الذي  بعض 
بالذكر  هلل  التضرع  إلى  الناس  عموم 
الوباء،مؤكدا  هذا  عنا  ليرفع  واالستغفار، 
كورونا؛  فيروس  استصغار  عدم  أهمية  على 
نقابله  واستهزاء،وإمنا  نكتا  وال  ضحكا  »ال 
باإلميان والتوبة النصوح، ففيه رسائل من اهلل 
حتى نرجع إليه«،وكما حاث املواطنني،على 
األيدي  غسل  من  بالتوجيهات؛  االلتزام 
على  املداومة  مع  والتقبيل  املصافحة  وترك 
االستغفار وأذكار الصباح واملساء وقراءة القرآن 

والدعاء بأن يرفع اهلل هذا البالء.

مبادرات تضامنية للتكفل بالمتضررين وسّد ثغرات العجز 

»ُكوفيد – 19« ُيحيِّي قيَم الّتكافِل 
االجتماعّيِ  ببجاَية

تشهد والية بجاية، خالل هذا الظرف االستثنائي الخاص بتفشي فيروس كورونا، وتزامنا مع 
ارتفاع عدد اإلصابات والوفيات بهذا الوباء الخطير، مبادرات تضامنية في مختلف القطاعات، على 
غرار مبادرات رجال األعمال وهيئات المجتمع المدني، للمساعدة في الجهود الرامية إلى محاصرة 

فة المتأثرة بتداعيات الحجر الصحي. الوباء، ومساعدة األسر المتعفِّ
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ترميما لخطوط مانشستر يونايتد

د أّوَل 5 أسَماٍء في قائمِة الّراِحلين سولسكاير ُيحدِّ

القسم الرياضي

نيوز«،  إيفينينغ  »مانشستر  موقع  وبحسب 
غونز  فيل  من  كل  لبيع  سولسكاير  يستعد 
وكريس  بيريرا  وأندرياس  لينغارد  وجيسي 

سمولينغ إضافة إلى أليكسيس سانشيز.
يف  مساحة  لتوفير  سولسكاير  ويتطلع 
قائمة الفريق للتعاقد مع العبني جدد، ويبدو 
يف  فقط  مباراتني  يف  شارك  الذي  غونز  أن 
الالعبني  الدوري اإلجنليزي، سيكون ضمن 

الراحلني.
وعلى الرغم من كون فيل غونز من أقدم 
الالعبني يف الفريق، ويف عام 2013 قال عنه 
السير أليكس فيرغسون بأنه سيصبح واحدا 
من  اقترب  أنه  إال  الفريق،  جنوم  أعظم  من 

الرحيل.
يف  شديد  انخفاض  من  غونز  وعانى 
مسيرته  أن  ويبدو  البدنية،  واللياقة  املستوى 
أما  املقبلة،  الشهور  يف  ستنتهي  الفريق  مع 
األساسية  اخليارات  ضمن  يعد  فلم  لينغارد 

للفريق.

وفشل لينغارد يف ترك أي بصمة يف كل 
مرة يشارك بها يف املباريات، ولم يساهم سوى 
املسابقات  جميع  يف  فقط  هدفني  بتسجيل 

هذا املوسم.
وبدوره شارك أندرياس بيريرا يف 37 مباراة 
يترك  لم  لينغارد،  مثل  لكنه  املوسم،  هذا 
بصمة كبيرة يف تلك اللقاءات، وبالتالي بات 

قريًبا من الرحيل.
مميزة  مستويات  يقدم  الذي  أما سمولينغ 
ينتهي  فرمبا  روما،  احلالية مع  إعارته  فترة  يف 
لذئاب  دائم  بشكل  باالنتقال  املطاف  به 
أليكسيس  يستعد  جانبه  ومن  العاصمة. 

تنتهي  عندما  اليونايتد  إلى  للعودة  سانشيز 
من  ويبدو  إنتر،  مع  احلالية  إعارته  فترة 
قلعة  التشيلي مستقباًل يف  أن ميلك  الصعب 
األولد ترافورد، إال أن أجره األسبوعي الذي 
ميثل  إسترليني  جنيه  ألف   400 إلى  يصل 

عائًقا كبيًرا ألي صفقة محتملة.
ويف حال متكن سولسكاير من بيع هؤالء 
شراء  يف  أموالهم  فسيستخدم  الالعبون، 
دورمتونت،  بوروسيا  جناح  سانشو،  غادون 
جيمس  الثنائي،  مع  التعاقد  جانب  إلى 
ليستر سيتي وجاك  ماديسون متوسط ميدان 

غريليش العب أستون فيال.

كوتينيو ُيفضل العودة للبريميرليغ
يفضل  البرازيلي  النجم  أن  كوتينيو،  فيليب  أعمال  وكيل  أكد 
العودة إلى البرمييرليغ يف يوم من األيام، فاحًتا يف الوقت ذاته الباب 
أمام جميع االحتماالت. ويقضي كوتينيو حالًيا فترة إعارة يف صفوف 
بايرن ميونيخ األملاني قادًما من برشلونة اإلسباني، ومن املستبعد أن 

يفعل العمالق البافاري خيار شراءه بصورة نهائية.
الشأن  هذا  يف  كوتينيو  أعمال  وكيل  جورابشيان،  كيا  وقال 
من  األمر  حقيقة  يف  أنا  سبورتس«  »سكاي  موقع  نقل  ما  بحسب 
مشجعي آرسنال، وهذا ليس سًرا، ومع ذلك ال أضع أي تفضيالت 
على  أي العب  إجبار  أحاول  ال  لألندية،  انتقالهم  بشأن  لالعبني 

االنتقال لنادي بعينه، كل شيء يبقى ممكًنا«.
وأضاف »عقب خوضه )كوتينيو( مباراة يف دوري أبطال أوروبا يف 
إجنلترا، حتدثنا كثيًرا عنها، دائًما ما أستمتع باللعب يف البرمييرليج، 
يبقى  »لكن  وتابع  جديد«.  من  إليه  العودة  فكرة  سيحب  وبالطبع 
فيها  مبا  األندية  االقتصادية جلميع  الظروف  السؤال، كيف ستكون 
ويحرص  احلالي؟«.  الوباء  نهاية  عقب  البرمييرليج  وأندية  برشلونة 
الذاني  العزل  املتواجدين يف  التحدث مع العبيه  جورابشيان، على 
واحدة  مرة  األقل  على  وأوسكار  لويز  وديفيد  وكوتينيو  ويليان  من 
كل يومني، وعن ذلك قال: »اجلميع يرغب يف البقاء آمًنا والتمتع 
بالصحة والعودة إلى التدريبات، الكل يحاول التحلي باإليجابية«.

إيكاردي في طريقه إلى ميالن
أكد تقرير صحفي إيطالي، امس اجلمعة، أن األرجنتيني ماورو 
ينتقل  قد  لباريس سان جيرمان،  املعار حالًيا  إنتر  إيكاردي مهاجم 

إلى ميالن خالل املوسم املقبل، يف حالة واحدة.
سبيل  على  جيرمان،  سان  باريس  مع  حالًيا  إيكاردي  ويلعب 
اإلعارة حتى نهاية املوسم اجلاري، مع إمكانية شرائه نهائًيا نظير 70 
مليون أورو. ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو«، فإنه يف حالة عدم تفعيل 

باريس لبند الشراء، سيعود ميالن ملطاردة إيكاردي مرة أخرى.
كانت تقارير إيطالية قد كشفت أن ميالن حاول ضم إيكاردي 
يف الصيف املاضي، عن طريق مبادلته بكريستوف بيونتيك املهاجم 

السابق للروسونيري.
وأشار إلى أنه يف حالة طلب ميالن مجدًدا ضم ماورو إيكاردي، 
جيانلويجي  مبوجبها  ينتقل  تبادلية  صفقة  عقد  بطلب  إنتر  سيرد 

دوناروما إلى صفوف النيراتزوري.
وأوضح املوقع أن ميالن يفضل بيع دوناروما الذي ينتهي عقده 
يف صيف املوسم املقبل خارج إيطاليا، ويرفض متاًما انتقال احلارس 

الشاب إلى إنتر ميالن أو يوفنتوس.

االستقاالت تضع بارتوميو في ورطة
بات جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، يف ورطة قانونية، عقب 
استقالة 6 مدراء من مجلس النادي الكتالوني، اول أمس اخلميس. ووفًقا 
مدراء   4 استقالة  يتوقع  كان  بارتوميو  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  لصحيفة 
فقط، لكنه تفاجأ بوجود املزيد من االستقاالت. وأشارت إلى أن مجلس 
برشلونة بات يضم 13 مديًرا فقط، لكن كي يصبح الوضع قانونًيا فإن احلد 
تعيني  اآلن هي  برشلونة  رئيس  نية  أن  وأوضحت  مديًرا.   14 هو  األدنى 

مدراء جدد، لكن بشرط التمتع بالثقة الكبيرة لدى بارتوميو.
وقالت الصحيفة اإلسبانية إن رئيس برشلونة سيكون حذًرا للغاية عند 

اختيار أسماء املنضمني.
مع  النادي  تعاقد  أزمة  يف  بارتوميو  مع  اختلفوا  املستقيلني  أن  يذكر 
الالعبني  من  عدد  على  للهجوم  االجتماعي،  التواصل  شركات  إحدى 
واملرشحني السابقني لرئاسة البارسا. وكان املستقيلون يرغبون يف أن يقدم 

بارتوميو استقالته، ويدعو النتخابات مبكرة يف برشلونة.

تعديالت جديدة لقوانين كرة القدم
 12 اللعبة، بداية من موسم )2021-2020(، اشتملت على  التغييرات على قوانني  القدم »إيفاب«، اول أمس، سلسلة من  الدولي لكرة  أقر املجلس 

تعدياًل.
وقرر »إيفاب« تأجيل العمل بهذه التعديالت، التي من املنتظر تنفيذها بداية من 1 جوان املقبل، بالنسبة للبطوالت املتأثرة بالتأجيالت الناجمة عن تفشي 

فيروس كورونا.
وجاءت التعديالت كاآلتي:

ميدان اللعب
- القائمان والعارضة من املمكن أن يكونوا مزيًجا من األشكال الهندسية األربعة الرئيسية.

- ال متتد البطاقات الصفراء إلى ركالت الترجيح من عالمة اجلزاء.
التسلل

- إذا حصل املهاجم املتسلل على الكرة من املدافع، نتيجة ملسة يد متعمدة من األخير، يعتبر متسلاًل.
األخطاء وسوء السلوك

- ملسة اليد: احلد الفاصل بني الكتف والذراع هو أسفل اإلبط.
- ملسة اليد »غير املتعمدة« لالعب املهاجم )أو زميله( ال حتتسب إال إذا حدثت »مباشرة« قبل الهدف، أو فرصة واضحة لتسجيل األهداف.

- ميكن حلارس املرمى احلصول على بطاقة حمراء، بسبب ملس الكرة »بشكل غير قانوني« ملرة ثانية بعد إعادة استئناف املباراة )مثل ركلة املرمى أو الركلة 
احلرة وما إلى ذلك( حتى إذا كانت اللمسة بيد أو ذراع.

- أي مخالفة )ليس فقط خطأ( التي »تتدخل يف أو توقف هجمة واعدة« ينبغي أن ينتج عنها بطاقة صفراء.
- الالعب الذي ال يلتزم مبسافة 4 أمتار املطلوبة يف كرة مسقطة، يجب أن يحصل على بطاقة صفراء.

- إذا سمح احلكم باستمرار اللعب، أو سمح بركلة حرة »سريعة« بعد خطأ، ومت تعطيل اللعبة، ال يستوجب ذلك إشهار بطاقة صفراء.
ركلة اجلزاء

ال ُيعاقب حارس املرمى على اخلطأ، إذا أخطأت ركلة جزاء الهدف أو ارتدت من القائمني والعارضة )بدون ملسة من احلارس( إال إذا أثرت املخالفة بوضوح 
على مسدد الكرة.

- يتم حتذير حارس املرمى بعد املخالفة األولى، ثم يحصل على بطاقة صفراء ألي مخالفة أخرى، وُيعاقب مسدد الركلة إذا أخطأ هو واحلارس يف نفس 
الوقت بالضبط.

يستعد أولي غونار سولسكاير  
مدرب مانشستر يونايتد  لبيع 
5 العبين الصيف المقبل،  ضمن 

خطته لترميم الفريق.

هاالند ما يزال على رادار يوفنتوس
أكد تقرير صحفي إيطالي، امس اجلمعة، أن يوفنتوس 
مهاجم  هاالند  إيرلينغ  للنرويجي  جديدة  ملطاردة  يخطط 
بوروسيا دورمتوند. ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، 
واملستقبل،  احلاضر  مهاجم  أنه  أثبت  هاالند  إيرلينغ  فإن 

بسبب امتالكه قدرات استثنائية.
 ،2018 هاالند يف  يوفنتوس حاول ضم  أن  إلى  وأشار 
بعدما تقدم فابيو باراتيتسي املدير الرياضي للسيدة العجوز 

بعرض قيمته 5 ماليني يورو لنادي مولده.
كي  سالزبورغ،  إلى  االنتقال  فضل  هاالند  أن  وأوضح 
يكون بطاًل ويحصل على فرصة حقيقية يف املشاركة. وقال 
املوقع اإليطالي إن يوفنتوس كان من املهتمني بضم هاالند 
يف امليركاتو الشتوي املاضي، لكن الالعب النرويجي فضل 

التوقيع مع دورمتوند.
رادار  على  يزال  ال  هاالند  أن  ميركاتو  كالتشيو  وذكر 
يوفنتوس بعد محاولتني فاشلتني، لكن النادي اإليطالي لن 
يتحرك لضمه يف الصيف املقبل، إمنا سيكون عرض السيدة 

العجوز لالعب النرويجي بعد عام أو عامني من اآلن.

غوتزه يؤكد رحيله عن دورتموند
غوتزه،  ماريو  أكد 
دورمتوند،  بوروسيا  جنم 
أسود  عن  الرحيل  نيته 
الفيستيفاليا بنهاية املوسم 
عقد  وينتهي  احلالي. 
يف  دورمتوند  مع  غوتزه 
وترغب  احلالي،  املوسم 
يف  األندية  من  العديد 
لصحيفة  ووفًقا  ضمه. 
البريطانية،  ميل«  »دايلي 
ريزا  مع  تعاقد  غوتزه  فإن 
فازيلي ووكالته، التي متثل 

العديد من الالعبني واملدربني مثل زميله إميري كان ومدربه 
لوسيان فافر.

الظروف  يف  آمل  كل شيء،  وقبل  »أوال  غوتزه:  وقال 
احلالية أن تكونوا ومن حتبون يف وضع جيد اآلن«. وأضاف: 
إجراء  قررت  مكثفة،  دراسة  بعد  أنه  أعلن  أن  أود  »اليوم 
بإدراك  ثم  وقتي  على  حصلت  لقد  مسيرتي.  يف  تغيير 
أخذت هذه اخلطوة«. وتابع النجم األملاني: »إنه قرار مهم 
ملستقبلي الرياضي، وأنا أتطلع بشدة للعمل مع ريزا فازيلي 

ووكالته، بعدما اقتنعت بأنها وكالة مهنية متاًما«.
وأمت: »مستقبلي الرياضي لن يصبح واضًحا إال عندما 
ذلك  وحتى  العالم،  إلى  الطبيعية  احلياة  من  القليل  يعود 
احلني، يرجى البقاء يف صحة جيدة ودعم املجتمع بقدر ما 

تستطيعون«.
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القسم الرياضي

صفحته  على  الوزير  وأوضح 
الرسمية على »فايسبوك« »حتية عرفان 
قطاع  وناشطي وعمال  لشباب  وتقدير 
اليومي  لتجندهم  والرياضة  الشباب 
عرضة  االكثر  الفئات  وعناية  حلماية 
)كوفيد19-(  كورونا  وباء  لعدوى 
فيه  ميارسون  لهم  مأوى  ال  الذين 
املعدن  بهذا  فخور  الصحي،  حجرهم 

اخلالص، شباب اجلزائر«.
»هاشتاغ  بصفحته  الوزير  وأدرج 
لألشخاص  مفتوحة  الشباب  #دور 
يظهر  بفيديو  مرفوقا  مأوى«،  دون 
هؤالء  قبل  من  املقدمة  اخلدمات 

النشطاء.
التضامني  االطار  نفس  ويف 
كانت  كورونا،  وباء  تفشي  ملكافحة 
أعلنت،  قد  والرياضة،  الشباب  وزارة 
عبر بيان لها، عن وضع عديد الهياكل 
حتت  لها  التابعة  والفندقية  الرياضية 

لوالية  احمللية  األزمة  خلية  تصرف 
كمراكز  استعمالها  بغرض  اجلزائر، 
التدابير  إطار  يف  العالجي  للحجر 
املتخذة للوقاية ومحاربة هذه اجلائحة، 
من بينها املركز الفني الوطني بسيدي 

موسى.

بعد أن تجندوا لخدمة األشخاص دون مأوى 

خالدي ُيثِني على الُمتطوِعين وناشِطي 
الَحركة الَجمعوية

تبرع بأجهزة طبية
زيدان يساعد الجزائر في مواجهة كورونا

قرر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد اإلسباني، التبرع مبعدات 
فيروس  مكافحة  يف  اجلزائرية  السلطات  جهود  لدعم  بجاية،  والية  ملستشفيات  طبية 
كورونا املستجد. وذكرت والية بجاية، اول أمس، أن مؤسسة زيدان اخليرية تبرعت 
بتجهيزات طبيبة، بينها 5 أجهزة إنعاش، وأجهزة للكشف واملعاينة، سيتم حتويلها إلى 

مستشفيات والية بجاية.
وجاءت اخلطوة لتؤكد حرص النجم الفرنسي على مساعدة بلده األصلي، ملواجهة 
أبناء بلده.  التزامه مببدأ التضامن مع  أزمة انتشار الفيروس، يف بادرة منه للتعبير عن 
ووالده  األصل،  اجلزائري  لالعب  الشكر  للوالية،  احمللية  السلطات  قدمت  بدورها، 

إسماعيل زيدان، مدير مؤسسة زيدان اخليرية، على هذه املساهمة القيمة.

محرز ينضم إلى حملة دعم المتضررين من 
»كوفيد19-« 

الدولي اجلزائري رياض محرز، جنم مانشستر سيتي، انضمامه إلى حملة  أعلن 
انتشار  مكافحة  يف  للمساهمة  اإلجنليزي،  الدوري  جنوم  أطلقها  التي  التبرعات  جمع 
التواصل  الرسمي على موقع  بيان عبر حسابه  وباء كورونا املستجد. ونشر محرز، يف 
االجتماعي »تويتر« بيان املبادرة اخليرية التي تهدف جلمع التبرعات حتت شعار »العبون 
الدوري  ويستهدف جنوم  اإلجنليزية.  الوطنية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  مع بعض«، 
اإلجنليزي من خالل هذه املبادرة إلى جمع مبالغ مالية معتبرة، يف أقرب وقت ممكن، 
وزمالؤه  محرز  وجدد  )كوفيد19-(.  وباء  من  املتضررين  ملساعدة  يتم صرفها  أن  على 
حرصهم على توفير الكثير من األموال، للمساهمة ميدانيا يف تخطي هذه األزمة التي 

مست جميع دول العالم.

من أجل الحفاظ على جاهزيتهم
مدرب وفاق سطيف يحث العبيه على 

ضرورة التحلي باالحترافية 
يواصل التونسي نبيل الكوكي، مدرب نادي وفاق سطيف، التواصل مع العبيه، 
رغم عدم متكنه من مغادرة تونس، بسبب توقف الرحالت اجلوية وغلق املعابر البرية، 

بعد انتشار فيروس كورونا املستجد.
وفضل التونسي، االجتماع بالعبيه وجهازه املعاون، اول أمس، باستعمال تقنية 

الفيديو، للوقوف عن مدى التزامهم بتطبيق برنامج التحضيرات اليومي.
وحث الكوكي العبيه على ضرورة التحلي باالحترافية، ومواصلة العمل بجدية، 
من أجل احلفاظ على جاهزيتهم، حتسبا الستئناف النشاط الرياضي، وكذلك االلتزام 
بكافة التدابير الوقائية، لتفادي التعرض لإلصابة بالفيروس. وحرص املدرب التونسي، 

على تقدمي خطة جديدة للمرحلة املقبلة من التحضيرات.

شباب قسنطينة يخفض أجور العبيه
قرر مجلس إدارة شباب قسنطينة، بقيادة رشيد رجراج، مباشرة إجراءات تخفيض 
امللقاة على عاتق  املالية  للتخفيف من حدة األعباء  الفني،  رواتب الالعبني، واجلهاز 
النادي، يف ظل األزمة االقتصادية احلالية. وتعاني جميع األندية احمللية من ضائقة 
أفريل   19 حتى  الرياضي،  النشاط  بإيقاف  قراًرا  السلطات،  اتخاذ  بعد  كبيرة،  مالية 

2020، عقب انتشار فيروس كورونا املستجد.

د سعر سليماني بـ 10  ليستر سيتي يحدِّ
ماليين أورو

قال تقرير صحفي فرنسي، إن ليستر سيتي حدد سعر التخلي عن جنمه الدولي 
األندية  من  عدد  واملطلوب يف  موناكو،  إلى  حاليا  املعار  إسالم سليماني،  اجلزائري، 
وبحسب  مارسيليا.  وأوملبيك  لشبونة  سبورتنغ  بينها  من  املقبل،  الصيف  األوروبية، 
موقع »فوت ميركاتو«، فإن ليستر حدد سعر سليماني بـ10 ماليني أورو. وكان صاحب 
الـ31 عاًما، على وشك العودة إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز، عبر بوابة مانشستر يونايتد 
خالل امليركاتو الشتوي املاضي. لكن مفاوضات انتقاله تعطلت يف آخر حلظة، بسبب 
باإلضافة  أهداف،   9 سليماني  وسجل  خدماته.  يف  التفريط  موناكو  مسؤولي  رفض 
لتقدميه 7 متريرات حاسمة، يف 18 ظهورا له بألوان نادي اإلمارة الفرنسية، هذا املوسم.

نظرا للوضعية الصعبة التي تمر بها البالد 
االتحاد الجزائري يؤجل تسديد االشتراكات 

والغرامات
مت تأجيل تسديد اشتراكات وغرامات االندية الى غاية استئناف املنافسة، التي 
عنه  أعلنت  حسبما  كورونا،  وباء  تفشي  بسبب  الفارط  مارس   16 تاريخ  يف  توقفت 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم. وأوضحت الفيدرالية على موقعها الرسمي أن »الفاف 
أعلمت جميع الرابطات الكروية )احملترفة، الهواة، ما بني اجلهات، اجلهوية والوالئية( 
عبر تعليمة من االمني العام، بتأجيل دفع تكاليف االشتراكات والغرامات املترتبة على 
البالد  بها  متر  التي  الصعبة  للوضعية  نظرا  وذلك  املنافسة  استئناف  غاية  الى  االندية 

بسبب تفشي وباء كورونا )كوفيد19-(«.
بينها  من  الرياضية،  املنافسات  جميع  تعليق  والرياضة  الشباب  وزارة  ومددت 
مختلف بطوالت كرة القدم الى غاية 19 أفريل اجلاري، بسبب الوضع الصحي الذي 

تعيشه البالد والعالم.

نوه وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بمجهودات المتطوعين وناشطي الحركة الجمعوية الذين ساهموا في افتتاح 
ثالث دور شباب بالجزائر العاصمة لفائدة األشخاص دون مأوى، في فترة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا.

القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  يواصل 
وزارة  مساعدة  أجل  من  التطوعية  حمالته 
فيروس  النتشار  التصدي  على  الصحة، 

كورونا املستجد.
أمس،  اول  بيان،  يف  االحتاد،  وكشف 
الوطنية  املنتخبات  حتضير  مركز  وضع  عن 

بسيدي موسى، حتت تصرف وزارة الصحة، 
اعتبارا من يوم األحد املقبل. 

وأضاف البيان، أن مسؤولي املركز عقدوا 
زميرلي،  مستشفى  مدير  مع  عمل  اجتماع 
املرضى  الستقبال  تسخيره  على  واتفقوا 
املصابني بفيروس كورونا، باإلضافة إلى جتهيز 

فندق املنتخب األول، الستقبال 60 فرًدا من 
الطواقم الطبية.

على  حرصه  اجلزائري،  االحتاد  وأكد 
السلك  لعمال  الراحة  متطلبات  كافة  توفير 
أفضل  يف  وضعهم  على  والسهر  الصحي، 
الظروف، للمساهمة يف التصدي لهذا الوباء.

للمساهمة في التصدي للوباء
»الفاف« تضع مركز سيدي موسى تحت تصرف وزارة الصحة

الصف  على  الوطني،  املنتخب   حافظ 
الذي  اجلديد  الشهري  التصنيف  يف  الـ35 
للعبة )فيفا(، يف ظل  الدولي  أصدره االحتاد 
عامة،  العاملية  الرياضة  تشهدها  التي  األزمة 
كورونا،  وباء  تفشي  ظل  خاصة، يف  والكرة 

وتوقف نشاط املستديرة منذ نحو شهر.
لهيئة  اإللكتروني  املوقع  وبحسب 
يشهد  لم  املنتخبات  تصنيف  فإّن  إنفانتينو، 
الشهر  بتصنيف  مقارنة  جذرية  تغييرات  أي 
املهيمنة،  الشلل  حالة  ظل  يف  املاضي، 
إلى  األول  من  املنتخبات  ترتيب  جعل  مبا 
لم يخرج  تغييرات، حيث  العاشر، دون أي 
التي  األوائل،  العشر  قائمة  منتخب من  أي 

لم تشهد أي تعديالت على اإلطالق.
قائمة  السنغالي  املنتخب  وتصدر 

املركز  احتل  حيث  األفريقية،  املنتخبات 
ثم   ،)27( تونس  منتخب  يليه  العشرين، 
واملغرب   ،)35( واجلزائر   ،)31( نيجيريا 
املركز  مصر  واحتلت   ،)46( وغانا   ،)43(
تغييرات  الفيفا  تصنيف  الـ51.وشهد 
على  املنتخبات،  تصنيف  يف  للغاية  طفيفة 
نتائج  احتساب  بعد  األخيرة،  املراكز  صعيد 
منتخب  صعد  حيث  ودية،  مباريات   4
ليحتل  فقط،  واحدا  مركزا  السودان  جنوب 
 3 رصيدها  بيالروسيا  ورفعت   ،168 املرتبة 
نقاط، واحتفظت باملركز 87، وكان منتخب 
أوزبكستان أكبر اخلاسرين من حيث النقاط، 
على  وحافظ  نقاط،   3 رصيده  تراجع  بعد 

املركز 85.
وحافظ املنتخب البلجيكي على صدارة 

التصنيف برصيد 1765 نقطة، يليه منتخب 
يف  البرازيل  ثم  نقطة،   1733 برصيد  فرنسا 
املركز الثالث 1712 نقطة، وإجنلترا الرابع، ثم 

أوروغواي يف املركز اخلامس.
العاشر  إلى  السادس  املراكز  ومن 
وإسبانيا  والبرتغال  كرواتيا  منتخبات  توجد 
يف  الترتيب،  على  وكولومبيا،  واألرجنتني 
حني احتلت إيطاليا املركز الثالث عشر وأملانيا 

املركز اخلامس عشر.
اآلسيوية،  املنتخبات  صعيد  وعلى 
احتلت اليابان صدارة القارة، بعد أن جاءت 
يف املركز 28، يليها إيران 33، أستراليا 42، 
املركز  والعراق   ،67 السعودية   ،55 قطر 
اإلمارات  دولة  احتلت  حني  يف  السبعني، 

املركز احلادي والسبعني.

تصنيف »الفيفا« 
»الخضر« يحافظون على المركز الـ 35

أكد أن الالعبين بحاجة إلى مرحلة جديدة من التحضيرات 
بلعطوي يؤيد استئناف المنافسات الكروية أوت المقبل

 دعا الدولي السابق عمر بلعطوي، اول أمس، الستئناف املنافسات الكروية يف أوت املقبل إذا سمحت الظروف بذلك، معارضا بذلك 
فكرة إلغاء املوسم اجلاري املتوقف منذ ثالثة أسابيع يف إطار التدابير املتخذة ملواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأعرب املدرب احلالي لفريق شبيبة متوشنت متصدر بطولة الهواة )املجموعة الغربية(، عن أمله يف انفراج األزمة الصحية التي جتتاح العالم 
أجمع يف أقرب اآلجال، مضيًفا أنه حتى يف حال مت إقرار استئناف املنافسة، فإّن ذلك يتوجب أن يتأجل إلى أوت املقبل، تبًعا حلاجة الالعبني 

إلى مرحلة جديدة من التحضيرات تنطلق من نقطة الصفر.
وألّن شبيبة متوشنت سيطرت كليا على بطولتها قبل ست جوالت عن نهايتها، فإّنه من الطبيعي أن يدعو بلعطوي إلى عدم إلغاء املوسم 

»حتى ال تذهب مجهوداتنا أدراج الرياح بعدما وضعنا قدمني يف الرابطة الثانية«، مثلما يقول.
الوصاية يف مشاورات مع االحتاديات  إلى شروع  والرياضة،  الشباب  بوزارة  الرياضات  بلعياط مدير  نذير  أشار  بعدما  التصريح  ويأتي هذا 
الرياضية، سيما منها املشرفة على الرياضات اجلماعية، ملناقشة اإلجراءات الواجب اتخاذها يف حال ما إذا مت االعالن عن موسم أبيض بسبب 
فيروس كورونا. واغتم الالعب واملدرب السابق الفرصة ليضم صوته إلى صوت األسرة الرياضية التي تساهم يف حملة التوعية املوجهة خصوصا 

نحو الشباب حلثهم على االلتزام بالتدابير الوقائية ملكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأكمل عمر بلعطوي يف هذا الشأن بقوله »أدعو الشباب بصفة خاصة إلى االنضباط والتحلي بروح املسؤولية من خالل البقاء يف بيوتهم 
لتجنيب أنفسهم وأهاليهم وعموم الشعب اجلزائري خطر هذا الوباء القاتل، وشخصًيا لست أغادر منزلي إال نادًرا ولقضاء حاجيات أسرتي ال 

غير«.
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أخبار الثقافة

الكاتبة أمينة عبد اللطيف لـ »أخبار الوطن«:

»أمجاٌد أبِديَّة« تتضمُن ِحكايات الَحراِئر من وطِني الَجزائر
قالت الكاتبة أمينة عبد اللطيف لـ »أخبار الوطن« إن كتابها »أمجاد أبدية« عبارة عن 

قصائد ومقاالت  تحمل بين ثناياها المجد الجزائري والعربي،  الذي نحتته بطوالت ومواقف 
الحرائر على جدران الّدهر إلى األبد.

حاورها: خلضر بن يوسف 

أمينة عبد اللطيف تنحدر من مدينة الشلف صاحبة 27 عاما، 
البليدة  جامعة  وليسانس  بكالوريوس  على  متحصلة  تاريخ  أستاذة 
ودبلوم من األكادميية العربية العاملية وكاتبة لها عدة مشاركات وطنية 
ثمنتها عدة شهادات، تكتب نصوصا من جوف حقيقة الواقع التي 

تسعى وتهدف إلى نقل الرسائل النبيلة والهادفة ومعاجلة القضايا.

متى اكتشفت موهبتك يف الكتابة؟

بداية الكتابة كانت منذ مرحلة الثانوية حيث كنت طالبة لغات 
محبة لألدب متفوقة يف كتابة النصوص حينها أدركت أن لي موهبة 

الكتابة ويجب أن أصقلها أكثر.

كيف تكتبني نصوصك وما هو تصورك للشعر؟

وتهدف  تسعى  التي  الواقع  حقيقة  جوف  من  نصوصي  أكتب 
إلى نقل الرسائل النبيلة والهادفة ومعاجلة القضايا، وتصوري للشعر 
أنارها خصوصا إذا كان  البريق الذي إذا أطل على الظلماء  هو ذاك 

حقيقي وهادف.

صدر لك مجموعة من النصوص حتت عنوان »أمجاد أبدية« 
حدثينا أكثر عنها، لو سمحت!

مقوالت  ومقاالت،  قصائد  عن  عبارة  أبدية«  »أمجاد  كتابي 
بطوالت  نحتته  الذي  والعربي  اجلزائري  املجد  ثناياها  بني  حتمل 
ومواقف احلرائر على جدران الدهر إلى األبد وإن طال وجعه يتضرر 
لكن واهلل لن يسقط، فهو باق ال يزول ألننا خير السند فصناع املجد 
ال ميوتون أبدا، فكتابي كله بأسلوب بسيط كي يتسنى للقارئ فهمه 

واألخذ بهذه الرسائل وأواخرها منفعة ال مضرة لهم.

من هو قارئك املفترض وكيف تتوقعني تفاعله مع إنتاجاتك؟

قبل أن أتكلم عن قارئي أوجه حتية له هنا يف اجلزائر ويف الوطن 
العربي ويف كل مكان، فأنا أتوقعه أنه سيقبل مبا كتبته ألنه سيذكره 
ويحثه أن يكون الساعد األمين لوطنه واحلفاظ على مجده فالوطن 
األبي  القوي  الشعب  من  فرد  والقارئ  ركائزه شعبه  من  املنتصب 

الغيور على وطنه ومجده.

اإلنطالقة كانت من اخلواطر والشعر عكس غالبية الشباب 
الذين يتجهون للخطاب الروائي، ما السبب يف ذلك؟

موضوع  تخص  ألنها  والقصائد  واملقوالت  باملقاالت  بدأت 
كتابي عكس الرواية، ورمبا يف األيام اآلتية سأكتب فيها.

هل كل خواطرك مجرد خيال أم جميعها حاالت حقيقية 
وواقعية؟

اجلزائري  املجد  محتوى كتابي كله حقيقي ال من اخليال ألن 
والعربي أبدي وان طالت الندبات.

لكل مفكر وأديب أو مبدع مصادر أسهمت يف تكوين خلفيته 
الثقافية العامة من جهة،  وتنمية وتطور ملكاته يف مجال 

تخصصه من جهة أخرى، فما هي مصادر ومناهل املعرفة التي 
كان لها أكبر األثر يف تكوين خلفيتك الثقافية العامة؟

املصادر التي أسهمت يف تكوين خلفيتي الثقافية هو مآثر العرب 
قبال من بطوالت ومواقف التي متخضت يف اجلزائر والوطن العربي، 
ومن الواقع الذي نعيشه اآلن الذي ال يقبل باخلنوع فكل ضرر يزيدنا 

اإلبراهيمي  للبشير  أقرأ  أنني  كما  باقون،  العهد  على  ونحن  قوة 
والعالمة ابن باديس وسميح القاسم وغيرهم، لكن يف قلبي وحي 

من الوطنية واألنفة على وطني وإخواني العرب يف كل مكان.

ما هي املشاريع التي حتلمني بإجنازها؟

املشاريع التي أصبوا إليها هي والدة كتب التي تنفع وتفيد الغير 
يف كل مكان، وأن أكون قدوة خير للغير ال أكثر وال أقل.

ما هي كلمتك األخيرة لقراء اجلريدة؟
ويف  اجلزائر  يف  وقرائي  أحبائي  وأحيي  الشكر،  جزيل  أشكرك 
الوطن العربي، وأختم حديثي »قف من أجل الوصول ولو على حافة 

من سكني«.
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بمبادرة من مؤسسة »مادينات« ببومرداس
عروض ترفيهية للتخفيف من أثر 

الحجر المنزلي على العائالت
تعد  تضامنية  مبادرة  للنظافة  مادينات  مؤسسة  مؤخرا،  أطلقت 
لفائدة  ترفيهية  عروض  تقدمي  يف  متثلت  ببومرداس،  نوعها  من  األولى 

العائالت املتواجدة يف احلجر املنزلي بسبب فيروس كورونا.
مؤسسة  باشرتها  التي  الواسعة  والتعقيم  التنظيف  حمالت  بعد 
مادينات ملكافحة فيروس كورونا عبر كامل إقليم الوالية، ها هي املؤسسة 
تطلق مبادرة تضامنية أخرى من أجل التخفيف من وطأة احلجر املنزلي 
على العائالت السيما شريحة األطفال، حيث شرعت منذ األسابيع 
مهرجون  ينشطها  باألحياء،  ترفيهية  عروض  تقدمي  يف  املاضية  القليلة 
وفكاهيون من أجل إمتاع العائالت التي تقبع يف احلجر املنزلي بسبب 

جائحة الفيروس التاجي.
بلديات  العائالت بعدة  التي استفادت منها مئات  العروض  وهي 
بالثنية،  اللوز  هداج، حي  أوالد  ببلدية  مسكن   500 غرار حي  على 
املهرجني  بألوان  األحياء  هذه  تزينت  بقورصو، حيث  عدل  وكذا حي 

وتعالت ضحكات األطفال من الشرفات.
حتسيسية  رسائل  الترفيهية  العروض  تضمنت  أخرى،  جهة  من 
حيث  التاجي،  الفيروس  مكافحة  يف  املنزلي  احلجر  بأهمية  وتوعوية 
من  األطفال  معها  تفاعل  فكاهية  بطريقة  إيصالها  املهرجون  استطاع 

شرفات املنازل على نطاق واسع.
وينتظر أن حتمل األيام املقبلة املزيد من العروض الترفيهية املشابهة، 
وهي املبادرة التي لقيت استحسانا واسعا لدى العائالت خاصة وأنها 
أنها  كما  الكبار،  وحتى  الصغار  شفاه  على  البسمة  رسم  من  متكنت 
املفروض على األسر يف  املنزلي  استطاعت أن تخفف من وطأة احلجر 

ظل تفشي فيروس كورونا القاتل.
سميرة مزاري

ْح في َدارك..  التراُث الثَّقافي َضيُفك« تحت شعار »ِريَّ

افتتاح ندوات تفاعلية حول التراث الثقافي في الجزائر
افتتحت محاضرات وندوات تفاعلية حول التراث الثقايف 
يف اجلزائر من تنظيم وزارة الثقافة، مبشاركة باحثني وأثريني 

ومختصني يف التراث الثقايف من اجلزائر وخارجها.
ومت خالل اجللسة األولى لهذه احملاضرات مناقشة موضوع 
»االتفاقيات واملعاهدات الدولية حول حماية التراث الثقايف«، 
حيث نشطها املختص اجلزائري يف اآلثار واخلبير يف اليونسكو 
عبر  »احملاضرات  بـ  خاص  تطبيق  عبر  وهذا  بوشناقي  منير 

الفيديو« )عن بعد( مبشاركة حضور حوالي املائة مختص.
من  الساعتني  حوالي  مدار  -على  املشاركون  وناقش 
احمللية  التشريعات  بأهم  تتعلق  مختلفة  مواضيع  الزمن- 
والدولية حول االجتار الالشرعي باملمتلكات الثقافية والتراث 

الثقايف املعرض للخطر يف أوقات احلروب وغيرها.
وسيكون املهتمون بالتراث اجلمعة القادم على موعد مع 
املستقلة  للجزائر  األولى  »اخلطوات  بعنوان  ثانية  محاضرة 
ثالثة  وأخرى  الوطني«  الثقايف  التراث  حماية  مجال  يف 
احلروب  خلطر  املعرض  الثقايف  »التراث  حول  املقبل  األحد 

والصراعات الداخلية«، من تنشيط أيضا منير بوشناقي.
كما ستنظم بعدها محاضرتني أخرتني مع خبير اليونسكو 
التونسي كرمي هنديلي الذي سيتحدث حول التراث العاملي 
مع  أخرى  جلسة  إلى  باإلضافة  الصحي،  احلجر  ظل  يف 
حول  ناعوم  بن  أحمد  اجلزائري  األثري  واخلبير  الباحث 

التراث الالمادي يف اجلزائر وآليات جرده واحلفاظ عليه.
وقد برمج أيضا املنظمون سلسلة محاضرات حول التكوين 
والترميم واجلرد واحلماية باإلضافة إلى التراث الثقايف املغمور 

باملياه، يشرف عليها مدير الترميم وحفظ التراث بوزارة الثقافة 
زهير باللو- حتت شعار »ريح يف دارك، التراث الثقايف ضيفك« 
وهذا مبعدل ثالث جلسات يف األسبوع حيث تهدف لتنشيط 
إجراءات  بسبب  الواليات  كل  عبر  املتوقف  الثقايف  املشهد 

احلجر الصحي الرامية ملكافحة انتشار فيروس كورونا.
واعتبر باللو أن احلجر الصحي كان مبثابة »فرصة حقيقية 
للتواصل مع اخلبراء واملختصني للتباحث حول التراث الثقايف 
سابقا  الصعب  من  »كان  أنه  إلى  الفتا  والعالم«  اجلزائر  يف 

التواصل معهم الرتباطاتهم الكثيرة.
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كورونا  فايروس  ضرر  يقتصر  لم 
الناس  أوقات  إفساد  على  املستجد 
نهارا وسيطرته على األوضاع مبا يفرضه 
عليهم من حجر إلزامي ومبا يخلقه من 
ضغط نفسي وحالة قلق بسبب طبيعته 
اخلفية وسرعة انتشاره وحصده اآلالف 
إلى  أيضا  تسلل  وإمنا  األرواح،  من 

لياليهم وأحالمهم وهم نائمون.
األطباء  من  مجموعة  قامت  لقد 
شمل  باستطالع  باجلزائر  النفسيني 
موقع  على  جزائرية  مجموعة  أعضاء 
فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
واملختصة يف تتبع يوميات “مكافحة” 
عدد  وقدم  باحلزائر،   كورونا  فايروس 
هذا  مع  وقصصا  شهادات  منهم 
ثقيال  ضيفا  بات  الذي  الفايروس 
يتسلل إلى أحالمهم التي جاء بعض 
أغلبها  جاء  فيما  لألمل،  حماال  منها 
على شكل كوابيس تبرز الوجه البشع 
لكائن مجهري يتربص برئة اإلنسان.

أن  االستطالع  يف  املشاركون  وأكد 
ما رأوه من أحالم وكوابيس إمنا يشكل 
مع  اليوم  طيلة  يعيشونه  ملا  انعكاسا 
القنوات  يجتاح  الذي  األخبار  طوفان 
التلفزيونية واإلذاعات ومواقع التواصل 
االجتماعي عن كورونا، وطغيانه على 
يومياتهم مع أهلهم يف احلجر الصحي.

 
وعن جتربتها مع الفايروس يف احللم، 
تقول ليلى أراه يوميا يف أحالمي، وكأني 
أعيش فيلم رعب. حتى ابني أسمعه 
يتحدث ليال باسم كورونا ويصرخ فيما 

أركض  أني  رأيت  أخرى  فتاة  روت 
يالحقني  والفايروس  الليل  طيلة 
ليلتهمني.. لقد كان حجمه ضعف 

حجمي وكان يركض بسرعة.
منامي  يف  أرى  أخرى  وأفادت 
إلى  يأتون  الصحة  أعوان  أن  دائما 
الصحي  العزل  إلى  وينقلونني  منزلنا 
األشخاص  شهادات  تستحضر  ولم 
املفزعة  الكوابيس  آراؤهم  املستطلعة 
فقط، وإمنا كان منهم من رأى أحالما 
مفعمة باألمل وحاملة للبشرى السارة 
يسمعها  أن  واحد  كل  يرجو  التي 

قريبا.
يحمل  حساب  صاحبة  وكتبت 
رأيت  أنا  تقول  حياتي  أمل  اسم 

يف  قال  الصحة،   وزير  أن  حلمي  يف 
تصريحه اليومي لدينا اليوم صفر حالة 
الفايروس  على  قضينا  وقد  إصابة.. 

ومتت السيطرة عليه.
واضافت أن تصريح املسؤول خلف 
والكل  البيوت،  كل  يف  كبيرة  فرحة 
كان يصرخ فرحا مثلما يحدث عندما 
القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  يسجل 

هدفا يف بطولة عاملية.
وكانت نبرة األمل نفسها حاضرة يف 
قالت  هناء حيث  تدعى  شابة  جواب 
أنه كنا يف منازلنا  إنها رأت يف منامها 
نطل من النوافذ، وعاصفة كبيرة تلوح 
لكن  أشياء.  معها  وحتمل  األفق  يف 
نهاية احللم وكل  الشمس سطعت يف 

شيء عاد إلى مجراه الطبيعي.
النوع  لهذا  العلمي  التفسير  وعن 

فترة  إبان  واألحالم  الكوابيس  من 
هذه  إن  األطباء،   فسر،  اجلائحة، 
ضمن  أساسا  تفسيرها  جتد  الظاهرة 
مشيرنا  املعريف،  النفس  علم  حقل 
إلى ما وصفه بـظاهرة التسمم الذهني 
لألخبار  املفرط  التتبع  عن  الناجتة 
املتعلقة باجلائحة، والتي تخلق بدورها 
البحث  يف  اإلضايف  الفضول  من  نوعا 
عن األخبار بشكل مبالغ فيه، ينعكس 

يف ما بعد يف أحالم الناس.
 

شريحة  إلى  بالنسبة  أنه  وأوضحوا 
الوقائع  مع  تتعامل  فهي  األطفال، 
بشكل مباشر وتعاجلها معاجلة حسية، 
حسيا  معطى  باعتبارها  تدمجها  ثم 
يتحول إلى محتوى ذهني يشتغل عليه 
لشعور  متضمنا  مثيرا  باعتباره  الدماغ 

اخلوف والقلق.
 

وأضافوا أن معاجلة هذا الوضع الذي 
املعلومات،  معاجلة  نظرية  إليه  تتطرق 
التي  الرسم  أنشطة  طريق  عن  تتم 
العالج  يف  متخصص  عليها  يشرف 
املطاف  نهاية  يف  تروم  والتي  بالفن، 
واألحالم  الكوابيس  حمولة  إخراج 
ذات املضمون املزعج والتخلص منها.

 
اجلوانب  مناقشة  تفادي  إلى  ودعوا 
بشكل  كورونا  جائحة  ألزمة  السلبية 
تهويل  أمام األطفال، وعدم  فيه  مبالغ 
األمور يف أعينهم من خالل مترير رسائل 
غير صحية لهم من قبيل أن كورونا هو 

املوت على سبيل املثال.

  في ظلِّ تفشي الجائحة

ُكورونا كابوٌس يتسّلُل إلى واقِع 
النَّاس في الَحجر

شركة »السماحة« تتبرع بأجهزة الوقاية 
والتعقيم  بإليزي

لفائدة  والتعقيم  الوقاية  مبستلزمات  السماحة  شركة  تبرعت، 
الصحة  قطاع  ملساعدة  تضامنية  مبادرة  يف  إليزي  بوالية  املستشفيات 

باملنطقة يف مواجهة فيروس كورونا.
واستلم املدير الوالئي للصحة من الشركة التي تبرعت بالتجهيزات 

للمستشفيات، قصد مواجهة فيروس كورونا.
وتبرعت الشركة بأكثر من 1200 قارورة جال معقم لليدين مختلفة 
االحجام و2000 قفاز إضافة إلى 20 مضخة للرش والتعقيم وعدد مماثل 
من األلبسة الواقية وكذا 20 قناع واقي مخصص للتعقيم سيتم توزيعها 
على كل من مستشفى وأن متيضي واملؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 

ابن سيناء.

3200 عائلة تستفيد من إعانات بميلة
أطلقت والية ميلة يف مبادرة جديدة 
نحو مناطق الظل، قافلة تضامنية هي 

األضخم نحو هاته املواقع.
ومتس القافلة جميع بلديات والية 
مختلف  تضم  قفف  وتشمل  ميلة 
املطبخية.  اليومية  االحتياجات 
واستفادت يف هذا الصدد 100 عائلة 
للسلطات  باملساعدة  بلدية  كل  من 
عائلة   3200 تعداد  لتبلغ  العمومية 

مستفيدة.
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ومع ذلك فبعض الظن من الرجلني »إثم« 
وخطيئة وغفلة، فاحلصن أحيانا يستجيب ملن 
يريد اقتحامه وال يدفع عن نفسه وال يراعي 
ذمة لصاحبه، إذا اتكأ إلى »خداع األعداء« 
»عسل«  رياح  هبوب  من  مفاتيحه  ولزجت 
وقد  الواجلون  عبرها  ويلج  فتنفتح  دفاته  تدك 

ظن حامي احلمى أن احلصن ممتنع.
األمة  كانت  عندما  بدأت  كلها  القصة 
كلها حصن حصني »ال يأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه« ملا أسّس »محمد بن عبد 
صرحه،  أساس  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل« 
بناؤه على دعائم »عصبية« لعصب  أعيد  ثم 
بناءات  ثم  ففاطمية،  فعباسية  أموية  عربية 
وأغالبية  وسعدية  ومرابطية  موحدية  متفرقة 
وحفصية وعلوية وو و... ثم جاء على األمة 
كادت  أو  كلها  اجتمعت  الدهر  من  حني 
حتت راية »عثمانية« َفَمَلَك العثمانيون أمرها 
وتوسعت  وتوسعوا  غيرها،  رقاب  بها  وملكوا 
قدميها وتسمع مديح  تنظر عند  لكنها ظلت 
ال  بداخلها  قاعد  و«شوقي«  لنفسها،  نفسها 
ببابها  صفوف  وهم  املادحني  بجلبة  يشعر 
أنه  معتقد  ألنه  بساسها،  لعابهم  يسيل 
أما  ِفيها،  يف  كالّسن  فيها  ويسكن  يحميها 
حماها،  على  فمرابطون  أذاها  عن  الباحثون 
دماها.  وامتصاص  للوثوب  فرصة  يتحينون 
اخلديعة  »الشوقي«  لهذا  ولدت  هنا  ومن 
احملرّمة:  كالنظرة  خديعتان  بعدها  وأصبحت 

األولى لك والثانية عليك.
الخديعة األولى لك. .. بشعار »على 

نفسها وقومها جنت براقش«

عندما ملكت الدولة العثمانية ما ملكت 
السماء،  ِف  وحُلُ األرض«  »خشاش  من 
وامتدت مبا شاء اهلل لها أن متتد شرقا ومغربا، 
وانضوت إليها شعوب وقبائل وأناسي كثيرة، 
وذابت فيها أديان وِنَحٌل وعقائد كبيرة، وأصبح 
دين التوحيد يكاد يكون يف قلب كل مواطن 
وأصبح  بريقها  وازداد  اخلالفة  عظمت  فيها، 
شمال  على  نفوذها  وبسطت  موجع،  ضربها 
وتوسعت  األوروبي  وجنوبه  العربي  املتوسط 
املشكلة  لكن  شماال،  ومتددت  الشرق  إلى 
يف  بها  ثالث  مصطلحات  ارتبطت  عندما 
مخيال الرجل العربي واملسلم وهي )الدولة( 
وجوه  كلها  فأصبحت  و)األمة(،  و)اخلالفة( 
لعملة واحدة، وهو حسن جميل يف )املبنى( 
لكنه خطير يف )املعنى(، ففي املبنى أن تصبح 
وراعية  واملسلم  للعربي  ممثلة  العثمانية  الدولة 
حلقه وذائدة عن حوضه وحامية حلماه تعطيه 
أريحية وتشعره بالقوة وفوق ذلك تكسبه منعة 
املبنى فإن  أما يف  لها،  باسمها ألنه منتسب 
اخلطر محدق باملنظومة املفاهيمية لدى ذلك 
العربي املسلم الذي يرى يف الدولة وحدة تلك 
املصطلحات فال فرق بينها عنده، واخلطر هنا 
للتلف سيسقط  تعرضها  أو  زوال إحداها  بأن 
وهو  املسبحة،  كخرزات  مخياله  يف  األخرى 
ما حدث بالفعل عندما رّبت الدولة يف بيتها 
من يفجر قلبها متاما كما رّبت »زوجة فرعون« 
بعلها، فكان  دارها من هدم أساس ملك  يف 
»مصطفى كمال أتاتورك« الذي أنشأته الدولة 
يصبح  جيشها  يف  قائدا  ثم  عندها  جنديا 
هادمها ومفجر اخلالفة بعد انهزام األتراك يف 

احلرب العاملية األولى، ثم هو نفسه من أوعز 
إليه )املرابطون خلف احلمى( أن يجهز على ما 
بقي من »تركة الرجل املريض«، فجنى على 
قومه كما جنت »الكلبة براقش« على قومها، 
وعصية  مقدسة  ظلت  فكر  مبنظومة  وعبث 
ارتباط  وهي  الزمن  من  ردحا  التفكك  على 
»األمة« بـ«الدولة«، واملصيبة لم تكن يف فقد 
الدولة، ألن الدولة حسب نظرية ابن خلدون 
البد منتهية ولو طال الزمن وقدميا قيل: »ما 
لكن  وقع«،  طار  كما  إال  وارتفع  طير  طار 
ألن  املصطلحني،  ارتباط  يف  كانت  املصيبة 
سقوط »الدولة« عمليا )على األرض( أسقط 
»األمة« نظريا )من العرض( على مرآة املواطن 

»شوقي« املقيم بداخل احلصن املنتهك.
الخديعة الثانية عليك. .. ودرسها »كيف 

ُتلدغ من الجحر مرتين؟«
وضياع  العثمانية  اخلالفة  سقوط  بعد 
مصطلح  وتعرض  املريض«  الرجل  »تركة 
الذين  أولئك  من  العابثني  لعبث  »األمة« 
ممن  احلمى(  خلف  )املرابطون  استعملهم 
يعملون على خداع من ظن »شوقي« أنها ال 
تنخدع، وإن خدعت مرة فلن تخدع أخرى، 
بعد كل ذاك لم ييأس الذين رأوا يف احلصن 
رابط  ألنه  فقط  احلصن،  يره صاحب  لم  ما 

بداخله وهم أحاطوا بجوانبه.
وقد  واملسلمني  العرب  بالد  بقيت 
بها  تزخر  دويالت  وتناثرت  عراها  تفككت 
اخلريطة ويفصل بينها حد هنا وحد هنالك، 
)األمة(  مصطلح  ترمم  أن  استطاعت  لكنها 

بالدولة  ارتباطه  بفعل  الصدأ  طاله  أن  بعد 
من  ال  جيدها  داخل  من  »نحرها«  مت  التي 
من  املفكرين  من  العديد  فاستطاع  خارجه، 
عصر النهضة وما بعدها وإن اختلفت بالدهم 
إلى  يعيدوا  أن  احلد  بعضها  عن  وحدها 
الشعوب  فأصبحت  البريق،  بعض  املصطلح 
)فكريا(  نفسها  فتربط  حكامها  عن  تنأى 
مبصطلح »األمة« يف الوقت الذي كان احلكام 

يرافعون )سياسيا( لغلبة كلمة »الدولة«.
لكن )األمة( اليوم ولو أنها جنحت نسبيا 
أن حتتفظ باملصطلح وحتافظ عليه وتبعده عن 
لفعل  عرضة  تبقى  بالدولة،  االرتباط  دائرة 
»اخلديعة« ممن يوهموها أنها »حسناء«، وهي 
لكنها حسناء حلاميها صاحب  فعال حسناء 
احلق فيها ال حلراميها الذي اغتصب مبانيها، 
رعونته  رغم  حصنها  ملك  ملن  جميلة  هي 
ونقل  التمدين  بداعي  عرضها  هتك  من  ال 
ُبناها  واستدمر  بالدها  فاستعمر  احلضارة، 
وأذل شعوبها واسترق مداها، فلم تسلم دولة 
نهايات  يف  االستعمار  مّد  من  تقريبا  واحدة 
نشهد  واليوم   ،20 القرن  وبدايات   19 القرن 
احلسناء«  »خديعة  من  أخرى  موجات  أيضا 
»حلب«  لـ  اقتصادي  بعضها  أخرى  بأسماء 
باطن أرضنا، وبعضها عقدي لـ »كسر« عمود 
هويتنا،  أساس  »مسخ«  لـ  فكري  وآخر  ديننا 
احلسناء  لتستباح  »الكورونا«  زمن  يأتي  ثم 
باسم حماية »شوقي« القابع فيها من ويالت 

ما يحمله الفيروس الكوروني املستجد ! 
فماذا بعد يا جالسا في الحصن، ألن 

تستعد؟!

اعَر في )َمبناُه( ُمختِلٌف عن »أحمد شوقي« الُمواطن في )َمعناُه(؛ ذلَك أنَّ »شوقي«  َيبُدو أنَّ »أحمد شوقي« الشَّ
األّوَل يشتِكي من ألٍم أَلمَّ بِه وهَو ُيجاِلُس نفَسه )والثِّقُة تنفُخ ِفيه( َيرى ِحصًنا بناُه بنفِسِه لنفِسه والِعدى يتربَُّصون 
ِن أّن الِحَصن حصيٌن بنفِسه ال يفتُر بقوِة  بِه، وُيحاولوَن اقِتحاَمه وأخَذُه منه ُعنوًة. و»َشوقي« الثَّاني مزهوٌّ بالظَّ
ُثه بأنَّ ِحصَنه َعصيٌّ على  األعداِء، وال يسقُط بَدساِئس الُغرباِء، وال َيِهُن، ولن يسُهَل الهواُن عليِه؛ فكاَنت نفُسه ُتحدِّ
َق األصدقاِء، ويَرِدُد: »أّن رِفيقي ُيالزُمني ويحرُس ِحصني، وَصاحِبي صاَح ِبي أّنِني إن سقطُت  الَهدِم، ويتذّكُر َتشدُّ

فالَتِقْطني واْبِنِني أو اْبِن ِبي«!
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أقالم

د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بــ جامعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

َخدُعوها بَقوِلهم.. َحسناُء!



ي قاَمت  ال شَك أنَّ اخُلطوَة التِّ
ربيُة الَوطنيُة،   بها وزارُة التَّ
والهاِدفُة إلى إبقاِء الَتالميِذ 
ين يْخضعوَن - حالًيا -  الذِّ
حي ِف جوِّ  إلى احَلجِر الصِّ
امَلدرسِة،  بواسطِة ُدروٍس 

ُتقّدُم عبَر »الُيوتيوْب« وعبَر 
شاشِة الِتلفزيون، إّنا هي 

حيِح؛  خطوٌة ف االِتاِه الصَّ
وإْن تأَخرت قلياًل؛ غيَر أّنه 
نِبيُه وبعَد ثالثِة  وجَب التَّ

روِس  أّياٍم من إطالِق أرضّيِة الدُّ
إلى أّن ال َعمليَة لْم تُكن ف 
ِة امَلطلوبِة  الَواقِع باجلديَّ
واجَلوَدِة امَلأُمولِة. وبِعيًدا 
عن امُلتَوى، فإنَّ اجلاِنَب 

ع  ا وال ُيشجِّ قني كاَن كاِرثّيً التِّ
روِس؛  ُمطلًقا على َتتُبع الدُّ

سجيالِت  فقد كانْت أغلُب التَّ
َتفتِقد إلى اإلضاءِة اجَلّيدِة 
وِت  والُصورِة الَواِضحة والصَّ

ي  ، وهي األدواُت التِّ قيِّ النَّ
َتسمُح بَجلِب انتباه الِتلميِذ، 

رِس  وَتعُله ينخِرُط ف جوِّ الدَّ
ِم. َبل إنَّ تلَك الَعوامَل  امُلقدَّ
تعتبُر ُمنِفرًة بشكٍل َكبيٍر 

وتضرُب الَعمليَة الَتعليميَة 
واجُلهَد املبذوَل ف َمقتٍل. 
وهِذه امُلالحظاُت األولّيُة 

ي اسَتخلصناها من َعمليِة  التِّ
امُلتابعِة ألغلِب ما ُبثَّ عبَر 
يواِن  األرضيِة الَرقميِة للدِّ
عليِم عن ُبعد،   الَوطني للتَّ
جنُدها َتختِفي ف برنامِج 

»َمفاتيُح الَنجاِح« الّذي 
ادسِة  ُيقّدُم عبَر القناِة السَّ

للِتلفزيوِن اجَلزاِئري، والِذي 
َيبُث ِحصًصا مقبولًة ِتقنًيا 

وإن كانت دوَن اجَلودِة امَلأُمولة 
إلغفاِلها الكثيَر من ِتقنياِت 
األنفوغراِفيا والَتصويِر من 

َزوايا ُمختِلفة، لكّنها - ُعموًما - 
ربيِة  َتبقى مقبولًة. إّن وزارَة التَّ

ُمطالبٌة - بعَد اآلن - بأن 
َم دروًسا ِفعلّيًة عبَر هذه  ُتقدِّ
الَوساِئط،  َتستنُد فيها إلى 
صويِر  اخِلبراِت امَللّيِة ف التَّ
َن  واإلخراِج واإلعداِد، لُتمكِّ

ي وُتِقَق  للِرسالة لَدى امُلتلقِّ
األهداَف، الّتي ُأنِشئت من 

أجلها. 
 ورغَم ذلَك، فإّن امُلبادرَة ال 
َينبِغي أن َتتوّقَف مبجرِد 

جوِع إلى احلياِة الَعاديِة؛  الرُّ
فُيمكُن أن تكوَن األرضيُة ِمنصًة 
لدروِس دعٍم ُتساهُم ف تطويِر 
أداء الَتالميِذ، الّذين َيجُدون 
بعَض َمشاِكل االسِتيعاب ف 

األقساِم، خاصًة امُلكتظِة منها. 
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تسجيُل 95 إصابًة جديدة و21 حالًة وفاة بفيروس »كورونا«

 تماثُل 58 حالًة للشفاء وخلوُّ 26 واليًة من إصاباٍت َجديدة
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة 
تفشي وباء »كورونا« يف اجلزائر، الدكتور جمال 
فورار،عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس 
إجمالي  ليرتفع  والية،   20 »كورونا«عبر 
 46 عبر  مؤكدة  حالة   1761 إلى  اإلصابات 
لم  والية   26 أن  إلى  املتحدث  وأشار  والية. 
تسجل أية إصابة جديدة و13 والية سجلت ما 
بني 1 و3 حاالت إصابة جديدة. أما الوفيات 
اجلديدة والبالغ عددها 21 ضحية، فقد وزعت 
عبر 10 واليات، ومت تشخيصها بني 30 مارس 
 34 عبر  موزعة  اجلاري،  أفريل  و10  املاضي 

والية. وكشف جمال فورار يف ندوته الصحفية 
حالة   21 تسجيل  عن  اجلمعة  أمس  املنعقدة 
وفاة على مستوى 5 واليات، ليرتفع إجمالي 
 34 عبر  موزعة  وفاة   256 إلى  الوفيات  عدد 
والية. وأشار فورار إلى متاثل 58 حالة للشفاء 
العدد  ليرتفع  املنقضية  ساعة   24 الـ  هالل 
 126 منها  متاما،  شفيت  حاالت   405 إلى 
حالة بوالية البليدة و133 حالة بوالية اجلزائر 
العاصمة، فيما خضعت 1712 حالة للعالج 
احلاالت  منهم  »كلوروكني«،  الـ  ببروتوكول 

التي مت تشخيصها باألشعة والسكانير. 

كانوا عالقني بتونس

حي بتبّسة إخضاُع 108 جزاِئرّييَن للَحجِر الصِّ
 

وأول أمس،  تونس وتبسة، أمس  املعابر احلدودية بني  َعَبر 
108 جزائريني، كانوا عالقني باألراضي التونسية.

العالقني  أن  اجلمعة،  أمس  تبسة،  والي  بيان  وأوضح 
للتراب الوطني  ينحدرون من واليات مختلفة، فيما مت إدخالهم 
املؤّسسات  على  العائدين  توزيع  ومّت  واجلمعة،  اخلميس  يومي 

الفندقّية مبدينة تبّسة. 
ومت وضع 52 جزائريا بنزل مهّية باالص، و56 آخرين بنزل 
البهجة، يخضعون جميعهم لضوابط احلجر الصّحي، ملّدة أقصاها 
أربعة عشر يوما، حيث أكد البيان أنهم يقيمون يف ظروف جيّدة، 
ومتكّفل بهم صحّيا ونفسّيا واجتماعّيا.              سارة بومعزة

بلسان عبد العزيز تويقر 

اجلزائري  األحمر  الهالل  سلم 
املركزية  للصيدلية  كمامة   200.000
احلكومة  جهود  إطار  يف  للمستشفيات، 
أفاد  انتشار »كوفيد19-«، حسبما  ملكافحة 

به اجلمعة بيان لهذه الهيئة.
األحمر،  الهالل  بيان  وأوضح 
إطار  يف  تأتي  اخلطوة  أن  اجلمعة،  أمس 
مساهمته يف جهود احلكومة ملكافحة انتشار 
األحمر  الهالل  سلم  حيث  »كوفيد19-«، 
للسلطات  مساعدة  جهة  بصفته  اجلزائري 

كمامة   200.000 من  تتكون  أخرى  حصة  العمومية 
للصيدلية املركزية للمستشفيات بتاريخ 10 أفريل 2020.

منذ ظهور فيروس كورونا يف اجلزائر، باشر الهالل األحمر 
اجلزائري عدة مبادرات ولفتات رمزية لصالح األشخاص الذين 
يقفون يف اخلطوط األمامية ملكافحة هذا الوباء )كوفيد19-(.

لكافة  اجلزائري  األحمر  الهالل  قدم  الصدد،  هذا  يف 
والقطار  بوفاريك  مستشفيي  مستوى  على  الصحة  عمال 
كمامة   15.000 عن  فضال  ومشتقاته  احلليب  منتوجات 

للدرك الوطني والشرطة واحلماية املدنية واجلمارك.       وأج

من أجل مكافحة فيروس كورونا 

م 200.000 كمامـٍة للَصيدليـِة الَمركزّيـة ّـِ الِهالل األحمـُر يسل

أوضحت أن القوائم االسمية املتداولة غيُر صحيحة

د استقداَم  الّسفارُة الجزائريُة تؤكِّ
الطلبِة مع الُمواطنيَن الَعالقين بُتركيا

وافقت وزارة التعليم العالي على إدراج الطلبة الراغبني يف العودة إلى أرض الوطن ضمن 
قائمة املواطنني الذين ما يزالون عالقني يف األراضي التركية.

وأوضح بيان سفارة اجلزائر بأنقرة، أمس اجلمعة، أن القرار يخص الطلبة الذين يتابعون 
دراستهم يف تركيا، سواء يف إطار البرنامج الوطني االستثنائي طويل املدى أو التكوين قصير 

املدى، وكذا الطلبة املستفيدين من منحة احلكومة التركية.
وأشارت السفارة إلى أن وزارة التعليم العالي وافقت على إدراج الطلبة الراغبني يف العودة 

إلى أرض الوطن ضمن قائمة املواطنني الذين ما يزالون عالقني يف األراضي التركية.ويأتي 
هذا حتسًبا لعملية اإلجالء التي تنتظر السفارة تلقي توجيهات رسمية بشأنها من قبل سلطات 

بالدنا.
و من جهة أخرى، أوضحت السفارة أن القوائم التي يتم تداولها حالًيا عبر مواقع 

التواصل االجتماعي على أنها القوائم االسمية للمواطنني الذين سيتم ترحيلهم إلى اجلزائر، 
ال أساس لها من الصحة ولم تصدر عن جهة رسمية.وأكدت السفارة مجدًدا بأنها اجلهة 

الرسمية الوحيدة يف تركيا املخولة للتصريح حول هذا املوضوع.
عّمــــار قــردود

اْقُعـْد ِفـي 
َدارك! 

عّمـــار قـــردود

ُقّوتها 3.2 على ُسّلم ِريشتر

تسجيــــُل َهــــزة أرضّيـــٍة بتيبـــازة
سجلت، صباح أمس يف حدود الساعة 11 و24 دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3,2 درجة على سلم 

ريشتر بوالية تيبازة، حسب ما أعلن عنه مركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء.
وأوضح املصدر ذاته أن مركز الهزة حدد على بعد 5 كلم شمال شرقي لرهاط بالوالية نفسها.

ازدان، صبيحة اجلمعة، فراُش عائلة بومعزة بصبي بهيِّ الّطلعة أطلق عليه 
اسم »يونس«.

وبهذه املناسبة السعيدة املُبهجة للعائلة، تتقدم عّمته وكافة العائلة 
ه  بأخلص الدعوات بأن يكون من مواليد السعادة وأن يرزق اهلل والديه برَّ

وصالَحه.
الواهَب، رزقكما بورك لكما يف املوهوب وشكرمتا 

ه وجعله اهلُل من  ه وبلغ أشدَّ اهلُل برَّ
عباده الصاحلني.

تهـنــــئة

ُجملٌة  َدارْك«  ِف  »اْقُعْد 
و  امَلوِت  بنَي  امَلسافَة  َتختِزُل 
العالُم  رفَعُه  ِشعاٌر  احَلياِة؛ 
َيتقاطُع  ُه  لكنَّ و  غاِت،  اللُّ بكِل 
غَبِة ف الَعيِش و َتاوِز  مع الرَّ
ِمحنٌة  ؛  ُكورونا  َوباِء  ِمحنِة 
على   - الَعالُم  ِمثَلها  َيشهْد  َلم 
َعاملّيٍة؛  األقلِّ منُذ آخِر حرٍب 
ِصغاًرا  اَس  النَّ تصُد  َجاِئحٌة 
ال  ُكهواًل.   و  ُشّباًنا  ِكباًرا،   و 
امَلرؤِس  و  ئيِس  الرَّ بني  ُق  ُتفرِّ
ِمحنٌة  الَفقير.   و  الَغنيِّ  و 
و  العالِم  َتركيِع  من  متّكنْت 
و  يِف  الزَّ من  الكثيَر  َفضحْت 
ِبهما  ى  َتغنَّ الّلذيِن  فاِق،  النِّ
القرصنُة  فعاَدت  الِكباُر، 
دوٌل  َسطْت  و  األجواِء،  إلى 
كانت  َكّماماٍت  على  وَجٍل  ِبال 

ُموّجهًة لدوٍل أخَرى. 
» اْقُعِد ِف َدارْك« جملٌة حاوَل 
إجنلترا  و  إيطالَيا  ف  الَكثيُر 
بعُض  دَعا  و  ِبها،  االستهانَة 
إلى  الُبلداِن  بعِض  ف  اسِة  السَّ
فكانِت  بِجدّيٍة؛  أخِذها  عدِم 
و  امَلوِت،  من  َمِزيدا  تيجُة  النَّ
أرجاٍء  ف  راِئحُته  انَتَشرت 
انَتهى  و  العالِم.  من  واِسعٍة 
إلى  الَقطيِع  مناعِة  صاحُب 
متّكَن  أن  بعَد  امُلرّكزِة  الِعنايِة 
ِف  اْقُعْد   « الَفيروس.   ِمنه 
ما  مّنا  البعُض  َحّمَلها  َدارْك« 
ال َتتِمُله؛ فرآها احَلراكّيوَن 
ارِع،  الشَّ صوِت  خلنِق  ُمحاولًة 
ت نظريُة امُلؤامرِة  و طبًعا تفشَّ
انتَهى  و  الَهشيِم،  ف  كالّناِر 
شطاِء إلى  األمُر بكثيٍر من النُّ
ير آراِئهم، و تعالت َدعواُت  َتغيِّ
ِف  »اْقُعْد  بأن  ِمنهم  الَكثيِر 
ُيخطُئك.   الوباَء  علَّ  َدارْك« 
بدأ  نداٌء  َدارْك«  ِف  »اْقُعْد 
أّن  غيَر  بامُلناشدِة،  باللِّني، 
األموَر لم َتِسر كَما ُخّطَط لها،  
دة بعَد  ولُة إلى الشِّ فعادت الدَّ
ارُع  الشَّ أصبَح  أن  بعَد  و  نِي  اللِّ
ُيطاِلب مبزيٍد من اإلجراءاِت 
َتكّلَم  األرواَح.   َتفُظ  التي 
الّذين  و  األطباُء  و  العلماُء 
فوِف  الصُّ ف  الوباَء  ُيحاربوَن 
 « قالوا:  هؤالِء  كلُّ  األولى، 
اْقُعْد ِف َدارْك«. و رفَع األِئمُة 
الَفتوى  سقَف  ين  الدِّ ِرجاُل  و 
ف  ُب  يَتسبَّ الّذي  ُمعتبِريَن 
دوَن  بخروِجِه  اجلاِئحِة  نقِل 
من  كبيرًة  ارتكَب  قد  اضطراٍر 
زاَل  ما  ذلَك  ورغَم  الَكباِئر؛ 
بأنَّ  ُيؤِمنوَن  ال  الّناِس  بعُض 
 « بجملِة  ُمرتِبطٌة  َحياَتهم 

اْقُعْد ِف َدارْك«.  
و ِف زمٍن ُأغلَقت فيه األجواُء 
بالّناِس،  بُل  السُّ انقطعْت  و 
و  مبراِسيِه  البحُر  يعْد  لم  و 
ُمتاَحني،  بطائراِتها  الّسماُء 
ينتقُل صقوُر اجليِش الَوطنيِّ 
للمّرِة  بكني،   إلى  عبّي  الشَّ
انيِة،  من أجِل َشحِن طلبّيٍة  الثَّ
ُمجابهِة  َوساِئل  من  ثانيٍة 
الَقرصنِة من  زمِن  ُكورونا،  ف 
أجِل أن »تقعْد انَت ِف دارْك«. 
داِرك  ف  تبَقى  أن  فحاِوْل 
و  ُأّمَك  أجِل  من  أجِلَك،   من 
هم  أبيك،  من أجِل الّذين ُتبُّ
يبَقى  أن  أجِل  من  و  أجمعني، 

غيُرك ف دِاره أيضا!



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 
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