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عنابة 05
ن  القبــُض علـــى تاجــٍر ُيخـــزِّ
دجاًجا فاِســــًدا  بِمرحـــــاض! 

06
تيسمسيلت

 تخصيُص 4 آالِف َسريٍر بالَهياِكل 
الّتربــوية للَحجـر الّصحـــــي

04
برج بوعريريج

 الُشرطــي » عدالـــة مــراد« 
يصنـــُع  ممــــّرات  تعقيـــٍم
 لُمكافــــــــحـِة الوبــــــاء

ُكــورونا الُمسَتجــد..
 وأطروحـاُت الـ »ما بعـــَد«!

د. ُمصطفى ِكيحل 	15

نة،      ُمنُذ األَسابيِع األوَلى من هذِه السَّ
أفِق  يف  اإلنساِنيَة  ُكورونا  فيروُس  وضَع 
عن  ا  ُكلّيً يختلُف  َجديٌد«،  َبعِدي  »ما 
ابقِة ؛ حيُث تصّدَر  أسئلِة الـ »ما بعَد« السَّ
األسِئلة.  باِقي  ُكورونا«  بعَد  »ما  سؤاُل 
ُكورونا  جاِئحة  بعَد  العالُم  يكوُن  كيَف 
اجَلوهرُي  ؤاُل  السُّ هَو  هذا  امُلسَتجد؟ 
ظِر عن  الّذي َيشَغُل كلَّ الّناِس، بَغضِّ النَّ
وَقناعاِتهم  وَمسؤولّياِتهم،  انتماَءاِتهم 

ِة واإليدُيولوجّيِة.  الِفكريَّ

16
إحصاُء 19 وفاًة بـ »كوفيد - 19« 

فــاء 460 ُمصاًبــا للشِّ وتماُثــــُل 
 َتعاِفي 55 ُمصابا وتسجيُل 64 
حالـًة جِديـدًة في 24 ساعـًة
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد 

ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف 
اجلزائر،الدكتور جمال فورار،عن 

تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس 
»كورونا«عبر 20 والية ليرتفع 

العدد اإلجمالي للمصابني إلى 1825 
حالة مؤكدة عبر 46 والية . و أشار 

فورار يوم أمس السبت، يف ندوته 
الصحفية التي يعقدها يوميا، 

إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة 
خالل الــ24 ساعة األخيرة، ليرتفع 

إجمالُي عدد إلى 275 وفاة عبر 
الوطن.

غيرِة وامُلتوسطة تأّثرت باألزمة! 90 % من امُلؤّسساِت الصَّ

33  ماليـيـن عامـلماليـيـن عامـل  
مهّدٌد بالَبطالِة بسبب ُكورونامهّدٌد بالَبطالِة بسبب ُكورونا

03

َتعزيز ُروِح التَّكافِل والتَّضامن االجتَماِعي لُمواجهِة وباِء ُكورونا 
 يعيُش اجلزائريون على َقلب رجل واحِد، أو هذا ما ملسسناه يف أغلب والياِت الَوطن، على غراِر والية َقاملة؛ ُمواطنوَن َيتهافُتون لُنصرِة إخواٍن لهم َمحجوٌر 
مَة األبرَز وإجراءاُت احَلجر الّصحي باتت تصنُع احلدَث، بتدخِل َمصالح األمِن لردِع  عليِهم يف امَلناطِق املوبؤة، مساعداٌت إنسانّيٌة، وقوافٌل َتضامنّية كانت السِّ

امُلخالفني للّتعلميات.

حي 09 إجراءاٌت صاِرمة لتطبيِق تعليمات احَلجر الصِّ

  %%   100100 5050 إلى  إلى  رياض طنكة: الّنشاُط االقِتصادي للُمؤّسساِت انخفَض بـ رياض طنكة: الّنشاُط االقِتصادي للُمؤّسساِت انخفَض بـ 
66 ماليني أجيٍر ماليني أجيٍر ُل  امُلؤّسساِت التي ُتشغِّ إنقاِذ  ُل خير الدين هامل: احلكوَمُة مجبرٌة على  امُلؤّسساِت التي ُتشغِّ إنقاِذ  خير الدين هامل: احلكوَمُة مجبرٌة على 

فيهما والَعاِملني  وامُلتوسطِة  الَصغيرة  املؤّسساِت  حمايُة  احلكومِة  فيهماسراي: على  والَعاِملني  وامُلتوسطِة  الَصغيرة  املؤّسساِت  حمايُة  احلكومِة  سراي: على 



02
أخبار السياسة
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حية للَضماِن االجتماعي َتحت َتصّرف قطاِع الّصحة  وضُع الهياكِل الصِّ

تقديُم مواعيِد َصبِّ معاشاِت ومنِح الّتقاُعد

صفية نسناس 
وقال عاشق يوسف، يف تصريح أدلى 
وزير  رفقة  قادته  زيارة  خالل  لإلعالم  به 
والعالج  التشخيص  مركز  إلى  الصحة 
والكشف املبكر بحسني داي، إنه مت وضع 
الهياكل  حتت تصرف قطاع الصحة جميع 
عبر  االجتماعي  للضمان  التابعة  الصحية 
كافة التراب الوطني، املتمثلة يف 31 مركَز 
وأربع  العالج،  عن  والكشف  تشخيص 
اإلشعائي،  الطبي  للتصوير  جهوية  مراكز 
و131  طبيب   1000 تسخير  معلنا عن 
من  كل  يف  يعملون  اجتماعية  مساعدة 
حتت  ووضعهم  و«كاسنوس«،  »كناس« 
ومساعدة  ملؤازرة  الصحة  قطاع  تصرف 

األطباء يف املستشفيات واملراكز الصحية.
اإلجراءات  هذه  أن  إلى  الوزير  وأشار 
فيروس  لتفشي  التصدي  إطار  يف  تندرج 
لاللتزام  املواطنني  دعا  حيث  كورونا، 

ببيوتهم وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى، 
مضيفا أنه مت وضع شبابيك متنقلة خاصة 
حتت  االجتماعي  الضمان  بصناديق 
تصرف السلطات احمللية، وذلك للمساهمة 

خاصة  املعوزة  األسر  ومساعدة  إحصاء  يف 
كما  املعزولة،  واألماكن  الظل  مناطق  يف 
سيتم تزويد هذا الشباك بأطباء ومساعدين 

اجتماعني إذا اقتضت الضرورة.

إجالء  عملية  السبت،  أمس  يوم  انطلقت، 
إلى  اإلمارات  يف  العالقني  اجلزائريني  مئات 
للجوية  تابعة  طائرات   4 منت  على  الوطن  أرض 
يف  الطبي  للفحص  إخضاعهم  مت  كما  اجلزائرية، 

دولة اإلمارات قبل إجالئهم إلى اجلزائر.
السياحة  وزارة  خصصت  الصدد،  هذا  ويف 
فنادق   5 العائلي  والعمل  التقليدية  والصناعة 

الستقبال املواطنني العائدين من اإلمارات العربية 
»الماراز«  فندق  من  بكل  األمر  املتحدة، ويتعلق 
بالقبة، فندق السالم، فندق املطار، فندق القرن 
الكيفان،  ببرج  »أدغيغ«  وفندق  بتيبازة،  الذهبي 
االحترازي  الصحي  احلجر  فترة  سيقضون  حيث 

ملدة 14 يوما.
 4 خصصت  اجلزائرية  اجلوية  أن  يذكر 

رحالت إلجالء اجلزائريني العالقني يف اإلمارات، 

حيث برمجت ثالث رحالت أمس السبت ورحلة 

العام  املدير  ما كشفه  اليوم األحد، حسب  رابعة 

ملطار هواري بومدين. 

صفية نسناس

أمس  يوم  الوطنية،  التربية  وزارة  نفت 
السبت، كل ما يتم تداوله من أخبار عبر بعض 
االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل 
بخصوص إعادة تنظيم وتوزيع املوسمني الدراسيني 
اجلاري واملقبل وتغير رزنامة االمتحانات املدرسية 

الوطنية.
أفادت الوزارة، يف بيان أصدرته أمس، بأنها 
جتدد تفنيدها لكل ما ينشر عبر الوسائل اإلعالمية 
إعادة  بخصوص  االجتماعي  التواصل  ومنصات 
واالمتحانات  احلالية  الدراسية  السنة  تنظيم 
وتقصي  لليقظة  اجلميع  داعية  الوطنية،  املدرسية 
املوقع  يف  املتمثل  الرسمي  مصدرها  من  املعلومة 
وصفحتها  التربية  لوزارة  الرسمي  اإللكتروني 
الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك 
أوضحت  نشرها، كما  قبل  منها  والتأكد  وتويتر، 
مختلف  تتضمن  مسودة  مشروع  أعدت  قد  أنها 

االحتماالت الواردة يف حال متديد احلجر الصحي 
أو رفعه بهدف إيجاد حلول مالئمة.

نبيل  التربوي  الناشط  قال  الصدد،  ويف هذا 
الوطن«،  »أخبار  مع  أجراُه  اتصال  يف  فرقينس، 
إنهم مستعدون للتدريس يف كل األوقات شريطة 
وحتمينا  أبناءنا  حتمي  ظروف  يف  ذلك  يكون  أن 
غوغائي  سياسي  موقف  لتسجيل  وليس  كمربني 
ال صدق فيه، ألنه - وكما سبق اإلشارة إليه - 
فنحن مربون وأولياء يف الوقت نفسه، وكلنا نتمنى 
إنهاء السنة الدراسية بنجاح، لكن لم ولن نفرط 
بشراسة  أبنائنا وصحتنا وسندافع عنها  يف صحة 
املزايدات  وإذا وضعت على طاولة  لزم األمر،  إذا 
السياسية، ولن يكون ذلك إال بالقضاء التام على 
الوباء، أما دون ذلك فلن نسمح بترقيع أي نقص 
يف اإلمكانات املتوفرة للمدرسة العمومية وللمربني 
باإللقاء بأبنائنا وبأنفسنا إلى التهلكة«، مشيرا إلى 

أنه ال يحق لغير املباشرين للدرس اإلفتاء يف هذا 
القطاع  أبناء  أو موت  األمر ألنهم لن يقرروا حياة 
من على كراسيهم، معتبرا أن من يرفعون صوتهم 
الظروف  هذه  يف  للتدريس  باستعدادهم  عاليا 
خيانة  هذه  بالعكس  بل  بطولية  مواقف  ليست 

عظمى ألبناء هذا الشعب.
ومن جهة أخرى، وجه وزير التربية الوطنية، 
محمد أوجعوط، يوم أمس السبت، رسالة شكر 
احلصص  تسجيل  يف  ساهم  من  كل  إلى  وتقدير 
موظفي  من  التالميذ،  لفائدة  بعد  عن  التعليمية 
قطاع التربية الوطنية بجميع فئاتهم ويف مقدمتهم 
جتندوا  الذين  التقنيون  وكافة  واملفتشون  األساتذة 

لتسجيل حصص تعليمية لفائدة التالميذ. 
صفية نسناس

الطاقة محمد عرقاب، يوم أمس،  قال وزير 
النفط بعد اتفاق  إنه من املتوقع أن تعرف أسواق 
أوبك وشركاء املنظمة انتعاشا، مشيرا إلى أن الغاز 
والوقود متوفران يف كل وقت وال توجد أزمة أبدا، 
كما أنه لن يكون هناك أي انقطاع ال يف الكهرباء 
الفواتير،  دفع  يف  الزبون  تأخر  إن  الغاز  يف  وال 
داعيا املواطنني إلى ضرورة االلتزام باحلجر املنزلي 

للقضاء على وباء ورونا قريبا.
كان  »أوبك+«  اجتماع  أن  الطاقة  وزير  أكد 
املطروحة كيفية  جد مهم حيث درست األجندة 
»األوبك«  بلدان  جميع  بني  اتفاق  إلى  التوصل 
لسوق  إيجابية  صورة  لبعث  أوبك،  وخارج 
السوق،  توازن  طرق  تباحث  مت  حيث  البترول، 

والهائلة  الكبيرة  الكميات  من  والتخفيض 
مارس   6 اجتماع  منذ  حاليا  السوق  يف  املوجودة 
املاضي بفيينا لتحقيق التوافق واالتفاق بني بلدان 
اتفقت  البلدان  مؤكدا أن  األوبك،  وغير  األوبك 
املرحلة  مراحل،   3 عبر  اإلنتاج  تخفيض  على 
 31 إلى  ماي   1 من  ابتداء  شهرين  مدتها  األولى 
جوان، حيث ستخفض بلدان األوبك 10 ماليني 
جويلية   1 من  املمتدة  الفترة  اليوم، ثم  يف  برميل 
ماليني   8 غاية  إلى  تخفيض  ديسمبر  غاية  إلى 
الثالثة مدتها 14 شهر من  اليوم والفترة  برميل يف 
2022، حيث  أفريل  غاية  إلى   2021 1 جانفي 
برميل  ماليني   6 تخفيض  الفترة  هذه  يف  سيتم 
يف  االتفاق  هذا  من  الهدف  اليوم، ويكمن  يف 

يف  اآلن  املوجودة  الكبيرة  الكميات  امتصاص 
السوق وكذلك سعة للتخزين العاملي.

وبالنسبة للجزائر، فأشار الوزير إلى أن اجلزائر 
اإلنتاج  من  باملائة   23 بنسبة  إنتاجها  ستخفض 
االجمالي، مشيرا إلى أن إنتاج اجلزائري هو مليون 
أننا منتلك كل  اليوم، مؤكدا  برميل يف  ألف  و54 
التأثير  دون  العملية  هذه  حتقق  كي  اإلمكانات 
مضيفا أن  الصعبة،  العملة  من  مداخيلها  على 
التخفيض يف كميات اإلنتاج سيقابله انتعاش يف 
األسواق، وكل هذا سيرجع املوازنة على املداخيل 

اجلزائرية من العملة الصعبة.
صفية نسناس

سوناطراك  مجمع  أمس،  استأنف، 
التشغيلية  بالوحدات  لعماله  املناوبة  عمليات 
املوجودة بجنوب البالد بعد فترة تعليق بسبب 

تفشي وباء »كوفيد19-«.
صفحته  على  منشور  يف  املجمع  وأوضح 

الرسمية على الفايسبوك بأن »عمليات املناوبة 
الوحدات  مستوى  على  سوناطراك  لعمال 
طريق  عن  استأنفت  اجلنوب  يف  التشغيلية 
اخلطوط اجلوية طاسيلي للطيران يوم السبت 11 

أفريل، من مطارات اجلزائر وعنابة«.

سوناطراك: 
استئناُف المناوبِة بالمحّطاِت الّتشِغيلّية 

في الَجنوب

املتجددة  والطاقات  البيئة  وزارة   تنظم 
الدولي  للتعاون  األملانية  وكالة  مع  بالشراكة 
بعنوان:  اإلنترنت  عبر  مسابقة   )GIZ(
تخص  املدارس«  ألطفال  وطنية  »مسابقة 
مجاالت بيئية وفنية عديدة، خالل فترة احلجر 
وزارة  من  السبت  يوم  علم  حسبما  الصحي، 

البيئة والطاقات املتجددة.
اإلنترنت  عبر  املسابقة  هذه  جُترى  و 
االبتدائية  املراحل  الصغار من  التالميذ  لفائدة 
وتخص  سنة(،  و14   6 بني  )ما  واملتوسطة 
و«تركيب  )النفايات(«  التدوير  إعادة  مجاالت 
و«الشعر«  تشكيلي«و«الرسم«  و«الفن  الفيديو« 
البيت  من  انطالقا  وذلك  قصيرة«،  و«القصة 
بهدف إحداث تغيير يف حياتهم اليومية وتنمية 
الصعبة،  الظروف  هذه  يف  الفنية  إمكاناتهم 
وإبراز إبداعاتهم كمواطنني بيئيني صغار، يبرز 

ذات املصدر.
يف  التسجيل  فإن  الوزارة،  حسب  و 
املسابقة مفتوح لهؤالء األطفال خالل كل فترة 
احلجر وذلك لغاية 19 إفريل اجلاري مضيفة أنه 

»ميكن متديد هذه املدة«.
أما بخصوص ملف الترشح، فيتعني على 
استمارة  وإرسال  ملء  املشاركة  يف  الراغبني 
أو  الرسم  عنوان  ذكر  مع  املسابقة  يف  تسجيل 
من  نسخة  أو  تدويره  املعاد  الشيء  أو  اللوحة 
القصيدة أو القصة القصيرة أو تركيب الفيديو.

الترشح  ملف  يرسل  أن  يجب  كما 
العنوان  إلى  اإللكتروني  البريد  طريق  عن 
concours.dprmeer@ التالي: 

.gmail.com
و أبرزت الوزارة أن انتهاء قبول الترشيحات 
أفريل   19 ليوم  الليل  منتصف  عند  سيكون 
بعد  تسجيل  طلب  أي  يقبل  لن  املقبل حيث 
هذا التاريخ إال يف حالة متديد املواعيد النهائية.
املسجلني يف  املترشحني  على  يتعني  كما 
ملف  تقدمي   - املصدر  يضيف   - ثانية  مرحلة 
We�  مشاركة رقمي كامل يرسل عن طريق

transfer مع إرسال صورة عن الرسم
إعادة  عن  الناجم  الشيء  أو  اللوحة  أو 
القصة  أو  القصيدة  من  نسخة  أو  التدوير 
باستعمال   mp4 فيديو  إرسال  او  القصيرة 
concours. التالي االلكتروني  البريد 

. dprmeer@gmail.com
تسمية  ضرورة  على  الوزارة  أكدت  و 
ـ  اإلسم  اللقب،  التالي:  النحو  على  امللفات 
الفئة  ـ  املشروع  اسم  ـ  الوالية  ـ  امليالد  تاريخ 
لإلجنازات  األولي  االختيار  سيتم  انه  مضيفة 

يف 30 إبريل املقبل من طرف جلنة التحكيم.
املواضيع  مختلف  الوزارة  أبرزت  كما 
ويف  املسابقة  هذه  عليها  تنصب  التي  والفنون 
يأتي حتت  الذي  التدوير«  إعادة  »فن  مقدمتها 
سيتعني  حيث  نفاياتك«،  تدوير  »أعد  عنوان 
على التلميذ حتويل وتخيل وتصميم شيء ذي 
انطالقا  ديكور(  يومي،  )استعمال  فائدة جلية 

من النفايات.
أما عن القصة القصيرة )بني 200 و300 
املرتبطة  املواضيع  بكل  تتعلق  فإنها  كلمة(، 
يأتي  فيما  البشر  وعلى  الطبيعة  على  باحلفاظ 
فن الرسم حتت عنوان »ارسم لي مدينة خضراء 
التلميذ  على  سيتعني  حيث  ومستدامة«، 
وباستخدام   )A4( بيضاء  ورقة  على  الرسم 
األقالم امللونة رسم ما يتصوره كمدينة خضراء 

مستدامة.
و سيتسابق التالميذ أيضا يف مجال الفن 
التشكيلي حتت عنوان »فلنحافظ على بيئتنا«، 
على  يرسم  أن  التلميذ  على  يتعني  حيث 
مستخدما  قماش  قطعة  على  أو   )A4( ورقة 
تصوره  لتقدمي  الزيتية(  أو  )املائية  األصباغ 
مخيلته.  يف  يراها  وكيف  اخلضراء  للمدينة 
كما سيتسابقون يف مجال الشعر )بني 10 و30 
باإلنسان  املرتبطة  املواضيع  بخصوص  سطرا( 

وبيئته.
إلبراز  فرصة  للتالميذ  سيكون  كما 
و3   1 )بني  الفيديوهات  تركيب  يف  مواهبهم 

دقائق( حول اإلنسان واحلفاظ على بيئته.
أما بخصوص النتائج، فقد أكدت الوزارة 
أنه سيتم نشر قائمة الفائزين يف املسابقة على 
صفحة فايسبوك وزارة البيئة الطاقات املتجددة 
عند نهاية فترة احلجر، حيث سيتم منح اجلائزة 

للفائزين خالل حفل تكرميي خاص بهم.
جتهيزات،  شكل  على  اجلوائز  ستكون  و 
دجـ  ألف  و60  آالف   10 بني  قيمتها  تتراوح 

يوضح املصدر ذاته.
)و.أ.ج(

ُتجرى عبر اإلنترنت 
ُم مسابقًة وطِنّيًة لفائدِة  وزارُة الِبيئة تنظِّ

أطفال الَمدارس 

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، شوقي عاشق يوسف، يوم أمس السبت، عن تقديم موعد صبِّ المعاشات 
ومنح التقاعد إلى يوم 20 أفريل، بالنسبة للذين يتقاضون معاشاتهم في الـ 22 من كل شهر، وإلى يوم 22 أفريل 

بالنسبة للذين يتقاضون معاشاتهم يومي 24 و26 من كل شهر.

ُنقلوا عبر 4 طائرات للخطوِط الجوّية الَجزائرية
تخصيُص 5 فناِدق الستقباِل الَعائِدين من اإلمارات

 أوجعوط ُيثني على المساهمين في تسجيل الِحصص التعليمية 
راسة وزارُة التربّيِة تفند األخباَر الَقائلِة بإعادِة َتنظيِم المواِسم الدِّ

نفى أّي ندرٍة أو انقطاٍع في خدماِت الغاز والَكهرباء.. عرقاب:
نتوقُع انتعاشا في أسعاِر البتُرول بعَد اتفاِق »أوبك« وشركاِء الُمنَظمة
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باملؤسسات  حلق  الذي  الضرر  إن 
متأٍت  اجلزائر  يف  واملتوسطة  الصغيرة 
أساًسا من االنكماش االقتصادي الكبير، 
على حد  والعاملي  الوطني  الطلب  وتهاوي 
السفر  على  املفروضة  القيود  جراء  سواء 
والتنقل باإلضافة إلى احلجر واسع النطاق 
اجلزائر  يف  الناس  على  بالقانون  املفروض 
توقف  إلى  أدى  ما  وهو  الدول،  وأغلب 
من  كبيرة  نسبة  ألنشطة  جزئي  أو  كلي 
ذلك  عزز  واملتوسطة،  الصغيرة  املؤسسات 
سالسل  ضربت  التي  العنيفة  الهزات 
عملية  ألي  الضرورية  العاملية  اإلمدادات 
إنتاج أو تصنيع أو حتويل. وبالتالي وجدت 
نفسها  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
تقلص  فرغم  البقاء؛  أجل  من  صراع  يف 
جتد  بأن  مطالبة  فهي  االقتصادي  نشاطها 
الثابتة  التشغيلية  مصاريفها  لتغطية  املوارد 
ومصاريف  وإيجارات  أجور  من  واملتغيرة 
إيفائها  ضرورة  إلى  باإلضافة  متنوعة، 
املقرضة  املالية  املؤسسات  جتاه  بالتزاماتها 
دفعها؛  عليها  التي  الضرائب  نسيان  دون 
من  لكثير  البديهي  احلل  يبدو  ولذلك، 
الشركات هو اللجوء إلى تقليص املصاريف 
ميكن  ما  وهو  العمالة  عن  بالتخلي  وذلك 
أزمة  إلى  االقتصادية  األزمة  يحول  أن 
أن بعض خبراء  اجتماعية حادة، خاصة 
االقتصاد حذروا من فقدان نحو 3 ماليني 
من  أكثر  يقابلها  وما  اجلزائر،  يف  وظيفة 
مرشح  يف العالم والعدد  وظيفة  مليون   25
لالرتفاع إن تواصلت اجلائحة وامتدت يف 
الزمان واملكان. وتعيش املؤسسات الصغيرة 
وضعية  سنة،  من  أزيد  منذ  واملتوسطة، 

توقف  بسبب  عاصفة  مالية  وأزمة  صعبة 
والقروض  الورشات  وجتميد  املناقصات 
للنشاط  احملركة  القرارات  وغياب  البنكية 
التي  السياسية  الظروف  االقتصادي جراء 
عاشتها البالد. ورغم إحساس املستثمرين 
بعد  واألمل  األمان  ببعض  والصناعيني 
أن تفشي  إال  جديدة،  حكومة  تشكيل 
قاطرة االقتصاد  ليوقف  وباء »كورونا« عاد 
املؤسسات  هذه  مستقبل  ويضع  الوطني 
حكومة  استحداث  رغم  و  احملك.  على 
تسيير  مهمة  لهما  أسندت  جراد وزارتني 
واحلاضنات،  الناشئة  املؤسسات  ملف 
صغيرة  مؤسسة  مليون  بإنشاء  والوعود 
ماليني   6 ُيقارب  ما  وتشغيل  ومتوسطة 
أجير، والعمل على حتقيق نسبة منو تفوق 
7 باملائة،إال أن جائحة »كورونا« أجهضت 
على  املالية  األعباء  من  وزادت  ذلك  كل 
النشاط  توقف  بسبب  احلكومة  عاتق 
لعدد كبير  باملائة   100 بنسبة  االقتصادي 

و50  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من 
باملائة ملؤسسات أخرى.

األزمة  تهديد  رًدا على سؤال حول  و 
لآلالف من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
ومعها  إنقاذها  يف  الدولة  ودور  بالغلق، 
الشغل،  مناصب  من  اآلالف  عشرات 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  تعهد 
تبون،يف نهاية مارس املاضي، قائالً : »لن 
نتخل أبدا عن هذه املؤسسات وحتى عن 
إلنقاذها  بقوة  وسنتدخل  احلرف،  ممتهني 

واألخذ بيدها حتى تعود إلى النشاط«.
املؤسسات  خسائر  حجم  هو  فما 
فيروس  اجتياح  بعد  تقريبي  بشكل 
»كورونا« وإحالة 50 باملائة من العمال على 
وما هي اإلجراءات االستعجالية  العطل؟ 
احلكومة  ستتخذها  التي  واالستثنائية 
واجتماعًيا  مالًيا  املؤسسات  هذه  إلنقاذ 
فيما يخص تكفلها بعمال تلك املؤسسات 

املتوقفة عن العمل؟
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قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولني الشباب خير الدين 
الصغيرة  املؤسسات  إن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  هامل، 
األزمة  من  املتضررين  أكبر  هي  واملتوسطة  جًدا  والصغيرة 
الطوارئ  وحالة  املستجد  »كورونا«  فيروس  تفشي  عن  الناجتة 
قطاعات  من  األمر بعدد  ويتعلق  يف البالد.  املفروضة  الصحية 
اإلنتاج، مثل النقل واملواصالت واللوجستيك،التجارة،الفندقة، 
للعائالت،مؤسسات  للمؤسسات،خدمات  اإلطعام،خدمات 
العامة،املناجم  للمرافق  عقارية،خدمات  مالية،أعمال 
ومطاط  البناء،كيمياء  والصلب،مواد  واحملاجر،احلديد 
وبالستيك،الصناعات الغذائية،صناعة النسيج،صناعة اجللد، 
صناعة الفلني واخلشب والورق،البناء واألشغال العمومية،الطاقة 
البحري  بترولية،الصيد  وخدمات  واملياه،الهيدرومربير،أشغال 

والفالحة.
العاملي حول  امليثاق  على  اجلزائر  »توقيع  أن  هامل  أوضح  و 
ومحاوالتها   ،2000 جوان  يف  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
وجدت   ،)OMC( للتجارة العاملية  املنظمة  إلى  لالنضمام 
الصغيرة  املؤسسات  بقطاع  االهتمام  على  مجبرة  نفسها  اجلزائر 
 12 يف  املؤرخ   01-18 رقم  القانون  بإصدار  قامت  واملتوسطة،و 
املؤسسات  لترقية  التوجيهي  القانون  املتضمن   2001 ديسمبر 
 ،2016 ديسمبر  يف  مراجعته  يتم  أن  قبل  واملتوسطة  الصغيرة 
أكبر  ديناميكية  إلعطاء  القطاع  لهذا  الدعم  من  املزيد  لتقدمي 

لالقتصاد؛ وبهذا، مت إصدار قانون رقم 02-17 القانون التوجيهي 
لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املعدل واملتمم للقانون -01
بني  ما  عمالها  يتراوح عدد  التي  الصغيرة هي  واملؤسسات   .18
10 و49 عامال ورقم أعمالها السنوي أقل من 400 مليون دينار 
يبلغ  املتوسطة  200 مليون دينار واملؤسسات  أقل من  وميزانيتها 
ما  السنوي  أعمالها  ورقم  عامال  و250   50 بني  ما  عمالها  عدد 
بني 400 مليون و4 ماليير دينار وميزانيتها ما بني 200 و1 مليار 

دينار.
السابقة،  املعطيات  على  بناء  »و  يقول:  هامل  أضاف  و 
املؤسسات التي  هذه  إنقاذ  على  مجبرة  احلكومة  أن  فاألكيد 
ُتشّغل 6 ماليني أجير وتدعم االقتصاد الوطني يف عدة قطاعات 
الصغيرة  املؤسسات  من  باملائة   90 أن  هامل  إنتاجية«.و كشف 
لفئة  احملدودة  املالية  القدرة  أن  باألزمة وذكر  تأثرت  واملتوسطة 
املؤسسات الصغيرة واملقاوالت هي السبب الرئيس ملواجهتها أثرًا 
بالغًا أمام أزمة »كورونا«، ومبا أن هذه املؤسسات متثل حجما كبيرا 
من النسيج االقتصادي فإن االقتصاد الوطني يواجه خطر الوقوع 
سيصعب  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  هذه  ألن  الركود،  يف 
كبير  إفالس عدد  إلى  ما سيؤدي  وهو  العقبة؛  عليها جتاوز هذه 

منها«.
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ِركات ة وتراجُع إيراداِت الشَّ انخفاُض الّنشاِط االقتَصادي بـ 50 إلى 100 % في قطاَعاٍت عدَّ

نحَو 3 َماليين عامٍل ُمهّددوَن 
بالبطالِة إذا أفلَست الُمؤّسساُت 

إن الضرر الذي لحق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر متأٍت أساًسا من االنكماش االقتصادي الكبير، وتهاوي 
الطلب الوطني والعالمي على حد سواء جراء القيود المفروضة على السفر والتنقل باإلضافة إلى الحجر واسع النطاق 
المفروض بالقانون على الناس في الجزائر وأغلب الدول، وهو ما أدى إلى توقف كلي أو جزئي ألنشطة نسبة كبيرة 
من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عزز ذلك الهزات العنيفة التي ضربت سالسل اإلمدادات العالمية الضرورية ألي 

عملية إنتاج أو تصنيع أو تحويل.

90 % منها تضررت.. رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب:
 الحكوَمُة مجبرٌة على إنقاِذ الُمؤّسساِت التي ُتشغُِّل 6 ماليين أجيٍر

الُحكومة َتدرُس جدولَة ديوِن الُمؤّسسات 
رة من الجاِئحة الُمتضرِّ

 ستدرس احلكومة، قريًبا، حزمة من اإلجراءات حلل مشكل السيولة، وكذا ملساعدة 
الشركات التي تضررت من قرار وقف األنشطة والعطل االستثنائية التي مست 50 باملائة 
من العمال بسبب وباء »كورونا«.وقال محمد بوشامة األمني العام لوزارة الصناعة واملناجم، 
يف تصريح إذاعي، إن جدولة ديون املؤسسات سيدرس مستقبال من طرف احلكومة حلل 
ستتخذ  إجراءات  هناك  أن  ملعاجلتها.وأضاف  البيروقراطية  من  والتقليل  السيولة  مشكل 
الظرف الصعب  املتعاملني االقتصاديني على جتاوز  البنوك واخلزينة ملساعدة  على مستوى 

احلالي والتخفيف من وطأة األزمة الراهنة.
مناصب  على  احلفاظ  اجتاه  يف  تصب  احلكومة  تعليمات  أن  إلى  بوشامة  وأشار 
محرك  تعتبرها  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  دعم  اخلصوص  وجه  وعلى  الشغل، 
تنوي  التي  املؤقتة  البطالة  ميكانزمات  تفعيل  الوطني.وبخصوص  واالقتصاد  التنمية 
إليها بسبب احلجر الصحي املفروض بسبب فيروس »كورونا«،  بعض املؤسسات اللجوء 
كشف بوشامة أن الوزارة تلقت مراسالت من بعض املؤسسات التي بدأت تتخذ بعض 

اإلجراءات التي ال مفر منها بسبب تراجع النشاط جراء جائحة كورونا، حسب رأيه.
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الخبير في القتصاد الّدولي.. عبد المالك سراي:
 على الحكومِة حمايُة المؤّسساِت الَصغيرة 

والُمتوسطِة والَعاِملين فيهما
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  سراي،يف  املالك  عبد  الدولي  اإلقتصادي  اخلبير   دعا 
احلكومة إلى العمل على حماية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والعاملني فيها، باعتبارها 

جزءًا أساسيًا من االقتصاد الوطني وإعانتها على جتاوز أزمة »كورونا«.
و أفاد سراي بالقول: »ال يخفى على أحد األهمية اإلستراتيجية للمؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة يف أغلب اقتصاديات العالم، فهي تعتبر صمام األمان ومتثل أكثر من 90 باملائة 
من األعمال االقتصادية املسجلة يف العالم وتوفر أكثر من 50 باملائة من الوظائف. وتساهم 
األرقام مرشحة  وهذه  النامية،  البلدان  اخلام يف  الداخلي  الناجت  باملائة من   40 بأكثر من 

لالرتفاع بقوة إذا أضفنا إليها القطاع غير املنظم.
املثلى  اإلجراءات  اخلاص التخاذ  القطاع  مع  املستمر  التنسيق  أهمية  وأكد، سراي 
فيروس  انتشار  عن  والناجتة  االستثنائية  الظروف  لهذه  االقتصادية  التداعيات  ملواجهة 
بالتعليمات الصحية وحتملهم مسؤولياتهم يسرع  التزام اجلميع  »كورونا«، وشدد على أن 
اخلروج من هذه األزمة، ويساهم بعودة احلياة واألعمال االقتصادية إلى طبيعتها بشكل 

تدريجي.
و طلب سراي من احلكومة تنظيم العالقة بني أصحاب العمل والعمال. مقترًحا على 
احلكومة استحداث إجراءات تنظم العالقة بني صاحب املنشأة والعامل، من بينها متويل 
أزمة »كورونا« مببالغ مالية، كرواتب لعمالها يحولها بنك اجلزائر  املتضررة من  املؤسسات 
للبنوك، إضافة إلى إلزام صاحب املنشأة أو املؤسسة منح للعاملني غير املوجودين ما نسبته 
سيولة  مراعاة  احلكومة  سراي  وناشد  محدودة.  ملرحلة  أجورهم  من  أدنى  كحد   50%
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب حجمها، لتوفير أدوات لها، بحيث يتم احلفاظ على 

العالقة بني صاحب العمل والعامل وجتنب تسريحه.
عّمــــــار قـــردود

رئيس االتحاد الوطني للمستثمرين الشباب.. رياض طنكة:
الّنشاُط االقِتصادي للُمؤّسساِت الَصغيرة 
والُمتوِسطة انخفَض بـ 50 إلى 100 % 
كشف رئيس االحتاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة، يف تصريح لــ«أخبار 
املؤسسات  من  عدد  إلى  بالنسبة  االقتصادي  النشاط  يف  خطير  انخفاض  عن  الوطن«، 
الصغيرة واملتوسطة منذ مدة بسبب األزمة املالية، حيث تراوح االنخفاض بني بني 30 
 100 ليبلغ  أزمة »كورونا«  نهائي خالل  ويتوقف بشكل  ذروته  يبلغ  أن  قبل  باملائة،  و50 

باملائة وهو ما ُيهدد أكثر من مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة باإلفالس احلقيقي.
بشكل  اليوم  متوقفة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  من  كبيًرا  جزًءا  أن  طنكة  وأكد 
كامل، ويهم ذلك جميع القطاعات؛ وهو ما سيكون له أثر على النمو االقتصادي للبالد 

ومعدل البطالة والناجت الداخلي اخلام.
وخُلص طنكة إلى أن »هذا الوضع يتطلب تدخاًل سريعًا من طرف احلكومة وخاصة 
الوزارتني اجلديدتني اللتني ُتعَنيان بهذه املؤسسات خصيًصا، من أجل إنقاذ املاليني من 

األسر التي تعاني يف صمت ودون أن حتتج ».
وملواجهة تداعيات هذه األزمة، قدم طنكة اقتراحات عديدة، منها تسهيل الوصول 
إلى التمويل من أجل إعادة إحياء نشاط املؤسسات، وتعليق أداء الضرائب، ومتديد آجال 
للضمان  الوطني  بالصندوق  اخلاصة  االشتراكات  أداء  وتأجيل  اجلبائية،  التصريحات 
املؤسسات  من  عدد  إفالس  لتفادي  إنقاذ  مخطط  إعداد  طنكة  طلب  االجتماعي.كما 
وتقدمي دعم مباشر لها ومواكبتها للعودة إلى العمل من جديد، واعتبار فيروس »كورونا« 
العمومية  بالصفقات  يتعلق  ما  وأداء  التأخير  غرامات  جميع  إلغاء  وبالتالي  قاهرة،  قوة 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصغيرة جدًا.و حتدث طنكة عن وضع مئات املؤسسات 
التي أنشئت يف إطار احلاضنات اجلامعية منذ سنة 2003، وأوضح أنها »تعثرت ألسباب 
بيروقراطية وغياب املشاريع«، داعًيا إلى أن تكون من بني أولويات الوزارتني بهدف كسب 

ثقة الشباب املستثمر والعمل على رفع قدرات اإلنتاج.
الصناعة  ووزارة  الناشئة  للمؤسسات  املنتدبة  الوزارة  بني  بالتنسيق  طنكة  طالب  و 
للخروج بقرارات ناجعة من شأنها إعادة احلياة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والسماح لها 

بالتطور واالندماج يف االقتصاد الوطني.
عّمــــــار قـــردود

غيرِة والُمتوسطة تأّثرت باألزمة! 	 90 % من الُمؤّسساِت الصَّ
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 مبادرٌة هي األولى من َنوعها وطنيًّا

رطي »عدالة مراد« يصَنُع  الشُّ
ثالثَة َممّراِت َتعِقيم

صفاء كوثر بوعريسة

واليات  من  العديد  غرار  وعلى 
املواطنني  عديد  يسعى  الوطن، 
وساق  قدم  على  للعمل  جاهدين 
خاصة  العون  يد  تقدمي  أجل  من 
التبرعات  خالل  من  للمستشفيات 
الوقاية،  لوسائل  الكبير  الشح  ظل  يف 
وألن فعل اخلير ال يقتصر على شخص 
دائرة  بأمن  شرطة  عون  أقدم  معنّي، 
رأس الوادي بوالية برج بوعريريج على 
صنع ثالث ممرات تعقيم استفاد منها 
مستشفى رأس الوادي وكذا مقري أمن 

الدائرة وعاصمة الوالية .
 البادرة التي تعد األولى من نوعها 
شرطة  عون  اجتهاد  من  كونها  وطنيا 
دائرة  بأمن  القضائية  الشرطة  بفرقة 
رأس الواد '' مراد عّدالة '' هدفها تعقيم 
املستشفى،  دخولهم  قبل  املواطنني 
مقّري  من  بكل  الشرطة  أعوان  وكذا 
املمر  وهو  بوعريريج  وبرج  الوادي  رأس 
بتقنية  ذكية  بطريقة  يعمل  الذي 
 . والّرذاذ  البخار  خالل  من  التعقيم 
بإمكانات  املشروع كله حتقق  أن  يذكر 
من  اخلاص  ومباله  البسيطة  الشرطي 
خارجي  تعقيم  غرفة  تصميم  خالل 
كجزء من املسؤولية املجتمعية حلماية 

الناس من الفيروسات والبكتيريا .
رئيس  ثمن  الصدد،  هذا  ويف 
القواسم  بوعريريج  برج  أمن والية 
الوطن''،  »أخبار  لـ  تصريح  يف  فريد، 
مراد  عدالة  بها  قام  التي  املبادرة 

مؤكدا أنه قد مت وضع كل اإلمكانات 
عدد  إلجناز  املتطلبة  واملستلزمات 
عون  تصرف  حتت  املمرات  هذه  من 
الشرطة، مضيفا ''قمنا بإخطار القيادة 
الوطني  لألمن  العامة  للمديرية  العليا 
التجاوب  منها  وكان  اإلجناز  بهذا 

والتكفل السريع'' .
من جهة أخرى، أكد عدالة مراد 
تصفحه  أثناء  الفكرة  استوحى  أنه 
مواقع التواصل االجتماعي من خالل 
تسجيل فيديو يعود لدولة تركيا، وعلى 
إثر ذلك شرع يف تطبيق املشروع، حيث 
قال: '' قمت بدراسة املشروع ووضعت 
الدوائر  أو  الهيكل  سواء  مخططات 
التعقيم،  سير  ومخططات  الكهربائية 
الضرورية  الوسائل  اقتنيت  ومباشرة 

االصدقاء  من  مجموعة  واستدعيت 
املشروع  إجناز  يف  وشرعنا  للمساعدة، 
محمد  مستشفى  منه  استفاد  الذي 
الوادي، يف حني قمنا  برأس  بن علي 
بإجناز ممرين آخرين بكل مقر أمن دائرة 
''، كما  الوالية  وعاصمة  الوادي  رأس 
أكد مراد أن ما قام به هو واجب عليه 
املواطنني، حيث قال: »ما قمت  جتاه 

به يدخل ضمن واجبات الشرطي«.
ليد  وتقدميا  للمواطن  حمايًة   
قمت  الطرق،  بشتى  املساعدة 
باستغالل دراستي وأفكاري والوسائل 
املتوفرة يف السوق وبأبسط اإلمكانات، 
حماية  يف  مساهمة  املمر،  صنعت 
الراهن  الصحي  الظرف  أثناء  املواطن 

الذي متر به البالد والعالم'' .

كافل  جمعية  أمس،  أطلقت، 
مبادرة  ببومرداس  اخليرية  اليتيم 
فرانز  مستشفى  عمال  مع  تضامنية 
يف  الشروع  يف  متثلت  بالبليدة،  فانون 
على  ساخنة  عشاء  وجبات  توزيع 
يقومون  الذين  املؤسسة،  مستخدمي 
باملصابني  للتكفل  جبارة  مبجهودات 
بفيروس كورونا. أكدت جمعية كافل 
اليتيم اخليرية، عبر صفحتها الرسمية 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
التضامنية  املبادرة  أن  »فايسبوك«، 
وجبة   100 بتوزيع  ستسمح  هذه 

املؤسسة  مهنيي  على  ساخنة  عشاء 
موجهة  وهي  بالبليدة،  االستشفائية 
لفائدة كل العمال باختالف وظائفهم 
على غرار األطباء، الطاقم شبه الطبي 
بذات  العاملني  األمن  أعوان  وكذا 

املؤسسة.
وأوضحت اجلمعية أن هذه املبادرة 
مكتبها  من  بدعم  جاءت  التضامنية 
املكتب  إشراف  وحتت  الوطني، 
من  وبتنفيذ  لبومرداس،  الوالئي 
رمزي  كدعم  موسى،  أوالد  مكتب 
املستشفى  عمال  معنويات  من  للرفع 

الفيروس  ملجابهة  نهار  ليَل  املجندين 
البليدة  والية  أن  السيما  املستجد، 
الفيروس  بجائحة  تضررا  أكثر  تعتبر 
مستشفى  يستقبل  حيث  التاجي، 
يومي  وبشكل  لوحده  فانون  فرانز 
واملشتبه  املصابة  احلاالت  عشرات 
بعمال  يؤدي  مما  بالوباء،  إصابتها  يف 
جبارة  مجهودات  بذل  إلى  املؤسسة 
للتكفل بكل احلاالت املستقبلة وكذا 
الصحي  احلجر  يف  املوضوعة  تلك 

باملستشفى ذاته.
سميرة مزاري

مبادرٌة َتضامنّية تبّنتها جمعّيُة كافِل اليتيم بُبومرداس
توزيُع 100 َوجبٍة يوميًّا على ُعّماِل مستشفى »فرانز فانون« 

دعوات لتوصيل الطلبيات إلى المنازل
جمعية التجار تطلق حملة لتنظيم األسواق  التجارية 

حملة  إطالق  عن  أمس،  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية  أعلنت 
ومديريات  الوطني  لألمن  العامة  املديرية  مصالح  مع  بالتنسيق  حتسيسية 
املعنيني  التجار  لفائدة  الوطني، حيث ستوجه احلملة  املستوى  التجارة على 
بالتموين باملواد االستهالكية عامة، واخلضر والفواكه واملواد الغذائية خاصة.
الوطن« على  والذي حتوز »أخبار  السبت،  بيان اجلمعية، أمس  وأوضح 
األحياء  التجزئة يف  جتار  دعوة  حول  ستتركز  احلملة  محاور  أن  منه،  نسخة 
ومنازلهم  بيوتهم  إلى  وإيصالها  زبائنهم  طلبات  لتلبية  السكنية  والتجمعات 
لتجنيبهم اخلروج وتشجيعهم على االلتزام بشروط احلجر الصحي، مع إعطاء 
ُن  يؤمِّ من  لهم  ليس  والذين  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  بفئة  للعناية  أولوية 
تفادي  على  سترتكز  احلملة  أن  البيان  وأكد  يوميا.  حاجياتهم  وصول  لهم 
الدخول اجلماعي للمحالت واملساحات التجارية مع ضرورة احترام التباعد 
االجتماعي بني الزبائن، ودعوة الزبائن واملستهلكني إلى حتديد مقتنياتهم يف 
طلبية واحدة لتسهيل تلبيتها. من جهة ثانية، نّبه البيان إلى ضرورة إشراك 
البلديات يف تنظيم أسواقها اجلوارية  السلطات احمللية املختصة على مستوى 
وإلزام الزبائن بإجراءات التباعد االجتماعي والوقاية من انتشار الفيروس، يف 
حني توجهت للمجتمع املدني والهيئات املعنية ووسائل اإلعالم للمشاركة 

يف احلملة حماية لصحة املستهلك.
رحمة عمار

سقوط جرحى إثر انقالب سيارة 
سيارة  اصطدام  بسبب   »i20 »هيونداي  نوع  من  سيارة  انقالب   أدى 
أخرى بها إلى إصابة 3 من ركابها بجروح وصفت باخلطيرة، مت نقلهم على 
جناح السرعة إلى مستشفى محمد بوضياف بورقلة، يف حني الذ صاحب 
السيارة الذي صدمهم بخروجه املفاجئ من إحدى الطرق الفرعية الفالحية 
احملاذية للطريق الوطني )43( بالفرار. وقد تنقلت فرق الدرك الوطني ملكان 

احلادث، للوقوف على مالبساته.
زاهية سعاد

441531 عملية خالل 3 أشهر

الحجر الصحي يرفع من التعامالت 
باالنترنت 

منذ  ملحوظا  ارتفاعا  اإلنترنت  عبر  اإللكتروني  الدفع  عمليات  شهدت 
بداية تفشي وباء »كوفيد19-« يف البالد، فبلغت على مدار 3 أشهر نصف 

العمليات املسجلة على مدار 2019 كاملة.
وأوضح مدير جتمع النقد اآللي مجيد مسعودان، يف تصريح لـ)و.أ.ج(، 
منذ  كبير  بشكل  زادت  اإلنترنت  عبر  املالية  التعامالت  أن  السبت،  أمس 
بداية األزمة الصحية، إذ يفضل الكثير من الناس استخدام بطاقاتهم لتجنب 
الذهاب إلى البنوك أو فروع سونلغاز أو سيال. ووفًقا ألرقام التجمع النقدي، 
بلغ عدد عمليات الدفع عبر اإلنترنت باستخدام البطاقة البني بنكية والبطاقة 
ما  أي  عملية؛   441.531 مارس  و30  جانفي   1 بني  اجلزائر  لبريد  الذهبية 
 873.679( بأكمله   2019 عام  يف  املسجلة  العمليات  عدد  نصف  يعادل 

عملية عبر البطاقتني(.
بريد  أرقام  بإدماج   ,2020 جانفي  شرع يف  اآللي  النقد  جتمع  أن  يذكر 
اجلزائر يف احصائياتها والتي كانت تقتصر فقط على األنشطة املصرفية فقط. 
وأضاف مسعودان أن البنوك, من جهتها, استغلت الظرف للعمل على توجيه 
عمالئها أكثر لتفضيل استخدام الوسائل اإللكترونية, وباألخص الدفع عبر 

اإلنترنت ومحطات الدفع االلكتروني.
على  املفروضة  القيود  مع  أنه  التجار  من  العديد  يرى  آخر،  جانب  من 
التنقل خالل هذه الفترة، فإن أفضل طريقة لبيع سلعهم هي إتاحة إمكانية 
أكد  الذي  مسعودان  للسيد  وفًقا  االلكترونية،  البطاقة  عبر  بعد  عن  الدفع 
بأن جتمع النقد اآللي تلقى خالل هذه الفترة األخيرة »عدًدا البأس به« من 

طلبات االعتماد من املتعاملني الذين يرغبون يف بيع السلع عبر اإلنترنت.
)و.أ.ج(

جهود حثيثة تلك التي يقوم بها المجتمع لمجابهة القاتل الخفي، فيروس كورونا، حمالت تضامنية وتبرعات بالكمامات 
والقفازات وابتكارات مختلفة للحد من انتشار هذا الوباء الذي شغل العالم بأسره .

أمس  التضامن،  وزارة  أعلنت 
ذوي  تالميذ  متكني  عن  السبت، 
متابعة  من  اخلاصة  االحتياجات 

الدروس على التلفزيون العمومي.
مت  أنه  إلى  الوزارة  أشارت   
يف  اإلشارة  بلغة  خاصة  نوافذ  إدراج 
ذوي  لفئة  النجاح«  »مفاتيح  برنامج 

االحتياجات اخلاصة، كما أوضحت أن 
االحتياجات  لذوي  مخصص  البرنامج 
اخلاصة املعنيني باالمتحانات الرسمية، 
مع  بالتنسيق  أجنز  البرنامج  أن  موضحة 
سيتم  حيث  الوطنية،  التربية  وزارة 
األولى  القناة  اآلتي:  اجلدول  وفق  بثه 
اخلميس،  إلى  السبت  من  والسادسة: 

من 12:30 إلى 13:00، واجلمعة من 
من  األمازيغية:  إلى 16:30،   15:00
إلى   16:00 من  اجلمعة،  إلى  األحد 
إلى   17:00 من  والسبت   ،16:30
18:30. كما أنه سيتم حتميل الدروس 

على صفحة الوزارة على اليوتوب.
صفية نسناس

 عبر القنوات التلفزيونية
وزارة التضامن تشرع في بثِّ دروس لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة



صفاء كوثر بوعريسة

املستشفى املجهز بأجهزة طبية متطورة وراقية،  أكد والي الوالية 
من خالله أن وضع هذا اجلناح حيز اخلدمة جاء كاستثناء مع الظرف 
الراهن الذي يشهده العالم والبالد من خالل تفشي فيروس كوفيد 
19،  أين مت افتتاح الطابق االرضي وتخصيصه للمرضى لتخفيف 
وكملحق  الوالية  بعاصمة  خلضر  بوزيدي  مستشفى  عن  العبء 
عدم  رغم  احملسنني،   وبعض  الوالئية  التضامن  جلنة  مبساهمة  له 

استكمال االشغال بنسبة كاملة مبستشفى بن عبيد أحمد. 
 : كورونا  ملرضى  موجها  سيكون  املستشفى  أن  الوالي  وصرح 
أجل  من  االرضي  الطابق  استغالل  على  نشرف  اليوم  نحن  ها   ''
تخصيصه ملرضى فيروس كورونا،  والذي يحتوي على أجهزة طبية 
واثناء جتهيزه عملنا جاهدين  عامليا،   راقية ومن عالمات مشهورة 

واجهزة  السكانير  اجهزة  اقتناء  خالل  من  املبتغى  الى  للوصول 
االنعاش،  ونظرا للضغط وضرورة املصلحة وانتشار هذا الوباء فتحنا 
يف  له،   فرعا  يعتبر  الذي  بوزيدي  مستشفى  لتدعيم  اجلناح  هذا 

انتظار استكمال باقي التجهيزات وباقي املرافق واملصالح ''.

بتوزيع  سطيف  والية  مصالح  قامت   ،
الواسعة  الغذائية  املواد  من  طرد   28663
اجلافة  احلبوب  الزيت  كالدقيق،  االستهالك 
على مستحقيها، مقسمة على فئتني األولى 
العائالت املعوزة عبر 44 بلدية 22185 طرد، 
أما بخصوص العائالت املتضررة جراء احلجر 

لفائدة  طرد   6478 توزيع  مت  فقد  الصحي 
على  باإلعالم  املكلف  وحسب  بلدية.   23
مستوى الوالية فإن العملية ما تزال متواصلة 
خاصة يف ظل كرم وسخاء احملسنني من هذه 
الوالية، حيث  الى مساهمة  اضافة  الوالية، 
للوالية  العتاد  حظيرة  سخرت  تسخير  مت 

وحظيرة االشغال العمومية، الستقبال جميع 
أنواع املواد الغذائية األساسية، وتتم العملية 
حسب ذات املتحدث بإشراف ومتابعة والي 
الوالية شخصيا وبالتنسيق مع مديرية النشاط 
باشراك  البلديات  تأطير  ومن  االجتماعي 

منظمات املجتمع املدني.             آسيا.ع

عنابة 
فتح مخبر لتشخيص »كوفيد – 19« قريبا 
هذا  بداية  يدخل  كورونا  فيروس  عن  للكشف  عنابة  مخبر  سيدخل 
االسبوع مرحلة التجارب الفعلية وتكوين الطواقم املشرفة على تسييره بعد 
االستشفائي  املركز  من  مصادرنا  وحسب  اجلودة.  عالية  مبعدات  جتهيزه 
اجلامعي البن رشد يف عنابة أمس اجلمعة فإن املخبر يستقبل بداية األسبوع 
الداخل بروفيسور مختص من معهد باستور ملنحه اإلعتماد الرسمي ومن 
املقرر وضعه يف اخلدمة نهاية األسبوع القادم وسيسمح برفع عدد التحاليل 
بـمخبر  كائن  ومقره  قسنطينة،   مخبر  ملحقة  عن  الضغط  ورفع  اليومية 

امليكروبيولوجيا بـاملركزاإلستشفائي اجلامعي.
ف سليم

القبض على تاجر يخزن دجاجا فاسدا بمرحاض 
متكنت مصالح األمن احلادي عشر بعنابة من حجز قنطار من الدجاج 

املقطع الفاسد كانت مخزنة داخل مرحاض احملل التجاري.
ومحاربة  املستهلك  حماية  إطار  يف  فإنه  األمن  مصالح  بيان  وحسب 
وجود  مفادها  معلومات  على  وبناء  العمومية  بالصحة  املساس  شأنها  من 
شخص يقوم ببيع حلم الدجاج الفاسد الى املواطنني وعلى إثر ذلك قامت 
لوالية  التجارة  مديرية  مع  بالتنسيق  احلادي عشر  احلضري  األمن  مصالح 
الدجاج  من  قنطار  حوالي  ضبط  مت  اين  التجاري  للمحل  بالتنقل  عنابة 
املقطع الفاسد كانت موضوعة يف صناديق بالستيكية داخل بيت اخلالء 
)مرحاض( حيث مت حجزها وإتالفها على الفور مع توقيف صاحب املقصبة 

البالغ من العمر 38 سنة واتخاد كافة االجراءات القانونيه الالزمة.
ف سليم

توقيف 512 شخصا لم يلتزموا 
بالحجر الصحي 

اخلامس  من  املمتدة  الفترة  عنابة خالل  لوالية  األمن  متكنت مصالح 
لعدم  شخص   512 توقيف  من  الشهر  نفس  من   9 ال  غاية  والى  افريل 

احترامهم القرارات املتعلقة باحلجر الصحي. 
وبلغة االرقام وحسب بيان خلية اإلعالم واالتصال ألمن عنابة أمس 
62 مركبة و209  البلدي  512 شخص مع وضع باحملشىر  توقيف  فقد مت 
دراجة نارية مع اتخاد كافة االجراءات القانونيه يف حق املخالفني. يذكر أن 

عقوبة املخالفني للحجر الصحي تنص 
الفقرة 02 من املادة 17 من املرسوم التنفيذي رقم 70-20 املؤرخ يف 24 
مارس 2020 احملدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 
)كوفيد19-( ومكافحته على أن كل شخص ينتهك تدابير احلجر وقواعد 
املنصوص  العقوبات  املرسوم يقع حتت طائلة  والوقاية وأحكام هذا  التباعد 
عليها يف قانون العقوبات وتنص املادة 187 مكرر من قانون العقوبات على 
أنه يعاقب باحلبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 دج 
إلى 100.000دج أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط،كل من ال ميتثل ألمر 

تسخير صادر ومبلغ له وفقا لألشكال التنظيمية.
ف سليم

سكيكدة
حجز سلع فاسدة كانت موجهة لالستهالك 

سكيكدة،  يف  األمن  مصالح  املاضي،  األسبوع  نهاية  جنحت، 
وبالتعاون مع مفتشي الرقابة ملديرية التجارة من حجز ازيد من 300 قنطار 
الصالحية  منتهية  مواد  حجز  مت  حيث  اإلستهالكية،  املواد  مختلف  من 
موجهة لالستهالك املواطنني كانت معروضة يف محالت جتارية ومخزنة يف 
مستودعات كما مت حجز كمية هائلة من السمك كانت معروضة للبيع يف 
عدد من احملالت التجارية يف عاصمة الوالية قدرت بأزيد من 5 قناطير، 
حيث ظهرت عليها رائحة التعفن ومت مزجها مبواد وقد مت توقيف صاحبها فورا 
وإحالته على اجلهات القضائية فيما مت حجز كميات هائلة من مواد التنظيف 

وأخرى تدخل يف إعدادها وصناعتها يف كل من عني قشرة وعزابة.
جمال بوالديس

العثور على جثة شخص في تمالوس
تدخل، عناصر احلماية املدنية للوحدة الثانوية يف متالوس بسكيكدة، 
من أجل حتويل جثة شخص يبلغ من العمر 45 سنة عثر عليه جثة هامدة 
يف منطقة لويدة يف متالوس من قبل عدد من املواطنني ويف ظروف مجهولة، 
حيث مت إخطار مصالح األمن املختصة التي باشرت التحقيق يف القضية مع 

حتويل اجلثة على مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى غربي يف متالوس.
جمال بوالديس
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الستقبال المصابين بفيروي كورونا 

َتخصيُص الّطابِق األرضي بُمستشفى«
بن عبيد أحمد« بُبرج بوعريرج

توزيع 28 ألف قفة من المواد الغذائية

للدرك  اإلقليمية  الكتيبة  أفراد  متكن 
سطيف،  والية  جنوبي  أزال  بعني  الوطني 
أربعة  تضم  إجرامية  بشبكة  اإلطاحة  من 
و31   23 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  أشخاص 
وقد  نقدية،  أوراق  تزوير  سنة، مختصة يف 

متت العملية بعد اإلطاحة باملشتبه الرئيسي 
يف  شركائه  عن  كشف  الذي  القضية  يف 
القضية، وقد متكنت مصالح الدرك الوطني 
من حجز مبلغ مالي يقدر بـ 45 مليون و800 
ألف سنتيم من فئة 2000 دج كلها مزورة 

بيريطا  نوع  األول  سالحني  إلى  باإلضافة 
والثاني بندقية صيد تقليدية الصنع، وقد مت 
اجناز ملف قضائي ضدهم سيقدمون مبوجبه 

صبيحة الغد أمام اجلهات القضائية.
آسيا.ع

سطيف
ضبُط 45 مليون سنتيم من العملة المزورة

أشرف والي والية برج بوعريريج، بن مالك محمد، على افتتاح الّطابق األرضي بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة في 
االستعجاالت الطبية الجراحية »بن عبيد أحمد«، وذلك لتخصيصه لمصابي فيروس كورونا.

حجزت مصالح األمن احلضري اخلامس 
من  كمية  والية سطيف،  التابع ألمن  عشر 
اللحوم البيضاء )دجاج وأحشائه( غير صاحلة 
لالستهالك، وذلك على إثر دوريات وقائية، 
بيع  يف  متخصص  جتاري  محل  ومبراقبة 

اللحوم، ليتبني أنه يعرض كمية من اللحوم 
البيضاء التي تبدو غير صاحلة لالستهالك، 
ليضم عينات منها باملخبر أنها غير صاحلة متام 
أكثر  مت حجزها  البشري، حيث  لالستهالك 
من قنطارين 02 من اللحوم البيضاء وأحشاء 

حتقيق  فتح  مت  إتالفها يف حني  مع  الدجاج، 
القضية، مع إجناز ملف  معمق يف مالبسات 
جزائي ضد املخالف أرسل للجهات القضائية 

املختصة.
آسيا.ع

حجز  قنطارين من الدجاج الفاسد

المسيلة
توقيف 96 شخصا لم يلتزموا بالحجر 

الصحي 
ويف  املسيلة  الوالئي يف  باألمن  الشرطة  عناصر  أوقفت 
إطار تنفيذ إجراءات احلجر الصحي عبر ربوع الوالية بدوائرها 
حيز  وضع  744واملتضمن  رقم  الوالئي  للقرار  تنفيذا  ال15 
واملركبات  باألشخاص  واملتعلقة  اإلدارية  التدابير  التنفيذ 
بهدف احلد من انتشار وياء فيروس كورونا حوالي 96شخصا 
اإلجراءات  ضدهم  اتخذت  حيث  بالقانون  يلتزموا  لم 
ما  البلدية وهو  باحملاشر  21مركبة  الالزمة مع وضع  القانونية 
يعني أن املواطنني بعاصمة احلضنة التزموا بإجراءات احلجر 
بنسبة كادت تكون %100بالنظر للعدد الضئيل الذي مت تس
جيله.                                                  جمال أبوأشرف

حجز 3 آالف كغ من الجبن الفاسد 
باملسيلة  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  أفراد  متكن 
حماية  منها  خاصة  االقتصادية  اجلرمية  مكافحة  إطار  ويف 
شاكمان  نوع  شاحنة  توقيف  من  الغش  وقمع  املستهلك 
ثالجة مقتادة من طرف مالكها املسمى )أ. ف(،  البالغ من 
العمر 35 سنة واملنحدر من بلدية بني عمران والية بومرداس 
)جنب( غذائية  مواد  حجز  مت  الشاحنة  تفتيش  وبعد  حيث 
كلغ   3162.5 بــ  واملقدرة  البشري  لالستهالك  صاحلة  غير 
وبعد التنسيق مع مصالح مديرية التجارة فرع بوسعادة اتضح 
ملف  وإعداد  إتالفها  مت  أين  لإلستهالك،   عدم صالحيتها 

قضائي.                       
جمال أبو أشرف

جيجل 
إنتاج الكمامات والمآزر الطبية محليا لتغطية النقص 

أكد رئيس املجلس الشعبي الوالئي بجيجل،  حسني برينط،  يف تصريح أدلى به 
لـ »أخبار الوطن« مؤخرا،  أن هناك دعم تام خلياطة الكمامات واملآزر الطبية على املستوى 
احمللي لتدارك النقص املسجل مبستشفيات الوالية،  مؤكدا أن املجلس بادر إلى اقتناء أجهزة 
الوطني.  السوق  توفرها يف  متوقف على مدى  وأن موعد تسلمها  التعقيم  ومواد  اإلنعاش 
مالي  الوالئي خصص غالف  املجلس  أن  اتصال هاتفي،   املتحدث،  يف  وأضاف ذات 
يقدر بأكثر من ثالثة مليار ونصف لدعم إجراءات السلطات احمللية يف وقف تفشي فيروس 
كورونا املستجد،  حيث سيتم اقتناء عدد من أجهزة اإلنعاش االصطناعي مببلغ مليارين 
 40 حاليا  تضم  التي  بالوالية  املوجودة  الثالث  املستشفيات  على  ستوزع  سنتيم  ونصف 
جهاز. إضافة إلى مبلغ مليار سنتيم مخصص القتناء مواد التعقيم والتطهير وكذا الكلور 

ستمنح ملختلف البلديات. 

سطيف
غلُق ورشة تنتج كمامات طبية دون ترخيص 

متكنت عناصر الفرقة االقتصادية واملالية باملصلحة الوالئية للشرطة القضائية التابعة 
ألمن والية سطيف من حجز كمية هامة من الكمامات الطبية مصنعة بطرق غير سليمة 
ودون احترام املعايير الصحية، فضال عن عدم حيازة مصنعها لرخصة تتيح له تصنيع هذه 
بناء معلومة  العملية  للوحدة. ومتت  للبيع مببلغ 50 دج  التي كان يعرضها  املواد احلساسة 
تلقتها مصالح األمن مفادها تورط شخص يف بيع الكمامات الطبية األمر الذي مت تأكيده 
2000 وحدة منها غير  امليدانية من حجز  من قبل املختصني، حيث سمحت حترياتهم 
معقمة وال تكفل حماية تامة ملستعمليها، خاصة من قبل املهنيني الصحيني باعتبارهم 
يف مواجهة مباشرة مع شتى األمراض املعدية، وقد متت مصادرة املعدات املستعملة خالل 
عمليات التصنيع، الضبطية القضائية أجنزت ملفا جزائيا ضد املخالف، عن تهمة صناعة 

ووضع للبيع مواد شبه صيدالنية غير مطابقة.
آسيا.ع
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كإجراء احترازي لمجابهة الوباء بتيسمسيلت

تخصيُص 4 آالف سريٍر بالهياكل
حي   التَّربوية للَحجر الصِّ

ع.تباق

املشتبه  احلاالت  الستقباال  الهياكل  هذه  تهيئة  مت  قد  و 
اقتضت  إذا  احلجر  يف  الستعمالها  كرونا  بفيروس  اصابتها 
الضرورة ذلك، كإجراء احترازي ملجابهة انتشار فيروس كورونا 

كوفيد 19.
احملتملة،  املصابة  باحلاالت  الطبي  التكفل  ولضمان 
خصصت مصالح املديرية تسع وحدات للكشف واملتابعة بأربع 
متوسطات وخمس ثانويات موزعة على بلديات تيسمسيلت، 
وثنية  خميستي،  بونعامة،  برج  بوقائد،  لرجام،  العيون، 

احلد.
 يأتي ذلك يف وقت شرعت فيه مديرية التربية يف تنظيف 
والداخليات  والثانويات  املتوسطات  جميع  وتعقيم  وتطهير 
أكثر  وقاية  لضمان  بالوالية  لها  التابعة  الداخليات  ونصف 

والنجاة من اإلصابة بالوباء.

على  مبادرة  أول  ويف  أمس  أول  مت 
البحر  مياه  استعمال  الوطني  املستوى 
ملبو  ببلدية  والشوارع  األحياء  تعقيم  يف 
قامت  بجاية،حيث  والية  الساحلية شرقي 
إلى  باللجوء  الساحلية  ملبو  بلدية  مصالح 
هذه الطريقة الفعالة يف محاربة والقضاء على 
مختلف اجلراثيم والفيروسات.بلدية العنصر 
ارتأت استخدام ماء البحر الطبيعي باعتباره 
مبلء  قامت  التأثير،إذ  وسريعة  فعالة  مادة 

مباء  وجرارات  بصهاريج  متبوعة  شاحنات 
تابعت  التي  احمللية  السلطات  البحر بحضور 
عملية  بعدها  لتنطلق  كثب،  عن  األمر 
استحسان  وسط  واألحياء  الشوارع  تعقيم 
الصبر  بفارغ  انتظروا  للسكان،الذين  كبير 
مت  أنه  السكنية،علما  مجمعاتهم  تطهير 
إيطاليا  البحر يف  مباء  التعقيم  اعتماد عملية 
من  العديد  وقوع  األيام  هذه  تشهد  التي 
املستجد. كورونا  فيروس  جراء  الوفيات 

إلى  باللجوء  األطباء  من  العديد  نصح  وقد 
باعتبارها أوال طبيعية وثانيا ال  التقنية  هذه 
ما  غالبا  والتي  كيماوية  مواد  على  حتتوي 
املنتظر  اإلنسان،ومن  بصحة  مضرة  تكون 
البلديات  باقي  على  املبادرة  هذه  تعمم  أن 
مكلفة  غير  وأنها  الساحلية،خصوصا 
شاحنات  سوى  حتتاج  ال  وهي  وفعالة، 
مصهرجة ومضخة وعدد قليل من العمال. 
بـــلقاسم.ج

أفادت مصادر مطلعة من محيط مديرية 
التربية بوالية تيسمسيلت بأن األخيرة 
سخرت ما يفوق 4 آالف سرير بالهياكل 

التربوية، من داخليات ونصف داخليات على 
مستوى المتوسطات والثانويات، للحجر 

الصحي إذا اقتضت الضرورة.

بجاية 
استعمال مياه البحر لتعقيم األحياء بملبو

أخبار سيدي بلعباس
مواطنون وبائعون يطالبون بفتح األكشاك
غلق  وراء  بلعباس،  سيدي  بوالية  املواطنني  من  العديد  حتسر 
األكشاك، جاء هذا بعد قرار توقيف النشاط التجاري يف إطار تعليمات 
احلجر اجلزئي للوقاية من جائحة كورونا، يف وقت أشار فيه أصحاب 
الترخيص  رفع  حني  يف  متاجرهم،  أبواب  يفتحوا  لم  أنهم  األكشاك 
جانب  إلى  هذا  ومعسكر...،  وهران  كتلمسان،  مجاورة  لواليات 
املاسة  يجول عن حاجته  العباسي  املستهلك  فيها  يظل  بحث  عملية 
للمواد كالتبغ والكبريت والعطور، شحن أرصدة الهاتف وبطاقات جتديد 
الشرعيني  التجار غير  رصيد خدمة االنترنت... فيما استغل بعض 
مختلف  املضاربة يف  املشبوهة يف  املتاجرة  وأخذ  األكشاك  غلق  فرصة 
األسعار حتت سبل وأطر تكلف الزبائن ولكن حاجته املاسة ملثل هاته 
املواد جعله يتقبل ارتفاع األسعار غير املقبولة، ويف سياق متصل يناشد 
أجل  من  لهم  الترخيص  برفع  الوصية  السلطات  األكشاك  أصحاب 

خدمة الزبون ورفع حاجز شبح البطالة يف مثل هكذا ظروف. 

الحماية المدنية تطلق حملة للتبرع بالدم 
املجلس الشعبي  رئيس  رفقة  بلعباس  سيدي  والية  والي  وقف 
الوالئية  أطلقتها  التي  بالدم  التبرع  حملة  مجريات  على  الوالئي، 
بلعباس.  بسيدي  الدم  حقن  مركز  مع  بالتنسيق  املدنية  للحماية 
احلملة اإلنسانية ذات الطابع احليوي بادرت بها مصالح احلماية املدنية 
وتكثيف حماالت  استمرار  يستوجب  الذي  الدم  لبنك  تعزيزا  محليا 
العنصر  لهذا  يفتقرون  قد  الذين  للمرضى  الدم  جرعات  لتوفير  التبرع 
اجلراحية  العمليات  أو  اإلستشفائي  للعالج  احليوي خالل خضوعهم 

املستعجلة. 

الشروع في تجميع التبرعات 
تزامنا مع الهبة التضامنية التي عبر عنها اخلواص ومتعاملو القطاع 
االقتصادي بوالية سيدي بلعباس على إثر تداعيات وباء كوفيد 19، 
وتنظيم  لتجميع  املخصص  املخزن  بلعباس  سيدي  والية  والي  عاين 
والي  باملناسبة  ونوه  تسلمها.   يجري  يزال  ما  التي  العينية  التبرعات 
من  وفعاليات  املتعاملني  مختلف  يبذله  الذي  املعتبر  باملجهود  الوالية 
املجتمع املدني يف سبيل تذليل وتخفيف وطأة الوباء الطارئ، مشددا 
على القائمني على العملية التضامنية بتوخي أقصى درجات احلرص 
إحصاؤها ضمن  مت  التي  تلك  سيما  املعوزة  لألسر  التبرعات  لتوصيل 

مناطق الظل بالوالية. 
جمعها :رفيق.ف

سجلت مصالح أمن والية تيسمسيلت، 
اخلاصة  األمنية  اإلجراءات  تطبيق  اطار  يف 
من  أزيد  املفروض  اجلزئي  الصحي  باحلجر 
احلجر  تدابير  بخرق  تتعلق  مخالفة   200
الصحي اجلزئي، ارتكبها أصحاب السيارات 
والدرجات النارية والراجلني، وشملت هذه 
نارية  ودراجة  مركبة   32 توقيف  املخالفات 
فتح  الذي  البلدي  باحملشر  واحدة مت وضعها 

املركبات  بوضع  الوالية  لقرار  تنفيذا  أبوابه 
مواقيت  حتترم  ال  التي  النارية  والدرجات 
حتويل  مت  ذاته  السياق  ويف  اجلزئي،  احلجر 
التجوال  حلظر  املخالفني  من  شخص   147
اتخذت  حيث  بالوالية  األمن  مقرات  الى 
حتويل  مبوجبها  مت  قانونية  إجراءات  بحقهم 
ملفاتهم أمام اجلهات الفضائية ويف اجلانب 
مخالفات   )04( أربعة  تسجيل  مت  التجاري 

احملالت  غلق  تدابير  احترام  بعدم  تتعلق 
مواقيت  بعد  التجاري  النشاط  ومزاولة 
هذه  من  يستثنى  حني  يف  اجلزئي،  احلجر 
على  احلاصلني  األشخاص  اإلجراءات 
صادر  امني  بيان  حسب  استثنائية  رخصة 
مستوى  على  واالتصال  اإلعالم  خلية  عن 

أمن والية تيسمسيلت.
ع.تباق

تيسمسيلت
تسجيل 200 مخالفة تتعلق بخرق الحجر الصحي

القضائية  الشرطة  فرقة  عناصر  متكنت 
تفكيك  من  مبعسكر  تيغنيف  دائرة  بأمن 
من  السرقة  يف  مختصة  أشرار  مجموعة 
داخل احملالت التجارية، متكونة من أربعة 
و28   21 بني  أعمارهم  تتراوح  أشخاص، 

سنة. 
شكوى  اثر  القضية  حيثيات  تعود 
بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  تلقتها 
تعرض  حول  الضحية  طرف  من  الدائرة 
طرف  من  بالكسر  للسرقة  التجاري  محله 

استولوا خاللها على كمية من  مجهولني، 
العطور  من  كمية  األنواع،  مختلفة  التبغ 
نقالني،  وهاتفني  مالي  مبلغ  إلى  إضافة 
بعد  أسفر  القضية،  يف  حتقيق  فتح  ليتم 
حتريات حثيثة عن توقيف أحد األشخاص 
من  كمية  متمثلة يف  مسروقات  بشراء  قام 
إليه  املنسوب  بالفعل  اعترف  التبغ، حيث 
باعه  الذي  يف  املشتبه  هوية  عن  كاشفا 
شخصني  توقيف  مت  كما  املسروقات،  هذه 
يف  متمثلة  مسروقات  بإخفاء  قاما  آخرين 

من  كمية  استرجاع  مع  التبغ  من  كمية 
سجائر،  علبة   430 يف  متمثلة  املادة  هذه 
أفضى  حيث  القضية  يف  التحقيق  ليستمر 
الرئيسيني  فيهم  املشتبه  باقي  توقيف  إلى 
أخرى  مسروقات  استرجاع  مع  الثالثة، 
كانت مخبأة بقبو إحدى العمارات ومتثلت 
يف 57 وحدة من التبغ إضافة إلى قارورتني 
لتستكمل  نقالني،  وهاتفني  العطور  من 

إجراءات التحقيق يف القضية. 
بلعالم بهيجة.

معسكر 
القبض على عصابة تمتهن السطو على المحالت بتغنيف

بومرداس 
قافلة تضامنية ثانية تتوجه نحو البليدة

البليدة  نحو  بومرداس  والية  من  الثانية  التضامنية  القافلة  انطلقت 
هذه  مواطني  مع  تضامنا  األساسية،  الغذائية  املواد  من  بأطنان  محملة 

املدينة التي تعتبر أكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا.
الغذائية  املواد  من  كبيرة  كميات  على  التضامنية  القافلة  احتوت 
على غرار اخلضر والفواكه، اللحوم البيضاء واحلمراء، احلليب ومشتقاته 
أساسية  تعد  أخرى  غذائية  ومواد  والفرينة  السميد  مادتي  جانب  إلى 
القافلة  عرفت  وقد  احلساس.  الظرف  هذا  خالل  للعائالت  بالنسبة 
التضامنية التي وجهت نحو مدينة الورود مشاركة واسعة للمحسنني من 
املصالح  رأسها مديرية  الفاعلة على  الهيئات  رفقة بعض  الوالية،  أبناء 
أبوا  اقتصاديني  ومتعاملني  بودواو،  ملبنة  الفالحية،  الغرفة  الفالحية، 
إال أن يساهموا يف إجناح القافلة وتقاسم احملنة التي مير بها إخوانهم من 
مدينة الورود التي تعد األكثر تضررا من جائحة الفيروس التاجي مقارنة 
مبناطق الوطن األخرى.                                            سميرة مزاري

الشلف
تدشين مخبر لتشخيص فيروس كورونا

مت مؤخرا افتتاح مخبر إلجراء التحاليل على احلاالت املشتبه إصابتها 
بفيروس كورونا بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف وستكون مهمة هذا 
املخبر إجراء التحاليل الطبية دون احلاجة إلى الرجوع إلى معهد باستور 
باجلزائر أو إلى ملحقة وهران. املخبر من شأنهأن يقلص من مدة ظهور 
النتائج من 3 أيام إلى 3ساعات فقط،وهو ما من شأنه أن يقلل كثيرا من 
لنا  أهاليهم.للتشارة  أو  املصابني.   تنتاب  التي  والقلق  االنتظار  حاالت 
مباشرة املخبر لنشاطه مرتبط مبوافقة معهد باستور والتي ميكن أن نصل 
املخبر مع بداية االسبوع اجلاري. ومن جهة أخرى وجهت مصالح الوالية 
نداءات األطباء اخلواص من أجل فتح عباداتهم اخلاصة خارج أوقات 
احلجر الصحي مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس 
حول  التي  االستشفاءية  املؤسسات  على  الضغط  من  للتخفيف  وذلك 

معظم طواقمها إلى املستشفيات واملراكز املرجعية ملكافحة وباء كورونا.
طه االمني
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أخبار السر ايا

أطلَق الكاتب والصحفي عبد العزيز بوباكير سلسلًة معرفية 
جديدة تحمُل عنوان »هؤالِء عرفُتهم«. اختار كاتبنا 

الفايسبوك مطيًة لينشر مختلف المواقف التي جمعته بكوكبة 
من الشخصيات  طيلة مسيرته الفكرية الحافلة، منتهزا أيام 
الحجر الصحي فرصة لنشر مبادرات إيجابية  تنقُل المتابع 
لها بعيدا عن أخبار كورونا التي اكتسحت مواقع التواصل 

االجتماعي، وحتى الحياة العامة، فباء المواطن تحت  ضغط 
رهيب وهو في الحجر الصحي.

دعا وزير التجارة، كمال رزيق، إلى 
التبرع بالسميد عوض رميه في 

المزابل.
وعبر وزير التجارة في منشور له 
أتاحه على حسابه بموقع التواصل 
االجتماعي »فايسبوك«، عن تأسفه 
من سلوك التبذير،  الذي ساهم في 
تعميق أزمة الندرة التي تشهدها 

مادة السميد.
ودعا رزيق الى عدم رمي هذه المادة 

وتقديمها للجمعيات الخيرية. التي 
ستتكفل بتوزيعها على المحتاجين.

فصلت منظمة الصحة العالمية  في مسألة  تأثير 
درجة الحرارة أو أشعة الشمس في فيروس 

كورونا، مؤكدة أن الشمس والحرارة ال تقيان من 
اإلصابة بالفيروس.

وجاء في تغريدة نشرتها منظمة الصحة العالمية 
على حسابها على موقع التواصل االجتماعي 

»تويتر«، “إن تعريض نفسك ألشعة الشمس أو 
لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية ال يساعد 

على الوقاية من مرض »كوفيد – 19«، الذي 
يسببه فيروس كورونا المستجد”، مستشهدة ببعض 

البالد ذات الطقس الحار التي أبلغت عن إصابات 
بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الوقاية تكون 
عبر غسل األيدي جيدا، وتجنب مالمسة العينين 

واألنف والفم.

تضاربت األرقام المتعلقة بعدد اإلصابات المؤكدة بفيروس كورونا 
باألغواط بين وزارة الصحة والسكان،  التي تصرح بثالث إصابات 
مؤكدة، وبين مديرية الصحة والسكان باألغواط التي صرح ُمديرها 
الوالئي إلذاعة األغواط بست إصابات مؤكدة، التضارب الذي أثار 
الشك لدى السكان حول الحاالت المصرح بها من طرف الجهات 

الرسمية!

يبدو أن األكاديمي والناقد المسرحي أحسن 
تليالني يفكر بجدية، إن طالت جائحة 

كورونا في الجزائر، واستمر الوضع على 
ما هو عليه، في تجهيز استديو بث مباشر 
بحديقة بيته لتناول مختلف القضايا الثقافية. 
وفي هذا الموضوع، قال الناقد المسرحي: 
» يمكنني استضافة أدباء وكتاب وأساتذة 
مرحبا بالجميع«. وبطرحه هذا قد يخط 
تليالني صفحة جديدة في كتاب مجابهة 

االزمات وإدارتها..

..إال تبذيَرُه! 

ُشكًرا ِزيدان!

آخُر الحلوِل.. َمنازُلنا! 

َهؤالِء 
عرفُتهْم! 

 الّشمس..ُتَتقى دائما!

لقَي  زيدان ثناء واسعا من الجزائريين، الذين 
عبروا له عن شكرهم عبر  شبكات التواصل 

االجتماعي، عقب تبرع نجم المنتخب الفرنسي 
ولاير مدريد السابق، زين الدين زيدان، بمعدات 
طبية لمستشفيات الجزائر،  بلده األصلي،  في 
إطار دعم جهود مكافحة كورونا في البالد.  

وتجدر اإلشارة إلى أن والية بجاية شهدت مسقط 
رأس والدي زين الدين زيدان وأجداده.

الوصّيُة أم الَرِبيبُة أصدق؟!الوصّيُة أم الَرِبيبُة أصدق؟!
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تفاديا النتشار فيروس كورونا

اِتخاُذ إجراءاٍت صارَمة لفرِض الَحجر المنزلي بتمنراست

كرزيكة احمد

اإلعالم  خلية  أكدت  حيث 
من  متنراست  والية  ألمن 
ظل  أنه يف  صحفي  بيان  خالل 
مت  التي  اإلحترازية  اإلجراءات 
العليا  السلطات  قبل  من  إقرارها 
وباء  تفشي  من  للحد  البالد  يف 
كورونا املستجد، سطر أمن والية 
أمنيايسمح  مخططا  متنراست 
اإلجراءات  لتلك  صارم  بتطبيق 
الوحدات  تكثيف  خالل  من 
وأمناء  الوالية  يف  األمنية 
قطاع  كامل  عبر  الوالية  دوائر 
اإلختصاص ال سيما عبر محاور 
الشرطة  الكبرى, بدوريات  الطرق 

الشوارع  يف  النارية  والدرجات 
إغالق احملالت وحظر  للتأكد من 
نصب  مت  األشخاص كما  تواجد 
عدد  عبر  أمنيةإضافية  حواجز 
تشهد  كانت  التي  الشوارع  من 
املواطننی  مرور  سابق  وقت  يف 
من خاللها إضافة إلى حواجز يف 
هذه  األحياء،   ومخارج  مداخل 
عدد  تسخيرلها  مت  اإلجراءات 
مدعمة  األمنية  الفرق  من  هام 
بعتاد معتبر من املركبات ووسائل 
أخرى،  تهدف كذلك إلى ضمان 
السكينة واألمن عبر تراب الوالية
خالل  أنه  اخللية  واضافت 
بدايةتطبيق  من  اليوميناألولنی 
املنزلي  اجلزئي  احلجر  إجراءات 

مركبة   120 توقيف  مت  بالوالية 
ومت  اإلجراءات،   لهذه  مخالفة 
إجراءات  إعتماد  شأنهم  يف 
وفق  صارمة  وجزائية  إدارية 

القوانينوالتطبيقات املعمول بها.

لدى  أن الوعي  مضيفا 
هذه  بخصوص  متنراست  ساكنة 
اإلجراءات والتدابيرالوقائية للحد 
يبقى  كورونا  منإنتشارفيروس 

مقبول على العموم.

تنتشر القوات األمنية المتمثلة في الشرطة والدرك الوطنّيين في شوارع والية تمنراست، بدءا من الساعة السابعة مساء،  من أجل 
توقيف األشخاص والمركبات المخالفة إلجراءات الحجر المنزلي، وهذا لتقييد التنقالت في الشوارع، بغية احتواء وباء كورونا الذي 

أضحى ينتشر بسرعة كبيرة.

النعامة 
األمُن يطوق مداخل الوالية للحدِّ 

من انتشار الوباء
الستة  الدوائر  وأمن  النعامة  والية  أمن  مصالح  بادرت 
من  املتخذة  األمنية  واإلجراءات  التدابير  بتطبيق  لها  التابعة 
الصحي  احلجر  تطبيق  خالل  من  للبالد  العليا  السلطات  قبل 
اجلزئي وهذا من خالل وضع حواجز أمنية ثابتة على مستوى 
الراكبة  الدوريات  تكثيف  مع  النعامة  مدينة  ومخارج  مداخل 
املواطننی  ودعوة  النعامة  ملدينة  احلضري  النسيج  مستوى  على 
من خالل مكبرات الصوت من أجل االلتزام بالبقاءيف بيوتهم،  
ومن أجل إجناح هذه العملية مت تسخير إمكانيات مادية وبشرية 
جد معتبرة وهذا كله من أجل احلد من إنتشار هذا الوباء اخلطير. 

حجز 28 قنطارا من الكيف بالعين الصفراء
الثانية حلراس احلدود  يف عملية مشتركة ما بنی املجموعة 
بالعنی الصفراء جنوب والية النعامة وبالتنسيق مع مفارز اجليش 
بالنعامة،  مت احباط  أقسام اجلمارك  الوطني ومفتشيه  الشعبي 
من  بشحنات جديدة  اجلزائر  اغراق  تتمثل يف  محاولة جديدة 
 28 جتاوزت  املخدرات  من  معتبرة  كمية  حجز  بعد  السموم،  
بتاريخ  كانت  األولى  متتاليتنی،  منفصلتنی  عمليتنی  قنطار يف 
7 أفريل 2020 ومت حجز كمية قدرت بـأزيد من 12 قنطار من 
الكيف ) 1204.65 كلغ (، أما العملية الثانية فتجاوزت 16 
قنطار من الكيف ) 1654.7 كلغ(. هذا واشارت مصادرنا أن 
وانشغال  احلالي  الظرف  اغتنمت  قد  املخدرات  تهريب  مافيا 
السموم  من  كبيرة  كميات  لتمرير  الكورنا  وباء  بتفشي  اجلميع 
نحو اجلزائر، إال أن يقظة األجهزة األمنية بوالية النعامة كانت 
لهم باملرصاد، حيث مت ويف ظرف وجيز إحباط عدة محاوالت.
إبراهيم سالمي

مكتب بريد متنقل لفائدة أعوان 
الحماية المدنية

أعوان  لفائدة  متنقل  بريدي  مكتب  اخلدمة  حيز  وضع 
خماية  املدنية  للحماية  الرئيسية  الوحدة  مبقر  املدنية  احلماية 
االحترازية  التدابير  أيطار  يف  وهذا  باليزي  محمد  بن  اخلير 
التي تبنتها مؤسسة بريد اجلزائر للحد من تفشي وباء فايروس 
بجهاز  املتنقل  البريدي  املكتب  تدعيم  مت  فيما  املستجد  كورونا 
بتسديد  الكامل  التكفل  لغرض    .TPE االلكتروني  الدفع 
أجور مستخدمي احلماية املدنية وإجراء مختلف العمليات مبقر 
الصحية  الظروف  أحسن  ولضمان  التنقالت  عناء  دون  الوحدة 
لألفراد. هذا ويذكر يذكر انه ذات العملية استفادة منها مديرية 
الصحة العمومية لوالية اليزي يف فترة صب االجور ملستخدميها 
هذه  تأتي  وكما  سينا  ابن  اجلوارية  للصحة  العمومية  باملؤسسة 
إلى  الرامية  الوصية  الوزارة  لتعليمات  تنفيذا  التدابير اخلدماتية 
تكريس توجيهات السلطات العليا للبالد بتوخي أقصى درجات 
19 من  احليطة واحلذر والوقاية للحد من تفشي جائحة كوفيد 

خالل العمل على توفير مختلف اخلدمات. 
براهيم مالك

ادرار 
مصرع شخص في حادث أليم 

النقطة  يف  وبالضبط   52 رقم  الوطني  الطريق  يف  وقع 
وفاة  إلى  صالح  عنی  املتتدبة  الوالية  بإجتاه   10 الكيلومترية 
إلى  تعود  احلادث  تفاصيل  بشار.  والية  من  ينحدر  شخص 
واشتعالها  باملازوت  محملة  محروقات  نقل  شاحنة  إنقالب 
كامال ماتسبب يف وفاة سائقها.هذا وقد تدخلت الوحدة الثانوية 
للحماية بدائرة أولف التي أطفأت احلريق ومت إجالء الضحية إلى 
مشتشفى أولف فيما فتحت مصالح الدرك الوطني حتقيق ملعرفة 

أسباب احلادث.

أدرار
استجابة واسعة لتدابير الحجر المنزلي

دخول  عن  احلكومة  مصالح  إعالن  منذ 
واليات أخرى على غرار والية أدرار يف احلجر 
االستثنائية  التدابير  إطار  اجلزئي  ويف  املنزلي 
أمن  مصالح  باشرت  كورونا.  لوباء  التصدي 
السهر  على  تشكيلتها  مبختلف  أدرار  والية 
وذلك  االستثنائية  اإلجراءات  وتطبيق  هذه 
شرطي   500 له  سخر  عملي  مخطط  بوضع 
تواجد  الوالية  عاصمة  شهدت  وقد  هذا 
وراجلة  راكبة  ودوريات  األمنية  للفرق  كثيف 
على مداخل ومخارج الوالية والطرق الرئيسة 
يقول  األمنية  الفرق  عمل  مخطط  وعن 
هذه  إن  الوالئي  األمن  رئيس  بوعلى  فؤاد 
اإلجراءات جاءت تنفيذا للسلطات العليا يف 

البالد والتىتذخل يف إطار منع تفشي جائحة 
كورونا واحلفاظ على صحة وسالمة املواطننی 
وأضاف فؤاد بوعلي أن تطبيق هذه التعليمات 

مير بشكل عادي يف البداية انتهجت مصاحله
عمليات  الشعبية  األحياء  ساكنة  مع 
على  حثهم  خالل  من  وذلك  التحسيس 
إطار  يف  تأتي  التي  التعليمات  بهذه  التقيد 
 19 كوفيد  فيروس  من  الوقاية  التدابير 
إلى  19مساء  الساعة  من  منازلهم  يف  والبقاء 
الوالئي  األمن  مدير  أشاد  كما  صباحا.   7
باالستجابة الكبيرة لساكني الوالية لنداءات 
رغبتهم  مايؤكد  وهذا  والصحي  املنزلي  احلجر 
يف مكافحة هذا املرض ومنع انتشاره  مذكرهم 

مستلزماتهم  وشراء  حاجياتهم  اقتناء  بضرورة 
قبل زمن احلجر الصحي تفاديا لعدم تعرضهم 
للمخالفات املنصوص عليها يف مرسوم رئيس 
بعض  تسجيل  أيضا  لوحظ  كما  احلكومة. 
املركبات  بعض  أصحاب  من  املخالفات 
املدينة  أحياء  بعض  يف  النارية  والدراجات 
والتي كانت مصالح األمن باملرصاد من خالل 
السياقة  رخص  سحب  املخالفات  تسجيل 
البلدي. يف نفس  وحجز مركباتهم يف احملشر 
والبلديات  الدوائر  مختلف  تشهد  السياق 
واستجابات  مماثلة  عمليات  أدرار  أقاليم  يف 

لنداءات احلجر املنزلي والصحي.
عبد اهلل مجبري

قافلة تضامنية تتجه نحو البليدة
قافلة  انطالق  إشارة  إعطاء  على  بهلول  العربي  أدرار  والي  أشرف 
الوالية  سكان  مع  تضامنا  البليدة  والية  باجتاه  ادرار  من  تضامنية 
يداخل يف  الذي  الكلي  احلجر  بسبب  أوضاعا صعبة  يعيشون  الذين 
مبساهمة  املبادرة جاءت  كورونا.   وباء  انتشار  من  الوقاية  تدابير  إطار 
مواطننی وأعيان ومتعاملنی اقتصادينی وكذا التجار وفالحنی . أشرفت 
عليها كل من مديريات التضامن الوطني واالسرة وقضايا املراة الصحة 
وعن  تخصيص320طنا  مت  الريفية حيث  التنمية  والفالحة  والسكان 
املبادرة قال والي أدرار يف ميكرفون أخبار الوطن أن هذه العملية جاءت 
ضمن تعليمات رئيس اجلمهورية كما نوه بدعم ساكنة أدرار إلخوانهم 
يف والية البليدة وخصوصا كما أشار الوالي أن هذا يدخل يف رد اجلميل 
ألن أدرار أيضا عرفت هبات تضامنية من مختلف واليات الوطن أثناء 
أدرار  والي  أشرف  أيضا  وباملوازة  أصابتها.  التي  األخيرة  الفيضانات 
سكانها  تضرر  التي  املناطق  نحو  محلية  تضامنية  قافلة  انطالق  على 

بفعل التدابير الوقائية من كوفيد وكذا العائالت املعوزة وذوي الدخل 
الضعيف حيث ستمس هذه العملية أكثر 1515 عائلة.                     

عبداهلل مجبري

اليزي 
هالك شخص وإصابة مرافقيه في حادث سير

خلف حادث سير مميت يف وفاة شخص وقع على مستوى منحدرات سريغاون بالطريق الوطني 
رقم 03 مابنی جانت واليزي يف النقطة الكيلومترية 135. 

احلادث جنم عن اصطدام شاحنة محملة باخلضر والفواكه يف اجتاه مقاطعة جانت بالصخور 
على حافة الطريق بعد التعذر على التحكم فيها اين اودى احلادث يف وفاة السائق يف عنی املكان 
البالغ من العمر 31 سنة كما اصيب اثننی من مرافقيه بجروح متفاوتة اخلطورة حيث نقل املتويف 
اليزي  املتقدم لقرية فضنون وبدعم من وحدة  واملصابنی من طرف اعوان احلماية املدنية للمركز 

نحوى مستشفى تارقيوانتميضي مبقر الوالية. 
براهيم مالك
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خديجة بن دالي 
 

توقيف 98 شخصا وحجز 42 مركبة 
 98 وتوقيف  174 شخصا  مراقبة  من  قالنة  والية  امن  مصالح  متكنت 
شخصا، مع مراقبة 93 مركبة مت وضع 42 منها باحملضر البلدي مع سحب 
ووضع  نارية  دراجات   6 مراقبة  عن  ناهيك  أصحابها،  من  سياقة  رخص 
واحدة باحملضر وذلك الى منذ بداية احلجر اجلزئي على الوالية يف اخلامس 
احلجر  لتعليمات  تنفيدا  وذلك  منه،  الثامن  غاية  والى  اجلاري  الشهر  من 

اجلزئي املفروص على الوالية. 

 عمليات تضامنية متواصلة
محمد  اجلهوي  املسرح  مع  بالتنسيق  قاملة  والية  وفنانات  فنانوا  بادر 
رمضان،   شهر  غاية  إلى  متواصلة  تضامنية  عمليات  تنظيم  إلى  تريكي 
وتوزيعها على مناطق الظل بالوالية،  املبادرة القت رواجا كبيرا لدى الفنانني 
بقاملة حيث بدأت بتحدي من طرف الفنانة مفيدة عداس، ليتبعها زمالؤها 
وذلك بالتكفل بالعشرات من الفقراء من طرف كل فنان، لتتواصل العملية 

إلى غاية شهر رمضان املعظم 

 القبض على 16 شخصا 
قدمت اليوم قوات الشرطة القضائية ممثلة يف الفرقة اجلنائية التابعة ألمن 
والية قاملة، ستة عشر )16( شخص امام محكمة قاملة، يف قضية تكوين 
جمعية أشرار لغرض بث الرعب يف أوساط السكان وخلق جو انعدام األمن 
حياتهم  وتعرض  ألشخاص  على  واملعنوي  اجلسدي  اإلعتداء  خالل  من 
وأمنهم للخطر واملشاجرة يف الطريق العام وحمل أسلحة من الصنف السادس 
مابني  أعمارهم  تتراوح  قضائيا،  مسبوقني  فيهم  املشتبه  مبرر شرعي.  دون 
24 و36 سنة مقيمني بقاملة، مت توقيفهم على مستوى حي االخوة سعدان 
اتخاذ  الوالية، حيث وبعد  املطبق على  بقاملة، يف ساعات احلجر الصحي 
اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنهم، مت ضبط وحجز مجموعة من األسلحة 
الصنع، خناجر،  تقليدي  متمثلة يف سيف  البيضاء من مختلف األحجام 
املصلحة، بعد حجز  الى  فيهم  املشتبه  ليتم حتويل  الورق،  سكاكني وقاطع 

ما مت العثور عليه.

 تخصيص 15 مليار سنتيم للُمتعّففين
خصصت والية قاملة 15 مليار سنتيم للعملية التضامنية خالل الشهر 
وكذا  الوالية  ميزانية  من  سنتيم  مليار   12 منها  املعظم  رمضان  الكرمي شهر 
تخصيص 4 ماليير سنتيم من صندوق التضامن موجهة ملساعدة املتضررين 
من احلجر املنزلي باملناطق النائية واملعزولة خاصة يف ظرف تعليق النقل،  وك
ذاللتكفلبالعجزاملسجلعلىمستوىالبلدياتفيمايخصاالعاناتاملاليةاملوجهةللعم
املواطنينالراغ الوالية كافة  والي  ليةالتضامنيةلشهررمضاناملعظم، حيث دعا 
بينفيالتبرعإلىاقتناءطرودمساعداتغذائيةوتسليمهاملصاحلاحلمايةاملدنية،والتي
ستتكفلفيمابعدبإيصالهاملستحقيهابالتنسيقمععدةهيئاتومصاحلالبلديات،بال
إضافةإلىالراغبينفيالتبرعنقداعلىمستوىاحلسابالبريدياخلاصبكوفيد19-.  
وتأتي هاته العملية بعد التعليمات التي وجهها الوزير األول عبد العزيز جراد 
والقاضية بتكليف الوالة بتسيير العملية التضامنية وعملية جمع التبرعات 
وقد  الظل.  مبناطق  خصوصا  املنزلي  احلجر  من  املتضررين  على  وتوزيعها 
خصصت السلطات احمللية بوالية قاملة مخزن احلماية املدنية جلمع مختلف 
التبرعات العينية، هذا وقد مت أمس استقبالشحنةمناإلعاناتالغذائيةلقطاعال
شبابوالرياضةبالتنسيقمعمساهمينمنأبناءالوالية، التي عرفت تنظيم محكم 
كما  بإشراكوتعبئةالفاعلينمناملجتمعاملدنيللمساعدةفيالتأطيروالتوزيع.  وذلك 
وو  السميد  مطاحن  املصبرة،  الطماطم  إنتاج  مؤسسات  من  العديد  بادرت 

السكر والزيت وغيرها، إلى تقدمي تبرعات ضخمة للمساهمة يف العملية. 

  19 ألف عائلة مستفيدة 
ينتظر أن تستفيد أزيد من 19 ألف عائلة من إعانات شهر رمضان املعظم 
وأيضا إعانات للمتضررين من تدابير احلجر اجلزئي الذي فرض على الوالية 
العدد  ان  احمللية  السلطات  وكشفت  اجلاري،  أفريل  شهر  من  اخلامس  يف 
مرشح لالرتفاع بعد التكفل باملواطنني ذوي الدخل أقل من 18 ألف دينار 
جزائري يف ظل بلوغ عدد الطلبات على اإلعانات 34 ألف طلب. هذا وقد 
مت تقسيم العائالت إلى 3 فئات منها األسر دون دخل وبلغ عددها حوالي 11 
ألف عائلة، العائالت املستتفيدة من برنامج الدعم والعائالت الهشة حوالي 
7500 عائلة باإلضافة إلى فئة ذوي الدخل أقل من 18 ألف دينار جزائري، 

وحسب والي الوالية سيتم توزيعها على مستحقيها يف قادم األيام.

 إنتاج 500 كمامة بمراكز التكوين
صنع  الى  قاملة  بوالية  املهني  التكوين  قطاع  ومتربصات  متربصوا  بادر 
حوالي 500 وحدة من الكمامات الطبية يوميا،  وذلك بعد ان مت توفير املادة 
االولية من طرف السلطات احمللية، حيث كشف والي الوالية السيد كمال 
عبلة عن توسيع العملية لتشمل العديد من مراكز التكوين املهني من اجل 
توفير هاته املواد احليوية وذلك بتدعيم من الوالية يف ظل رغبة العديد من 
املرتبصات وأساتذة التكوين املهني يف التطوع يف العملية. هذا وينتظر اليوم 
الطبية مبختلف املستشفيات  5 آالف كمامة على األطقم  الشروع يف توزيع 
انتظار  يف  العمل  ظروف  يف حتسني  املساهمة  أجل  من  اجلوارية  والعيادات 
وصول كميات أخرى من األلبسة الواقية والقفازات واملوجهة دائما للسلك 

الطبي.

 الهالل األحمر يبادر
أطلق الهالل األحمر بوالية قاملة العديد من املبادرات التضامنية ملجابهة 
فيروس كورونا املستجد بتجنيد كافة املنخرطني منذ السادس من شهر مارس 
املنقضي، أين مت القيام بعمليات حتسيسية على مستوى اإلقامات اجلامعية،  
للهالل  الوالئية  اللجنة  بادرت  باجلزائر  احلاالت  اولى  تسجيل  بداية  ومع 
األحمر اجلزائري بقاملة، إلى الشروع يف تعقيم العديد من األماكن واألحياء 

وحتى احلافالت، كما تكفل بعملية حتسيس املتقاعدين بضرورة ترك مسافة 
األمان اثناء سحب أجورهم على مستوى مراكز البريد، ناهيك عن توعية 
وسيارات  الصوت  مبكبرات  باالستعانة  اجلزئي  باحلجر  بااللتزام  املواطنني 

اإلسعاف. 

  الحجُر على  34 منتسبا لسلك الّصحة 
أكد مدير مستشفى براهمية مسعود ببلدية بوشقوف بقاملة، على عودة 
مصلحة االستعجاالت وبعض املصالح التي ستقدم أدنى اخلدمات لصالح 
احلجر  طبيني  وشبه  وطبيب  عامل   34 وضع  مت  ان  بعد  وذلك  السكان، 
بفيروس  وزميله  جراح  طبيب  إصابة  بعد  البلدية،  فنادق  باحد  الصحي 
كورونا،  حيث رفض العمال مواصلة العمل خوفا على املرضى وعائالتهم 
ليعود  سالمتهم.  من  للتاكد  أسبوعني  ملدة  الصحي  احلجر  بتوفير  وطالبوا 
املستشفى ويقدم ادنى اخلدمات يف ظل وجود مصلحة استعجاالت واحدة 

فقط.

 حجز 2980 كلغ من المواد الغذائية 
العامة  الشرطة  ممثلة يف  قاملة  التابعة ألمن والية  الشرطة  قوات  متكنت 
والتنظيم واالمن العمومي،  الشرطة القضائية وأمن احلواضر خالل االسابيع 
الفارطة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بقاملة، من حجز وضبط 2980 
كلغ سميد فاسد، 40 طبق بيض فاسد، 240 خل للتتبيل 1177 لتر سائل 
صانيبو مخصص للتطهير،  152 كلغ مسحوق غسيل املالبس، 300 كلغ 
جال معقم للجراثيم،  3603 قارورة جال معقم 2500 وحدة من الكمامات 
الطبية و680 كلغ مواد غذائية مختلفة باإلضافة الى حوالي 700 لتر من 
ماء الزهر وكذا 230 لتر من سائل قريزيل. وتأتي هاته العمليات يف اطار قمع 
الغش ومحاربة االحتكار واملضاربة يف أسعار السلع واملواد الغذائية،  وكذا 
املواد شبه الصيدالنية واملواد الصيدالنية، حيث مت يف ذات السياق معاجلة 
اتخاذ كافة  03 أشخاص مخالفني،  وبعد  توقيف  إثرها  15 قضية مت على 

اإلجراءات القانونية ضدهم، مت حتويلهم الى املصلحة. 

حي  إجراءاٌت صاِرمة لتطبيِق تعليمات الَحجر الصِّ

َتعزيز ُروِح التَّكافِل والتَّضامن 
االجتَماِعي لُمواجهِة وباِء ُكورونا

 يعيُش الجزائريون على َقلب رجل واحِد، أو هذا ما لمسسناها في أغلب 
والياِت الَوطن،  على غراِر والية َقالمة؛ ُمواطنوَن َيتهافُتون لُنصرِة 

إخواٍن لهم َمحجوٌر عليِهم في الَمناطِق الموبؤة،  مساعداٌت إنسانّيٌة، وقوافٌل 
مَة األبرَز وإجراءاُت الَحجر الّصحي باتت تصنُع الحدَث،  َتضامنّية كانت السِّ

بتدخِل َمصالح األمِن في ردِع الُمخالفين  للّتعلميات.

إجراءاٌت صاِرمة للّتصدي للوباء  	
 ُمساعدات إنسانّية للفقراء 	
 َقوافٌل َتضامنّية تتوّجُه للمناِطق الَموبؤة 	
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ياضِة اإليطالي.. فينشينزو سبادافورا:  وزيُر الرِّ

استئناُف  الَنشاطاِت  التَّدريبيِة بإيطاليا 
يوَم 4 ماي الُمقِبل

القسم الرياضي

عبر  فيديو،  مقطع  سبادافورا  ونشر 
فيسبوك، بعد إعالن احلكومة اإليطالية متديد 
ماي،  من  الرابع  حتى  الوطني،  اإلغالق 

علما بأنه بدأ يف العاشر من مارس املاضي.
وقال: »شهدنا بعض عالمات التحسن 
يف  دراميا..  املوقف  يظل  ولكن  املعتدلة، 
احلقيقة من الصعب احلديث بشأن التحسن، 
خاصًة أننا كل يوم نستقبل أنباء مخيفة عن 

وفاة أشخاص«.
املدنيني  لبقاء  الدعوة  وبجانب 
والرياضيني يف املنازل الحتواء العدوى، قال 

الوزير إنه طلب من االحتادات الرياضية حتديد 
سالمة  لضمان  الصحية،  البروتوكوالت 

الرياضيني عند عودتهم للتدريبات.
مع  فإن االستئناف  تأكيد ذلك،  مت  وإذا 

أن  اإليطالي،  للدوري  سيسمح  ماي  بداية 
يقيم الـ12 جولة املتبقية من املوسم، على أن 
يكون موعد االنتهاء يف أوت بشكل مؤقت.

فشل خطة رحيل سواريز عن برشلونة
سباستيان  األوروغوياني  ريفر،  بوسطن  ومدرب  العب  قال 
لوكو أبريو، إنه عرض على مواطنه لويس سواريز مهاجم برشلونة، 

االنضمام لناسيونال إذا أصبح مدرًبا للفريق.
ويف مقابلة مع إذاعة )890(، أقر أبريو بأنه كان يعتقد بأن لديه 
املدرب  استقال  حني  ناسيونال  مدرب  ليصبح  حقيقية  إمكانيات 

ألفارو غوتيريز يف ديسمبر املاضي.
أوروبا،  إلى  منه  غادر  الذي  للفريق  سواريز  عودة  فكرة  وحول 
بعد  األيام،  تلك  يف  القدوم  وشك  على  لويس  كان  »عندما  علق 
هناك  يكون  قد  ولكن  ملموًسا  ليس  األمر  له  قلت  ديسمبر،   18

إمكانية.. كيف تسير األمور معك؟ ماذا نفعل؟«.
وأضاف »سواريز قال لي )باقي لدي 6 أشهر ولكنك إذا أصبحت 
مدرب ناسيونال، دعني أحتدث مع زوجتي. لطاملا قلت لك إنه إذا 

كنت أنت املدرب، ميكنني العودة(«.
بالتوقيع  النادي،  قرار  ريفر،  ومع ذلك، وصف العب بوسطن 
مع غوستافو مونيا كمدرب بأنه »صحيح« بعدما منح الفريق خالل 
شعوًرا   ،2015-2016 موسم  الفنية  اإلدارة  فيها  تولى  التي  الفترة 

جيًدا.
يف  القياسي  الرقم  السابق،  األوروغوياني  الدولي  ويحمل 
موسوعة جينيس منذ 2017 كالعب كرة القدم الذي لعب لصالح 

أكبر عدد من األندية.

عمالقان إيطاليان يتصارعان على خاميس
 كشفت تقرير صحفي إيطالي، 
للنجم  محتملة  وجهات   3 عن 
رودريغيز،  خاميس  الكولومبي، 
الصيف  يف  مدريد،  ريال  العب 
حسابات  من  خرج  بعدما  املقبل، 

مدربه زين الدين زيدان.
»كالتشيو  موقع  وبحسب 
ارتبط  فإن اسم خاميس  ميركاتو«، 

بقوة باالنتقال إلى يوفنتوس، خاصة يف ظل العالقات اجليدة التي 
جتمع وكيله خورخي مينديز، مع مسؤولي البيانكونيري.

من  العجوز، سواء  السيدة  إلى صفوف  انتقال خاميس  ويعتبر 
وجهة نظر جتارية أو اقتصادية، يف املتناول، حيث يتقاضى الالعب 
7 ماليني أورو سنوًيا، وهو رقم بإمكان اليويف حتمله يف الوقت احلالي.
بضم  املهتمة  األندية  من  نابولي  زال  ما  السياق،  ذات  ويف 
الالعب، مثلما كان احلال يف الصيف املاضي، لكن األمور أصبحت 
معقدة نسبًيا، خاصة بعد رحيل املدرب كارلو أنشيلوتي إلى إيفرتون.
وعلى ذكر أنشيلوتي، فقد طلب املدير الفني اإليطالي املخصرم، 
من مسؤولي التوفيز ضم خاميس لصفوف الفريق، مثلما كان يريد يف 

نابولي، وفقا لـ«كالتشيو ميركاتو«.

رونالدو يدعو لالتحاد أمام جائحة كورونا
حث النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، مهاجم وهداف يوفنتوس، 
الوقت  يف  االحتاد  على  العالم 
القضاء على  للمساعدة يف  احلالي، 

فيروس كورونا املستجد.
توجيه  على  الدون  وحرص 
مبوقع  الرسمي  حسابه  عبر  رسالة 
»تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
يرتدي  وهو  له  صورتني  نشر  حيث 
البرتغالي  العلم  ألوان  يحمل  قناعا 

وأخرى بقناع يحمل ألوان العلم اإليطالي.
وقال رونالدو: »يف هذه اللحظة الصعبة على عاملنا، من املهم أن 
نتحد ونساعد بعضنا البعض، دعونا جميعا نفعل كل ما يف وسعنا 

للمساعدة«. 
ويتواجد كريستيانو يف جزيرة ماديرا بالبرتغال، بعدما سافر من 
إيطاليا يف 9 مارس املاضي، بسبب إيقاف النشاط الرياضي بسبب 

تفشي وباء كورونا.

وست هام يخفض أجور العبيه ومسؤوليه
من  سلسلة  على  املوافقة  متت  أنه  يونايتد،  هام  وست  أعلن 
واملدير  األول،  الفريق  والعبي  اإلدارة  مجلس  بقيادة  اإلجراءات، 
واملجتمع  واجلماهير  املوظفني  النادي يف دعم  استمرار  الفني، لضمان 
وأعضاء  الفني،  واملدير  الالعبني،  رواتب  تقليص  عبر  وذلك  العام. 
مجلس اإلدارة. وذكر النادي يف بيان، عبر موقعه اإللكتروني: »قدم 
فيروس كورونا للدولة ككل حتديا لم يسبق لألغلبية جتربته، إنه يواصل 
وأردف: »مثل أي مؤسسة  والعملية«.  الشخصية  التأثير على حياتنا 
لتحقيق  املتاحة  اخليارات  كل  عن  يبحث  النادي  كان  العالم،  يف 
االستمرارية، لضمان حماية جميع موظفينا والقدرة على بقاء نادينا«.
وأكد النادي اتخاذه بعض اإلجراءات ملواجهة تأثير كورونا، وهي: 
دعم  نوبل،  مارك  القائد  بقيادة  القدم  لكرة  األول  الفريق  العبو  »قرر 
اجلهود بخصم جزء من رواتبهم خالل فترة التأجيل«. وأضاف: »وافق 
ديفيد سوليفان وديفيد جولد رئيس النادي واملساهمني، على ضخ 30 
واالستقرار«.  الوجود  ضمان  يف  للمساعدة  إسترليني،  جنيه  مليون 
وواصل: »كما وافق املدير الفني ديفيد مويس وكارين برادي، نائب 
املائة  يف   30 خصم  على  موليت،  أندي  احلسابات  ومدير  الرئيس، 
من رواتبهم«. وذكر وست هام أن »التوفير الذي ستخلقه اإلجراءات 
سيدعم البنية التحتية للنادي، ويساعدنا على االحتفاظ بالوظائف، 
ومواصلة دفعة الرواتب كاملة للعاملني.. كما سيساعدنا على مواصلة 

دعم األكثر احتياجا يف مجتمعنا«.

حّدَد فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة 
اإليطالي، يوم الرابع من ماي المقبل موعدا 

محتمال الستئناف النشاطات التدريبية 
الرياضية، التي توقفت بسبب انتشار وباء 

فيروس »كورونا« المستجد.

كانتي يقحم يوفنتوس في معركة نغولو 
صحفي  تقرير  أكد 
بريطاني، امس السبت، أن 
التعاقد  يف  يرغب  يوفنتوس 
كانتي  نغولو  الفرنسي  مع 
تشيلسي،  وسط  العب 
املقبل.  الصيف  خالل 
قد  فرنسية  تقارير  وكانت 
تشيلسي،  نية  أكدت 
كانتي،  جهود  عن  التخلي 
عرض  على  احلصول  حال 

مناسب.
»الديلي  لصحيفة  ووفًقا 

يف  يرغب  يوفنتوس،  مدرب  ساري  ماوريسيو  فإن  ميل«، 
تواجدهما  كانتي، عقب  السابق  مع العبه  مجدًدا  العمل 

مًعا يف تشيلسي خالل املوسم املاضي.
الباب  بفتح  تشيلسي  قرار  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
أمام رحيل نغولو كانتي يعود إلصابات الالعب وفشله يف 
حتسم  قد  الصفقة  أن  وأوضحت  السابق.  مستواه  استعادة 
لصالح يوفنتوس عن طريق مبادلة يتم خاللها إقحام ميراليم 
أن  يذكر  أليكس ساندرو.  أو  روجاني  دانيللي  أو  بيانيتش 
نغولو كانتي يحظى أيًضا باهتمام قوي من قبل ريال مدريد 

وباريس سان جيرمان.

داني سيبايوس يدخل أجندة 
»البيانكونيري« 

كشف تقرير صحفي عن اهتمام يوفنتوس بتعزيز صفوفه 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  مدريد،  ريال  نظيره  من 
املقبلة. وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن يوفنتوس 
مدريد،  ريال  العب  سيبايوس  داني  مع  للتعاقد  يسعى 
واملعار حالًيا إلى صفوف آرسنال حتى نهاية املوسم اجلاري.
داني  بضم  مهتم  »يوفنتوس  الصحيفة  وأضافت 
سيبايوس، ومستعد لدفع راتب سنوي يتراوح بني 4.5 و5 
ماليني أورو، أكثر من الراتب احلالي لالعب والذي يبلغ 3 

ماليني أورو«.
داني  رحيل  على  سيوافق  مدريد  ريال  أن  ونوهت 
سيبايوس مقابل 40 مليون أورو، وهو مبلغ يستطيع اليويف 
سداده عكس الفرق األخرى املهتمة بالالعب مثل آرسنال 

وفالنسيا وريال بيتيس.
وكل األمور تشير إلى أن داني سيبايوس لن يستمر يف 
زين  الفرنسي  وأنه خارج خطط  امللكي، ال سيما  صفوف 
لفريقه  بعودته  سيكون  الليغا  يف  واستمراره  زيدان،  الدين 
اهتمام  ظل  يف  ضعيف  خيار  وهو  بيتيس،  ريال  السابق 

البيانكونيري.

توتنهام يقهر تشيلسي في صفقة 
كوتينيو

 كشف تقرير صحفي إسباني، امس السبت، أن نادي 
التعاقد مع  توتنهام هوتسبير تفوق على تشيلسي يف سباق 
إلى  حالًيا  املعار  برشلونة  كوتينيو، العب  فيليب  البرازيلي 

بايرن ميونخ.
يف  البافاري  الفريق  مع  كوتينيو  فيليب  إعارة  وتنتهي 
تفعيل  عدم  التقارير،  من  الكثير  وترجح  املقبل،  الصيف 

بايرن ميونخ لبند الشراء مقابل 120 مليون أورو.
أبرز  كان  تشيلسي  فإن  »سبورت«،  لصحيفة  ووفًقا 
البلوز  لكن  كوتينيو،  ضم  بشأن  برشلونة  مع  املتفاوضني 
يرفض وضع بند إلزامية الشراء عقب انتهاء إعارة الالعب 

البرازيلي.
وأشارت إلى أن توتنهام اقتحم املفاوضات وتفوق على 
عقب  الشراء  إلزامية  بند  على  موافقته  بسبب  تشيلسي، 

انتهاء إعارة الالعب.
السبيرز،  مدرب  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  أن  وذكرت 
ال  توتنهام  أن  املشكلة  تظل  لكن  الصفقة،  على  يوافق 
يستطيع توقع وضعه املالي عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا 

املستجد.
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محمد هشام 

جميع  طالب  »الفيفا  عبود  وقال 
وهذا  املوسم،  باستكمال  االحتادات 
اجلزائر«،  على  أيًضا  ينطبق  القرار 
سيحاول  األفريقي  »االحتاد  وتابع 
إيجاد طريقة إلقامة تصفيات كأس أمم 
أفريقيا 2021، األمر متعلق مبصداقية 
األندية  حرمان  ميكن  ال  املنافسات، 
طوال  املبذول  اجلهد  من  واملنتخبات 
أمامنا  خيار  »ال  وأضاف  املوسم«، 
النشاط  الستئناف  التحضير  سوى 
مطمور  كرمي  مع  تواصلنا  الرياضي، 
وقدم  ليفركوزن،  بباير  يعمل  الذي 
لنا بعض الشروحات عن الطرق التي 
الستئناف  أملانيا  أندية  عليها  تسير 
»االحتاد  وأمت  اجلماعية«،  التدريبات 
إيجاد  على  حريص  بدوره  اجلزائري 
النشاط  الستئناف  مناسبة  صيغة 
الرياضي ووضع حلول مناسبة للحفاظ 
وإمكانيات  الالعبني  سالمة  على 

األندية«.
احلساب  جمع  أخر،  جانب  من 
الذي  والتضامن  للمساعدة  اخلاص 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  فتحته 

كورونا  فيروس  مكافحة  إطار  يف 
املستجد )كوفيد19-( أزيد من مليون 
به  التبرعات، حسبما صرح  أورو من 
باي  صالح  لالحتاد  االتصال  مسؤول 

عبود.
وأوضح عبود »ان املبلغ فاق مليون 
أورو. وهذا بفضل مساهمة اجلميع مبا 
وبالنسبة  اجلهوية.  الرابطات  ذلك  يف 
عن  تنازلت  فقد  احملترفة  للنوادي 
وساترك  التلفزية.  احلقوق  حصتها يف 
القدم  لكرة  لرئيس االحتادية اجلزائرية 
خير الدين زطشي شرف اإلفصاح عن 
املبلغ بالضبط قريبا. وسيتم دفع املبلغ 

التضامن  حساب  يف  جمعه  مت  الذي 
الذي فتحته السلطات العمومية«.

وتقرر فتح هذا احلساب من طرف 
لالحتاد  الفدرالي  املكتب  أعضاء 
اجلزائري لكرة القدم خالل االجتماع 
بصفة  عقد  الذي  األخير  الشهري 
عن  مرئية  ندوة  طريق  عن  استثنائية 

بعد برئاسة خير الدين زطشي.
لكرة  احملترفة  الرابطة  وقررت 
القدم التي أعلنت يف وقت سابق عن 
رفع  دينار،  مليون  ب10  مساهمتها 

املبلغ الى 30 مليون دينار.

أكد أن »الفاف« ستقتدي بالتجربة األلمانية.. صالح باي عبود:

 نحُن َحريصوَن على إيجاِد صيغٍة 
ياضّي  ُمناسبة الستئناِف الّنشاِط الرِّ

أشار إلى أن شباب بلوزداد سينجح في تحقيق الّلقب 

جرار: قراُر الفيفا أراحنا وتضحياتنا 
لن تذهب ُسدى!

نادي  العب  جرار،  عادل  أكد 
شباب بلوزداد، حرصه على التقيد 
للحفاظ  الفني،  اجلهاز  بتعليمات 
حتسبا  البدنية،  جاهزيته  على 

الستئناف النشاط الرياضي.
لم  اآلن  »حتى  جرار  وقال 
أستطع التأقلم مع املرحلة احلالية، 
كل شيء تغير بسبب أزمة كورونا، 
لكنني أحاول قدر املستطاع تطبيق 
للحفاظ على  البدني  املعد  برنامج 

غذائية  حمية  اتباع  على  جدا  حريص  »أنا  وأضاف  البدنية«،  لياقتي 
صارمة، وإرهاق نفسي يف التدريبات حتى ال يزيد وزني، وأكون جاهزا 
الستئناف املنافسة يف أي حلظة«، وتابع »نتمنى عودة النشاط يف أقرب 
وقت ممكن، اجلميع يحاول التدرب على انفراد، لكن األمر يختلف كثيرا 
عن العمل رفقة املجموعة«، وأضاف »نحتاج إلى إمكانات كبيرة، حتى 

نتمكن من التأقلم مع هذه الظروف«.
وأعرب جرار، عن سعادته بقرار االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، 
أراحنا  الدوريات  بإكمال  الفيفا  »قرار  وأردف  الدوريات  جميع  بإكمال 
كثيرا، ففريقنا قدم الكثير، وتصدر السباق منذ بداية املوسم، وال نريد 
أن تذهب تضحياتنا مجاًنا«، وختم »علينا اآلن التركيز على العودة بقوة، 

وبإذن اهلل سوف سننجح يف حتقيق اللقب«.

لتعويض رمضان صبحي

باليلي ضمن اهتمامات األهلي المصري  
مبستقبل  الغموض  يحيط 
األهلي  جنم  صبحي  رمضان 
اإلجنليزي  هيديرسفيلد  من  املعار 
العودة  يف  الالعب  رغبة  ظل  يف 

مجددا لالحتراف اخلارجي.
وتنتهى إعارة رمضان صبحي 
اجلاري،  املوسم  بنهاية  لألهلي 
يف  األحمر  مسؤولو  ويرغب 
هذه  تصطدم  لكن  عليه  اإلبقاء 
أمنيته  الالعب  بإعالن  الرغبة 

العودة ألوروبا مجددا.
الكبيرة  اجلماهيرية  ورغم 
والنجومية التي يتمتع بها رمضان 
إدارة  وترحيب  باألهلي  صبحي 
الفترة  أن  إال  باستمراره  األحمر 

مجددا  البقاء  عدم  عزمه  على  ووكيله  الالعب  تأكيد  شهدت  األخيرة 
عقب انتهاء إعارته.

استمرار  يف  رغبته  لألهلي  الفني  املدير  فايلر  رينيه  أعلن  املقابل  يف 
رمضان صبحي أو إيجاد بديل له خاصة وأنه يرى عدم وجود من يعوضه 

حاليا.
أهلي  العب  28عاما،  الباليلي  يوسف  اجلزائري،  الدولي  ويعد 
جدة السعودي أحد العناصر املميزة التي تستطيع تعويض رحيل رمضان 
صبحي عن األحمر ملا ميلكه من خبرات كبيرة ملشاركته مع منتخب بالده 

فضال عن الترجي التونسي.
وارتبط اسم الباليلي باألهلي يف أوقات سابقة لكن األمور لم تصل 
الترجي ألهلي جدة  من  املوسم  مطلع  رحل  الطرفني حيث  بني  للجدية 

وسجل حتى اآلن مع فريقه اجلديد 5 أهداف وصنع 3 يف 18 مباراة.
باإلضافة إلى باليلي، يبقى طاهر محمد طاهر العب املقاولون العرب 
رمضان صبحي  لتعويض  األهلي  أمام  احمللي  املستوى  على  البدائل  أبرز 
حيث ميلك إمكانيات فنية عالية رغم صغر سنه »23 عاما«، فضال عن 

إجادته اللعب يف مركزي رأس احلربة واجلناح.
مقدمتهم  يف  البدائل  من  عدد  يوجد  اخلارجي  املستوى  على   أما 
البرازيلي كينو العب بيراميدز املعار للجزيرة اإلماراتي والذي يعرف أجواء 
الدوري املصري جيدا. واألوروغوياني جاستون سيرينو »29عاما«، العب 
صن داونز وترك بصمة قوية مع ناديه ولفت األنظار له بدوري أبطال إفريقيا 

هذا املوسم حيث يعد أبرز جنوم فريقه. 

أكد صالح باي عبود، المكلف باإلعالم لدى االتحاد الجزائري، أن قرار الفيفا باستكمال ما تبقى من الموسم حسم الجدل بشأن 
مستقبل الدوريات المحلية، في ظل تواصل أزمة فيروس كورونا.

اجلزائري  الدولي  الالعب  يحتل 
السابق لنادي سانت إيتيان الفرنسي، 
أفضل  ترتيب  وصافة  مخلويف،  رشيد 
يف  العرب  التاريخيني  الهدافني 
لكرة  الكبرى  األوروبية  البطوالت 
القدم، بينما يتمركز مواطنه مصطفى 

دحلب يف الصف اخلامس.
األوروبية  البطوالت  وتشمل 
اإلسبانية،  الكبرى:  اخلمسة 
واألملانية،  واإليطالية،  واإلجنليزية، 

والفرنسية.
من  سنة(،   83( مخلويف  ويعد 
اجلزائرية،  الكرة  أجنبت  ما  أحسن 
احتاد  بفريق  مشواره  استهل  حيث 
سطيف يف مطلع سنوات 1950 -أثناء 
االستعمار  وطأة  حتت  اجلزائر  وجود 
نادي  ينتدبه  أن  قبل  الفرنسي- 
سانت إيتيان. فبعد بروزه مع فريقه مت 
استدعاؤه من طرف املنتخب الفرنسي 
وكان يتأهب للمشاركة يف كأس العالم 

1958، قبل أن يهرب سرا من فرنسا 
رفقة مجموعة من رفاقه ليلتحق بفريق 
جبهة التحرير الوطني، مساندة للثورة 

اجلزائرية ضد املستعمر الفرنسي.
وبعد استقالل اجلزائر عام 1962 
عاد مخلويف مجددا إلى فريقه سانت 
ونال  حاسما  هدافا  كان  أين  إيتيان، 
املدرب  احتل  وبالتالي  ألقاب.  عدة 
القائمة  يف  الوصافة  السابق،  الوطني 
برصيد  العرب،  للهدافني  التاريخية 
الدوري  يف  سجلها  هدفا،   143
سانت  فريقي  بقميص  الفرنسي 
خمسينيات  خالل  وباستيا،  إيتيان 

وستينيات القرن املاضي.
مصطفى  املهاجم  مواطنه  وجاء 
برصيد  الوصافة  املركز  يف  دحلب، 
الدوري  يف  سجلها  هدف،   102
الفرنسي بقميص فريقي باريس سان 

جيرمان ونيس.
األسبق  املغربي  املهاجم  وينفرد 

الهدافني  بقائمة  أقصبي،  حسن 
التاريخيني العرب برصيد 173 هدفا، 
القرن  خمسينيات  خالل  سجلها 
عندما  الفرنسي،  الدوري  يف  املاضي 
كان يلعب لفرق نيم ورميس وموناكو.

األسبق  املغربي  املهاجم  وحل 
الثالث  املركز  يف  مبارك  بن  العربي 
برصيد 113 هدفا، سجلها يف الدوري 
اإلسباني مع أتلتيكو مدريد، والدوري 
خالل  مارسيليا،  بقميص  الفرنسي 
من  واخلمسينيات  األربعينيات  فترة 
منتخب  جنم  ويأتي  املاضي.  القرن 
مصر حاليا، محمد صالح، يف املركز 
سجلها  أهداف   107 برصيد  الرابع 
ليفربول وتشلسي اإلجنليزيني  مع فرق 
وفيورنتينا وروما اإليطاليني، وإن كانت 
القائمة،  يف  لالرتقاء  األفضلية  لديه 
حيث يبلغ من العمر 27 عاما فقط، 
قد  املالعب  يف  سنوات  عدة  ولديه 

متكنه من حتطيم رقم أقصبي.

مخلوفي يحتل وصافة أفضل الهدافين التاريخيين العرب في أوروبا

بعد أن تقّرر سابقا استكمالها شهر ماي المقبل
تأجيل رابطة أبطال إفريقيا والكونفيدرالية  إلى أجٍل غير مسمى

أقرت جلنة الطوارئ باالحتاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف«، تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، 
ألجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد. وكان من املقرر استكمال البطولتني، خالل ماي املقبل.

وقال مصدر بالكاف، إن جلنة الطوارئ بحثت األمر، ووجدت استحالة إقامة ما تبقى من البطولتني يف املواعيد احملددة، خاصة 
يعلم متى ستتحسن األوضاع،  »التأجيل ألجل غير مسمى، فال أحد  العالم وأضاف  أغلب دول  الطيران متوقفة يف  أن خطوط 
وحينما تتضح املالمح سيعلن الكاف املواعيد النهائية«. وشدد املصدر على أنه ال توجد نية على اإلطالق إللغاء البطولتني، حتى 

لو اضطر األمر لتأجيلهما فترة طويلة.
جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي الرجاء، يف نصف نهائي دوري األبطال، فيما يجمع نصف النهائي اآلخر بني األهلي والوداد.

ويف الكونفيدرالية، سيلتقي نهضة بركان مع مواطنه حسنية أكادير، بينما يجمع نصف النهائي اآلخر بني بيراميدز وحوريا.
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في قراءٍة للَمسرح العربي ومسألِة التَّجريب 

عمر فطموش ُيبرز التجربَة الَمسرحّيَة عند عّلولة وكاِكي
 يتواصل منتدى المسرح الوطني الجزائري، في عدده العشرين، نقاشه حول موضوع »قراءة في المسرح العربي ومسألة التجريب« بقلم 

المسرحي »عمر فطموش«، لتسليط الضوء على مفهوم اإلخراج عند الجيل الجديد من المسرحيين العرب المعاصرين، مبرزا التجربة المسرحية 
عند كل من ولد عبد الرحمن كاكي وعبد القادر علولة.

صارة بوعياد

يعرف  »مما  فطموش:  عمر  املسرحي  قال 
املسرح املعاصر اليوم هو انفجار الوحدة التقليدية 
سجل  لقد  )املتلقي(،  والقاعة  الركح  بني  ما 
نفس املكسر يف الرؤية القدمية للعالم موازية مع 
األشكال املسرحية التي تناسبها حيث لم يبقى 
للعرض املسرحي أن يقدم كتعبير عن جماعة 
أو طائفة، تساهم بشكل جماعي يف تأكيد رؤية 

لعالم متماسك ومنسجمة«.
يبقى  لم  هنا،  »ومن  فطموش  ويضيف 
يف  مركزي  كموقع  نفسه  يفرض  أن  للمسرح 
ويرسخ  يعبر  نفوذ،  كمنطقة  املدينة،  فضاء 
فيها يف نفس الوقت وحدة اجلماعة باملوازاة مع 
إذا كانت  لها،  التي يؤسس  العروض املختلفة 
املسرح  يف  بدأت  قد  املخرج«  »مسرح  ظاهرة 
القرن  وأوائل  املاضي  القرن  أواخر  األوروبي يف 
العشرين، فانه من املنطق أن تبدأ هذه الظاهرة 

متأخرة بعض الشيء يف املسرح العربي«.
مفهوم  أن  الغولة  حزام  صاحب  مبرزا 
تعد  ولم  اجليل،  هذا  عند  تغير  لقد  اإلخراج 
النص  جتسيد  أو  تنفيذ  على  قاصرة  وظيفته 
الفرقة  أو  املسرحي  املنتج  له  اختاره  الذي 
اختبار  على  املسيطر  هو  أصبح  بل  املسرحية، 
خالل  من  واملنتج  الفرقة  على  وفرضه  النص 
زوايا فكرية وجمالية مختلفة، واكتشف املخرج 
مجتمعه  بقضايا  االلتزام  أفاق  املعاصر  العربي 

من خالل التزامه بقضايا اإلنسان.
التجريب في المسرح الجزائري عند ولد 

عبد الرحمان كاكي
استهل فطموش ورقته حول »قراءة يف املسرح 
متكن  »هل  متسائال  التجريب«  ومسألة  العربي 
البناية  بتحطيم  يومنا هذا  التجريبي يف  املسرح 
املسرحية التقليدية من حيث العمران، إذ نعلم 
أن أغلبية املسارح ال زالت موجودة وجاهزة حتى 

وإذا كانت فارغة من حيث تواجد اجلمهور.

بخصوص  احملروقة«  »البسمة  قال صاحب 
املسرحي  املبدع  »نشأ  كاكي:  عند  التجريب 
األحياء  أقدم  يف  كاكي  الرحمان  عبد  ولد 
واشتهرت  مستغامن،  ملدينة  والتراثية  العتيقة 
من  العديد  بتواجد  باخلصوص  املنطقة  هذه 
اشتهرت  كما  الصاحلني،  لألولياء  األضرحة 
والطقوس  الدينية  واملواسم  باالحتفاالت 
بحكم  االنطوائية،  بالرقصات  املتبوعة  املتنقلة 
بالتراث  وتشبعه  شعبي  حي  وسط  يف  نشوئه 
ينابيع  من  وتشبعه  الستلهامه  فضال  احمللي، 
احلداثة، جنح كاكي يف تزاوج التراث باحلداثة 
وإدخال  احمللي  الشعبي  التراث  موظفا يف ذلك 

أمناط مسرحية عاملية«.
يخلى  البدائي، ال  املسرح  هذا  »إن  مفيدا 
القوال  وبروز  والتمثيل  والرقص  الغناء  من 
والراوي يف عضوية عرض احتفالي تكتمل فيه 
كل عناصر الفرجة، أنشأ كاكي فرقته املسرحية 
»مسرح القراقوز« وهو يف عمره 17 سنة لينتهج 
كتب  حيث  باإلبداع  غني  مشوار  بعد  من 
 132« منها  املسرحية  األعمال  أروع  وأخرج 
كلبون«.  »بني  القراقوز«،  ديوان   « سنة«، 

..الخ.
التجربة المسرحية لعبد القادر علولة 

حسب فطموش »إن تقدمي مسرحية »املايدة« 
وعمال  الفالحني  لصالح  فالحية  قرية  يف 
حدثت  التي  والهزة  املفاجأة  كانت  األرض، 
علولة،  فاجأ  حيث  وجمهوره،  املبدع  بني 
بشكل  يجلسون  للعرض  الوافدون  واملتفرجون 
املمثلني يف شكل من حلقة،  دائري محيطني 
للعرض،  ظهره  أدار  قد  منهم  العديد  بينما 

مكتفيا بسمع حوارات وتسلسل املسرحية. 
»هذه التجربة، سمحت لعبد القادر علولة 
قوة  لها  السمعية  الذاكرة  بأن  يستوعب  أن 
وظيفية أقوى من الذاكرة البصرية وأن الفعالية 

متر حتما بتمسرح الكلمة«. 
طريفة  مفسرا  علولة،  القادر  عبد  يقول  و 
الذي  اجلديد  التمسرح  »إن  جتريبته:  ومغزى 
نقترحه مثبت يف الكلمة والقول داخل القصة 
نقدم  أننا  احلقيقة  ترتيب احلكاية، يف  وطريقة 
دعوة الستماع نزهة، قصة على أساس أساليب 
ندعو  هنا  ومن  املسرحي  التنسيق  يف  متميزة 

مع  اإلبداع  وإعادة  واالبتكار  لإلبداع  اجلمهور 
اخلاص  تصوره  ذلك  يف  مستعمال  الفنانني، 

ضمن تسلسل أحداث العرض«.
التجربة المسرحية لكاتب ياسين 

املسرحية  التجربة  بشأن  فطموش  قال 
كتابة  يف  الرائدة  جتربته  »بعد  ياسني:  لكاتب 
أب  اتخذ  الفرنسية،  باللغة  واملسرح  الرواية 
الرواية  عن  بالتخلي  شجاعا  قررا  »جنمة«، 
والتفرغ للكتابة املسرحية، يرجع كاتب ياسني 
حتتوي  التي  محمد،  حقيبة  الغربة حامال  من 
شكلت  التي  حقبتك«  خذ  »محمد  مسرحية 
ياسني من  ومتميزا يف جتربة كاتب  بارزا  حدثا 
حيث استقطابها ألكثر من سبعني ألف مهاجر 
وكانت مفخرة حقيقية حيث شكلت أول مرة 

فرصة إعادة النظر يف صرح املسرح االتفاقي«.
مسرحية  ويقترح  ياسني  كاتب  ويعود 
»محمد خذ حقيبتك« لفرقة مسرح البحر حتت 
قيادة قدور النعيمي والتي كانت من الفرق احلرة 
وبداية  الستينات  نهاية  يف  واملتميزة  الناشطة 
من  مجموعة  من  متكونة  وهي  السبعينات، 
على  التكويني  منهجها  تعتمد  والتي  الشباب 
التعبير اجلسدي  ترتكز على  تقنيات  استعمال 

واإلشارات احلركية يف اإلخراج املسرحي.
»كنا  املجال:  هذا  يف  ياسني  كاتب  ويقول 
وبدا  توجهنا  أين  املسرح  حمل  إلى  نسعى 
أسلوب مسرحنا بسيط جدا: مال قليل، وأزياء 
مسرحية معدودة، ألن هذا التخفيف يف األعباء 

هو الذي يساعد فعليا على حتريك املسرح«.
التجربة  يف  االنفراد  هذا  أن  فطموش  مبرزا 
يرتبط بطبع احلال بطريقة كاتب ياسني من أجل 
كسالح  يستعمل  ملتزما  مسرحا  وتوزيع  إنتاج 
لبناء صرح العدالة االجتماعية، باستغنائه عن 
املفتوحة،  للفضاءات  واختياره  السوداء  العلبة 
مفتوح  متحول،  فضاء  وكأنها  تشتغل  كخشبة 
لكل التغيرات وإلعادة تشكيل إشارات العرض 

املسرحي بكل مكوناته.
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أطلقت حملة تضامنية مع كتابها مواجهًة للجائحة 

»دار يوتوبيا« ُتسِهم في نشر ثقافة العمل الخيري واإلنساني
مديرها  يف  ممثلًة  بتيارت   والتوزيع  للنشر  يوتوبيا«  »دار  أعلنت 
التنفيذي عبد القادر بعطوش، عبر منصات التواصل االجتماعي، 
األخوي  احلس  تنمية  إلى  ترمي  إنسانية  تضامنية  مبادرة  إطالق 
ونشر ثقافة التعاون والتضامن والتالحم التي دأبت عليها املؤسسة 
التي  األساسية  املبادئ  من  انطالقا  والتنفيذي  اإلداري  وطاقمها 
تسير عليها املؤسسة. وكذا عربون وفاء للمواقف التي خلدها كتاب 
التي  الدار يف محطات كثيرة، اخلطوة  إلى جانب  بوقوفهم  يوتوبيا 
فيروس  تداعيات  لتحدى  بعطوش هي  املؤسسة  مدير  عليها  أعلن 
كورونا املستجد، واملعروف باسم كوفيد 19، فحوى املبادرة تتمثل 
ويعانون  دخال  ميلكون  ال  الذين  لكتابها  مالية  إعانات  تقدمي  يف 
من ذائقة مادية. إضافًة إلى إرجاء الكتاب الذين ال ميكنهم دفع 
تاريخ  إلى غاية  املترتبة عليهم والواجب دفعها  املالية  مستحقاتهم 
مفتوحا  اآلجال  انتهاء  باب  إبقاء  عن  فضال   ،2020 جوان   01
ونداءاتها  دعواتها  الدار  وجددت  هذا  اجلائحة،  استمرار  يف حال 
اإلنسانية واخليرية إلى الكتاب الذين يتمتعون بوضع مادي جّيد 

بأمراض  املرضى  أو  املعوزين  الكتاب  من  زمالئهم  مساعدة  إلى 
مزمنة، ومد يد العون وتقدمي الدعم املعنوي والنفسي لكتابها من 
ميرون  التي  للظروف  نظرا  األبيض  واجليش  الصحة  مستخدمي 
بدار  حدا  مما  املستجد،  الواقع  فرضها  وكبيرة  كثيرة  حتوالت  بها 
من  األولى  وهي  والتضامنية،  اخليرية  املبادرة  إطالق  إلى  يوتوبيا 
إلى  تسموا  التي  الدور  إحدى  الدار هي  أن  ُيذكر  نوعها جزائريًا. 
العمل اإلنساني واخليري وتهدف إلى رفع املستوى اخليري وتطويره 
التي  واإلعانات  النشاطات  مبختلف  املجتمع  تنمية  يف  واملساهمة 
املؤسسة  واملتعاملني مع  املبادرة دعم كتابها  الهدف من  تسخرها، 
التي عودتنا على مبادرات خالقة وإنسانية، حتفيزا للمؤلفني على 
املعرفية،  التخصصات  ثقايف عالي اجلودة يف مختلف  تقدمي منتج 
للدورة  املؤسسة  تقدمها  التي  النوعّية  اخلطوات  من  حزمة  ضمن 

املقبلة من معرض اجلزائر الدولي للكتاب. 
العملية  إلى  واملبادرين  املساهمني  تصرف  وضعت حتت  الدار 
طلبات  تقدمي  أجل  من  معها  للتواصل  اإللكتروني  البريد  خدمة 

أو  الدار  طرف  من  اإلعانة  عملية  تتم  أن  على  التبرع  أو  اإلعانة 
واجب  وهي  سرية،  بكّل  لزمالئهم  الكتاب  طرف  من  التبرع 

أخالقي تلتزم به إدارة الدار حسب مديرها التنفيذي.
خلضر بن يوسف
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إشهار
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تأثيرا  له  كورونا  فايروس  تفشي  إن 
والصغار،  الكبار  نفسية  على  بالغا 
بسبب حالة الذعر التي أصابت جميع 
دول العالم،  على مستوى املجتمعات 
واألسر، حيث لم تقتصر أضراره. على 
أيضا  تؤثر  بل  فقط،  اجلسدية  اآلثار 
على احلالة النفسية بسبب السلوكيات 
والتصرفات اخلاطئة من قبل الكثيرين 

يف التعامل مع الوباء.
حجوج  النفساني  الطبيب  وقال 
النفسية  احلالة  إن  التدريس،  خالد 
بسبب  سلبيا  تتأثر  أن  ميكن  لألطفال 

األمراض.
مهمة  عوامل  “هناك  أن  وأضاف 
نفسية  ستتأثر  مدى  أي  إلى  توضح 
الطفل بسبب املرض منها عمر الطفل 
وحالته العاطفية واملزاجية وقدرته على 

التكيف مع من حوله”.
املرض  نوعية  إلى  “إضافة  وتابع 
األنشطة  على  تأثيره  ومدى  وشدته، 
واحلياة اليومية للطفل، وموقف األبوين 
جتاه  وتصرفهم  بالطفل  واحمليطني 

املرض”.
األمراض  أن  “ثبت  أداك  وأفاد 
املعدية التي تنتشر بسرعة وتنتقل من 
مشاكل  يف  تتسبب  آخر،  إلى  إنسان 
أكثر من  األطفال  لدى  كالقلق  نفسية 

غيرهم”.
ذهن  يف  يتكون  أن  “ميكن  وتابع 
باملرض  سيصاب  أنه  من  قلق  الطفل 
عاتق  على  يقع  وهنا  حوله.  ومن  هو 
قلق  تخفيف  يف  مهم  دور  الوالدين 

الطفل”.
وشدد على ضرورة أن يسيطر الوالدان 
على القلق والهلع لديهما ليكونا مثاال 
يحتذى به من قبل أطفالهما، وعليهما 
ألطفالهما  سليمة  معلومات  يقدما  أن 
العالقة  األسئلة  إلى  يستمعا  وأن 
بلغة  املرض  بخصوص  أذهانهم  يف 

يفهمونها بسهولة”.

أن  األبوين  “على  أنه  أكد  كما 
يجب  الذي  ما  ألطفالهما  يشرحا 
أنفسهم  حلماية  به  القيام  عليهم 
احلديث  يكثرا  وأال  املرض،  من 
األطفال  مع  يتحدثا  وأن  عنه،  دائما 
قدر  يحاوال  وأن  أخرى  مواضيع  عن 
اليومية  حياتهما  مواصلة  اإلمكان 
التدابير  كل  اتخاذ  مع  الطبيعية 

الالزمة”.
األبوين  تأكد  ضرورة  إلى  ولفت 
املعلومات  عن  األطفال  إبعاد  من 
املنتشرة  الصادمة  واملشاهد  املغلوطة 
من  ستزيد  ألنها  اإلنترنت،  على 
أن  وميكن  والهلع،  بالذعر  شعورهم 
تسبب لهم يف صدمات نفسية، وقال 
والذعر  القلق  حالة  أن  الحظنا  “إذا 
حياته  وتعيق  مستمرة  الطفل  عند 
إلى  التوجه  يجب  عندئذ  اليومية 

طبيب نفسي”.
يقلق  الوضع  “هذا  أن  إلى  وأشار 
البالغني كثيرا فينبغي التفكير يف تأثير 
ذلك على احلالة النفسية لألطفال”، 
مشيرة إلى أن تأثير مثل هذه األخبار 
بل  واحدا،  ليس  األطفال  على 
وحالته  الطفل  عمر  بحسب  يختلف 
الطفل  والدي  فعل  وردود  املزاجية 

واحمليطني به.
هذه  يف  األطفال  أن  إلى  ولفت 
السن ميكن أن يفكروا يف أنهم أنفسهم 
من تسبب يف هذه الكارثة بسبب خطأ 
اآلباء  على  يجب  لذلك  ارتكبوه،  ما 
الذين لديهم أطفال دون سن السادسة 
أن يتأكدوا من إبعاد أطفالهم عن مثل 
التي  الكثيرة  واملعلومات  األخبار  هذه 
التواصل  وسائل  أو  التلفاز  يف  تذاع 

االجتماعي.
إخبار  ميكن  غوكنت  الدكتورة  ووفق 
ال  جدا  صغير  الفايروس  بأن  األطفال 
ويصيب  املجردة  بالعني  رؤيته  ميكن 
واألنف  الفم  طريق  عن  اإلنسان 

ويسبب أعراضا مثل السعال.
املرحلة  يف  األطفال  أن   وأوضح 
االبتدائية ميكن أن تكون لديهم أفكار 
أكثر واقعية وأنهم يتعرضون للكثير من 
املدرسة  يف  أصدقائهم  من  املعلومات 
ومن احمليطني بهم ولذلك يجب التقليل 
من فترات تعرضهم لألخبار يف املنزل.
أصحاب  األطفال  يتأثر  أن  وميكن 
من  دائما  يخافون  الذين  القلق  املزاج 
كثيرا  يثقون  وال  باألمراض  اإلصابة 
غيرهم  من  أكثر  اخلارجي،  بالعالم 
بأخبار الوباء. لذلك على اآلباء الذين 

مزاج  لديهم  أبناءهم  أن  يالحظون 
هذا  ملثل  تعرضهم  من  يحّدوا  أن  قلق 
النوع من األخبار يف التلفاز ويف مواقع 

التواصل االجتماعي.
جانب  إلى  األطفال  أن  إلى  ونبه 
ذلك ميكن أن يتأثروا أكثر مبشاعر أفراد 
والذعر  اخلوف  مشاعر  ألن  عائالتهم 
للطفل،  املخالطني  أو  األبوين  لدى 
األبوين  على  ولذلك  معدية  مشاعر 
أاّل يستخدموا يف حديثهم لغة اخلوف 
على  يركزوا  أن  بل  الوباء  من  والذعر 
التدابير واإلجراءات الواجب اتخاذها.

األطفاُل هم األكثُر تضّرًرا بأخباِر»كورونا«!

النعامة

الطفُل عماد بَحاجٍة لعَملّية 
ِجراحّية على ُمستوى الَوجه 

تناشد عائلة الطفل عماد والبالغ من العمر 5 سنوات باملشرية 
الوجه  مستوى  على  جراحية  عملية  احملسنني إلجراء  النعامة  يف 

إلبنهم.
الطفل عماد يعاني من تشوهات على مستوى الوجه إثر إنفجار 

قارورة غاز ببيته العائلي باملشرية. 
لعملية  بحاجة  وإبنهم  فقيرة  عائلة  من  الطفل  عائلة  أن  كما 

جراحية من اجل استعادة وجهه ولو جزئيا.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

األخرى   « بعد  »املا  أطروحات  تراجعت  لقد   
وما  ؟  اإلرهاب  بعد  ما  مثل  من  سائدة  كانت  التي 
؟  االنسان  بعد  وما  ؟  العوملة  بعد  وما  ؟  الدولة  بعد 
وما بعد العلمانية ؟ وما بعد الربيع العربي ؟ وغيرها 
ما فتئ  التي  النظرية واإلستشرافية  من اإلشكاليات 

االنسان يطرحها يف العقود األخيرة. 
   وهذا ليس أمرا غريبا،  فتاريخيا كانت األوبئة 
عميقة  وثقافية  اجتماعية  بتحوالت  دائما  مؤذنة 
وأكثر  بالهينة،   ليست  واقتصادية  وتغيرات سياسية 
للتاريخ ال  دقيقة وصحيحة  كتابة  فإن كل  ذلك  من 
أو تقلل من عامل األوبئة املختلفة  ميكنها أن تقصي 
التاريخ  حركة  فهم  يف  واملجاعات  والزالزل  واجلوائح 

القدمي واحلديث. 
  فوباء الطاعون الكبير مثال الذي عاشته أوروبا 
وشهد أوجه يف سنة 1348م،  كان سببا حاسما يف 
وبداية  اإلقطاعي  النظام  ونهاية  النهضة  عصر  والدة 
الرابع  القرن  يف  الطاعون  جاء  فلقد  احلداثة،   عصر 
عشر امليالدي كما يقول » جاك أتالي » ليزيح سلطة 
القس ويعوضه بسلطة الشرطي،  وليستبدل البراديغم 
البراديغم  وهو  آخر  ببراديغم  الالهوتي،   الديني/ 
ولدت  احلديثة  فأوروبا  األخالقي.    / السياسي 
واألوبئة  الدينية  احلروب  مثل  من  املأساة  رحم  من 
يف  ثقتها  تستعيد  فشيئا  شيئا  وبدأت  واملجاعات،  
العقل البشري وتشق طريقها بهدوء نحو بناء احلضارة 

احلديثة. 
يف  األوبئة  باقي  عن  كورونا  وباء  مييز  ما  ولكن   
العصور السابقة،  هو كونه وباء معولم،  فلقد ساهمت 
العوملة يف انتشاره وتوسعه بسرعة فائقة،  فاألوبئة يف 
الناس  حلياة  ومتلفة  للشعوب  مدمرة  كانت  املاضي 
يف  أطول  وقتا  وتستغرق  االنتقال،   بطيئة  ولكن 
االنتقال من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر،  ولم 
العالم،   اليوم يف  هو حاصل  كما  نهائيا  احلياة  توقف 
وسرعة  العالم  يف  الناس  بني  اليوم  السريع  فالتواصل 
والشعوب  الدول  بني  احلدود  غياب  بسبب  االنتقال 
وسرعة التبادالت االقتصادية واحلركة التجارية عموما 

جعل الوباء معوملا وشمل أغلب الدول يف العالم. 
الطيران يف  الدول على توقيف حركة  إقدام   وما 
املصانع  وغلق  البضائع  نقل  حركة  من  واحلد  العالم 
حدودها  داخل  دولة  كل  وانكفاء  والشركات،  
والبحري  البري  مجالها  غلق  خالل  من  اجلغرافية 

يف  السبب  هو  ذلك  بأن  منها  وعيا  إال  واجلوي،  
الشمال  أقصى  من  قصير  وقت  يف  الفيروس  انتقال 
أقصى  إلى  الشرق  أقصى  ومن  اجلنوب  أقصى  إلى 
الغرب،  وأكثر من هذا الكثير من الدول توجه أصابع 
الفيروس ولم  إلى الصني ألنها تكتمت على  االتهام 
التي حتول دون  تخبر بخطورته ولم تتخذ اإلجراءات 
انتقاله إلى دول أخرى،  فنحن كما يقول » مارسيل 
الوباء إلى العيوب املتأصلة  غوشيه » مدينون يف هذا 
يف النموذج السياسي الصيني وغموضه،  ويصفه بأنه 

تشيرنوبيل صحي. 
 ولهذا فإن الكثير من احملللني ال ينظرون إلى وباء 
كورونا على انه مجرد وباء أصاب البشرية وستتخلص 
الكاملة  اللقاحات  العلماء  يكتشف  ما  مبجرد  منه 
والناجعة يف أوروبا أو أمريكا،  إنه أكثر من هذا بكثير 
فهو حدث تاريخي وسيكون سببا يف إحداث تغييرات 
ويف  السياسة  ويف  التاريخ  يف  كبرى  وحتوالت  جذرية 

االقتصاد.  
  والدليل على ذلك هو أن أكبر سؤال طرح وما 
زال يطرح منذ بداية هذه اجلائحة هو سؤال : كيف 
يكون العالم بعد كورونا ؟ فالثابت أن كورونا ال يقتل 
كل البشرية ولن يوقف احلياة كلية،  أي أن هذا الوباء 
سيزول والنوع البشري سينجو،  ولكن من املؤكد أن 
بعد كورونا،   نفسها  لن تكون هي  قبل كورونا  احلياة 
قبل  نفسه  العالم  هو  ليس  كورونا  بعد  العالم  وأن 

كورونا.  
 « كورونا  بعد  ما   « أطروحات  تناسلت  لقد   
ولكنها  آخر،   إلى  مفكر  من  واختلفت  وتعددت 
وأن  والتحول،   التغير  مجمعة على معطى واحد هو 
حتقيب  عنه  سينجر  كبير  تاريخي  حدث  هو  كورونا 
زمني وسياسي جديد،  تقوم إحداثياته على ما قبل 

كورونا وما بعد كورونا. 
أنه كما  تاريخ األوبئة،  فسنرى    فعندما نسبر 
ما،   قارة  جائحة  كلما ضربت   « أتالي  جاك   « يقول 
على  القائمة  املنظومات  زيف  بإثبات  وقامت  إال 
املعتقدات والسيطرة،  لفشلها يف احليلولة دون موت 
الناجون  أعداد ال حتصى من البشر،  ومن ثم ينتقم 
مع  عالقتهم  اختالل  يف  متسببني  أسيادهم،   من 

السلطة. 
املنظومات  على  سحبها  ميكن  القاعدة  وهذه   
السياسية احلالية يف العالم،  فكل فشل يف إيقاف وباء 

كورونا معناه طعن صريح ومباشر يف تلك املنظومات 
تلك  مقدمة  ويف  وااليديولوجية،   الفكرية  وأسسها 
املنظومات املنظومة اللبيرالية القائمة على فكرة السوق 
والدميقراطية وحقوق االنسان،  وستنبثق سلطة أخرى 
لن تستند إلى اإلميان أو القوة أو العقل،  بل تستند 
اآلخرين،   مع  تعاطفهم  أظهروا  الذين  أولئك  إلى 
ملقاومة  األولى  اخلطوط  يف  كانت  التي  والقطاعات 
قطاعات  وهي  الناس،   حياة  على  واحلفاظ  الوباء 
وسيتشكل  والبيئة،   والتعليم  والتغذية  الصحة 
فوق هذا  إال  لنا  أن ال حياة  قوامه  بيئي جديد  وعي 
اجلميع  مسؤولية  ومن  األرض،   فوق  أي  الكوكب 
التوقف عن  الطبيعية من خالل  موارده  احلفاظ على 
االستغالل اجلشع لثرواته،  وترشيد النفقات وعقلنة 
االستهالك.  وذلك لن يتحقق إال من خالل مراجعة 

البراديغم االقتصادي والسياسي اللبيرالي. 
السطح  إلى  طفت  التي  األطروحات  بني  ومن   
السلطة  بشكل  يتعلق  ما  كورونا  زمن  يف  أيضا 
اإلجراءات  تلك  استمرار  من  واخلوف  كورونا  بعد 
االستثنائية املقيدة حلريات الناس وحتولها إلى قاعدة،  
وتصبح كما يقول » يوفال نوح هراري » يف مقال له 
بعنوان : » العالم بعد كورونا » دول بأكملها خنازير 
ماذا  واسع،   نطاق  على  اجتماعية  لتجارب  اختبار 
ويتواصلون  بيوتهم  من  اجلميع  يعمل  عندما  يحدث 
مدارس  تنتقل  عندما  يحدث  وماذا  ؟  بعد  عن  فقط 
ويبشر    .« الرقمي  التدريس  إلى  بأكملها  وجامعات 
» يوفال نوح هراري » بتشديد احلكومات إلجراءات 
املراقبة من  للناس،  وستنتقل مما يسميه من  املراقبة 
  ،« اجللد  حتت   « من  املراقبة  إلى   « اجللد  فوق   «
احلكومات  من  كل  قامت  األخيرة  السنوات  ففي 
لكي  التقنيات  من  العديد  باستخدام  والشركات 
تتعقب،  تراقب،  وتتالعب بالناس،  ولكن إن لم 
الوباء قد يكون نقطة حتول يف  نكن حذرين فإن هذا 
تاريخ املراقبة.  ليس فقط كونها ستعجل من الطبيعي 
كانت  بلدان  يف  النطاق  واسعة  املراقبة  أدوات  نشر 
تعارضها إلى اليوم،  لكن ألنها متثل حتوال رهيبا من 
املراقبة من » فوق اجللد » إلى املراقبة من » حتت اجللد 
».  فحتى هذه اللحظة،  عندما يقوم أصبعك بلمس 
شاشة هاتف ذكي ويضغط على رابط ما،  فاحلكومة 
لكن  بالضبط،   عليه  الذي ضغطت  تعرف  أن  تريد 
فاآلن  نطاق االهتمام،   فيروس كورونا فقد حتول  مع 

الدم  تعرف درجة حرارتك وضغط  أن  تريد  احلكومة 
ستطور  كورونا  وبسبب  فاحلكومات   .« جلدك  حتت 
يحمل  أنه  يحتمل  من  ملعرفة  جديدة  رقابة  تقنيات 
وغيرها  الذكية  الهواتف  طريق  عن  لعزله  الفيروس 
يندرج يف  كله  وهذا  احلديثة،   االتصال  وسائل  من 
تكنولوجيات  إيديولوجية  هي  جديدة  إيديولوجية 
املراقبة والتحكم،  ويتوقع أن كوريا الشمالية يف غضون 
سنوات ستلزم فيها حكومتها كل مواطن بارتداء سوار 
مثال  السوار  التقط  وإذا  اليوم،   مدار  على  بيومتري 
من  واالمتعاض  الغضب  على  ومؤشرات  عالمات 
فيكفي  العظيم،   القائد  خطاب  إلى  السماع  جراء 
هكذا  مثل  مبجاراة  قمنا  وإذا  أمره.   النتهاء  ذلك 
سيناريوهات فإن ما بعد كورونا ستشكل حتدي كبير 
لقيم املواطنة وحقوق االنسان واحلريات باسم احلفاظ 
ألوبئة  املسبق  واالستعداد  العمومية  الصحة  على 

محتملة أو مفبركة. 
كورونا،   بعد  ما  أطروحات  عن  آخر  مثال   هذا 
العالم  بأن  القول  مثل  من  أخرى  تصورات  وتوجد 
يعقبها  األزمة  انتهاء  بعد  جديدة،   حربا  سيشهد 
مع  احلال  هو  كما  العالم  ترتيب  إلعادة  تفاوض 
سبق  الذي   « غزالة  أبو  طالل   « العربي  االقتصادي 
غير  أزمة   2020 يف  سيشهد  العالم  بأن  توقع  أن  له 
 « تشومسكي  نعوم   « قراءة  أو  التاريخ،   يف  مسبوقة 
التدمير،   عبر  البناء  إعادة  بأنه  ما يحدث  فسر  الذي 
التي  والسياسية  االقتصادية  األطروحات  وكذلك 
ما  أن  كالقول  سياسي  منظور  من  يحدث  ما  حتلل 
املتحدة  والواليات  للعوملة  ضربة  هو  ويجري  جرى 
األمريكية،  وأن الدول ستفكر يف املستقبل يف حتقيق 
قد  والتوريد  اإلنتاج  سالسل  ألن  الذاتي  االكتفاء 
انهارت بسبب اجلائحة،  وكل ذلك مؤشر قوي على 

عودة الدولة القومية.  
 وعليه فإن جائحة كورونا دفعت العقل البشري 
ملا يكون عليه  التفكير بجدية وبحس استشرايف  إلى 
العالم بعد تعافيه منها،  كما أكدت أن وعود التقدم 
عمر  وإطالة  األمراض  من  بالتخلص  الوردية  التقني 
وعود  إال  هي  ما  األمراض  على  والسيطرة  االنسان 
وهمية،  وميكن لفيروسات غامضة وخطيرة أن تضع 
الرهيب  العجز  اإلنسانية على احملك،  وتكشف عن 

يف مواجهة مثل هكذا أوبئة.  

نة،  وضَع فيروُس ُكورونا اإلنساِنيَة في أفِق »ما َبعِدي َجديد«، يختلُف          ُمنُذ األَسابيِع األوَلى من هذِه السَّ
ابقِة ؛ حيُث تصّدَر سؤاُل »ما بعَد ُكورونا« باِقي األسِئلة.  كيَف يكوُن العالُم بعَد  كليًّا عن أسئلِة الـ »ما بعَد« السَّ
ؤاُل الَجوهرُي الّذي يشَغُل كلَّ الّناِس، بَغضِّ النَّظِر عن انتماَءاِتهم وَمسؤولّياِتهم،  جاِئحة ُكورونا الُمسَتجد؟ هذا هَو السُّ

ِة واإليدُيولوجّيِة. وَقناعاِتهم الِفكريَّ
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 ُكورونا الُمسَتجد.. 
وأطروحاُت الـ »ما َبعَد«!

الدكتور : مصطفى كيحل  	
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ياسيِّ        ِمن َقواِعد البَناِء السِّ
وَضبُط  امَلفاهيِم  َتديُد 
باعِتباِرهما  امُلصطلحاِت 
َتهيئِة  يف  يتني  َرئيسِّ أداتنِي 
ِسياسيٍّ  حلواٍر  األرضّيِة 
ِنهاَية  يف  ي،  ُيؤدِّ ِفكريٍّ 
إطاِر  َوضِع  إلى  امَلطاِف، 
ُمتواَفٌق  ُمجتمٍع  َمشُروع 

َعليه.
    وِمن هذا الَباِب، فإنَّ ترَك 
أو  َفضفاضًة،  امُلصطلحاِت 
ُمحتوًى  إعَطاِئها  ُمحاولَة 
لطِة  ِوفَق َنظريِة الُقّوِة أو السُّ
أو اجَلاِه لن ُيؤدَي إلى َنتيجٍة؛ 
االِتصال  َعملّيَة  ُيعرِقُل  َبل 
ياسيِّ  السِّ اخِلطاَب  وُيرِبُك 

وَيخلُق َبلبلًة يف امُلجتمِع!
َمفهوَمْي  بني  اخللَط  ولعلَّ   
امَلنصِب  وامُلعارضِة،  قِد  النَّ
جاِنًبا  ُيبِرُز  خِص،  والشَّ
إخضاِع  ُمحاوالِت  من  َكبيًرا 
لها  ي  التِّ امَلفاهيِم  َبعِض 
أِن الَعام  َعالقٌة َمباِشرة بالشَّ
 - امَلطاِف  نهايِة  يف   - مُلتوًى 
عن  قاِش  النِّ إخراُج  هَدُفه 
قايِف  والثَّ الِفكرّي  ِسياِقه 
ذلَك،  ؛  ياسيِّ والسِّ ووالِعلميِّ 
َوظيفِة  ُمارسِة  إعطاَء  ألنَّ 
بالّسلوك،  امُلتعّلِق  قِد  النَّ
بالبرامِج،  ياساِت،  بالسِّ
امُلعارضِة  َمفهوُم  بالَقراراِت 
لها  ي  والتِّ ياسيِة(،  )السِّ
وِسياَقاتها  وأدواِتها  َمفهوَمها 
ِنّيٍة  عن  َينمُّ  ا  إنَّ وِداَلالِتها، 
الّنقِد  باِب  غلِق  يف  ُمبّيتٍة 
االجِتهاد  عرقلُة  وِمنُه 
وهي  قاِش؛  النِّ وَتعطيُل 
َعمليٌة َخبيثٌة َترِمي إلى َشّل 
وخلِق  ُجدوِره،  من  فكيِر  التَّ
رأيٍّ َواحٍد، ُرؤيٍة واحَدٍة، فكٍر 
واحٍد؛  وهذا ما َيتعارُض مع 
َطبيعِة األشياِء، ولكّن - أيًضا 
طنِي  - مع َجوهِر امَلشروِع الوَّ

د.  امُلتجدِّ
 - الحظناُه  ذاُته  اخللُط   
أيًضا - يف اخَللِط امُلتعَمِد بنَي 
فيِه  َتتحّكُم  ي  الذِّ امَلنصِب 
والّشخُص  أخرَى  اعتباراٌت 
َيخضُع،  الّذي  الَطبيعُي 

كذلك، العتباراٍت أخَرى.
امَلنصِب  بني  اخللَط  إّن   
استخداُم  هَدُفه  خِص  والشَّ
مآِرَب  لقضاِء  إّما  امَلنصِب، 
َبريٌء  املنِصُب  َشخصّيٍة، 
إلى  الّلجوُء  هدُفها  أو  منها، 
للتغطيِة  خِص  الشَّ َتوظيِف 
عن َنقائَص أو َفضاِئَح ُترتَكُب 

باسم امَلنِصب.
قاَش       وخالصُة القوِل إنَّ النِّ
واجَلدَل  امَلسؤوَل،  ياسيِّ  السِّ
َينبِغي  امُلتِرف  اإلعالميَّ 
َمبدأ  ِمن  َينطِلقا  أن  لهما 
َتوحيِد امَلفاهيِم وَتديِدها 
ونضَع  قاَش  النِّ َر  ُنؤطِّ حتى 
ُر  حًدا لُسوِء الَفهِم، وما َينجَّ

عنُه من َضبابيٍة يف امَلشهِد!

اجلزائُر ُتصي  1468 مصاًبا بـ »كوفيد – 19« و193 ضحّيًة

 َتعاِفي 55 ُمصابا وتسجيُل 64 حالًة 
جِديــدًة فـــي  24  ساعـــــًة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف اجلزائر،الدكتور 
جمال فورار،عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«عبر 20 والية ليرتفع العدد 
أمس  يوم  فورار  أشار  و   . والية   46 عبر  مؤكدة  حالة   1825 إلى  للمصابني  اإلجمالي 
السبت، يف ندوته الصحفية التي يعقدها يوميا، إلى تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خالل 
الــ24 ساعة األخيرة، ليرتفع إجمالُي عدد إلى 275 وفاة عبر الوطن. وكشف جمال فورار 
أن عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء بلغ 460 بعد تسجيل 55 حالة تعاٍف جديدة،فيما 
خضعت 1712 حالة للعالج ببروتوكول »كلوروكني«، منهم احلاالت التي مت تشخيصها 

باألشعة والسكانير.

بلسـان: ريــــاض هــــويلـــي

احلضري  لألمن  القضائية  الشرطة  قوات  متكنت 
شبكة  تفكيك  من  قسنطينة  والية  بأمن  السابع 
أعمارهم  تتراوح  أشخاص   03 وتوقيف  إجرامية، 
جمعية  تكوين  جناية  يف  تورطوا  سنة،  و28   25 بني 
ضد  وجنح  جنايات  الرتكاب  اإلعداد  بغرض  أشرار 
التخريب  بالتعدد،  السرقة  واملمتلكات،  األشخاص 
محرك  ذات  مركبة  استحضار  مع  الغير  مللك  العمد 
من  العملية  مكنت  حيث  والفرار،  العملية  لتسهيل 
استرجاع املبلغ املالي املسروق، خزنة مصفحة، ألبسة، 
ثاقبتني  آلتني  ساموراي،  نوع  من  احلجم  كبير  سيف 
كبيرة وصغيرة احلجم، نازع مسامير وقاطعة كهربائية.

بيان مصالح األمن أن مصاحلها   هذا، وجاء يف 
لتوزيع  قبل صاحب شركة  من  مرسمة  تلقت شكوى 
األدوية جراء تعرض مقر شركته لفعل السرقة بالسطو 
مصفحة  خزانة  طالت  مجهولني،  قبل  من  املسلح 

مرسيدس.  نوع  من  سيارة  ومفتاح  نقال  هاتف  إلى  باإلضافة 
املراقبة  كاميرا  استغالل  مع  امليدانية  واملعاينة  املفتوح  التحقيق 
نوع  من  مركبة  تردد  بني  اخلواص،  وكذا ألحد  الوطني،  لألمن 
مت  حيث  الشركة،  مقر  حول  أشخاص  متنها  على   « »سامبول 
حتديد هوية مشتبه فيه وبتعميم األبحاث على املركبة مت توقيفها 
وحتويلها  منجلي  بعلي  الثالث  اخلارجي  احلضري  األمن  قبل  من 
هوية شركيه  مت حتديد  للتحقيق،  ومواصلة  احملققة.  املصلحة  إلى 
ألبسة،  على  العثور  مت  إقامتهما  مقري  وبتفتيش  توقيفهما،  ليتم 
سيف كبير احلجم، آالتني ثاقبتني كبيرة وصغيرة احلجم، قاطعة 

كهربائية. 
املصفحة  احلديدية  اخلزنة  استرجاع  مت  ذلك،  مع  باملوازاة  و 
املسروق.  املبلغ  استرجاع جزء من  على مستوى غابة شطابة مع 
كما أفضى التحقيق إلى تعمد عناصر العصابة تغيير لوحات ترقيم 

املركبة )محل كراء( لعدم لفت االنتباه.
خديجة بن دالي 

قسنطينة

الَقبُض على عَصابة َسطت على مقرِّ َشركٍة لألدوَية 

سُتستغلُّ يف عمليات الّتعقيِم والّتطهير

بلجود يسّلُم الحمايَة الَمدنّية 186 شاِحنًة خِفيفة 
قام، أمس، كل من وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، رفقة املدير العام للحماية املدنية، ووالي والية اجلزائر، 
والوالي املنتدب املقاطعة اإلدارية للدار البيضاء وممثلي األسالك األمنية، بزيارة عمل وتفقد إلى مقر املجموعة اجلوية للحماية املدنية 
بالدار البيضاء.ووقف بلجود، خالل هذه الزيارة يف محطته األولى على مستوى مقر املجموعة اجلوية للحماية املدنية باملطار الدولي 
هواري بومدين، على استعداد املجموعة خاصة فيما يخص اجلهاز األمني والعملياتي اخلاص بوباء كورونا.كما قام بتسليم 186 
شاحنة خفيفة ملكافحة حرائق الغابات لفائدة املديرية العامة للحماية املدنية استفادت، منها 16 والية من أرتال متنقلة متخصصة 
يف مكافحة حرائق الغابات مت صناعتها على مستوى مصانع اجليش الوطني.وحسب ما أفاد به بيان للحماية املدنية، فإن األرتال 
املتنقلة والشاحنات اخلفيفة سيتم استغاللها يف عمليات التعقيم والتطهير للهياكل واملنشآت العمومية واخلاصة والشوارع يف إطار 
مواجهة وباء كورونا.                                                                                                                                      ق.و

اعتبرتهم حاالٍت شاذة 
حة تدرُس إصابَة أشخاٍص بكورونا للمّرِة الثانّية   منظمُة الصِّ
كشفت منظمة الصحة العاملية، أمس، عن فتحها مللفات تخص عودة عوارض فيروس كورونا للظهور على بعض احلاالت االستثنائية 
بعد شفائهم، وأكدت جاءت التحاليل الثانية إيجابية مجددا رغم تعافيهم سابقا.وأعلنت كوريا اجلنوبية اجلمعة أن 91 مريضا كان 
يعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا املستجد، ثبتت إيجابية حتاليلهم مرة أخرى.ونقلت وكالة »رويترز« أن منظمة الصحة العاملية 
املعلومات حول تلك  بالقول: »نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا اإلكلينيكيني، ونعمل بجد للحصول على مزيد من  أوضحت 
احلاالت الفردية«، مضيفا أنه من املهم التأكد من أنه عندما يتم جمع عينات لالختبار من املرضى املشتبه بهم، يتم اتباع اإلجراءات 

بشكل صحيح، كون »كوفيد19-« مرض جديد، ويحتاج إلى جمع املزيد من البيانات املتعلقة بالوباء.                            ق.د

الَمعنـــى 
والسياَسة!

عّمـــار قـــردود

حماية من فيروس كورونا 

نحَو تعليِق صالة الّتراويِح
 في الَحرميِن المّكي والمدنّي  في الَحرميِن المّكي والمدنّي 

 
البقاع  يف  التراويح  الغاء  إلى  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  األوضاع  تتجه  مصر،  بعد 
وزارة  وكيل  قال  »كورونا«، حيث  فيروس  تفشي  مكافحة  تدابير  استمرار  املقدسة بسبب 
وقاية  سببه  »التعليق  الرسمية:  السعودية  قناة  على  العقيل  محمد  اإلسالمية  الشؤون 
كبار  هيئة  تصدر  لم  ما  التعليق  وبالتالي سيستمر  بتقاربهم،  العدوى  انتقال  من  املصلني 
احلرمني  يف  الصلوات  أداء  ذلك«.وبخصوص  بخالف  قرارا  املعنية  واجلهات  العلماء 
هناك  إن  الشريفني  احلرمني  لشؤون  العام  الرئيس  وكيل  املنصوري  أحمد  قال  الشريفني، 
جلنة عليا تقيم جميع اخلطوات فيما يتعلق بتأدية صالة التراويح والقيام يف املسجد احلرام 
خالل شهر رمضان املقبل. وأضاف املنصوري يف مداخلة هاتفية على القناة نفسها أن امللك 
السعودي سلمان بن عبد العزيز وّجه بتنفيذ كل ما توصي به اللجنة فوًرا حرًصا على سالمة 

املواطنني واملقيمني.                    عّمـــار قـــردود

بقلوب راضية بقضاء اهلل وقدره، تلقى طاقم » أخبار الوطن« ، وعلى رأسهم املسير املدير العام 
عبد العزيز تويقر واملدير التنفيذي مسؤول النشر 

رياض هويلي وفاة والد الزميلة أمال لكال، وبهذه املناسبة األليمة نتقدم باخلص التعازي الى 
الزميلة وعائلتها، راجني من املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر 

والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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