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فشُل الّسلطِة والّنخِب في االتصال فسَح المجاَل لإلشاعِة 

الَجزائريون.. بين صناعِة الّرأِي 
وصنَاعة الَوعِي

عّمـــار قـــردود

هناك  أن  تعني  صناعة  كلمة  إن 
العام،  الرأي  ذلك  صياغة  يف  تدخاًل 
وهذا التدخل يشير إلى أن هناك مهنة أو 
البعض هندسة  أو ما يطلق عليه  صناعة 
للجماهير، بحيث ينتج من توظيف عدة 
ما  أيضا،   فيها  والتحكم  متغيرات، 
من  وهناك  بل  العام،  الرأي  عليه  نطلق 
ويشترك  فنا.  العام  الرأي  صناعة  يعتبر 
السياسة وأدواتهم  التحكم صناع  يف هذا 
التنفيذية واألمنية واملخابراتية واإلعالمية 
أصحاب  من  وغيرهم  أساس  بشكل 
الرساالت  وأصحاب  والنفوذ  األفكار 
التأثير  إلى  يسعون جميًعا  الذين  املتنوعة 
مستقبلي  من  العريضة  القواعد  يف 

رسالتهم.
كما يتم توظيف عوامل الدين والقيم 
وعلوم  االجتماع  خبراء  آراء  مع  والثقافة 
النفس والدعاية والعالقات العامة خلدمة 
للتأثير  سياسات  ورسم  األهداف،  تلك 
القضايا.  لتلك  التناول  وطرق  والصياغة 
االتصال  لوسائل  اللجوء  من  هنا  والبد 
انتشاًرا  األكثر  باعتبارها  اجلماهيرية 
ونقلها،  اآلراء  لتداول  وصواًل  واألسرع 
كاالتصال  أخرى  أدوات  استخدام  مع 
وخطب  وندوات  محاضرات  من  املباشر 
مع شخصيات  االتصال  من  وباالستفادة 
وثقة  مصداقية  لهم  وعلماء  وقيادات 
الوسائل  تلك  كل  عبر  الفكرة  لتسويق 

ولدعم ذلك الرأي العام بكل الُسبل.
قادًرا  يكون  من  اليوم،  عاملنا  يف 
ومقنع  له  مناصر  عام  رأي  صناعة  على 
لآلخرين، وميتلك من احلجج التي جتعلُه 
وأفكارهم،  اآلخرين  آراء  على  متفوًقا 
الرأي  إن  واألقدر.  األقوى  هو  سيكون 
صراعاتهم  يف  األفراد  يحتاجه  العام 
أو  العضلية  وحتى  الفكرية  ومعاركهم 
املادية، مثلما حتتاجه اجلماعات املختلفة 
يف  واألمم  معاركها  يف  الدول  إلى  صعودًا 

صراعاتها الفكرية وسواه.

و وفًقا للعالم األميركي املتخصص يف 
اإلعالم، »فلويد البرت«، فإن الرأي العام 
هو تعبير عدد كبير من األفراد عن آرائهم 
معارضًة،  أو  تأييًدا  معني،  موقف  حول 
املعارضني  أو  املؤيدين  عدد  يكون  بحيث 
أو  موضوع  على  التأثير  ملمارسة  كافيًا 
مباشرًا  التأثير  سياسة معينة، سواء كان 
أو غير مباشر، وسواء كان تعبيرهم مببادرٍة 
م لهم،فما  منهم أو بناًء على استفتاٍء يقدَّ
ومن  ؟  حتديًدا  العام  بالرأي  املقصود  هو 
وكيف  يوجهه؟  ومن  اجلزائر؟  يف  يصنعه 
للرأي  صناعة  توجد  وهل  صناعته؟  تتم 

العام يف اجلزائر؟ 

َتقييُم الموقِف العام ُتجاه عملية 
توجيه الرأي العام في الجزائر صعٌب 

جًدا
فقد  والباحثني،  للخبراء  ووفًقا 
االجتماعي  التواصل  أصبحت وسائل 
يف  بآخر  أو  بشكل  اجلزائر تساهم  يف 
حول  الناس  من  الغالبية  رأي  تشكيل 
أو  السياسية  سواء  املجتمع،  قضايا 
أنَّ  كما  االجتماعية.  أو  االقتصادية 
اجلزائريني  املتابعني  من  كبيرًا  عددًا 
بشكل  الوسائل  هذه  مع  يتعاملون 
الرسمية  اإلحصاءات  آخر  ففي  يومي، 
واالتصاالت  البريد  كشفت سلطة ضبط 
اإللكترونية عن وجود نحو 40.5 مليون 
النقال  اإلنترنت  خدمات  يف  اشتراك 

والثابت يف 2019.و أكد اخلبراء أنَّه من 
العام  املوقف  تقييم  محاولة  الصعب جدًا 
اجلزائر  يف  العام  الرأي  توجيه  عملية  جتاه 
حاليًا مع ما نلحظه بوضوح حول تأثيرات 
التي  االتصال،  لوسائل  املتسارع  التطور 
برمته،  االتصالي  املشهد  عناصر  غيرت 
وهو ما أدى بأفراد املجتمع إلى التشكيك 
يف مصداقية املصادر التي يعتمد عليها يف 
أنَّها مرحلة  وأوضحوا  رأيه وحكمه،  بناء 
ذات أبعاد حساسة وحرجة تتطلب املزيد 
املجتمع  مؤسسات  قبل  من  اجلهد  من 
التواصل  وسائل  استخدام  لتوظيف 
مبختلف أطيافها مبا يحقق أهداف املجتمع 

وتوحده نحو قضاياه.

 ضرورُة وجود أدواٍت لقياِس اتجاهات 
الّرأِي العاِم في الَجزائر

لقياس  األدوات  اجلزائر   تفتقد 
حاجة  ظل  يف  العام،  الرأي  اجتاهات 
ورغم  العام.  للرأي  توجيه  لوجود  ة  ُملحَّ
اجلامعات  من  عدد  على  البالد  توفر 
واملؤسسات اإلعالمية، إال أنَّ اجلهود يف 
هذا املجال ضعيفة. كما أنَّ املراكز املعنية 
بقياس اجتاهات الرأي العام داخل اجلزائر 
تساهم  أن  من  بد  وال  جدًا،  محدودة 
التي  املراكز،  مثل هذه  بإنشاء  اجلامعات 
القضايا  تشخيص  يف  قياساتها  ستساهم 
إمكانية وضع  دقيقًا وجتعل من  تشخيصًا 

احللول الصحيحة واقعًا.

الدين  نصر  الدكتور  يعتقد 
واالتصال  اإلعالم  أستاذ  لعياضي، 
الرأي  »موضوع  أن  اجلزائر،  بجامعة 
العام إشكالي ويف اجلزائر تتضاعف 
قال:  حيث  وتتعقد،  اإلشكالية 
بيار  ذكره  مبا  أؤمن  شخصًيا-  »أنا- 
تاريخي  مقال  يف   1975 يف  بورديو 

بعنوان الرأي العام ال يوجد«. 
تصريح  يف  لعياضي،  أضاف  و 
الرأي  وجود  أن  الوطن«،  لـ«أخبار 
منها  شروط  من  له  البد  العام 
تداوله  وحرية  الرأي  إبداء  حرية 
وتعميمه حتى يصبح عاًما،  والبد 
يف  عام  رأي  يوجد  فال  موضوع  من 

حول  عام  رأي  فهناك  املطلق.  
عام  رأي  يوجد  وال  معني  موضوع 
موضوع.  وإلنتاج  بدون  سرمدي 
املوضوع  حول  معرفة  من  البد  رأي 
فال ميكن أن تعطي رأيك يف موضوع 
عنه،   خلفية  متلك  ال  أو  تعرفه  ال 
املعلومة  إنتاج  حرية  يستلزم  وهذا 
أن  إلى  تداولها«.مشيًرا  وحرية 
تروجه  تصور  مجرد  العام  »الرأي 
الذين  والسياسيون  اإلعالم  وسائل 
يتوهمون أنهم يتحدثون باسم الرأي 

العام«.
ع. ق

أستاذ اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر.. نصر الدين لعياضي:

ال ُيوجد رأيٌّ َعاٌم في الجزائر.. فكيَف 
يوجد ُصّناُعه!؟

محمد  الصحفي  الكاتب  قال 
لــ«أخبار  تصريح  يف  إيوانوغان، 
 - العالم  دول  »كل  إن  الوطن«، 
بغض النظر عّما إذا كانت دميقراطية 
تولي   - ديكتاتورية  عسكرية  أو 
حتى  العام،  للرأي  كبيرة  أهمية 
شمولية،  واألكثر  العربية  الدول 
باستثناء النظام اجلزائري ال ُيولي أي 

أهمية للرأي العام«.
و أضاف إيوانوغان أن عدم إيالء 
أية  العام  للرأي  اجلزائر  يف  السلطة 
أهمية جعل كل من هّب ودّب من 
الدهماء صانًعا له،  وفًقا ألجنداتهم 
على  والدليل  وأفكارهم،  وأهدافهم 
بالرأي  يهتم  ال  اجلزائري  النظام  أن 
التي  املختلفة  االنتخابات  هو  العام 
وآخرها  األخيرة،  العقود  يف  جرت 
جرت  التي  ديسمبر   12 رئاسيات 
استمروا  الذين  احلراكيني  أنف  رغم 
واحلضاري  السلمي  تظاهرهم  يف 
نحو سنة، من أجل التغيير اجلذري 
رأي  لها  كان  السلطة  لكن  للنظام 
اهتمامها  عدم  يؤكد  ما  وهو  مغاير 
ما  إال  تروا  العام وشعارها ال  بالرأي 

أرى!«.
»يف  يقول:  إيوانوغان  أوضح  و 
سياسي  مجتمع  هناك  املقابل، 
تناضل  ونقابات  جمعوية  وحركات 
تأطير  أجل  من  جاهدة  وتعمل 
املتاحة،  لإلمكانات  وفًقا  املجتمع 
لألسف   – ذلك  يف  أخفقت  لكنها 

املوضوعية  األسباب  من  -جلملة 
منها عدم جتديدها لألدوات وحتديث 
واألفكار  الذهنيات  يف  تغيير  أو 
ولذلك  املاضي،   حبيسة  وبقيت 
فقدوا السيطرة على الرأي العام الذي 
بات يؤثر فيه كل القنوات الفضائية 
بكل  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
النخبة  باستثناء  وسالسة  سهولة 
التي  واألحزاب  واإلعالم  والسلطة 
فشلت فشاًل ذريًعا يف صناعة الرأي 

العام وتوجيهه«.
من  صار  أنه  إيوانوغان  واعتبر 
السهل أن جتد كل قنوات التليفزيون 
يناقشون  ومعارفك  وأصدقاءك 
تصريح أو رأي أو موضوع طرحه أحد 
االجتماعى،  التواصل  مواقع  جنوم 
املعجبني  آالف  لديهم  أصبح  الذين 
أصح  مبعنى  أو  املاليني،  ورمبا 
فى  األشخاص  هؤالء  »مريدين«،  
الغالب يتسمون بالتفاهة والسطحية 
قضية  أي  تناول  على  القدرة  وعدم 
لظروف عدة،   نظًرا  بعمق،  حقيقية 
ال  النقاش  من  الهدف  أن  منها 
يستهدف سوى جمع أكبر عدد من 
إشعار  حتى  واملشاركات  اإلعجاب 
حتوز  جديدة  قضية  واصطياد  آخر 
عددا أكبر من اإلعجاب واملشاركات 
محاولة  أدنى  ودون  الوهمية،  
رأى  لتكوين  والتمحيص  للبحث 

حول أيا من هذه القضايا.
ع. ق

اإلعالمي محمد إيوانوغان:
كلُّ من هبَّ ودبَّ أضحى صاِنًعا للّرأِي 
لطَة والُنخَب العاِم في الَجزائر إاّل السُّ

لطِة والنُّخب! 	 كلُّ من هبَّ ودبَّ أضحى صاِنًعا للّرأِي العاِم في الجزائر إال السُّ

 أجمع باحثون وخبراء يف اإلعالم 
مليانة  خميس  بجامعة  واالتصال، 
املتعاظم  الدور  على  الدفلى،  بعني 
صناعة  يف  االجتماعية«  للـ«ميديا 
مؤكدين  وإيجاًبا،  سلًبا  العام  الرأي 
اجلديدة ساهمت يف فك  الوسائط  أن 
أنها  إال  التعبير  حرية  على  اخلناق 
واألخبار  للشائعات  منبًرا  أضحت 
ميثاق  وضع  يستوجب  ما  الكاذبة؛ 
يف  اإلعالمي  العمل  يضبط  أخالقي 

البيئة الرقمية.  
الثاني  الوطني  امللتقى  وخالل 
الرأي  اجلديد وصناعة  »اإلعالم  حول 
اإلعالم  مخبر  نظمه  الذي  العام«، 
الدكتور  العام« برئاسة األستاذ  والرأي 

»طالب كيحول«، تطرق الباحثون إلى 
املتداولة  املعلومات  مصداقية  موضوع 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
رقابة  أي  عن  بعيدا  وفرتها،   ظل  يف 
مشيرين  أحيانا،  مطلقة  شبه  وبحرية 
إلى ضرورة محاربة تلك األخبار التي 
على  حتى  بظاللها  تلقي  أصبحت 
تتخذ  التي  التقليدية  اإلعالم  وسائل 

من هذه الشبكات أحد مصادرها. 
املشاركون  دعا  السياق،  هذا  ويف 
أخالقية  مواثيق  وضع  إلى  امللتقى  يف 
البيئة  يف  اإلعالمي  العمل  تضبط 
املبادئ  من  انطالقا  وذلك  الرقمية، 
ملهنة  التقليدية  واألخالقيات 
الصحافة،  مع العمل على استحداث 

يف  وتفعيلها  لتطبيقها  مالئمة  آليات 
بيئة العمل الصحفي الرقمية.

إشكاالت  الباحثون  تناول  كما 
فيما  السيما  بالغة  أهمية  ذات 
تعيشه  الذي  الراهن  بالوضع  يتعلق 
وسياسي،  شعبي  حراك  من  اجلزائر 
تسيير  يف  وأثره  اجلديد  اإلعالم  منها 
اجلديد  اإلعالم  السياسية،  األزمات 
املنطقة  يف  السياسية  والتحوالت 
الشعوب،  املستفيد؟  من  العربية، 
احلكومات أو أطراف خارجية! اإلعالم 
الفضائي اجلديد، تأثيره، وأساليبه يف 
صناعة وتشكيل اجتاهات الرأي العام.
عّمـــار قـــردود

باحثون وخبراء يحّذرون:
»الِميدَيا االجتَماِعّية« سالٌح ذو َحّديِن في تعبئِة الّرأِي 

أي العام والتأثير فيه موضوع حساٍس ومثير للشهية يهم الجميع من سلطة وأحزاب ووسائل إعالم ونخب، وكل من لُه موطَئ  الرَّ
قدم بقناعات وتحركات الجماهير؛ كونها لها قيمة أساسية؛ ولذا تسعى مختلف األطراف للتأثير فيها والتحكم بها كلما أتيح 

لهم لذلك سبياًل.

اإلعالميُّ عابد شارف:
ال ُيوجد  فاعٌل أساِسيٌّ يصَنع الّرأَي 

العاَم في الجزاِئر
لــ«أخبار  من جهة أخرى، اعتبر اإلعالمي عابد شارف يف تصريح 
اجلزائر.  يف  العام  الرأي  يصنع  أساسي  فاعل  يوجد  ال  أنه  الوطن« 
السياسية،السلطة،الشبكات  األجهزة  بني  خليطا  هناك  أن  وأوضح 
يساهمون  هؤالء  كل  الدين.  ورجال  االجتماعية،اإلعالم،اإلشاعة 
أحد  يوجد  وال  اجلزائري،  لدى  العام  الرأي  تشكيل  متفاوتة يف  بنسب 

يتفوق بصفة واضحة.
ع. ق



عّمـــار قـــردود

للسابق  بالصورة  بوشافة  وعاد 
التقليدية  الطرق  كانت  حيث 
ومختلف  احلكومات  فكانت  املعروفة، 
ترسانتها اإلعالمية والدعائية واحلزبية 
واجلمعوية والنخبوية تعمل على التأثير 
وتشكيل رأي عام،  ولو بشكل نسبي 
مبا يخدم النظام احلاكم إال أن  كل هذه 
يف  اليوم  فشلت  املتداخلة  الشبكات 
أمام  بتشكليه  بالك  فما  فيه،  التأثير 
مواقع  حيث  الذكية،  الهواتف  جيل 
املجتمع  أوجد  االجتماعي  التواصل 
فكرة  ومحطم  للحدود  اخلارق  الرقمي 
مراقبا  اليوم  جنده  إذ  البوابة،  حارس 
ألفعال احلكومة والسياسيني وحتركاتهم 
خارج  عليهم  واإلبقاء  وتصريحاتهم 

دائرة التأثير والتشكيل.
 فنجد السلطة بعيدة كل البعد عن 

تأييد الرأي العام، ألنها بقيت حبيسة 
العام  للشأن  تسييرها  ووسائل  أساليبها 
التقليدية وفقدانها للشرعية واملشروعية 
الدولة،  والفساد املستشري يف دواليب 
بحسب بوشافة، إضافة إلى عدم إتقانها 
فن التواصل ؛ كل هذه العوامل وغيرها 
جعلتها - بحسب محدثنا - بعيدة كل 
البعد يف التأثير يف الرأي العام، مستدال 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثير  بقوة 
إصدار  إلى  الرسمية  الهيئات  باضطرار 
ضغط  حتت  توضيح  أو  تكذيب  بيان 
كل  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات 
مرة، موضحا أن الرأي العام يف حاجة 
على  العمل  وليس  اكتشافه  إعادة  إلى 
وحتى  والنخب  فاألحزاب  تفكيكه، 
جمعيات املجتمع املدني التي تشكلت 
دورها  بيروقراطي  ريعي  نظام  ظل  يف 
يف  العام  الرأي  اهتمامات  يعكس  ال 
مختلف جوانبه،  فغيبت النقاش احلر 

للناس  احلقيقية  املظالم  إظهارها  بعدم 
وتبنيها أطروحات ووجهة نظر السلطة،  
الفضاء  يف  شيء  كل  انقلب  لذلك 
األزرق املفتوح على كل األراء، والذي 
النقاشات وتكسرت  تدور فيه مختلف 
النظام  التي جعلها  الطابوهات  فيه كل 
تعد  لم  فلهذا  احملرمات،  من  يوم  ذات 
واألحزاب  والنخب  وإعالمها  السلطة 
الرأي  صناعة  على  قادرة  واجلمعيات 
الفضاء  هذا  ألن  ؛  فيه  والتأثير  العام 
والتواصل  والسرعة  والكثافة  القوة  له 
والوصول إلى كل األحداث وتكون يف 

متناول اجلميع دون استثناء. 
أو  التحكم  أن  بوشافة  اعتبر  كما 
صناع  قبل  العام من  الرأي  يف  التأثير 
السياسة وأذرعهم التنفيذية واإلعالمية 
النفوذ  وأصحاب  واملخابراتية  واألمنية 

لم يعد من السهولة السابقة.
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أما الدكتورة حسينة بوشيخ  أستاذة محاضرة بقسم 
علوم اإلعالم واالتصال بجامعة باجي مختار بعنابة، 
القدم، موضحة يف  إلى  بالصورة  العودة  فانطلقت من 
أّن  رؤوا  قدميا  العرب  أن   الوطن«،  لـ«أخبار  تصريح 
الّتفكير  على  القدرة  ميتلكون  من  هم  الرأي  أصحاب 
الصعبة.  املشكالت  يف  بآرائهم  فيؤخذ  والّتدبير، 
الرأي  اّتخذ  اإلعالم،  وسائل  وانتشار  الزمن  وبتطور 
مفهوما آخر أكثر حداثة، فهو املوقف االختياري الذي 
يّتخذه الفرد نحو أمر جدلي أو قضية خالفية، وبالتالي 
فإّنه يعني االختالف والتناقض بعكس احلقائق التي 
تعني القبول العام. وأضافت املتحدثة  أن الرأي أيضا 
وتنتهي  باملعلومات  تبتدئ  متكاملة  منظومة  من  جزء 
بالسلوك، وتشمل القّيم واملعتقدات، فال ميكن تكوين 
اآلراء إال بناء على املعلومات. أما بخصوص التساؤل  
املبادئ  الرقمي قد قضى على هذه  العصر  ما إن كان 
واملسّلمات؟ وقد منح لكل فرد احلق واجلرأة على إبداء 
رأيه مهما كان مستواه العلمي ومهما كانت معلوماته 
إلى درجة أصبحنا فيها نستحضر يوميا آخر رأي أبداه 
التواصل  مواقع  إيكو« يف  »إمبرتو  اإليطالي  الفيلسوف 
اعتبرها  حيث  وفاته،   قبل   2016 عام  االجتماعي 
»منابر للحمقى الذين بالكاد كانوا يعّبرون عن آرائهم 

دميقراطية  فإّن  وبذلك  احلانات«،  يف  يسكرون  حينما 
أو  يفقه  ال  ملن  الكالم  على  اجلرأة  منحت  االتصال 
يتطاول على من  أو  فيه  ليتحّدث  أمرا مهما  يدرك  ال 
الرقمية  النقلة  هذه  وسط  أنه  وبّينت  منه.  أعلم  هم 
استفاقت وسائل اإلعالم التقليدّية التي كانت تصنع 
فيه  حتظى  تعد  لم  جديد  واقع  على  النخب  وتقّدم 
باملكانة السابقة وال بالقدرة ذاتها على الّتحكم والّتأطير 
والّتوجيه. اليوم، هنالك جيوش إلكترونية وفيالق من 
فتدعم  تقّرر،  من  هي  واملتابعني  واملعّلقني  املعجبني 
فأوضحت  للجزائر،  وبالعودة  تسقطه.  أو  الرأي  ذلك 
أنه  طاملا أُعيب على النخبة عجزها عن صناعة الرأي 
املثّقف  أُسيل عن عالقة  كثير  وحبٌر  قيادته،  أو  العام 
بالسلطة السياسّية وقدرتها على تدجينه أو دفعه للعزلة 
واالنسحاب، فيما السلطة يف حد ذاتها ترى أّن الرأي 
العام يحتاج إلى توجيه منها فقط، يف حني توصلت 
نشأت يف  يكشف عن سلطة جديدة،  الواقع  أن  إلى 
على  معها  يصعب  بات  العام،  االفتراضي  الفضاء 
املثّقفني واجلامعّيني أو املتخّصصني يف شؤون مختلفة 
اجتاها  هنالك  إّن  بل  رأي،  لوحدهم صّناع  يكونوا  أن 
عاما نحو نقدهم ومهاجمتهم إلى درجة إسكاتهم جّراء 
اخلوف من حمالت الّتشهير والّتسفيه التي تطال كل 

من يعّبر عن رأي مختلف،  أو يحاول تفكيك أفكار 
سائدة أو يناقش باألخص قضايا جدلّية ترتبط خاصة 
بالدين أو بالتاريخ أو بحياة وسّير بعض الشخصّيات، 
موضحة أننا أمام ظاهرة رقمّية يصعب جتاهلها من قبل 
أصحاب الرأي أو من باستطاعتهم نظريا على األقل، 
صناعة الرأي العام حّيال مختلف القضايا املهمة التي 
يجتمع الناس حولها.  وحكمت أستاذة االتصال على 
وأنهم  الذكّية  الهواتف  أمام جيل  بالفشل  السياسيني 
عجزوا عن صناعة رأي ُيقنعه، ألّن شبكات التواصل 
رقمّية ال  أجياال  أوجدت  باخلصوص -  االجتماعي  
ليطال  انتقل  الوضع  وهذا  البوابة،  بحراس  تعترف 
عاجزة  أو  اإلقناع  على  قادرة  غير  تبدو  التي  النخب 
العّوام اجلارف. فقد تغّير كل شيء  تّيار  عن مواجهة 
أمام  املفتوحة  والشبكات  الذكّية  الهواتف  عصر  يف 
جميع الفئات من كل األعمار واملستويات االجتماعية 
والتعليمّية والتربوية واألخالقية، واليوم ال ميكن أيضا 
لتعزيز  سلفا  املعّدة  اإللكترونّية  احلسابات  دور  إغفال 
الهجوم على شخصية ما، أو هيئة أو دولة ما بكثافة 
املعلومات  ونشر  تدوير  إلى  يؤدي  مما  رهيب،  وتزامن 
حساب  على  آراء  وتقديس  الكاذبة  واألخبار  املضّللة 
الرأي  مخالفة  يجرأ على  ومهاجمة من  أخرى،   آراء 

السائد حتى وإن كان خاطئا. كما تسهم هذه الظاهرة 
وزيادة  الناقدة  أو  املعارضة  األصوات  جلم  يف  املتزايدة 
»ُجنب« الطبقة املثّقفة أمام هجمات تعتبرها مقّللة من 
شأنها أو مكانتها، أو ترى نفسها يف غنى عن اخلوض 
فيها أو النزول ملستواها. وتوصلت محدثنا أن املؤكد أّن 
أكثر من أي وقت مضى  اليوم،  العام،  الرأي  صناعة 
والدليل،  باحلجة  اإلقناع  على  كبيرة  قدرة  تتطّلب 
وصبرا واستعدادا للمواجهة والّثبات على الرأي املدّعم 
واطالع  صحيحة  ومعلومات  ومّتزنة  واضحة  برؤية 
واسع، بعيدا عن العاطفة أو احلسابات اإليديولوجّية 
للمجتمع،  والعقائدية  الثقافّية  اخلصائص  مراعاة  مع 
التي  النخب  طبقة  يف  الثقة  الناس  يفقد  ال  بحيث 
القيادة  ألّن  العام،  للرأي  قائدة  تكون  أن  بإمكانها 
أيضا ال تتأّتى لكل املثقفني، خامتة أنه وحتى إشعار 
آخر، فإّن دور النخب يف قيادة الرأي العام متراجع أمام 
التواصل  شبكات  وباألخص  الرقمي  العصر  سطوة 
كالّسيل  عبرها  احلمالت  تنتشر  التي  االجتماعي 
وينال  ُينشر  ممّا  لكثير  الّضحل  املستوى  رغم  اجلارف 
اجلاد  داعية كال من اإلعالم  الرواج،  حظا كبيرا من 

مدعوما بالنخب إلى مواجهة هذه املعضلة. 
موفق رباح 

السكرتير األول األسبق لألفافاس.. عبد المالك بوشافة:

صناعُة الّرأِي العاِم لم تُعْد حكًرا على 
جهٍة ُمعّينة أو مجموعٍة ناِفَذة

قال السكرتير األول األسبق لحزب جبهة القوى االشتراكية عبد المالك بوشافة،  في تصريح لــ«أخبار الوطن«، إن صناعة 
الرأي العام لم تصبح حكًرا على جهة معينة أو مجموعة نافذة محددة، إذ أصبح كل فرد قادًرا على صناعة الحدث طالما تنقل 

بوسائل العصر الرقمي. 

أستاذة علوم اإلعالم واالتصال بجامعة عنابة.. الدكتورة َحسينة ُبوشيخ: 
قِمي كشَف عن سلطٍة َجديدٍة أسكَتْت حتى النُّخَب العالُم الرَّ

رئيس حركة مجتمع السلم.. عبد الرزاق مقري:
الّذي يشتِغُل في الَميدان هو من يصنُع 

الّرأَي العام!
 أما رئيس حركة مجتمع السلم »حمس«، الدكتور عبد الرزاق مقري، 
فقد قال يف تصريح مقتضب لــ«أخبار الوطن« إن الذي يشتغل يف امليدان هو 
من يصنع الرأي العام العميق واحلقيقي يف اجلزائر،و غير ذلك ال يعتبر رأًيا 
عاًما وإمنا هو مجرد آراء تعني أصحابها الذين هم مجموعات وال ميثلون كل 

اجلزائريني.
موفق رباح

رئيس حزب الوسيط السياسي. . لعروسي رويبات أحمد:
ال ُبّد من صناعِة الّرأي العاِم اإليَجابي

يف  أحمد،   رويبات  لعروسي  السياسي،  الوسيط  حزب  رئيس  دعا 
تصريح لــ«أخبار الوطن«،  جميع اجلزائريني - دون إقصاء أو استثناء - إلى 
إن ذلك مسؤولية اجلميع من  وقال  العام اإليجابي،   الرأي  ضرورة صناعة 
مؤسسات الدولة ومواطنني وأحزاب سياسية ونخب ووسائل إعالم، وأن كل 

ما مت ذكرهم هم من يصنع الرأي العام يف البالد.
أفاد لعروسي بأن األهمية ال تنحصر يف تشكيل رأي عام وطني بل  و 
األهم من ذلك هو تشكيل رأي عام إيجابي ُيساهم يف تطوير البالد وازدهارها،  
وأن يكون بعيدا عن اإلشاعات، مشيًرا إلى أن مؤسسات الدولة والشعب 
ووسائل اإلعالم مسؤولني مسؤولية كاملة عن صناعة الرأي العام اإليجابي 

وعدم توزيع االتهامات جزاًفا وتقاذفها.                                      ع. ق
أســتاذ العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة.. 

الدكتــور بوحنيــة قــوي:

ضعُف االتصاِل الُحكومي وِقّلُة احترافيِة 
اإلعالم َفتحا الباَب لمواقِع الّتواُصل 

السياســية  العلــوم  أســتاذ  قــوي  بوحنيــة  الدكتــور  األســتاذ   أما 
السياســية  والعلــوم  احلقــوق  كليــة  وعميــد  الدوليــة  والعالقــات 
بجامعــة ورقلــة، فقد أوضح يف تصريح لــ«أخبار الوطن« أن »الرأي العام 
يف اجلزائر احلالي يختلف عن السابق يف ديناميكيته. و أضاف بوحنية أن 
وسائل التواصل االجتماعي تعتبر أهم روافد الرأي العام يف اجلزائر، بالنظر 
إلى ضعف االتصال احلكومي الرسمي وتغييبه ألكثر من عقد، ناهيك عن 
شلل اإلعالم احلزبي وقلة احترافية اإلعالم اخلاص وتفرغ اإلعالم العمومي 
الرسمي بنقل قضايا املؤسسة الرسمية وعدم تنوعه، وهو ما خلق من عدم 
الثقة بني الرأي العام واملواطن واإلعالم الرسمي على مدار أكثر من عقدين. 
و أفاد بوحنية يقول: »ال ننسى أن الرئيس السابق لم يخاطب الشعب على 
املباشر ملدة جتاوزت 7 سنوات، وهو ما عزز القطيعة بني الرأي العام والسلطة 
الرئيس احلالي، فقد خلق حالة جديدة بتواصله مع وسائل  الرسمية. أما 
دفعة  ما سيعطي  وهو  التواصل االجتماعي  وانفتاحه على وسائل  اإلعالم 

للتواصل بني السلطة الرسمية والرأي العام«.                               ع. ق



04
الحدث

 السنة 01 - العدد 163 -الثالثاء  20 شعبان  1441  هـ  - 14 افريل 2020م

نحو إنشاء الوكالة الوطنية لألمن الصحي 

تبون يكافُئ عمال الصحة بمنِحهم سنة 
أقدمية لقاَء جهودهم في مكافحة الوباء

صفية نسناس

الطب  ملصلحة  تفقده  وخالل 
بني  اجلامعي  للمستشفى  الداخلي 
حديثه  يف  الرئيس  تعهد  مسوس، 
الصحية  املنظومة  مبراجعة  األطباء  مع 
مهنيي  عمل  ظروف  وحتسني  الوطنية 
أن  أعلن  حيث  الصحة،  قطاع 
الوباء  خالل  العاملني  األطباء  كل 
ضمن  أقدمية  كسنة  لهم  ستحسب 
الكبيرة  باملجهودات  مشيدا  التقاعد، 
بالصعوبات  معترفا  يبذلونها،  التي 
كورونا  وباء  ملجابهة  يواجهونها  التي 
بالهبة  الرئيس  أشاد  كما  املستجد، 
أثبتها  التي  واألخوية  التضامنية 
يف  أطيافه  مبختلف  اجلزائري  الشعب 
هذه الظروف التي متر بها البالد بسبب 
»انطالقة  تعد  أنها  معتبرا  الوباء، 

جديدة للجزائر«.
الوكالة  إنشاء  عن  تبون  وكشف 
أقرب  يف  الصحي  لألمن  الوطنية 
وقت، كما أمر الوزير املنتدب املكلف 
كل  بتسخير  الصيدالنية  بالصناعات 
من  الطائرات  فيها  مبا  الدولة  وسائل 
لكافة  الطبية  املعدات  إيصال  أجل 

ربوع الوطن.

الرئيس  شدد  أخرى،  جهة  ومن 
املركزية  بالصيدلية  توقفه  لدى 
الطبية  املعدات  لتفقد  للمستشفيات 
املسخرة للوقاية من فيروس كورونا على 
ضرورة إيصال املعدات الطبية ووسائل 
كل  إلى  كورونا،  فيروس  من  احلماية 
مضيفا  الوطني،  التراب  من  شبر 
من  كبير  عدد  تسجيل  عدم  رغم  أنه 
اإلصابات على مستوى هذه املناطق، 
والوقاية،  االحتياط  ينبغي  أنه  إال 
يشعر  أن  ينبغي  ال  أنه  على  مشددا 

سكان هذه املناطق بأنهم معزولون.
املخزنة  للكميات  تفقده  ولدى   
يف  املستعمل  »كلوروكني«  دواء  من 

رئيس  استمع  كورونا،  فيروس  عالج 
إليه  املقدمة  الشروح  إلى  اجلمهورية 
محليا  يصنع  الذي  الدواء  هذا  حول 
ومتلك اجلزائر مخزونا منه »يكفي 230 

ألف مريض«.
وبعد سؤال الرئيس تبون عن كمية 
أكد  الدواء،  هذا  من  الوطني  اإلنتاج 
سعي  على  املركزية  الصيدلية  مسؤولو 
اجلزائر إلى رفع إنتاجها إلى مليون علبة 
الهند،  من  األولية  املادة  وصول  بعد 
على اعتبار أن اجلزائر كانت من أولى 
الدول التي حتصلت على املادة األولية 

ولديها ما يكفي من مخزون.

لتربية  الوطني  الديوان  ضاعف 
األنعام والدواجن من اإلنتاج يف شعبة 
 48 بإنتاج أكثر من  الدواجن مبا يسمح 
احتياجات  يغطي  ما  وهذا  طن  ألف 

اجلزائر يف رمضان وبعد رمضان.
الوطني  للديوان  العام  املدير  وأوضح 
محمد  والدواجن  األنعام  لتربية 
بطراوي، يف تصريحات إذاعية أدلى بها 
صبيحة يوم أمس، أن سعر الدجاج لن 
يتجاوز الـ 250دج للكيلوغرام، مطمئنا 
ذاته  الوقت  يف  واملستهلكني  املربني 
إلى  مشيرا  األسعار،  واستقرار  بالوفرة 
يف  استثنائية  إجراءات  اتخاذ  مت  قد  أنه 
املواد  تصدير  وإيقاف  والتخزين  اإلنتاج 
للغرض  مخصصة  كانت  التي  األولية 

نظرا للظرف االستثنائي.

اتخذت  مصاحله  إن  بطروني  وقال 
اإلجراءات الالزمة للحفاظ على استقرار 
الذي  اإلنتاج  مبضاعفة  األسواق، 
سيتجاوز الــ48 ألف طن وهو ما يتجاوز 
احتياجات اجلزائر يف رمضان التي توقع 
أال تتجاوز الـ 18 ألف طن، فيما سيتم 
إنتاج  إنتاج اخلواص وفائض  امتصاص 
الوقت  وإخراجها يف  الديوان وتخزينها، 
السوق  يف  األسعار  لضبط  املناسب 
األزمة  إن  قال  كما  املضاربة،  وحتاشي 
التي سببها وباء كورونا وأدت إلى غلق 
من  قلصت  وغيرها  واجلامعات  املطاعم 
استهالك الدواجن مما خلق وفرة وركودا 
الديوان  جعل  ما  وهو  السوق،  هذا  يف 
يسعى إلى امتصاص الفائض لتجنيب 
املنتجني الصغار اخلسائر، ولتخزين هذه 

املادة وتوزيعها ضمن 45 نقطة بيع عبر 
لتجنب  الديوان  وضعها  الوطني  التراب 
إن  بطراوي  وقال  الوسطاء.  مضاربة 
ألف   200 تصدير  يعتزم  كان  الديوان 
طن من الدواجن إلى مصر و600 ألف 
من بيض التفريخ إلى ليبيا قبل جائحة 
التصدير،  وقف  قرار  وبعد  كورونا. 
وجهت هذه الكميات كلها إلى السوق 
احمللية مطمئنا على استقرار االسعار إلى 
غاية جويلية القادم، وحول دفتر الشروط 
اجلديد الذي أقرته وزارة الفالحة، أكد 
املتحدث أنه سيدخل حيز التنفيذ شهر 
أكتوبر املقبل،  ما من شأنه ضبط السوق 
التي  األعالف  استيراد  فاتورة  وتقليص 

بلغت حدود املليار دوالر.
صفية نسناس

قال إن أزمة كورونا أدت إلى وفرة المنتوج.. بطراوي:
أسعار الدواجن لن تتجاوز 250 دج خالل  رمضان

األسعار شهدت ارتفاعا في األسواق العالمية يوم أمس
عرقاب: تخفيض إنتاج النفط لن يؤثر 

على مداخيل الجزائر
شهدت أسعار النفط ارتفاعا يف األسواق العاملية يف تداوالت يوم أمس 
االثنني، بعد أن تأثرت بقرار أعضاء اوبك الذين اتفقوا على خفض اإلنتاج بـ 
10 مليون برميل يوميا خالل الشهرين املقبلني ابتداء من الفاحت ماي إلى نهاية 
جوان 2020، ويتواصل هذا التخفيض من الفاحت جويلية الى نهاية ديسمبر 

2020 لكن بوتيرة اقل اي بـ 8 مليون برميل يوميا.
ويف هذا الصدد، قال وزير الطاقة محمد عرقاب، يف تصريحات لإلذاعة 
الوطنية يوم أمس، أن تخفيض إنتاج النفط لن يؤثر على مداخيل اجلزائر من 
العملة الصعبة، مضيفا أن كميات النفط املوجهة للتصدير ستبقى يف حدود 
600 ألف برميل يومي، كما أشار الوزير إلى أن االستهالك احمللي للنفط جتاوز 
400 مائة ألف برميل يوميا، كاشفا أنه طلب من سوناطراك تسيير املرحلة 

احلالية بذكاء.
للبرميل،  أكثر من دوالر  النفط  أنه قد قفزت أسعار  إلى  وجتدر اإلشارة 
يوم أمس االثنني، بعدما توصل أخيرا منتجون كبار التفاق على أكبر خفض 
لإلنتاج على اإلطالق، رغم ذلك يثير كبح املكاسب قلقا بشأن عدم كفاية 

اخلفض ملنع تخمة للمعروض يف ظل تهاوي الطلب جراء فيروس كورونا.
فبعد أربعة أيام من اجلدل، وافقت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون 
فيما ُيعرف بـ »أوبك+« على خفض اإلنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا يف 
ماي وجوان لدعم أسعار النفط، وهو ما ميثل 10 % من اإلمدادات العاملية، 
  ،%  4.1 يعادل  ما  دوالر   1.29 برنت  خلام  اآلجلة  العقود  ارتفعت  كما 
لتسجل 32.77 دوالر للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت اجلزائر بعد أن 

فتحت على مستوى مرتفع للجلسة عند 33.99 دوالر.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 1.01 دوالر ما يوازي 4.4 

% إلى 23.77 دوالر للبرميل بعد أن بلغ املستوى املرتفع 24.74 دوالر.
صفية نسناس

وهبها مجّمع )IMGSA( بالتنسيق مع الهالل األحمر ووزارة الخارجية والجمارك

الجزائر تتبرع بـ 240 ألف زوج من 
القفازات  إليطاليا

إيطاليا،  البلد الذي استنزفه فيروس كورونا،  أكثر من مائة ألف مصاب 
وآالف الوفيات جراء فيروس كوفيد 19 الغامض،  جعل بعض دول العالم 
أقدم  إثر ذلك،  البلد اجلريح. على  العاملية ملساعدة هذا  تهّب وسط األزمة 
مجمع IMGSA بأم البواقي بالتعاون مع الهالل األحمر اجلزائري ووزارة 
الشؤون اخلارجية واجلمارك على التبرع بحمولة ضخمة من القفازات اجلراحية 
64 ألف زوج  بـ  إيطاليا قدرت  املصنوعة يف اجلزائر،  والتي ستستفيد منها 
من القفازات اجلراحية الطبية و240 ألف وحدة من قفازات الفحص،  حيث 
أشرف على العملية مدير املصنع هشام شرقي وكذا الدكتور بشير ساعد من 
ممثل  إلى  باإلضافة  البواقي،  بأم  اجلزائري  األحمر  للهالل  الوالئية  اللجنة 

اجلمارك ضابط الرقابة قوادي صالح. 
والقفازات اجلراحية مصنوعة من النتريل والالتكس بأياٍد جزائرية بحتة 
أكد  أوروبا،  حيث  إلى  بالتصدير  لها  تسمح  على شهادة  مؤخرا  واحلاصلة 
هشام شرقي مدير املصنع لـ »أخبار الوطن« أن منتجات املجّمع موثوقة كونها 
تخضع لالختبارات ومتلك شهادة للمنتجات املتداولة داخل االحتاد األوروبي. 
املبادرة  وجاءت  الدول،  ملساعدة  دائمة  تهّب  اجلزائر  أن  املجمع  وأكد 
للحد  واحلماية  الوقاية  وسائل  اقتناء  على  الدولية  الصراعات  ظل  يف  اليوم 
من فيروس كورونا القاتل،  خاصة فيما يتعلق بالقفازات الطبية،  اين يشهد 
السوق العاملي ندرة حادة يف هذه املادة ناهيك عن الغالء الفاحش،  حيث 
إن احلصول على قفازات من الصني يتطلب انتظارا لغاية شهر سبتمبر،  كما 
يؤكد  ما  اجلزائر،   هنا يف  ثمنها  أضعاف   5 العاملية  السوق  ثمنها يف  يعاِدل 
االكتفاء الذي حتققه اجلزائر يف تصنيع القفازات وتصديرها للخارج أو التبرع 

بها. 
صفاء كوثر بوعريسة

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مزيد من التجند لصنع منظومة صحية وقائية على كل المستويات، مؤكدا أن 
الدولة سجلت كل المجهودات التي يبذلها األطباء حيث تعهد بخلق ثورة صحية في البالد، مشيرا إلى أن الجزائر بفضل هذا 

التجنيد سنتنفس الجزائر الصعداء من كورونا مع نهاية أفريل.

رجل  قضية  برمجة  أمس،  متت، 
اجلزائي  بالقطب  حداد  علي  األعمال 
مبحكمة  الفساد  قضايا  يف  املتخصص 
بحصوله  تتعلق  التي  امحمد  سيدي 
مبصنع  مستحقة  غير  مزايا  على 
املوجود   ،)jk( جيكا  اإلسمنت 
وزير  رفقة  فيها  تورط  التي  بغليزان، 
يونس  بن  عمارة  السابق  التجارة 

وكذلك وزير النقل السابق عبد الغني 
عبد  السابقني  الوزراء  وكذلك  زعالن 
إلى  اويحي  وأحمد  سالل  املالك 
والي  من  كل  سابقني،  والة  جانب 
اجلزائر السابق عبد القادر زوخ وكذلك 
جانب  إلى  تو،  عمار  السابق  الوالي 
عاملون  أمناء  وهم  آخرين  متهمني 
بوزارة الصناعة بعدما وجهت لهم تهما 

وكذلك  أشرار  جمعية  بتكوين  تتعلق 
مستحقة  غير  مزايا  من  االستفادة 
إساءة  وتهمة  املصالح  تضارب  وتهمة 

استغالل الوظيفة.
 11 إلى  القضية  تأجيل  ومت  هذا، 
ماي بسبب الظروف الصحية التي متر 

بها البالد.

بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البالد 
تأجيل قضية علي حداد إلى 11 ماي المقبل

شنقريحة يؤدِّي زيارة عمل للناحية 
العسكرية  الثانية اليوم

السعيد  اللواء  بالنيابة،  الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  سيقوم   
شنقريحة، اليوم الثالثاء بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية 

بوهران، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
للوقوف  شنقريحة  للواء  “سانحة  ستشكل  الزيارة  أن  البيان  أوضح  و 
على مدى تنفيذ تدابير الوقاية من وباء كورونا، باإلضافة إلى تفقد بعض 

الوحدات وترؤس اجتماع توجيهي مع قيادة وإطارات الناحية”.
ق.و



ب.  زهرة

التجارية  احملالت  وشهدت 
الوالية  عاصمة  شوارع  عبر  املتواجدة 
توقفا تاما عن النشاط منذ أواخر شهر 
التي  تلك  عدا  ما  املاضي،  مارس 
تختص ببيع املواد الغذائية أو املخابز. 
كانت  التي  احملالت  هذه  أن  يعني  مما 
الزبائن  قبل  من  مسمرا  توافدا  تعرف 
تعد من أكبر املتضررين من تفشي وباء 
تكسد سلعها  إلى  أدى  والذي  كورونا 
يف املخازن وتوقف عملية البيع ملدة ال 

يعرف موعد نهائيتها بعد.

أفرشة وأواني منزلية تحت الطلب 
والدفع عند اإلستالم

على الرغم من عدم تعود اجلواجلة 
التوصيل« كأسلوب  على هذا »خدمة 
هو  ملن  ومريح  للسلع  للترويج  جديد 
عاجز عن التنقل بصفة شخصية، إال 
املنزلية  بيع األواني  أن مالك محالت 
النسائية، األفرشة وجتهيزات  املالبس 
إلى  األيام  هاته  يعمدون  العرائس 
املتوفرة  املنتوجات  مختلف  صور  نشر 
على  الرسمية  عبر حساباتهم  باملتاجر 
اخلاصة  وباملجموعات  فايسبوك  موقع 
بإعالنات  إرفاقها  مع  والشراء،  بالبيع 
إلى  الشراء  الراغبني يف  الزبائن  لدعوة 
الهاتف  أرقام  خالل  من  االتصال 
تتضمن  رسالة  إرسال  أو  املعروضة 
عليه  احلصول  املراد  املنتوج  حتديد 
مجاني  بشكل  توصيله  يتم  أن  على 

أن  أيضا  مؤكدين  املنزل  غاية  إلى 
االستالم.  عند  سيكون  الثمن  دفع 
ويعني هذا األمر جتنيب املواطنني عناء 
تفشي  نتيجة  املخاطرة  وكذا  التنقل 
املساعدة  تقيم  على  عالوة  الوباء، 
حاجة  يف  هم  الذين  املواطنني  لبعض 
ماسة القتناء هذه السلع، خاصة وأن 
رمضان الكرمي على األبواب والعائالت 
بعض  جتديد  على  تعودت  اجليجلية 
حالة  استمرار  ومع  املنزلية  األواني 
احلجر الصحي اجلزئي ووجود توقعات 
يكون  لن  الوقت  فإن  ساعاته  بتمديد 

كافيا لهم للقيام بهذا التقليد.

تجار ساعون لوقف الخسائر 
وزبائن باحثون عن اقتناء 

حاجياتهم
الباعة يف تصريح  أكد أحد هؤالء 

كان  أنه  الوطن«  أخبار  لـ  به  أدلى 
لبيع  أخرى  بدائل  إيجاد  على  مجبرا 
الذهاب  ذلك  كلفه  لو  حتى  بضاعته 
إلى منازل الزبائن بدل تركها يف محله 
رحب  ذلك،  مقابل  ويف  املغلق. 
لـ  حتدثوا  الذين  املواطنني  من  العديد 
حيث  اخلطوة،  بهذه  الوطن«  »أخبار 
أكدت اآلنسة مرمي.  خ القاطنة ببلدية 
جيجل على أن خدمة التوصيل تبقى 
إلى كون  بالنظر  للغاية  إيجابية  وسيلة 
أغلب الزبائن وجدوا أنفسهم عاجزين 
أمس  يف  هم  مستلزمات  جلب  عن 
حاجيات  على  عالوة  إليها،  احلاجة 
أخرى كانوا ينتظرون نهاية فترة احلجر 
وهو  جللبها  األولى  مرحلته  يف  املنزلي 
األمر الذي أدى بالضرورة إلى تعطيل 
 19 الـ  تاريخ  بعد  ملا  مشاريعهم  كافة 

أفريل إن لم يتم متديده مرة أخرى.

أصدر والي والية جيجل عبد 
ينص  والئي  قرار  كلكال  القادر 
بولديس  مليناء  مؤقت  غلق  على 
مبدينة جيجل وتعليق نشاط الصيد 

البحري به ملدة 72ساعة
لهذا  الوالية  أفضت  حيث 
اللجنة  رفعته  تقرير  بعد  القرار 
الوالئية املختصة يف متابعة نشاط 
تنفيد  ومراقبة  البحري  الصيد 
أكدت  والتي  الوقائية  القرارات 
مسافات  احترام  عدم  تقريرها  يف 
األمان والتدابير الفردية عند عملية 

املواطنني  صحة  مايهدد  البيع 
والي  أقر  أخرى  والبحارة.منجهة 
الوالية بضرورة تعزيز تدابير الوقاية 
بني  والتعاون  اجلهود  وتكثيف 
واألمن  البحري  الصيد  مصالح 
مشددا  الوالئية  واللجنة  الوالئي 
من  تطبيقها  مراقبة  ضرورة  على 
هذا  املوانئ  تسيير  مؤسسة  قبل 
فيما استثني ميناء زيامة منصورية 
من عملية الغلق وهذا بعد تطبيق 

كل التدابير الوقائية به.
 سهام عاشور

الطارف 
حجز 3.5 قناطير من الفريك 

متكنت عناصر امن دائرة البسباس بالطارف أول امس بالتنسيق مع مصالح 
منتهية  غذائية  مواد  حجز  من  التجارة  ملديرية  التابعني  الغش  وقمع  الرقابة 
الصالحية. وحسب بيان لذات املصالح، فتمثلت احملجوزات يف 1080 علبة من 
نوع فالن و3.5 قنطارا من الفريك غير مطابق للوسم التجاري كانت مخباةباحد 
مخازن احد التجار باالضافة الى مواد ذات االستهالك الواسع.  وجاءات العملية 
اثر مداهمة املخزن والعثور على املواد الغذائية احملجوزة التي كان صاحبها بصدد 
تسويقها خالل شهر رمضان الكرمي وأضاف البيان، وقد أحيل ملف املعني على 
اجلهات القضائية فيما مت اتالف املواد منتهية الصالحية فورا ملا تشكله من مخاطر 

صحية جمة على صحة املستهلك.
ف سليم

سكيكدة 
 العائالت الفقيرة تحتج أمام مقرات البلديات 

احتجت العديد من العائالت املعوزة بوالية سكيكدة امام مقرات البلديات 
االقامة  عليهم  فرض  الذي  كورونا  بوباء  محاصرون  باالعاناتباعتبارهم  للمطالبة 

اجلبرية مقابل جتاهل السلطات احمللية وغياب دعمها. 
شهدت بلديات أخناق مايون،  عني قشرة، الشرايع،الوجلةبوالبلوط، جتمع 
للعديد من الفقراء ومعدومي الدخل من أرباب األسر مطالبني السلطات احمللية 
التدخل من أجل إعالتهم بقفف املساعدات التي هم يف أمس احلاجة إليها ولم 
تقوى جمعيات أهل اخلير إغاثتهم خاصة وإحتمال طول مدة احلجر الصحي يف 
ظل جائحة كورونا.  وسارع األميار يف تلك البلديات إلى استقبال احملتجني من 
»أخبار  حاولت  املقابل  يف  املساعدة.  ضمانات  مقدمني  األسر  وأرباب  الزوالية 
الوطن« اإلتصال مبديرية التضامن لوالية سكيكدة، للحصول على استفسارات 

حول املوضوع لكن ال احد يرد.

تبسة
غلق 5 محالت خالف أصحابها إجراء الحجر الصحي

تطبيق  على  للسهر  امليدانية  خرجاتها  تبسة  والية  أمن  مصالح  واصلت 
قرارات اإلجراءات اإلستثنائية لتفادي تفشي فيروس كورونا فيما يتعلق باحملالت 
5 محالت بسبب  املواد الغذائية،  أين مت غلق  وتشميع  التجارية اخلاصة ببيع 

مخالفة تدابير الوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 ومكافحته.
املصلحة  بني  بالتنسيق  تفقدية  ميدانية  خرجة  أثناء  العملية  هذه  وجاءت 
الوالئية للشرطة العامة والتنظيم وفرقة قمع الغش التابعة ملديرية التجارة بوالية 
تبسة، مت خاللها مراقبة محالت بيع املواد الغذائية واملستودعات التابعة لها بقطاع 
لالستهالك  املوجهة  األساسية  السلع  احتكار  محاربة  أجل  من  االختصاص 
البشري وكذا مراقبة جودة مختلف املنتجات املعروضة يف احملالت،  حيث اسفرت 
هذه العملية عن كميات جد معتبرة من املواد املوجهة لالستهالك البشري والتي 

تنعدم على البيانات االجبارية للوسم، ومواد أخرى منتهية الصالحية.
فيروز رحال

برج بوعريريج 
 أدوية مجانية لمرضى القلب الفقراء 

أكدت اجلمعية الوالئية ملرضى القلب والشرايني،  الربو وأمراض احلساسية 
املزمنة لوالية برج بوعريريج عن استعدادها التام التكفل باملرضى املعوزين وذلك 
ملرضى  خصيصا  جاء  الذي  البيان  بوخاري.   العمري  رئيسها  أصدره  بيان  يف 
بطاقة  يكملون  ال  ممن  املزمنة  احلساسية  أمراض  وكذا  والربو  والشرايني  القلب 
شفاء،  وذلك من أجل التكفل بهم يف ظل عدم حصولهم على تأمني اجتماعي 
يؤهلهم للحصول على الدواء،  أين أكدت اجلمعية على أنها ستتكفل بتوجيه 
املرضى نحو الصيدليات التي مت التعاقد معها القتناء الدواء اخلاص بهم مجانا 
يف  االنخراط  وبطاقة  حديثة  طبية  بوصفة  مرفوق  آخر  شخص  بتكليف  وذلك 
اجلمعية،  كما دعت املرضى املصابون بأمراض مزمنة وكبار السن اخذ احليطة 
واحلذر وااللتزام بالوقاية والبقاء يف البيوت حفاظا على صحتهم إلى غاية انتهاء 

هذا الوباء القاتل،  والذي يشكل خطرا كبيرا عليهم. 
صفاء كوثر بوعريسة

عنابة 
سكان وادي الفرشة يتبىرعون بـ 60 كيَس دٍم 
ستجاب سكان واد فرشة بعنابة لنداء التبرع بالدم من خالل التبرع بأكثر 
الشاحنة  تزال  حني  يف  مستمرة  تزال  ال  والعملية  واحد  يوم  يف  كيس   60 من 
وأمس  بالدم  التبرع  بغرض  العامة  والساحات  والبلديات  األحياء  املتنقلة جتوب 
النور اين توافد عليها العديد  توقفت الشاحنة يف حي جبانة ليهود امام مسجد 
الدي  النداء  بعد  بالدم  للتبرع  للشباب  خاصة  اجلنسني  كال  من  املواطنني  من 
وجهته مصالح قطاع الصحة بعنابة للمواطنني الى التقرب من مراكز حقن الدم 
نفاذ  جراء  بالدم  التبرع  اجل  من  املتتقلة  الشاحنات  وعبر  الوالية  مبستشفيات 
كميات كبيرة من مخزون الدم بسبب انخفاض كبير يف عدد للمتبرعني بسبب 

فيروس كورونا.
ف سليم
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أخبار الداخل

شلل تام في النشاط التجاري منذ شهر مارس بجيجل

خدمُة التَّوصيِل.. آخُر أوراِق التُّجار 
لتداُرِك خَسائر الجاِئَحة

الوالي يأمر بغلق ميناء بولديس

لجأت بعض المحالت التجارية بوالية جيجل، مؤخرا، إلى اإلعالن عن توفيرهم »خدمة التوصيل إلى المنازل« لفائدة 
الزبائن، وهذا سعيا منها لتدارك االنعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على النشاط التجاري.

الطاهير  مبركز  امس  صبيحة  مت 
والية  مطاحن  متويل  عملية  إنطالق 
السميد  مادتي  بالقمح إلنتاج  جيجل 

والفرينة.
5مطاحن  بتمويل  تسمح  العملية 
حتقيق  إلى  باإلضافة  جيجل  بوالية 
بواليات شرقية  مطاحن  لعدة  الكفاية 
وجنوبية مثل قسنطينة وبرج بوعريريج 
كمية  تقدر  حيث  واملسيلة  وباتنة 
ب50000طن.  باملنشأة  التخزين 

من  األولى  تعتبر  التي  العملية  هاته 
توفير  يف  كبير  بقسط  ستساهم  نوعها 
بعدما  النقل  تكاليف  وتوفير  اجلهد 
جيجل  والية  متويل  عملية  كانت 
كميلة  مجاورة  أخرى  واليات  من 
وبغرض  أخرى  جهة  من  وقسنطينة. 
فتح  مت  املواطنني  باحتياجات  التكفل 
نقاط بيع بالتنسيق مع مديرية التجارة 
بلديات جيجل  على مستوى كل من 
أخرى  جهة  من  والعوانة.  الطاهير 

طمئن مدير االحتاد اجلهوي للتعاونيات 
اجلافة كل  والبقول  للحبوب  الفالحية 
املواطنني ان هاته املواد متوفرة بكميات 
كبيرة وان الديوان الوطني احلبوب ينتج 
يوميا مااليقل عن 3500طن يوميا..
دحر  شأنها  من  واملنشأة  العملية  هاته 
كل مخاوف املواطنني فيما يخص ندرة 
أزمة  على  السميد كما ستقضي  مادة 

السميد بالوالية.
سهام عاشور

جيجل 
انطالق عملية تموين المطاحن بالقمح

المسيلة
تفكيك عصابة بالهامل تمتهن السطو على المنازل 

ويف  باملسيلة  الوطني  للدرك  اإلقليمة  املجموعة  أفراد  متكن 
من  تتكون  إجرامية  شبكة  تفكيك  من  اإلجرام  مكافحة  إطار 
أعمارهم  تراوحت  املنازل  سرقة  متخصصة يف  أفراد  ستة)06( 
حيث  الهامل  بلدية  من  ينحدرون  والذين  سنة  و50   25 بني 
من  اإلنتهاء  وفور  منزلي،   أثاث  به  ملغتربة  منزل  بسرقة  قاموا 
لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد  إلى  تقدميهم  سيتم  التحقيق 
يقوم  توقيف شخص  مت  آخر  سياق  و يف  امللح.   محكمة عني 
الرابط   09 رقم  الوالئي  الطريق  املخدرات على مستوى  بترويج 
على  وبالضبط  )باتنة(  القادر  عبد  وعزيل  أمسيف  بلديتي  بني 
ويتعلق  )املسيلة(،   أمسيف  بلدية  اإلشتراكية  القرية  مستوى 
األمر باملسمى )ح.ل( البالغ من العمر )44( سنة واملقيم ببلدية 

عزيل عبد القادر )باتنة(.                     جمال أبو أشرف
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مديريُة الّصحة أكدت اقتصار استعماله على المستشفيات 

سحُب دواِء »الكلورِكين« من الّصيدالياِت ببجاية

بـــلقاسم

ويف هذا اإلطار أكد عدد من الصيادلة 
بجاية،أن  مدن  مستوى  على  اخلواص 
من  لديهم  متوفرة  كانت  التي  الكميات 
حتت  »كلوروكني«املسوق  دواء  منتوج 
احليوية  املضادات  اسم«بالكينيل«وباقي 
اخلاص  الطبي  البروتوكول  يف  تدخل  التي 
سحبها  مت  19«قد  مرض«كوفيد  بعالج 
بعد  الصحة  قبل مصالح  من األسواق من 
املؤسسات  مستوى  على  كعالج  اعتماده 
االستشفائية بوالية بجاية.كما كانت نقابة 
بعدم  توصيات  قدم  قد  اخلواص  الصيادلة 
املؤسسات  إلى  وتوجيهه  الدواء  هذا  بيع 
بحاالت  بالتكفل  املعنية  االستشفائية 
املستجد،وحسب  كورونا  بفيروس  اإلصابة 
توزيعه  فإن«الكلوروكني«توقف  مصادرنا 
الصحة  وزارة  قرار  بعد  الصيدليات  على 
املنتجني  لدى  املتوفرة  الكميات  بتوجيه 
االستشفائية  املؤسسات  إلى  واملوزعني 
الكميات  وتوفير  االحتياجات  لتغطية 
بفيروس  املصابني  املرضى  لعالج  الكافية 
الصيادلة  بعض  املستجد.وحسب  كورونا 
لعالج  دواء«الكلوروكني«املوجه  فإن 

قبل  من  الطلب  واسع  يكن  »املالريا«لم 
متوفرة  كانت  التي  احلصص  أن  حتى 
بعض  كبيرة،وأشار  تكن  لم  بالصيدليات 
من  كبير  عدد  أن  الصيدليني  الباعة 
من  الدواء  هذا  لطلب  سارعوا  املواطنني 
كعالج  اعتماده  إعالن  فور  الصيدليات 
فعاليته  وتأكيد  كورونا  بفيروس  للمصابني 
حتى أن الكثير من الصفحات عبر وسائل 
إلى  تدعو  كانت  االجتماعي  التواصل 
شرائه وتخزينه الستعماله يف حال اإلصابة 

دون  تناوله  خطورة  متجاهلني  بالفيروس 
املعالج  الطبيب  إشراف  ودون  طبية  وصفة 
وهو ما دفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من 
قبل كل من وزارة الصحة والنقابة الوطنية 
للصيادلة اخلواص ومديرية الصحة بالوالية 
تدعو إلى منع بيع هذا الدواء وكل األدوية 
التي تدخل يف تركيبة البروتوكول العالجي 
من  سحبه  »كازارياك«ثم  كدواء  املعتمد 
الصيدليات وحصر توزيعه من قبل املنتجني 

على املستشفيات فقط.

بلعباس  سيدي  شرطة  واصلت 
املخالفني  وردع  لكبح  الرامية  مجهوداتها 
كورونا  فيروس  انتشار  من  الوقاية  لتدابير 
من  التنظيمية  الترتيبات  وكذا  املستجد، 
من  الوقاية  تدابير  إطار  يف  تنفيذها  أجل 
فيروس »كوفيد 19«،  كورونا  وباء  انتشار 
الوطني. حيث  التراب  عبر  ومكافحته 
األسبوع  خالل  الشرطة  مصالح  متكنت 

احلجر  إجراءات  تطبيق  من  الثاني 
شخصا   168 توقيف  من  اجلزئي  الصحي 
اإلجراءات باإلضافة  بهذه  التزامهم  لعدم 
سائق   38 من  أكثر  لنشاط  حد  وضع  إلى 
لنقل  سيارة  صاحب  و28  أجرة  سيارة 
عن  ناهيك  رخصة،  بدون  األشخاص 
باحملشر  نارية  دراجة  و17  مركبة   63 وضع 
السير  تعليق  قرارات  احترامهم  لعدم  نظرا 

اتخاذ  مع  املخالفني  ملفات ضد  إجناز  ليتم 
كل اإلجراءات القانونية هذا وتدعو شرطة 
املواطنني إال ضرورة  سيدي بلعباس جميع 
الوقائية  واإلجراءات  التدابير  كل  تطبيق 
لهم  فيروس covid-19 حماية  من 
فتاك،  الفيروس  هذا  أن  ولذويهم اعتبارا 

سريع االنتشار وقاتل. 
رفيق.ف

أكدت مصادٌر عليمة بمديرية الصحة في بجاية أن المديرية منعت بيع دواء »كلوروكين«بصيدليات الوالية، تنفيذا لتعليمات الوزارة 
الوصية وأن استعماله تم حصره فقط بالمؤسسات االستشفائية التي تعالج مرضى »كوفيد – 19«.

سيدي بلعباس
توقيف 168 شخصا خرقوا الحجر الصحي

اخبار وهران 

ق عبر اإلنترنيت الحبس لسارق سطا على شركٍة ُتسوِّ
أدانت نهاية، الغرفة اجلزائية ملجلس قضاء وهران عشريني بعام حبسا 
نافذا يتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة والنصب واالحتيال، عقب تورطه 
تسويق  يف  مختصة  إنتاجية  مؤسسسات  ضحيتها  راحت  سرقة  قضايا  يف 
املتهم يف عملية  التواصل االجتماعي. وقد مت توقيف  منتجاتها عير وسائل 
ال  تفوق  املالية  قيمتها  الرياضية واألحذية  األلبسة  سرقة كمية طلبات من 
500مليون سنتيم،عن طريق استدراجه لعون مكلف بالتسويق واملبيعات من 
اجلزائر العاصمة وتعمده يف منح الشركة املرسلة بريدين إلكترونني أحدهما 
التي تعود إلى شهر  القضية  ملكه واألخر لشخص مجهول. وحسب وقائع 
التسويق  مؤسسات  إلحدى  القانوني  املمثل  تقدم  ان  بعد  املنصرم  ديسمبر 
عبر االنترنت. ملصالح األمن بوالية وهران بشكوى تفيد بوقوعهم يف علمية 
باملشتريات  تزويده  منهم  طلب  الذي  املتهم  الشخص  قبل  من  احتيالية 
املذكورة، ومبجرد استالمه للشحنة فر بالكمية إلى وجهة مغايرة دون تسديد 

ثمن البضاعة وثمن التوصيل.

اإلطاحة بعصابة تحترف السطو على المنازل 
ألقت الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني ببلدية عني البية يف والية وهران 
القبض على أفراد شبكة إجرامية متكونة من ثمانية أشخاص حتترف السرقة 
والسطو على املنازل تتراوح اعمارهم ما بني 17 و36 سنة زرعت الرعب والهلع 
الدرك  قيادة  إطار مخطط  العملية يف  البية. وجاءت  يف نفوس مواطني عني 
الوطني بوهران اخلاص مبكافحة اجلرمية لتضع حدا لنشاط الشبكة اإلجرامية 
عملية  أسفرت  حيث  قضائيا،  مسبوقني  أشخاص  ثمانية  من  املتكونة 
أجهزة  منها  املسروقات  من  العديد  استرجاع  عن  املوقوفني  مساكن  تفتيش 
تلفزيون وأجهزة إعالم آلي وحجز معدات تستخدم يف عمليات السطو إضافة 

إلىمركبة كان يستعملها عناصر هذه الشبكة يف أنشطتهم اإلجرامية.

عامان حبسا للصوٍص سطوا على مسكن بالصديقية
سلطت الغرفة اجلزائية ملجلس قضاء وهران عقوبة عامني حبسا نافذا يف 
حق ثالثة أشخاص بتهمة بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد.  ومت 
أثناء عملية سرقة مست مسكن ضحية بحي بالصديقية. توقيف املتهمني 
ب200مليون  قيمتها  تقدر  املجوهرات  من  وكمية  مالي  مبلغ  على  بالسطو 
تاريخ  إلى  القضية  حيثيات  وتعود  وكهرومنزلية.  إلكترونية  سنتيم.وأجهزة 
إليداع  احلضري  األمن  لعناصر  الضحية  تقدم  إثر  على  املنصرم  17فيفري 
شكوى مفادها تعرض مسكنه لسرقة من طرف مجهولني، باشرت على اثرها 
مصالح االمن حتقيقاتها للتوصل للفاعلني حيث مكنت عدسة كاميرا مثبتة 

باحلي. من التعرف على أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم.
امني ب

تعمل عدة ورشات على مستوى مراكز 
لرجام  بلديتي  من  بكل  املهني  التكوين 
تفصيل  على  ايام  منذ  وتيسمسيلت، 
هذه  كمامة،   4500 يفوق  ما  وخياطة 
الرامية  التي جاءت ضمن اجلهود  املبادرة 
كورونا  وباء  تفشي  من  واحلد  الوقاية  الى 
كوفيد 19 املستجد، يف البالد يشرف على 
تنظيمها مجموعة من األساتذة إلى جانب 
املبادرة  تهدف  كما  احلرفيني.  من  عدد 

العاملة  الطبية  الطواقم  افراد  دعم  إلى 
مستلزمات  نقص  ظل  يف  باملستشفيات، 

الوقاية بقطاع الصحة يف الوالية
اليتيم  كافل  جمعية  جهتها  من 
املادة  بتوفير  األخرى  هي  ستساهم 
وتفصيل  خلياطة  القماش،  األولية، 
الوقائية،  املستلزمات  وبعض  الكمامات 
خلياطة  أخرى  ورشات  تدعيم  اجل  من 
الكمامات مبركزي التكوين املهني لبلديتي 

برج بونعامة واألزهرية اللتني من املنتظر ان 
تعمال على إنتاج ازيد من 1400 كمامة 

إضافية 
إشارة  إعطاء  انتظار  يف  ذلك  يأتي 
وخياطة  لتفصيل  مماثلة  ورشة  انطالق 
املهني  التكوين  مبركز  وقاية  بدلة   35
على  توزيعها  اجل  من  عماري،  لبلدية 

مستخدمي قطاع الصحة بتيسمسيلت
ع.تباق

تيسمسيلت
فتح ورشات لخياطة الكمامات وبدالت الوقاية

للتجار  الوطني  التجمع  رئيس  حذر 
اجلملة للمواد الغذائية، لتيزي وزو سمير 
أكياس  على  الطويلة  الطوابير  من  جبار 
احلليب، متهما موزعي احلليب بالتسبب 
فيروس  عدوى  نشر  يسبب  قد  ما  فيها 

“كوفيد 19”. 
موزعي  إن  ذاته  املتحدث  وقال 
بعض  محالت  وجود  يستغلون  احلليب 
على  جتار  بتزويد  ويقومون  مغلقة  التجار 

احلليب  أكياس  بكميات  بهم،  معرفة 
يضعون  حيث  عشر  الثانية  الساعة  على 
محل  أمام  احلليب  أكياس  صناديق 
ما  األخرى،  احملالت  دون  أحيانا  واحد 
هذه  على  التدافع  إلى  املواطنني  يدفع 
الوباء ودعا  املباالة بعدوى  األكياس دون 
التدخل  وزو  تيزي  والية  والي  املتحدث 
توزيع  املعنية يف عمليات  السلطات  وكل 
املفروض  من  كان  التي  احلليب  أكياس 

بيع  جتار  بني  بالعدل  تتم  أن  حسبه، 
الساعة  وعلى  بالتجزئة،  الغذائية  املواد 
السابعة صباحا بدل الثانية صباحا. ورد 
وسائقي  هؤالء  قيام  خلفيات  املتحدث 
شاحنات نقل صناديق أكياس احلليب، 
إلى انتهازهم للظرف وافتقادهم إلى عمال 
بسبب احلجر الصحي، وتكليف عمليات 

النقل والتوزيع لشخص واحد.
احمد - آليان

تيزي وزو
تحذيرات من التوزيع غير العادل للحليب

بومرداس
األمن يقبض على سارق األحذية 

القبض  من  مؤخرا،  ببومرداس،  الثاني  احلضري  األمن  متكنت مصالح 
مداخل  أمام  من  األحذية  لسرقة  كورونا  فيروس  ظروف  استغل  شاب  على 
املنازل. عملية اإلطاحة باملعني متت، حسب بيان لذات املصالح، إثر دورية 
لعناصر األمن، حيث لفت انتباههم شاب مشبوه حامال كيس بالستيكي 
يلوذ بالفرار من مخرج إقامة تعاونية الصخرة السوداء رقم 02 ببومرداس عند 
رؤيته لعناصر الشرطة. لتتم بعدما مالحقته وتوقيفه وحتويله للمصلحة، ثم 
أين  القانونية،  اإلجراءات  اتخاذ جميع  مع  القضية  فتح حتقيق يف مجريات 
وباء  انتشار  ظروف  بذلك  مستغال  السرقة  بعمليات  البيان،  وفق  اعترف، 
فيروس كورونا، لغرض سرقة أحذية الضحايا أمام مداخل منازلهم التي يتم 
تركها كإجراء وقائي خوفا من انتشار الوباء، حيث مت استدعاء الضحايا الذين 
أصروا على املتابعة القضائية، ليتم إجناز ملف جزائي مع تقدميه أمام اجلهات 

القضائية املختصة.
سميرة مزاري

بجاية
الشرطة تشهر سيفها ضد خارقي الحجر الجزئي 
اجلزئي؛  الصحي  احلجر  بجاية،إجراءات  والية  أمن  مصالح  تواصل 
حماية صحة  إطار  يف  املخالفني  حق  يف  صارمة  إجراءات  اتخاذ  من خالل 
وسالمة املواطنني، وتطبيقا للتعليمات الصادرة عن السلطات العليا،بتسخير 
كل اإلمكانيات البشرية واملادية، وتكثيف الدوريات عبر شوارع.قد سجلت 
مبواقيت احلجر  التقيد  بعدم  متعلقة  بجاية عدة مخالفات  امن والية  مصالح 
الصحي اجلزئي منذ دخوله حيز التنفيذ،حيث أحصت خالل الفترة املمتدة 
املراقبة  ونقاط  والراكبة  الراجلة  الدوريات  من 05 إلى 08 أفريل 2020 عبر 
بإقليم إختصاص األمن الوطني مراقبة أكثر من 1141 شخص،على إثرها مت 
إيقاف 345 شخص محل إجراء قضائي ملخالفتهم إجراءات احلجز الصحي 
اجلزئي، كما مت مراقبة أكثر من 922 مركبة،أين مت وضع 29 مركبة يف احملشر، 
أما بخصوص الدراجات النارية املخالفة ملواقيت احلجر الصحي اجلزئي فقد 
مت تسجيل مراقبة 62 دراجة نارية على إثرها مت حتويل 47 دراجة إلى احملشر، 
كما مت تسجيل 12 حالة للتجمع ألكثر من شخصني، و11 حالة لعدم اإللتزام 

مبسافة األمان. 
بـــلقاسم.ج



َتعظيـُم َســالم!

07 السنة 01 - العدد 163 -الثالثاء  20 شعبان  1441  هـ  - 14 افريل 2020م
أخبار السر ايا

خصَّ الجزائريون جنود الجيش األبيض 
بتحية تقدير وشكر لقاء بذلهم أنفسهم 
في سبيل معالجة المصابين بفيروس 
كورونا القاتل. كما أبدى النشطاء عبر 

وسائط التواصل االجتماعي حزنهم الشديد 
عقب هالك عدد من مالئكة الرحمة 

متأثرين بالعدوى من »كوفيد – 16« 
وهم يؤدون مهامهم النبيلة، فارسلوا 
أحر التعازي،  ونشروا صورا توثق 

ساعة دفن الفقيد الدكتور سليم لطرش 
)42 سنة( الطبيب النعالج بمستشفى 

خراطة واحد من ضحايا الجائحة 
العمياء،  بحسب ما نقله البروفيسور 

سليم بن خدة.

قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية 
بشأن فيروس كورونا في الواليات المتحدة 
، الدكتور ديفيد نابارو، أن فيروس كورونا 

)كوفيد19-( »سيطارد الجنس البشري لفترة 
طويلة قادمة«. وأضاف نابارو، »ال نعرف بعد 
إن كان هذا الفيروس سيأتي على شكل موجات 
مثل اإلنفلونزا، ولكن نعتقد أنه سيطارد الجنس 
البشري لفترة طويلة من الزمن حتى يكون لدينا 

جميعا لقاح يحمينا منه«.
وأوضح أنه »ستكون هناك موجات تفشي صغيرة 
تأتي على نحو متقطع وستخترق دفاعاتنا. لذا، 

فالمفتاح لهذا الفيروس بالتحديد هو أن يكون لدى 
كل مجتمع نوع ما من الدرع الدفاعي يمكنه من 
رصد الحاالت فور ظهورها وعزلها ووقف تطور 

التفشي«.

 يبدو أن الكاتب واإلعالمي عبد العزيز بوباكير 
يستذكر في زمن كورونا الزمن الجميل، وما حواه 
من  رجال ونساء السينما والمسرح، حيث كتب 
في منشور له على الفايسبوك في إطار السلسلة 

الثقافية التي أطلقها »هؤالء عرفتهم«: »أدى رشيد 
فارس أدوارا إلى جانب كبار السنيما والمسرح 
الجزائريين، مثل سيد أحمد أقومي وصونيا، 
في السنيما كان للفقيد مشاركات عديدة منها 

»موريتوري« لعكاشة تويتة و«تي آنيا« )شاي 
آنيا( لسعيد ولد خليفة و«الكالنديستان« لبن عمار 
بختي و«وراء المرآة« لنادية شرابي. وكان آخر 
ظهور لرشيد فارس في فيلم مصطفى بن بولعيد 
ألحمد راشدي إلى جانب حسان كشاش وسليمان 
بن عيسى شاهدته يدافع عن مجاهد أراد أشخاص 
إهانته كما لم يفعل غيره. رحل بسكتة قلبية. وكان 

طيب القلب.«

وفًقا للتقرير الذي نشرته مجلة »نيو إنجالند جورنال 
أوف ميديسين« الطبية، فإن الدواء التجريبي الذي 
طرحته شركة »غلياد ساينسز« األمريكية للمرضى 
الذين يعانون من عدوى »كوفيد 19« أظهر نتائج 

واعدة في اختباراته المبكرة، ما يرفع األمال باالقتراب 
من العالج األول الخاص بفيروس كورونا المستجد.

أقدم عروسان على إلغاء  حفل زفافهما، 
وقررا إنفاق مصاريف العرس في شراء 
مواد غذائية،  بغية توزيعها على الفقراء 
والمحتاجين تضامنا منهما مع الفئة الهشة 
عقب تفشي وباء كورونا. يذكر أن الفعل 
الذي أقدم عليه الزوجان كان محل ثناء 
وإشادة،  عبر عنهما الفقراء بالكثير من 

الدعاء الصالح لهما،  بموفور الصحة والعافية 
والذرية الصالحة. في مقابل هذا، كشفت خطوة 
العروسين عن مدى اإلسراف والتبذير اللذين 

يعمان حفالت الزفاف.

كـــورونا يصـــنع  الظــــل

العصابُة شرٌّ من الجائحِة

بعيــوِن ُبوباكيـــرِزيـجٌة ُمبـارَكة

-لفت الكاتب األستاذ الدكتور سعيد بوطاجين 
انتباه متابعيه عبر صفحته فايسبوك إلى أن ما 
تشهده الجزائر من تفٍش لوباء »كوفيد – 19« 
يعُد ثانويا إذا ما قورَن بالجائحة األولى التي ُبليت 
بها الجزائر؛ إذ قال إن »االجائحة الحقيقية هي 

ما راهن عليه بوتفليقة وعصابته لتهجير األدمغة 
وإذالل العقل وتهميش الثقافة والجامعة لتدمير 

الجزائر«.

بـــريٌق أمـــل!
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استغاثوا المسؤولين بسبب نقص وسائل الوقاية

َمرضى الُقصوِر الَكلِوي باألغواط 
يخشوَن العدوى بـ »كوفيد – 19«

نورين عبدالقادر

وأفاد بعض املصابني بهذا الداء يعانون كذلك من أمراض 
مزمنة تسببت يف نقص املناعة لديهم وأصبحوا يخشون على 
أنفسهم من تعرضهم لفيروس كورونا الذي قد يفتك بحياتهم 

يف ظل غياب وسائل الوقاية.
وكشف أحد الذين يعاجلون بوحدة تصفية الدم بآفلو التي 
أن  دوريا  دمهم  بتصفية  يقومون  مريضا   90 حوالي  تستقبل 
ما  عملهم  عقود  إنهاء  بعد  نظافة  عمال  على  التتوفر  الوحدة 
عدا عامل واحد، وعدم توفير وسائل التعقيم والتطهير وأحيانا 
املرضى  وحرمان  أعضاءه  لغسل  املاء  حتى  املريض  اليجد 
األمر  به  وصل  أنه  املتحدث  ذات  وأضاف  الكمامات،  من 
 3030 بالرقم  واالتصال  26مارس  يوم  الطعام  عن  لإلضراب 
فتم إرسال منظفات للوحدة وبعد ذلك قام رئيس الدائرة بزيارته 
الغابات بتعقيمه  فوجده نظيفا، ثم قام شباب متطوع وأعوان 
وتنظيفه ولكن منذ ذلك التاريخ بقيت الوضع على حاله يعاني 
أية  الوقاية وحياتهم مهددة يف  املرضى من غياب وسائل  فيه 

حلظة. 

أطلق مرضى القصور الكلوي باألغواط، ممن يتابعون عالجهم بوحدات تصفية الدم، صرخة استغاثة للمسؤولين للتكفل بهم 
وحمايتهم من خطر العدوى بوباء فيروس كورونا. 

أدرار 
كارثة إيكولوجية تهدد سكان حي 

النبعة  الشرقية
يشتكي سكان حي النبعة الشرقية التابع لبلدية بودة جنوب والية أدرار 
من إقصاء حيهم من االستفادة من ربط منازلهم بشبكة الصرف الصحي 
ببلدية  أحياء  عدة  به  استفادت  التي  املشروع  بهذا  مااستبشروا  بعد  وهذا 
املشروع منازلهم  املذكورة إالأن أحالمهم تبخرت بعد ما استثنى صاحب 
بحجة أن القناة الرئيسية القدمية مستواها مرتفع عن حيهم. يف انتظار إيحاد 
حل لهم أو تغيير مقر القناة حتى يتسنى لهم الربط بهذه الشبكة. إال أنهم 
بعد مدة تفاجؤوا ببداية ربط بعض املنازل يف حيهم بالقناة الرئيسية القدمية 
املقاول  باعتبار  أدرار  لوالية  الري  مديرية  إقدام  يف  استغرابهم  ماأثار  وهذا 
املكلف باملشروع من طرفها على هذه اخلطوة فضال على علمها بهذه الطريقة 
غير صاحلة لتمكينهم من احلصول على هذه اخلدمة.كما حملوها مسؤولية 
ما سيحصل من كوارث الحقا إذا أصروا على إكمال املشروع. وأمام هذا 
العاجل  التدخل  بضرورة  بهلول  العربي  أدرار  والي  السكان  يناشد  الوضع 
إلعادة األمور إلى نصابها وعدم ربط منازلهم بالصرف الصحي إال بعد إجناز 
قناة أخرى يكون مستواها منخفض عن حيهم وبذلك جتنبهم االنسدادات 

ومشاكل أخرى. 
عبد اهلل مجبري

سكان قصور تيمي يشكون انتشار الحشرات 
يشتكي سكان قصور بلدية تيمي جنوب أدرار على غرار كوسام وبوزان وأوالد 
عروسة وكذا مهدية وأوالد بوحفص وقصر بربع وأوقدمي من انتشار واسع حلشرة 
ارتفاعا محسوسا يف  أدرار  التي تشهد فيها والية  البعوض وخصوصا هذه األيام 
درجة احلرارة األمر الذي نغص على سكان هذه املناطق حياتهم منهم األطفال 
الصغار الذين اليتحملون قرصاته يف الليل. هذا وقد حمل سكان هذه األحياء 
عدم  إلى  حسبهم  راجع  إلنه  االنتشار  هذا  مسؤولية  أدرار  لوالية  البيئة  مديرية 
الصرف  لقناة  الرئيسي  املصب  يف  التبويض  فترة  أثناء  احلشرات  هذه  مكافحة 
التي عبارة عن مستنقعات  لها  املناسبة  البيئة  الصحي مما جعلها تتكاثر يف هذه 
من املياه اجلارية امللوثة. وأمام هذا الوضع يناشد سكان السلطات املعنية واملديرية 
الوصية بضرورة التدخل للقضاء على هذه احلشرة التي باتت مصدر قلقا وإزعاج 
للساكنة وخصوصا وهذه األيام التي إجراءات احلجر املنزلي بسبب تفشي فيروس 

كورونا مايتطلب توفير األجواء اخلاصة باحلجر.
عبد اهلل مجبري

االغواط 
توزيع 50 ألف خبزة على العائالت الفقيرة

متطوع  شباب  وزع   « فقراؤنا  اليجوع  حتى  اليد  يف  اليد  شعار  »حتت 
اإلرشاد  وجمعية  واإلنساني  اخليري  للعمل  البركة  جمعية  مع  بالتنسيق 
الفقراء واأليتام واملعوزين والذين  50 ألف خبزة على  واالصالح أكثر من 
النشيطني يف  توقفوا عن العمل بسبب وباء فيروس كورونا، وحسب أحد 
هذه املبادرة أن املشروع سببه العثور على أحد األشخاص املعوزين يبحث 
عن خبز لعائلته من طرف بعض الشباب ففكروا يف إطالق هذه املبادرة ثم مت 
تعميمها على مستوى بعض بلديات الوالية ثم بدأ املشروع يكبر حيث يتم 
توزيع أكثر من 3500 خبزة يوميا إذ فاقت الكمية املوزعة خالل أسبوعني 
50ألف خبزة من تبرعات احملسنني وأصحاب املخابز واحملالت، والعمملية 

الزالت متواصلة وتتوسع يوميا عبر األحياء واملدن. 

..و توزيع 250 قفة على المتعّففين 
من جهته بادر املكتب الوالئي جلمعية البركة للعمل اخليري واإلنساني 
والفقراء  املعوزين  على  الغذائية  املواد  من  قفة   250 توزيع  إلى  باألغواط 
واألرامل منها 200 قفة مبقر الوالية و50 قفة ببلدية آفلو، وتدخل املبادرة 
لسكان  قفة  10أالف  منها  قفة  20ألف  جلمع  للجمعية  وطني  مشروع  يف 
غزة و10 أالف قفة توزع عبر واليات الوطن ملواجهة األوضاع االجتماعية 

االستثنائية ملخلفات وباء فيروس كورونا. 
نورين عبدالقادر

تمنراست
وباء كورونا يعزز روح التضامن والتآزر

يف خضم أزمة كورونا التي تعصف 
الراهن ظهرت  الوقت  برمته يف  بالعالم 
من  عززت  فقد  إيجابية،  جوانب  ثمة 
أفراد  بني  والتضامن  املسؤولية  روح 
بوالية  واجلمعيات  املدني  املجتمع 
قام  حيث  الشباب  خاصة  متنراست 
تعقيم  منها  مبادرات،  بعدة  هؤالء 

وتطهير الشوارع بإمكانياتهم اخلاصة.
الشباب دورا  من  مجموعة  يلعب 
بخطر  التحسيس  عمليات  يف  أساسيا 
وعبر  الوالية  شوارع  عبر  كورونا  وباء 
صفحات التواصل اإلجتماعيباالضافة 
التطهير  حمالت  يف  إنخراطها  الى 
بلديات  كل  شملت  والتي  والتعقيم 
غذائية  مواد  توزيع  وكذا  الوالية، 
بسيط  دخل  متتلك  التي  للعائالت 
اجلمعية  كعادتها  الدخل  عدميوا  أو 

بتمنراست قامت  اليتيم  نور  اخليرية 
التي  الظروف  ظل  يف  إنسانية  مببادرة 
كورونا  فيروس  بسبب  بالدنا  تعيشها 
مست جميع األحياء حيث اكد السيد 
مت  انه  اجلمعية  رئيس  رمضان  شينون 
توزيع يف خضم هذه األزمة 120 إعانة 
للعائالت  دج  أآلف  خمسة  مبلغ  مالية 
املعوزة كما مت توزيع 40 طن مادة الفرينة 
حتوي  قفة   280 توزيع  يف  واالنطالقة 
سميد وزيت 5ل سكر وأرز واقتناء 100 
شكارة سميد لتوزع االيام القادمة توزيع 
املهاجرين  لفائدة  محمولة  100وجبة 
من  متنراست  بوالية  يتواجدون  الذين 
احلجر  فرض  وقد  واألن  العمل  اجل 
املنزلي اجلزئي أصبح هؤالء بدون عمل 
وبدون مأكل كم مت توزيع كفاالت شهرية 
مسبقة لفائدة االيتاممؤكدا جلريدة اخبار 

والتضامني  اخليري  العمل  أن  الوطن 
جلمعية نور اليتيم متواصل طيلة األيام 
البالد  بها  متر  التي  األزمة  هذه  يف ظل 
إلى  اخلير  وفاعلي  املواطنني  دعى  كما 
إلى  الوصول  أجل  من  املساعدة  تقدمي 
املعوزين  املواطنني  من  ممكن  عدد  أكبر 
الذين  واألرامل  واليتامى  والفقراء 

يعانون يف صمت. 
يف  ستنظم  اجلمعية  أن  واضاف 
محملة  تضامنية  قافلة  املقبلة  األيام 
ذات  الغذائية  املواد  من  باملساعدات 
السميد  مثل  الواسع  اإلستهالك 
من  لبلديات  ستتجه  والتي  والزيت 
املعوزين  السكان  ومؤازرة  مساندة  أجل 
احلجر  رهن  املوجودة  البلديات  هذه  يف 

اجلزئي بسبب تفشي جائحة كورونا. 
احمد كرزيكة

اليزي
استالم مشاريع هامة بجانت قبل نهاية السنة

اجلارية  السنة  نهاية  قبل  سيتم   
بالوالية املنتدبة جانت استالم العديد من 
املشاريع املهيكلة خاصة يف قطاع األشغال 
يف  تساهم  أن  شانها  من  والتي  العمومية 
ودفع  نائية  مناطق  عدة  على  العزلة  فك 
عجلة التنمية وتدارك التأخر الذي تعرفه 
انبغبغ  املدينة  اطراف  أحياء  غرار  على 
مساهمتها  إلى  إضافة  وتاجنتورت  وافري 
يف تغير الوجه اجلمالي للمدينة السياحية 

حسب ما أفاد به مصدرل أخبار الوطن.
 وكما أوضح املصدر أن مشروع اجناز 
املدينة  ضفتي  بني  تربط  جسور  ثالث 
بجسر  األمر  ويتعلق  والشرقية  الغربية 
والتي  ايفري  وجسر  ابغبغواجاهيل  اين 
 280 يقارب  مالي  غالف  لها  خصص 
نسب  األشغال  بها  بلغت  والتي  مليار 
متقدمة وتعرف وتيرة متسارعة ومن شانها 
أن تفك العزلة عن القرى واملداشر وتسهل 

تنقل املتمدرسني بعد معاناة طويلة والتي 
وصعوبة  الطرق  اهتراء  من  تعاني  كانت 
منطقة  بها  تعرف  التي  التضاريس 
أوديتها  سيالن  بني  التاسيلينازجرما 
وفيضاناتها واملسالك اجلبلية الوعرة وكما 
انه سيتم إنهاء لشغال الطريق املزدوج من 
افري إلى غاية وسط املدينة والذي بلغت 

به نسبة األشغال 70 باملائة. 
شبكة  تدعيم  مت  السياق  ذات  ويف   
ان  طريق  اجناز  مبشروع  باملقاطعة  الطرق 
كلم   09 مسافة  على  جتنتورت  بغبغ. 
والطريق أالجتنابيتجنتورت يف اجتاه مفترق 
والذي  احلدودية  الكوم  تني  طريق  الطرق 
النائية  املناطق  هذه  عن  العزلة  سيفك 
التي عانت لسنوات عديدة باإلضافة إلى 
مشروع قرية تورست على مسافة 40 كلم 
وقرية اهدجيرن ببلدية برج احلواس وكما 
انطالق  من  التاسيلي  عروس  استفادة 

تيسكا  مطار  اجتاه  املزدوج  الطريق  مشروع 
الدولي على مسافة 30 كلم والذي يعرف 
خاصة  السنة  اشهر  طوال  واسعة  حركية 

أثناء املوسم السياحي. 
من  واحد  الطرقات  شبكة  وباعتبار   
بلوغ  نحوى  األساسية  احملطات  أهم  بني 
تزيد  شانها  من  والتي  املستدامة  التنمية 
محبي  خاصة  املناطق  لهذه  اجلاذبية  من 
الصحراوية من جهة ومن جهة  السياحة 
اخرى تشكل ظاهرة زحف الرمال ومجاري 
الطرقات  لشبكة  حقيقيا  تهديدا  األودية 
خاصة يف الشطر الرابط مابني برج احلواس 
جانت والذي يستوجب تسخير إمكانيات 
الشريان  باعتباره  لصيانتها  هامة  مادية 
الذي متر من خالله سلسلة من النشاطات 
التجارية واالقتصادية وخاصة من اجلانب 

السياحي . 
براهيم مالك
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سهام  عاشور
يعتبر مرضى السرطان األكثر عرضة لإلصابة 
بيولوجية  أسباب  لعدة  وهذا  املستجد  بالفيروس 
وبيئية غير ان اهم األسباب التي تؤدي باملصاب 
من  اكثر  بالفيروس  لإلصابة  معرض  بالسرطان 
ذاتيا  كان  سواء  مناعته  تثبيط  هو  أخرى  فئة  أي 
بالسرطان  للمصاب  املعطاة  العالجات  بسبب  او 
االدوية  او  املناعية  او  الكيميائية  العالجات  مثل 
حتى  او  االشعاعي  للعالج  املوجهة  او  الفموية 
والتي  العظمي  النخاع  لزراعة  يخضعون  الذين 
غير  ويصبح  ينهار  اجلسم  مناعة  جهاز  من  جتعل 
قادر عن الدفاع ضد االمراض االمر الذي يجعل 
اإلصابة  اعراض  عليهم  تظهر  السرطان  مرضى 
خطورة  واكثر  وشديدة  عالية  بدرجة  بالفيروس 
مراحل  الى  حالتهم  تطور  واحتمالية  الباقي  من 
اتباع  يلزم  ما  االخرين  املرضى  من  اعلى  حرجة 
طرق وقائية شديدة ومراقبة طبية عالية غير ان مثل 
هاته األمور وهاته الرعاية لم جند لها ملمسا واضحا 
بوالية جيجل فمرضى السرطان مثلهم مثل باقي 
املواطنني كلهم سواسية والرعاية الصحية الالزمة 
خاصة  وقائية  سبل  انعدام  ظل  يف  منعدمة  شبه 

بهم يف الوالية

 َمرضى الّداء الَخِبيث.. معاناٌة مزدوَجة!
جيجل  بوالية  السرطان  مرضى  جل  يعاني 
الطبية  بالتحاليل  اخلاصة  الطبية  املخابر  غلق  من 
امام املرضى يف مثل هاته الظروف الصعبة حيث 
مختبراتهم  غلق  الى  الطبية  املخابر  أصحاب  جلا 
امام املرضى من اجل احتواء ازمة انتشار الفيروس 
االمر الدي عطل اجراء مرضى السرطان لتحاليل 
طبية دورية من اجل اجراء املراقبة الطبية لهم يف 
موعدها الدوري هدا االجراء عمق من ازمة ومعاناة 
مرضى السرطان خاصة يف ظل غياب وجود مخبر 
حكومي يتكفل بالتحاليل اخلاصة بهدا النوع من 
املرض من جهة أخرى يواصل األطباء املختصني 
متحججني  املرضى  امام  عياداتهم  غلق  اخلواص 
بانعدام سبل وأدوات الوقاية وعجز مديرية الصحة 
السرطان  ومرضى  املرضى  جعل  ما  توفيرها  عن 
خاصة يعيشون حتت ضغط رهيب ويكابدون املهم 

حتت مسمى ضحايا احتواء الكورونا

  الوساِئُل واإلمكاَنات.. نقٌص وانِعدام! 
عرفتها  التي  الوقاية  وسائل  نقص  ظل  يف 
والتي  الصحية  باملؤسسات  خاصة  جيجل  والية 
االحتجاج  الى  واطقمها  عمالها  من  العديد  جلا 
وبعد  توفيرها  يف  الصحة  مسؤولي  استهانة  على 
بوالية  الصيدليات  مختلف  تشهدها  التي  الندرة 
جيجل والتي مست املطهرات والكمامات الوقائية 
البحث  عملية  يواصلون  السرطان  مرضى  مازال 
وقايتهم  اجل  من  منهم  لكل  واحدة  كمامة  عن 
أي طارئ  عليه يف حالة  املرغمني  اثناء خروجهم 
هاته  ان  غير  الطبية  للمراقبة  توجههم  عند  او 
احملاولة باءت بالفشل لدى العديد منهم ما كرس 

لديهم نظرية احمي نفسك بنفسك مبا ان مديرية 
الصحة عجزت عن حمايتك وهذا ما قام به افراد 
عائالت مرضى السرطان حيث اتبعوا سبل وقائية 
خاصة كل بحسب امكانياتهم هاته الطرق الوقائية 
والتي طبقت اكثر مع أطفال السرطان حيث اكد 
بسرطان  املصابة  ياسمني  الطفلة  والد  محمد  لنا 
من  البنته  كمامة  توفير  يف  فشله  بعد  انه  الدم 
الى خياطة  التوجه ملستشفى جيجل اضطر  اجل 
الزيارة  اثناء  ارتداءها  اجل  من  قماش  من  كمامة 
انها  ياسمني  والدة  لنا  اكدت  أخرى  جهة  من 
اتخذت نظام وقائي صارم من اجل حماية ابنتها 
سواء من حيث سبل التطهير والنظافة او حتى منط 
الغداء حيث قامت بتقليل السكريات واللحوم يف 
غداءها كما اكدت لنا ان تقاعس مسؤولي الصحة 
اخلوف  تواجه  جعلها  السرطان  مرضى  حماية  يف 
وللمرة الثانية بعد خبر إصابة ابنتها بالسرطان فقط 

من اجل حماية ابنتها مرة أخرى

 نداءاٌت للتَّبرِع بالّدم..استغاثة!
بوالية  حالة  اول  وتسجيل  الفيروس  بانتشار 
من  املتبرعني  قلوب  لدى  اخلوف  ساد  جيجل 
املصالح  كل  فقاطعوا  بالفيروس  اإلصابة  مغبة 
جيجل  مستشفى  واصبح  بالوالية  االستشفائية 
االنقطاع  هدا  الزائرين  وحتى  املرضى  من  فارغا 
مسى أيضا مركز حقن الدم باملستشفى والذي كان 
عمليات  اجل  من  للمواطنني  كبيرا  توافد  يشهد 
باملستشفى  الدم  لبنك  الدم  بالدم ومنحهم  التبرع 
توفير  ما جعل املستشفى يعرف عجزا حقيقيا يف 
احلرجة  واحلاالت  السرطان  الدماء ملرضى  أكياس 
هدا النقص سيعرض حياة الكثيرين من املصابني 
بالسرطان الى مخاطر حقيقية ومضاعفات هم يف 
ما جعل مدير  وهذا  ترهن حياتهم  قد  غنى عنها 
بجيجل  يحي  بن  الصديق  محمد  مستشفى 
يطالب يف اعالن رسمي من كل املواطنني التقرب 
اجل  من  بدمائهم  والتبرع  الدم  حقن  مركز  من 
لهذا  االستجابة  ان  غير  الكثيرين  حياة  انقاض 

النداء لم يكن باملستوى املطلوب

بية.. إلى إشعاٍر آَخر   المراقبُة الطِّ
اخد  اجل  من  عام  النصف  قرابة  انتظار  بعد 
عالج اليود املعالج لسرطان الغدة الدرقية تفاجأت 
ان موعدي اجل بسبب انتشار الفيروس وضاعت 
حسيبة  لنا  به  ما صرحت  هذا  جديد  من  آمالي 
بالوالية  الدرقية  الغدة  بسرطان  املصابات  احدى 
بالوالية  املرضى  العديد من  والتي خلصت معاناة 
والذين يلجؤون الى املستشفيات الكبرى من اجل 
وجود  ومع  واالشعاعي  الكيماوي  حصص  اخد 
تعقيدات وعوائق كثيرة بهاتة املستشفيات خاصة 
كوري- ماري  –بيار  السرطان  امراض  مصلحة 
مسؤوليه  اصبح  والذي  باشا  مصطفى  مبستشفى 
يطالبون بإلزامية تقدمي بطاقة التعريف كدليل على 
مايجعل  العاصمة  اجلزائر  داخل  اإلقامة  مكان 
الفيروس  انتشار  ان  غير  كثيرا  متأخرة  مواعيدهم 

بوالية  السرطان  مرضى  معاناة  من  فقم  باجلزائر 
جيجل ففي ظل عجز مركز السرطان بالوالية عن 
توفير مختصني وعالجات ماجعل املرضى يبحثون 
تأجيل  ان  غير  أخرى  مستشفيات  يف  ذلك  عن 
من  زاد  اخد عالجاتهم  أخرى يف  مرة  مواعيدهم 
تأزم حالتهم الصحية والنفسية فاصبحوا يحاربون 

على جبهتني.

عُم النَّفسُي..غاِئب!   الدَّ
ندرك جميعا ان السرطان ليس مرضا جسديا 
من  فكان  كذلك  نفسي  مرض  ولكنه  فحسب 
مع  التعامل  على  العائالت  مساعدة  الضروري 
التجربة املضنية وان تكون احدى األولويات  هذه 
وكدا  العائالت  لدى  واملوارد  الوقت  قلة  ان  غير 
من  جيجل  مستشفى  يف  النفسي  الدعم  غياب 
جعل  ونفسيني  اجتماعيني  اخصائيني  جانب 
هاته  يف  خاصة  نفسيا  يعانون  السرطان  مرضى 
املرحلة احلساسة والتي اصبح فيها الكورونا يهدد 
حياتهم والذين اصبحوا يتمنون وجود مصادر دعم 
تساعدهم على التعامل مع الضغوط اجلديدة التي 
محتاجني  انهم  خاصة  الفيروس  بفعل  يعيشونها 
رفقة  واحد  كفريق  اجتماعيني  اخصائيني 
التي  واخلوف  والصدمة  االجهاد  الن  عائالتهم 
يعاني منها املرضى يف هاته الفترة ستؤثر سلبا على 
وجسدية  صحية  مشكالت  حتدث  وقد  صحتهم 
مسار  ماسيعرقل  وهدا  عصبية  وحتى  ونفسية 

العالج وإمكانية الشفاء

 
ة!  مركُز الّسرطاِن.. معاناٌة مستمرَّ

يعانون  بجيجل  السرطان  مرضى  مازال 
األمرين بسبب غياب سبل العالج من هذا املرض 
اخلبيث حيث تتوفر الوالية على مركز واحد لعالج 
السرطان مبستشفى محمد الصديق بن يحي بطاقة 
والذي  املركز  هذا  فقط  مرضى  لعشرة  استيعاب 
الوحيد  املركز  باعتباره  الوالية  بلديات  يغطي كل 
بها مازال يحقق العجز يف تلبية متطلبات العالج 
مراكز  اغلب  رفضت  التي  الوقت  ففي  األساسية 
الكبرى  اجلامعية  باملستشفيات  السرطان  عالج 
استقبال مرضى السرطان ومواصلة عمليات العالج 
االشعة  وعالجات  الكيماوية  العالجات  واخد 
بجيجل  السرطان  مرضى  يوميات  ماارق  وهذا 
والدين اصبحوا يتخبطون يف االمهم وسط غياب 
الهم  يفتقر  والذي  الوالئي  باملركز  صحي  تكفل 
منها  خاصة  االدوية  يف  ندرة  ويعرف  العالجات 
املسكنات والتي اصبح املريض يبحث عنها بطرقه 
اخلاصة من اجل توفيرها وتقدميها للمصالح الطبية 
باملركز الوالئي من اجل إعطائه العالج االزم عدم 
عامل  بجيجل  السرطان  بامراض  املختصني  توفر 
جيجل  والية  مرضى  ملعاناة  أخرى  وصورة  اخر 
باقي  فبعد جلوئهم ملختصني يف  الكورونا  زمن  يف 
الكورونا جدارا مانعا  الواليات واملستشفيات كان 
املواعيد  فأجلت  معاجليهم  وبني  بينهم  للتواصل 
تزايد  مع  تتزايد  السرطان  مرضى  معاناة  وبقيت 

انتشار الفيروس.

نقص اإلمكانات يرهُن استمراَر جلساِت العالج 

رطاِن بجيجل ُيصارعوَن الَبالِء والوَباء! َمرضى السَّ

قُيِد بإجراءاِت الَحجِر  رطاِن يخضُع للعالج، َيحرُص محمد على التَّ ِمثُله مثَل أيِّ مريٍض بالسَّ
ي قد تكوُن ُمضاعفاُته أكثَر  حي خوًفا من التقاِط الَعدوى بفيروِس ُكورونا، الذِّ الصِّ

عيفة أمثاَلُه. محمٌد واحٌد من بيِن مئاِت الُمصابيَن بالمرِض  خطورٍة على ذوِي المناعِة الضَّ
ين ُيواجهوَن الموَت وجًها لوجٍه، في ِظل ُنقص إمكاناِت ُمواصلِة العالِج  الَخبيِث الذِّ

بالُمستشفياِت خوًفا من الَعدوى بـ »كوفيد – 19« وأموٍر أخرى كثيرة!

بيُة مؤّجلٌة إلى إشعاٍر أَخر 	  الُمراقبة الطِّ
 نقٌص فاِدٌح في األدوّيِة 	
ِم 	  نداءاُت اسِتغاثٍة للّتبرِع بالدَّ
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مدافع بايرن ميونخ.. لوكاس هيرنانديز: 

 استكمال دوري األبطال مستحيل!
القسم الرياضي

مدافع  هيرنانديز  لوكاس  الفرنسي  أكد 
منافسات  استكمال  صعوبة  ميونخ  بايرن 
فترة  بعد  املوسم،  هذا  أوروبا  أبطال  دوري 
فيروس  تفشي  أزمة  سببتها  التي  التوقف 

كورونا املستجد.
»ليكيب«  لصحيفة  تصريحات   وخالل 
من  »سيكون  هيرنانديز:  قال  الفرنسية، 
املسابقات،  كافة  من  االنتهاء  الصعب 
من  لالنتهاء  اجلميع  فيه  يسعى  وقت  يف 
الدوريات«. وأضاف: »دوري األبطال متعلق 
ومن  كورونا،  بفيروس  املتأثرة  البلدان  بكافة 
الصعب إخراج كل هؤالء من احلظر، ليكونوا 
أملانيا،  بني  الفرق  وتتنقل  مماثلة  حالة  يف 
إيطاليا، إسبانيا، إجنلترا أو فرنسا«. وأكمل: 
من  أنه  أعتقد  واقعيني،  نكون  أن  »يجب 
املستحيل إنهاء دوري األبطال يف ظل الوضع 
إنهاء  اجلميع  تفضيل  مع  خاصة  الراهن، 

الدوريات احمللية«.
للتدريبات  البافاري  العبو  وعاد 

خطوة  ضمن  املاضي،  األسبوع  اجلماعية، 
لفرق البوندسليغا، متهيًدا الستكمال املوسم 

يف ماي املقبل.
القواعد  إلى  الفرنسي  الدولي   وأشار 
الصارمة يف املران، حيث قال: »نحن نتدرب 
منها  وكل  منفصلة،  مجموعات   4 ضمن 
»التدريبات  وأردف:  باألخرى«.  تلتقي  ال 

االتصال  لتجنب  مختلفة،  أوقات  يف  تكون 
فيما بيننا.. مت ترتيب غرفة املالبس بشكل 

مختلف، كما أننا ال نتشارك امللعب ذاته«.
وختم هيرنانديز: »ننتهي من التدريبات 
منازلنا  إلى  سريًعا  ونعود  قصيرة،  فترة  بعد 
هذه  هناك..  الطعام  وتناول  لالستحمام 

طريقة إلعادة تشغيل املاكينة مرة أخرى«.

إنتر ُيعقِّد صفقة الوتارو وبرشلونة
صحفي،  تقرير  أكد 
ميالن  إنتر  نادي  أن 
عرًضا  رفض  اإليطالي، 
ضخًما من نظيره برشلونة، 
للتعاقد مع الوتارو مارتينيز 
يف  النيراتزوري،  مهاجم 
الصيفية  االنتقاالت  فترة 

املقبلة.
من   3 عرض  برشلونة  فإن  »سبورت«،  وبحسب صحيفة 
وهم  الطرفني،  بني  األولى  املفاوضات  يف  اإلنتر  على  العبيه 
أجل  من  راكيتيتش،  وإيفان  فيربو  وجونيور  سيميدو  نيلسون 

دمجهم يف عملية التعاقد مع الوتارو مارتينيز.
واصل  حيث  ناجحة،  تكن  لم  املفاوضات  أن  وأضافت 
إنتر طلب احلصول على 111 مليون أورو، قيمة الشرط اجلزائي 
املدير  أنطونيو كونتي،  أن  الصحيفة  ولفتت  الالعب.  يف عقد 
الثالثي ملشروعه اجلديد،  للنيراتزوري، غير مهتم بضم  الفني 
بالرغم من أنه سيكون منفتحا على استقطاب العبني آخرين 
من برشلونة. وختمت أنه يف برشلونة يصرون على أن العملية 
لن تكون ممكنة، إال إذا مت تضمني بعض الالعبني خلفض سعر 
فيدال،  أرتورو  يكون  قد  هؤالء  أحد  أن  إلى  مشيرة  الالعب، 

والذي يعد هدًفا لإلنتر.

إدارة »البلوغرانا« ترفض 
التخلي عن آرثر ميلو  

كشف تقرير صحفي كتالوني، موقف برشلونة من مستقبل 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  ميلو،  آرثر  البرازيلي،  جنمه 
برشلونة  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  صحيفة  املقبلة.وبحسب 
يتوقع وصول عروض لالعبه، بعد نهاية املوسم اجلاري، لكنه 
لن يوافق على بيعه. وأكدت أن النادي الكتالوني سيرد على 
كل العروض بـ«ال«، حيث يعتبر آرثر من العناصر التي ال غنى 
أشارت  قد  سابقة،  صحفية  تقارير  وكانت  الفريق.  يف  عنها 
إلى احتمالية طلب إنتر ميالن تضمني ميلو، يف صفقة انتقال 
العبه الوتارو مارتينيز إلى برشلونة. وتردد أيًضا أن باريس سان 
يف  البرازيلي،  النجم  خدمات  على  باحلصول  مهتم  جيرمان، 

إطار سعيه لتدعيم وسط ملعبه.
وأكدت »موندو ديبورتيفو« أن ميلو، الذي انتقل لبرشلونة 
يف صيف 2018 مقابل 30 مليون أورو، تلقى عروًضا سابقة من 
الدوري الفرنسي واإلجنليزي، كما أن ريال مدريد حاول ضمه، 

لكن متأخًرا.

دورتموند يستقر على بديل غادون سانشو 
 استقر بوروسيا دورمتوند على البديل 
احملتمل  الرحيل  لتعويض  األنسب، 
سانشو،  غادون  اإلجنليزي،  لنجمه 
املقبل، خاصة  الصيفي  امليركاتو  خالل 
يونايتد  مانشستر  من  اهتمام  ظل  يف 

وتشيلسي وليفربول وسان جيرمان.
األملانية،  »بيلد«  صحيفة  وبحسب 
يف  سانشو  خلالفة  األقرب  االسم  فإن 

دورمتوند هو فيران توريس، جناح فالنسيا ومنتخب إسبانيا حتت 21 
عاًما. وميتد عقد توريس مع فالنسيا حتى صيف 2021، كما يحتوي 
على شرط جزائي بقيمة 100 مليون أورو، وهو الرقم الذي لن يدفعه 
دورمتوند، حيث يستعد لتقدمي عرًضا بقيمة 40 مليونا فقط، لضم 

الالعب الصيف املقبل.
الكبرى،  العديد من األندية  أن  تقارير صحفية مؤخرا  وذكرت 
وبرشلونة  مدريد  ريال  مثل  توريس،  فيران  لضم  أيضا  تسعى 

ويوفنتوس.

العبو آرسنال يتجهون لرفض مقترح 
تخفيض األجور

املقترح  لرفض  آرسنال  العبو  يتجه 
الذي تقدم به النادي، من أجل تخفيض 
أجورهم بنسبة  12,5باملائة، يف ظل تفشي 
فيروس كورونا املستجد. ويأتي ذلك بعدما 
لتخفيض  خطة  املدفعجية  إدارة  وضعت 

أجور الالعبني ملدة عام، حال لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا 
 12,5 بنسبة  األجور  تخفيض  هو  اإلدارة  مقترح  وكان  املقبل.  املوسم 
باملائة ملدة 12 شهًرا، من أفريل 2020 وحتى مارس 2021، على أن 
يحصل الالعبون على األجر يف األسبوع األخير من كل شهر، فيما 
يستعيد الالعبون أجرهم بالكامل حال تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا. 
أما إذا فشل الفريق يف التأهل لدوري األبطال، فلن يستعيد الالعبون 
باقي أجرهم، ويف حال تأهل آرسنال للدوري األوروبي، يتم تخفيض 
7,5 باملائة فقط من أجور الالعبني. أما يف حال عدم إكمال املوسم، 
أو لم يحصل آرسنال على أمواله بالكامل من حقوق البث، فسيطلبون 
اتفق  »ميرور«  صحيفة  وبحسب  أخرى.  حلول  إيجاد  الالعبني  من 
العبو آرسنال على رفض ذلك املقترح، خاصة أنهم سيفدون الكثير 
من األموال حال الفشل يف التأهل لدوري األبطال. ويرحب الالعبون 
مناقشة خيار تأجيل احلصول على األجر من أجل مساعدة النادي، إال 
أن اإلدارة تسعى بقوة لتخفيض األجور، حتى من قبل معرفة ما إذا 
احلالي  التوقف  أم ال، بسبب  البث  أمواال من حقوق  كانت ستخسر 

جراء تفشي فيروس كورونا.

رونالدو يطمئن يوفنتوس 
بشأن العودة لريال مدريد

ربطت بعض التقارير الصحفية، البرتغالي كريستيانو 
رونالدو جنم يوفنتوس اإليطالي، بالعودة من جديد لصفوف ريال 

مدريد اإلسباني، خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
لكن موقع »توتو ميركاتو« قال إن رونالدو على استعداد 

الحترام عقده مع يوفنتوس حتى النهاية، مشيًرا إلى أن النجم 
البرتغالي ال ينوي مغادرة النادي اإليطالي مبكًرا.

وأضاف أن الالعب ووكيل أعماله خورخي مينديز صرحا 
بذلك مراًرا وتكراًرا، مما يطمئن إدارة النادي اإليطالي.

ولفت املوقع إلى أن اإلشارات التي تأتي من كريستيانو، 
مليئة باملودة واحملبة ليوفنتوس، خاصة بعد نشره صورة قبل أيام 
وهو يرتدي قناًعا يحمل ألوان العلم اإليطالي، لدعم إيطاليا يف 

مواجهة فيروس كورونا.
وختم بأن الدون قد يعود إلى تورينو يف األيام القليلة 
املقبلة، حتى يحضر احلصة التدريبية األولى، حال عودة 

النشاط الرياضي يف 3 ماي املقبل.

د موقفه من البقاء  أريوال يحدِّ
في البرنابيو

كشف تقرير صحفي، عن موقف ألفونس أريوال حارس 
مرمى باريس سان جيرمان، املعار حالًيا لريال مدريد، بشأن 

البقاء يف الفريق امللكي. وذكرت صحيفة »ليكيب« أن أريوال 
سيرحل عن صفوف ريال مدريد بنهاية املوسم اجلاري عقب 

نهاية فترة إعارته من سان جيرمان. وأضافت أن احلارس 
الفرنسي ال يعرف أين سيلعب يف املوسم املقبل، ال سيما وأن 

الريال ال ينوي االحتفاظ بخدماته، بجانب أنه ال يرى مستقبله 
يف باريس.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لديه حراس شباب 
للمستقبل مثل أندري لونني ولوكا زيدان، بجانب وجود احلارس 

األساسي تيبو كورتوا.
ونوهت أن أريوال رغم ارتباطه مع باريس بعقد حتى 

2023، إال أنه ال يشعر بثقة ليوناردو املدير الرياضي للنادي 
الفرنسي. وختمت بأن ألفونس أريوال قد يتجه للدوري 

اإلجنليزي املمتاز، من أجل استعادة مكانه يف منتخب فرنسا 
قبل منافسات اليورو.

الهالل السعودي ُيصر على ضم فالكاو
كشف تقرير صحفي، عن إصرار الروماني رازفان لوشيسكو 

املدير الفني للهالل السعودي، على ضم املهاجم الكولومبي 
رادميل فالكاو. وذكر موقع »ديجي سبورت« أن لوشيسكو 

أبلغ إدارة الهالل، برغبته يف ضم فالكاو مهاجم جالطة سراي 
التركي. وأضاف املوقع أن إدارة الهالل عرضت على لوشيسكو، 

بعض املهاجمني، لكن املدرب حدد فالكاو.
وأشار إلى أن جالطة سراي سيضطر لالستغناء عن الالعب 

يف ظل راتبه املرتفع، رغم تصريح فالكاو بشعوره بالسعادة مع 
الفريق التركي.

لوكاكو يرفض الرحيل عن 
صفوف »النيراتزوري« 

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميالن، موقفه 
من الرحيل عن صفوف النيراتزوري، خالل امليركاتو الصيفي 

املقبل.
وقال لوكاكو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
إنستغرام »أعتقد أن الدوري اإليطالي جميل، لكنه هناك 
اختالف من حيث الشدة مع الدوري اإلجنليزي املمتاز«. 

وتابع »األساليب التكتيكية مهمة، الكالتشيو والبرمييرليغ لكل 
منهما خصائصه واختالفاته اخلاصة«. وأضاف »أحب إيطاليا 

وإجنلترا، البلدان رحبا بي بشكل رائع«.
وسئل لوكاكو من أحد متابعيه عما إذا كان سيغادر إنتر، 

ليرد بكل ثقة »هل أنت مجنون؟ بالتأكيد ال«. وحول زميله 
الوتارو مارتينيز، صرح لوكاكو »رائع، إنه ينمو وأنا سعيد 
باللعب معه، أنا أحبه للغاية«. وأمت »بعد احلجر الصحي 

سأذهب للتدريبات، سيكون هذا أول شيء أقوم به، يعاني 
الكثيرون من صعوبات مادية، أعتقد أنه إذا كان بإمكاننا 

املساعدة فعلينا القيام بذلك«.
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القسم الرياضي

أعضاء  ثالثة  العمل  فريق  ويضم 
من املكتب الفدرالي وهم عبد اهلل قداح 
وعمار بهلول والعربي اومعمر، إضافة إلي 
ممثلني اثنني عن رابطة كرة القدم احملترفة 
واألمني  مدوار  الكرمي  عبد  الرئيس  وهما 

العام مراد بوسافور.
أن  إلى  الفيدرالية  الهيئة  وأشارت 
عند  توسعته  ميكن  هذا،  العمل  فريق 
أعضاء  ليشمل  وقت  أي  ويف  الضرورة 
األندية  ممثلي  غرار  على  أخرى،  أطراف 
احملترفة، املديرية الفنية الوطنية، رابطات 
من  الصحي،  والقطاع  للهواة  القدم  كرة 
ولتأدية  الفيدرالية،  الطبية  اللجنة  خالل 
ترتكز  وجه،  أحسن  على  املهام  هذه 
التي  والنصائح  التوصيات  على  أشغاله 
القدم  لكرة  الدولية  االحتادية  أسدتها 
 9 لتاريخ   1714 رقم  املنشور  إطار  يف 
» األسئلة  املُعنون،  وامللف   2020 أفريل 

القانونية املتعلقة بكرة القدم«.
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  وأوضحت 
لكرة  املسيرة  الدولية  الهيئة  القدم »حتى 

تعليمات  إعطاء  مبقدورها  ليس  القدم 
تاريخ  حتديد  أو  العضوة  للجمعيات 
بلد  كل  يف  احمللية  البطولة  استئناف 
وإقليم«. وأضافت »هذا القرار يرجع لكل 
هيئة فيدرالية حسب تعليمات السلطات 

احمللية والصحية املؤهلة لذلك«.
إن  الدولية  الكروية  الهيئة  وأفادت 
قلب  يف  دائما  تكون  أن  يجب  الصحة 
العضوة  جمعياتها  الفيفا،  أولويات 
باتخاذ  األمر  يتعلق  عندما  وشركائها، 

قرارات يف هذا السياق الدولي اخلاص«.
ومن املقرر أن ينعقد االجتماع األول 
لفريق العمل هذا الثالثاء 14 أفريل على 
بعد  عن  محاضرة  عبر  13سا،  الساعة 
التظاهرات  كل  ألغيت  كما  بالفيديو. 
منذ  القدم  كرة  بطوالت  منها  الرياضية، 
16 مارس املاضي، وبدورها مّددت وزارة 
الفترة  هذه  أخرى  مرة  والرياضة  الشباب 

حتى 19 أفريل.

 لتسيير الصعوبات التي أفرزها فيروس كورونا

ب فريق عمل برئاسة  »الفاف« تنصِّ
خير الدين زطشي

لنيل تأشيرة المشاركة في األلعاب األولمبية 
الرّباع وليد بيداني يواصل تدريباته منفردا

يواصل الرباع اجلزائري وليد بيداني، القريب من نيل تأشيرة املشاركة 
يف األلعاب األوملبية 2021 )23 جويلية9- أوت 2021(، تدريباته املنفردة 
مبدينته مغنية بتلمسان، بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، وفق املدير 
الفني الوطني. فعقب قرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بغلق جميع 
والقريبني  األوملبياد  إلى  املتأهلني  للرياضيني  عدا  ما  الرياضية،  الهياكل 
من التأهل، استقر بيداني مبقرإقامته مبدينة مغنية )والية تلمسان(، أين 
يتدرب على انفراد. وصرح املدير الفني الوطني لالحتادية اجلزائرية لرفع 
األثقال قائال »يتدرب بيداني صباح كل يوم بقاعة مغنية التي تتوفر على 
جميع العتاد الالزم، حيث يتبع برنامج خاص من مدربه اجلورجي ايفان 
غريغور. فهما على اتصال دوري بواسطة تطبيق واتساب«. ليضيف »كل 
كلغ(،   +109( بيداني  على  معلقة  اجلزائرية  األثقال  رفع  رياضة  آمال 
املوعد  إلى  التأهل  حتقيق  من  والقريب  عامليا  التاسع  الصف  يف  املتواجد 
األوملبي بنسبة 90 باملائة، حيث تنقصه املشاركة يف دورة تأهيلية إفريقية 
إجراء  موعد  األثقال  لرفع  اجلزائرية  االحتادية  وتترقب  نتائجه«.  لتأكيد 
البطولة اإلفريقية التي كانت مقررة شهر أفريل بجزر موريس قبل أن يتم 
لنا ألنه سيشهد مشاركة  إلى شهر جوان. »موعد موريس مهم  تأجيلها 
الذين  حيرش،  الزهراء  وفاطمة  موساوي  صدام  بيداني،  وليد  الثالثي 
يلعبون كامل حظوظهم القتطاع بطاقة الصعود إلى األوملبياد« صرح املدير 

الفني الوطني لالحتادية اجلزائرية لرفع األثقال.
حال جرت  أنه يف  عقون،  أفاد جمال  احمللية  املنافسات  وبخصوص 
مفتوحة جلميع  فستكون  رمضان  بعد شهر  األثقال  لرفع  الوطنية  البطولة 

الرياضيني مع إمكانية حتديد حد أدنى للمشاركة.

االتحاد اإليطالي عازم على استكمال الكالتشيو
تأمل  مؤسسته  إن  اإليطالي،  االحتاد  رئيس  جرافينا  جابرييل  قال 
أجل  من  كورونا،  فيروس  عن  للكشف  للفحص،  الالعبني  إخضاع  يف 

اإلعداد الستئناف مباريات املوسم.
الدرجة  دوري  مباريات  توقفت  املوسم،  نهاية  من  جولة   12 وقبل 

األولى اإليطالي لكرة القدم بسبب استمرار تفشي الفيروس.
على  عازًما  يزال  ال  إنه  سبورتس،  سكاي  لشبكة  جرافينا  وأضاف 
املطلوبة  املدة  عن  النظر  بغض  احمللي،  املوسم  مباريات  بقية  استكمال 
البطولة.  موسم  مباريات  سنكمل  الظروف  حتسن  »مبجرد  وتابع  لذلك. 
سنعقد اجتماًعا لوضع اخلطوات التي سنعلن عنها الحقا. سنبدأ، وهذا 
لضمان  الالعبني  فحص  يف  سنبدأ  ماي،  بداية  »يف  ونوه  نتمناه«.  ما 

خلوهم من املرض، ومن ثم ميكن أن تنطلق التدريبات بعد ذلك«.

بعد أن لمحت بعض المدن المستضيفة لالنسحاب
خطة االتحاد األوروبي لتنضيم يورو 

2021 مهددة بالفشل

باتت خطة االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، بشأن بطولة اليورو 
التي تأجلت إلى صيف العام املقبل، مهددة بالفشل.

 فقد ذكر موقع »سبورت1« األملاني، اول أمس، أن خطة تنظيم 12 
مدينة للنهائيات، لم تعد يف مأمن، حيث أصبح االحتاد القاري متخوفا 
من عدم قدرة بعض املدن، على استضافة مباريات البطولة العام املقبل، 
وعلى رأسها ميونخ األملانية.  وتدرس السلطات احمللية مبدينة ميونخ، ملف 
إلى   - بالفعل  الذي حدث   - تأجيلها  يؤدي  قد  التي  البطولة  استضافة 

تضارب يف بعض املواعيد، واألحداث األخرى املتزامنة مع اليورو.
األملاني  االحتاد  بتمسك  أخرى،  تقارير صحفية  أفادت  بينما   وهذا 
لكرة القدم باستضافة ميونخ ملباريات مجموعة املنتخب الوطني، وسبق 

أن نوقش األمر يف اجتماع بالفيديو، هذا األسبوع.
وال تقتصر املخاوف على ميونخ فحسب، بل أن هناك شكوكا حول 

قدرة املدن الـ11 األخرى، على استضافة احلدث يف املوعد اجلديد.

أعلنت االتحادية الجزائرية لكرة القدم، أول أمس، عن تنصيب فريق عمل برئاسة خير الدين زطشي، بهدف التكفل 
بالصعوبات التي أفرزها فيروس كورونا، سيما  المشاكل التشريعية، القانونية، المالية ومواضيع أخرى.

باه،  املنعم  عبد  املغربي  اعترف 
لكرة  اإلفريقي  لالحتاد  العام  السكرتير 
بصعوبة  أمس،  اول  )كاف(،  القدم 

مهمته يف ظل انتشار فيروس كورونا.
الكاف، خالل حواره  وقال سكرتير 
)أون  بقناة  الثالثة(،  )جمهور  برنامج  مع 
تامي سبورتس 2( املصرية، إنه حتى اآلن 
ال توجد خسائر مالية بالنسبة للبطوالت 
مؤكدا  تأجيله،  مت  فأغلبها  اإلفريقية، 
السيناريوهات  كافة  دراسة  ستجري  أنه 

اخلاصة بها.
سيساعد  الكاف  أن  إلى  وأشار 
من  تضررت  التي  واالحتادات،  األندية 

خاصة  مسابقاتها،  وأُلغيت  كورونا  أزمة 
أن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( يفكر 
الدوريات  يف  سيما  ال  االجتاه،  نفس  يف 

الصغيرة، وهناك تنسيق كامل معه.
وعن دوري األبطال والكونفيدرالية، 
يف  محظوظون  أننا  »احلقيقة  باه:  قال 
املسابقتني،  إنهاء  من  االقتراب  ظل 
وواصل:  النهائي«.  لنصف  والوصول 
»جنهز سيناريوهات الستكمال املنافسات 
جويلية  أو يف  املقبل،  جوان  منتصف  يف 
البطولتني  والسيناريو األسوأ هو استئناف 

يف أوت«.
تفكير،  أي  يوجد  ال  أنه  إلى  وأشار 

املوسم،  هذا  القارية  البطوالت  إلغاء  يف 
احلالة  حتسن  على  الرهان  أن  موضحا 
وانحسار  السمراء،  القارة  يف  الصحية 
فيروس كورونا، يف ظل تنسيق كامل مع 
»من  وأضاف:  العاملية.  الصحة  منظمة 
املبكر التفكير يف عودة كرة القدم بإفريقيا، 
األهم  احمللية،  البطوالت  صعيد  على 
حاليا أن نتخلص من هذا الوباء«. وتابع 
باه: »لن جنبر أي احتاد محلي على إلغاء 
ُتستكمل  أن  األفضل  وبالطبع  النشاط، 
نؤيد  كما  ذلك،  وسندعم  البطوالت، 
الفيفا، بخصوص  الصادرة عن  القرارات 

عقود الالعبني وفترات االنتقاالت«.

سكرتير الكاف، عبد المنعم باه: 
هناك 3 سيناريوهات لدوري األبطال والكونفيدرالية

ستقام العاب البحر االبيض املتوسط 
الفترة  يف  وهران  مبدينة  املقررة   2022
جويلية   5 الي  جوان   25 من  املمتدة 
بيان  االحد  أفاده  ما  حسبما   ،2022

لوزارة الشباب والرياضة.
وزارة  »اتفقت  املصدر  نفس  واوضح 
الدولية  اللجنة  مع  والرياضة  الشباب 
حول  املتوسط  االبيض  البحر  أللعاب 
 19 ال  الطبعة  لتنظيم  اجلديدة  التواريخ 
 2022 يف  بوهران  املتوسطة  لأللعاب 
التي ستقام من 25 جوان الي 5 جويلية 
من  ال19  النسخة  ان  يذكر   ».2022
ايضا  مقررة  كانت  املتوسطية،  األلعاب 
 5 الى  جوان   25 من  التواريخ  نفس  يف 
جويلية 2021 بوهران قبل ان يتم تأجيلها 

الي 2022 بسبب وباء كورونا.
االلعاب  اختتام  حفل  ويصادف 
الذكرى  احياء   2022 بوهران  املتوسطية 
والشباب  االستقالل  لعيدي   60 ال 

يضيف بيان وزارة الشباب والرياضة.
سيد  والرياضة،  الشباب  وزير  وكان 
مارس   31 يوم  أعلن  قد  خالدي،  علي 
الفارط عن تأجيل الطبعة الـ19 لأللعاب 
املتوسطية إلى عام 2022 بعد التشاور مع 
اإلقليمية،  التظاهرة  لهذه  الدولية  اللجنة 
عدادي،  عمار  اجلزائري  يرأسها  التي 
وذلك على خلفية انتشار جائحة كورونا، 
عدة  على  ما حتم  العالم  أرجاء  كافة  يف 
مختلف  تأجيل  دولية  رياضية  هيئات 
املنافسات املبرمجة للصائفة القادمة ومن 

بينها األلعاب األوملبية بطوكيو.
والرياضة  الشباب  وزير  يومها  وصرح 
يكمن  األلعاب  تأجيل  مبرر  »إن  قائال 
إعادة  على  املشترك  احلرص  يف  أساسا 
الرزنامة  مع  مقارنة  تنظيمها  فترة  تعديل 
األوملبية، و اإلرتقاء بنوعية هذه األلعاب 
صحة  على  احلفاظ  كذا  و  إشعاعها  و 
التحضير  الرياضيني من جهة، و ضمان 

من  الهام  الرياضي  املوعد  لهذا  األمثل 
عمار  حيا  جهته،  من  أخرى«.  جهة 
مشيرا  اجلزائرية،  احلكومة  قرار  عدادي 
النسخة  تأجيل  طلبت  هيئته  أن  إلى 
ال19 من األلعاب املتوسطية نظرا إلرجاء 

أوملبياد طوكيو من 2020 الى 2021.
اجلزائري«طلبت  املسؤول  وتابع 
اللجنة الدولية لأللعاب املتوسطية بتأجيل 
نسخة وهران الى 2022 بسبب الرزنامة 
»اللجنة  أن  موضحا  اجلديدة«،  األوملبية 
من  الكايف  الوقت  لها  سيكون  املنظمة 
جلميع  املالئمة  الظروف  كل  توفير  أجل 
و منه تقدمي  باملنافسة  املعنيني  الرياضيني 
طبعة يف املستوى تليق بسمعة اجلزائر«. 

كان  التي  طوكيو،  أوملبياد  أن  يذكر 
أوت   9 الى  جويلية   24 من  مبرمجا 
جويلية   23 تاريخ  الى  تأجل   ،2020
إلى 8 أوت 2021 بسبب تفشي جائحة 

كورونا.

بعد موافقة اللجنة الدولية
د الموعد الجديد أللعاب البحر األبيض المتوسط الجزائر تحدِّ
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أخبار الثقافة

الفّنان التشكيلي نور الدين شقران لـ »أخبار الوطن«:

مزيِة في أعَمالي نافذٌة لقراءِة الُهوّية الَثقافيِة  تمثيُل الرَّ

صّرح الفنان التشكيلي نور الدين شقران، لـ »أخبار الوطن«، بأن تمثيل الرمزية في أعماله ُيعد نافذة لقراءة الهوية الثقافية، حيث يسعى إلى توظيف الرموز والطقوس واألساطير الشعبية المنتمية إلى 
التراث الشعبي األصيل، كما يسعى إلى إقامة مدرسة خاصة بالفن األمازيغي التشكيلي »التفيناغ«،  كثقافة تثبت الهوية والثقافة األمازيغية.

حاورته: صارة بوعياد
شقران  الدين  »نور  التشكيلي  الفنان  اختزل 
الفنية،  املمارسة  من  سنة   35 تعدت  التي  مسيرته 
بالتجول يف عدة معارض فنية عربية منها وأوروبية، 
إسياخم«،  »محمد  الكبير  الفنان  تالمذة  أحد  يعد 
الذي كان له حضور قوي، وكان له الفضل يف دعم 
جديدة  فنية  وأساليب  باجتاهات  التشكيلية  احلركة 
كالتجريد وشبه التجريد، من خالل بحثه يف الدالئل 
يعنى  الفنانني  من  جديد  جليل  وتبنيهم  التراثية، 
باملالمح والهوية، وهو املطلب األكثر إحلاحا على هذه 
احلركة يف تاريخها، وهو األمر الذي جعل »شقران« 
يحمل مبادئ معليمه وينضم جلمعية لوشام الكائن 
الهوية  على  للحفاظ  تسعى  والتي  بباريس  مقرها 

الوطنية واخلصوصية الثقافية.

آخر معرض كان حتية للجاز بدار عبد 
اللطيف، كيف جاءت الفكرة؟

اجلاز يف حديث  لوحات عن  فكرة رسم  جاءت 
جمعني مع السيد باليلي وهو القائم بأعمالي حيث 
تكرميية  حتية  تقدم  ال  ملاذا  جاز  عازف  أنت  لي  قال 
للجاز عن طريق لوحاتك، ومن هنا بدأت الرسم عن 
»اجلاز« فحاولت جتسيد اجلاز االفرو امريكي، بالنسبة 
لي ال يوجد جاز دون إفريقيا، فإفريقيا هي أصل هذا 
النوع، اللوحات يف املعرض حملت اآلالت املوسيقية 
احملور،  هو  اآللة  حامل  اللوحة،  محور  ليست  لكنها 
اجلاز،  اآلالت  يحملن  امازيغيات  نساء  فرسمت 
التوارق  ثقافة  ألوان  ومزجت  داكنة  بشرة  ذو  ورجال 

بألوان اجلاز.

حدثنا عن لوحاتك الفنية واملواضيع التي 
تتطرق إليها عادة؟

أتناول من خالل لوحاتي الفنية مواضيع مختلفة 
الذي  املرأة  موضوع  منها  مغايرة  أطر  توظيفها يف  يتم 
ذلك  يف  محاوال  لوحاتي،  يف  متميزا  مكانا  يحتل 
واألساطير  والطقوس  الرموز  توظيف  اإلمكان  قدر 
أستعمل  حيث  التجريدية،  للمدرسة  تبعا  الشعبية 
األشكال  العربي،  اخلط  التيفناغ،  اخلطية،  الكتابة 
وتقاليد  تاريخ  إلبراز  اخلفية  املالمح  الهندسية، 

املجتمع اجلزائري.

ملاذا إقحام الشخصية النسوية يف 
لوحاتك؟

النسوية  الشخصيات  إقحام  على  كفنان  أعمل 
فيها  تسبح  حيث  جتريدية،  لوحات  يف  باألساس 
النوع  هذا  من  اللوحات  أن  غير  واإلشارات،  الرموز 
من  أجعل  أن  أردت  لكن  الشخصيات،  من  تخلو 
النساء سيدة اللوحات، حيث تظهر تلك الشخصيات 
وهي تبتسم، وما أريده من خاللها إال أن أدخل بها 
من  كثيرا  معاناته  بعد  اجلمهور  قلب  إلى  السكينة 
ال  كما  قلبه،  أدمت  أحداث  ومن  احلياة  مشاكل 
أخفي أني أرسم املرأة يف شكل حركة، حيث يأخذ 
ذلك أكثر من حرف وأحورهم يف شكل امرأة يف أغلب 

األحيان أو زوج أو حتى طفل.

تعتمد على توظيف الرمز يف لوحاتك 
التشكيلية،  ما الغاية من ذلك؟

االجتماعي،  احمليط  من  مستمدة  الرمزية  إن 
جند  حيث  اجلزائرية،  والتقاليد  العادات  يف  السيما 
جزئيات  على  احلفاظ  يف  دور  لها  الريفية  املرأة  أن 

الهوية اجلزائرية من خالل إبداعاتها يف الزخرفة على 
األواني الفخارية، والزرابي، وحفاظا على ذلك أيضا 
يجد الزائر للمعرض 50 باملائة انتمائي وميولي إلى 
لقراءة  نافذة  تعد  حيث  أعمالي،  يف  الرمزية  متثيل 
الرموز  توظيف  إلى  أسعى  حيث  الثقافية،  الهوية 
التراث  إلى  املنتمية  الشعبية  واألساطير  والطقوس 

الشعبي األصيل.

وملاذا بالتحديد تستمد التمثيل الفني من 
العادات والطقوس؟

أحاول من خالل األعمال التي أقدمها إلى متثيل 
الرمزية باإلضافة إلى الكتابة اخلطية التي تطغى على 
باللغة  تعني  التي  »تيفيناغ«  وكتابة  أعمالي،  معظم 
بطريقة  الستعمالها  كثيرا  أميل  حيث  األمازيغية، 
الهندسية  واألشكال  اخلطوط  باستعمال  رمزية 
االستعمال  يف  فريدة  أعتبرها  تقنية  فهي  اجلميلة، 
العادات  مكامن  إلى  مضمونها  يف  توحي  ولكنها 
وطقوس مثيرة وفريدة من نوعها، ولهذا جتد يف أعمالي 
بعض العادات االجتماعية التي تتكرر، منها عادات 
الزواج مثال واألعراس التي تقام يف املناطق الشعبية، 
التاي أجدها لغة فنية توحي يف مضمونها إلى متثيل 
أو  الورق  على  ألجسدها  اجلزائري  الثقايف  الفعل 

القماش باستعمال األلوان املائية والزيتية.
هل  التفيناغ،   األمازيغي  احلرف  عن  حديثك 

ميكن أن يعتمد كمدرسة فنية جزائرية؟
التفيناغ  باحلرف  تعنى  فنية  مدرسة  غياب  إن 
ساهمت يف تغييبه عن الساحة التشكيلية اجلزائرية، 

الفنانني  من  مجموعة  رفقة  نعمل  حاليا  ونحن 
بالفن  خاصة  مدرسة  إقامة  أجل  من  التشكيليني 
ميلكها  التي  للجمالية  وذلك  التشكيلي،  األمازيغي 
إفريقيا،  شمال  سكان  فيها  يتشارك  التي  وامليزة 
وهذا ما يعاب عن مدرسة الفنون اجلميلة التي تقوم 
باملدارس  تعليمه  يتم  ما  تتعلم  والتكوين  بالتلقني 
ومغاربيا  إفريقيا  نتشارك  أن  ميكن  بحيث  األوروبية، 
تثبت  كثقافة  »التفيناغ«،  األمازيغي  اخلط  فن  يف 

الهوية والثقافة األمازيغية.

ملاذا بالتحديد اللون األزرق الذي جنده 
غالبا يف لوحاتك؟

تتلخص لوحاته يف غالبها بلون األزرق ألنه لون 
والزمان  املكان  يف  أشياء  عدة  إلى  ويرمز  سحري، 
األزرق  الترقي  والرجل  املتوسط  األبيض  كالبحر 
يثير االنشراح،  ما  باألمل واالنفتاح  لون يوحي  وهو 
حيث أمرر منها رسائل السالم واألمل واحلب واحلرية 
وتعبيرية،  ورمزية  إيحائية  فنية  لوحات  باعتبارها 
تصويره  عبر  واخليال  األحاسيس  من  تتألف  كما 
احمللية،  الرموز  وفق  التراث  ألهمية  واضحة  برؤية 
كاألحمر،  واملشرقة  الدافئة  باأللوان  لوحاتي  وتتميز 
جمالية  وملسة  جديد  فني  بطابع  وذلك  البرتقالي، 
كالورق،  متنوعة  أساليب  فيها  استخدم  خالصة 

القماش، األلوان املائية والزيتية.

من هم الفنانني التشكيلني الذين أثروا يف 
أعمالك الفنية؟

الكبار  الفنانني  بأعمال  تأثرت  أنني  أخفي  ال 
على وجه اخلصوص الفنان محمد خدة إلى جانب 
الفنان الفرنسي ماتيس، وتعلقي األكبر كان بالفنان 
الكبير اسياخم ألن إبداعاته تعدت احلدود ووصلت 
إلى العاملية، وجند أن الفنان التشكيلي خدة أستعمل 
األسلوب الكوريغرايف حيث يتخذ من اخلط رمزا يف 
لوحاته الفنية، وما أريد أن أحدده هو أن الرمزية التي 
أجسد من خاللها مختلف أعمالي تهدف إلى إعطاء 
اخلطوط  استعمال  خالل  من  األمازيغي  للفن  روح 

واحلروف البربرية كجانب آخر من جمالية اللوحة.

ما هو مستوى النقد الفني باجلزائر يف 
حتديد األعمال التشكيلية؟

الذين  املتخصصني  النقاد  وجود  ندرة  بسبب 
يكتبون عن الفنون التشكيلية، يقوم بالكتابة النقدية 
يف الصحافة ويف امللفات الفنية مجموعة من الكتاب 
يسدون  الذين  التشكيلي،  الفن  وهواة  والفنانني 
وتشجيع  دفع  يف  ويساعدون  النقص،  هـذا  بعملهم 
احلركة التشكيلية احمللية، وعليه أجد أن النقد الفني 
بنشـر  تقوم  الـتي  الصحافة،  على  يعتمد  حاليا 
صفحات فنية متخصصة يرجى منها أن تعمل على 
إشاعة الذوق الفني، ونشر الوعي بالفنون التشكيلية 

بني املواطنني.

وماذا تقول عن تنظيم سوق الفن 
التشكيلي يف اجلزائر؟

الفن  سوق  تظاهرة  تنظم  أن  املمكن  غير  من 
زلنا  ما  حيث  وجيز  زمن  يف  اجلزائر  يف  التشكيلي 
لألسف يف مخاض االرجتالية، كما نحتاج إلى دعم 
أكثر بحضور ومشاركة جزائرية لتكون الفرصة كاملة 
لكل الفنانني اجلزائر من شمالها وجنوبها إلى شرقها 

وغربها، وهي فرصة لالحتكاك والتعلم.

فيما يتجلى هدفك األسمى من الفن 
التشكيلي؟

تكوين  من  حفظته  ما  إيصال  األسمى،  هديف 
سابقوه،  تركه  وما  اجلميلة  للفنون  الوطنية  باملدرسة 
لوحاتي  حملت  ولذلك  بصماتي،  إبراز  جانب  إلى 
 « حارة  و«حتية  و«رموز«   « »حورية  منها  أسماء  عدة 
يف  دائما  أطمح  كما  فرحة«،  و«مؤشر   « و«تقاطع 
حتديد هويتي اخلاصة ألمتع الناظرين ألعمالي ونقل 

عليها بصمتي اخلاصة.
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وتعيش املرأة احلامل حالة من الفزع املتزايد 
مبجرد تفكيرها يف مرحلة املخاض أمام تفشي 
فايروس كورونا املستجد واخلوف من االنتقال 
إلى املستشفى، حيث  نصح املختصون بعدم 
الوصول إلى املستشفى يف وقت سابق بكثير 
وهو  العدوى،  فرص  لتقليص  الوالدة،  على 
أمر يثير مخاوف النساء، وخاصة من يخضن 

التجربة للمرة األولى.
احلمل  فترة  انتهاء  من  نسرين  وتخشى 
تفشي  بسبب  طفلها  لوضع  واالستعداد 
فايروس كورونا واظطرت إلى اإلجناب من دون 
وجود زوجوها معها والبقاء وحيدة بعد العودة 

إلى املنزل.
مثاليا  سيناريو  احلوامل  جميع   وتتوّقع 
عند الوالدة، حيث يكون فيه الوالد بجانبهن 
الطفل  مبهد  حتيط  والعائلة  عنهن،  للتخفيف 

والوالدة والصديقات يدعمنهن بعد العودة إلى 
املنزل، لكن ال شيء من ذلك كّله سيتحقق. 
خصوصا  صعبة  املنازل  إلى  العودة  وستكون 
والعائلية،  الوّدية  الزيارات  إلى  ستفتقر  أنها 
وهو ما يثير قلق ماليني النساء املقبالت على 

الوالدة.
قدوم  تنتظر  كانت  بأنها  عائشة  وأفادت 
مولودها األول مبزيج من السعادة واخلوف من 
جعلها  الفايروس  هذا  تفشي  أن  إال  املخاض 
والتوتر  الرعب  من  متواصلة  حالة  تعيش 
واخلوف من املجهول، يف ظل غياب التواصل 
الذي  االستثنائي  الظرف  هذا  عائلتها يف  مع 
غياب  كثيرا يف  تفكر  أنها  وأضافت  تعيشه. 
أسرتها عنها بعد الوالدة بسبب العزل املنزلي.
وقالت كرمية حامل يف بداية شهرها التاسع 
كبير،  بتوتر  أشعر  الوالدة،  وشك  على  “أنا 

مع  الوالدة  قلق  اجتمع  طبيعيا؛  ليس  األمر 
فزع كورونا، لقد ألفت الكثير من القصص يف 
مخيلتي، أشعر بالفزع من أن يأتيني املخاض 

يف ساعات احلظر”.
ولفتت نرحس حامل على وشك الوالدة 
هذه  تفشي  منذ  تراودها  كثيرة  أسئلة  أن  إلى 
من  حالة  تعيش  أنها  إلى  مشيرة  اجلائحة، 

الفزع والرعب.
وقالت ليلى إنها ال تفكر مطلقا يف الوالدة 
تدري  ال  الراهن  الوضع  يف  أنها  إال  باملنزل، 
خيارين  بني  فهي  األمور،  ستسير  كيف 
أحالهما مر إما أن تواجه مخاطر العدوى يف 
املنزل،  يف  الوالدة  إلى  تضطر  أو  املستشفى 
والتي ال تخلو بدورها من املخاطر على حياتها 

وحياة جنينها.
بالقيام  مكلفني  أنفسهم  األزواج  ويجد 

بهذه املهمة الصعبة، حيث يكونون مجبرين 
على العناية باألم واملولود يف آن واحد.

يف  الوالدة  أن  على  الكثيرات  واتفقت 
قيصرية  أو  طبيعية  كانت  سواء  املستشفى 
أن  إلى  نظرا  لهن  كابوس  مبثابة  تعتبر 
املستشفيات هي األماكن التي تتسم بسرعة 
مستوى  انخفاض  ظل  يف  بكورونا  العدوى 

مناعة األمهات.
ان حظر التجوال واحلجر الصحي الشامل 
إلى  العدوى أدت كلها  التخوف من  وكذلك 
سعيها  يف  املرأة  أمام  تقف  إضافية  صعوبات 
خدمات  منها  وخاصة  اخلدمات  إلى  للنفاذ 
ذات  األخرى  املستعجلة  واحلاالت  التوليد 
أن  شأنه  من  ما  اإلجنابّية،  بالصحة  العالقة 
يجعل ارتفاع الوالدات املنزلية وما حتمله من 

مضاعفات أمرا واردا.

تستعدُّ العديد من النساء للوالدة في ظل الحصار الذي فرضته كورونا على جميع مناحي الحياة، ما يعرضهن للضغوط والمخاوف والقلق 
المضاعف المصاحب للمخاض، باإلضافة إلى غياب الدعم األسري الذي يحتجنه ، حيث ترصدت شبكة »أخبار الوطن« تصريحات العديد 

من النساء الالئي يعانين من هذا الوضع. 

بين رعب ألم المخاض والخوف من كورونا 

الُمقِبالت على الوالدة 
َيِعشَن حالَة فزٍع 
ُمزدوٍج! 
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اجلزائرّية  ولِة  الدَّ يف  الَوطنيُة  شّكلْت  وقْد 
من  ألكثِر  الّساِئدة  اإليديولوجيَة  املُستِقّلة 

نصِف قرٍن.
 D. حسب  الشرعية  مصطلح           
سلطة  املواطن  يقبل  »قد   :Eanston
ولكن  وسبب،  سبب  أللف  عليه  احلكم 
املقبول  أنه من  أن يجد احملكوم  الشرعية هي 
السياسي  النظام  متطلبات  يطيع  أن  عنده 
القائم، إذا وجد أنها تتوافق مع قيم املجتمع 
فقط  شخصية  ملنفعة  ليس  وذلك  وأمانيه 
العامة وعلى  املنفعة  إلى  ولكن يتعدى ذلك 

املدى الطويل«.
 ما هي الشرعية التي استند إليها النظام 

الجزائري السياسي منذ االستقالل؟
لشرعية  استمرارية  هي  هل           
تأسست خالل مرحلة الثورة التحريرية؟ أم أن 
النظام السياسي اجلزائري ارتكز على شرعيات 
أخرى منذ مجيء أحمد بن بلة إلى السلطة 
بعد صراع صائفة 1962، أم أنه ارتكز على 
نوع من الشرعية لم تتغير بتغير الرؤساء الذين 
تداولوا على احلكم يف اجلزائر منذ االستقالل 
وإلى اآلن وكانت سمة استمراره ... باعتبار 
نفس  بقاء  يعني  »االستمرارية«  مصطلح  أن 

أساليب احلكم؟
 فما هو األساس أو املصدر الذي ترتكز عليه 

شرعية السلطة يف اجلزائر؟
أم  تاريخي  اجتماعي  مصدر  هو  هل    

حضاري؟
 شرعية السلطات يف الدول احلديثة هي 
شرعية اجتماعية، تتم عن طريق االنتخابات 
وتستمد  الثالث،  السلطات  وفصل 
استمراريتها من عناصر ثالث أساسية هي: 

الفعالية  الرضا  الدميومة »االستمرارية«.
ال  اجلزائري  السياسي  النظام           

االجتماعية  الشرعية  من  شرعيته  يستمد 
ولكنه يستمدها من أولوية الشرعية التاريخية 

على الشرعية الدميقراطية االجتماعية.
         إن النظام السياسي اجلزائري الذي 
تأسس يف صيف 1962 استمد شرعيته من 
نص  ما  بذلك  متجاوزا  السالح  قوة  شرعية 
والشعب   ،1954 نوفمبر  أول  بيان  عليه 
اإلخوة  صراع  على  متفرجا  بقي  اجلزائري 
على  إياهم  مفضال  الكرسي  على  األعداء 
يحكمنا  أن  »املهم  قائال:  االستعمار  حكام 
االقتتال  وقف  إلى  وداعيا  مسلم«،  جزائري 

من أجل السلطة »سبع سنني بركات«.
بعد  اجلزائري  السياسي  النظام  عرف 
والدسائس  املؤامرات  من  الكثير  االستقالل 
وحتى التصفيات اجلسدية يضاف إلى ذلك 
الشعب  أوساط  يف  واملرض  الفقر  اشتداد 
»هواري  الراحل  الرئيس  ليضع  اجلزائري 
بومدين« نهاية لنظام صديقه »أحمد بن بلة« 

يف 19 جوان 1965. 
كثيرا  يبالي  اجلزائري  الشعب  يكن  لم   
بعض  يف  اللهم  العسكري  االنقالب  بذلك 
لم  الرشاش،  أمامهم  فوجدوا  الكبيرة  املدن 
تعرض  بعد  طويال  الشعبي  الرفض  يستمر 
والتصفيات  االعتقال  إلى  املعارضني  بعض 
والصحراء  واألرياف  القرى  أما يف  اجلسدية، 

فكان ذلك االنقالب العسكري ال حدثا.
يفقد  بدأ  السياسي اجلزائري  النظام  إن    
 ،1988 أكتوبر  أحداث  بعد  نسبيا  شرعيته 
بالشرعية  شرعيته  ارتباط  عدم  بسبب 
االجتماعية وعنصر الدميومة، وارتباطها بظرف 
الشرعية  هذه  الثورية«،  »الشرعية  تاريخي 
الكبرى  املدن  يف  وخاصة  بريقها  فقدت 
الشباب  أوساط  يف  ذلك  وكان  اجلزائرية 
اجلامعي واملثقفني ألن النظام اجلزائري أصبح 
على  سواء  وعويصة  عديدة  مشاكل  يواجه 

املستوى الداخلي أو اخلارجي.
مطالبني   1988 أكتوبر  يف  الشباب  خرج 
بالدميقراطية ووضع حد للنظام املافيوي ليواجه 

بالرصاص والوعود اإلصالحية.
وال  الثورة  من  تتولد  ال  الدميقراطية   
إصالحات  من  بل  الثورية،  الشرعية  من 
ومجادالت  وحوارات  وقانونية  دستورية 
سياسية. قد تغير الثورة النظام القائم ولكنها 
ما  أو  الثكنة  فالدولة  الدميقراطية،  تبني  ال 
 Praetorian البريتورية  الدولة  تسمى 
الوحيد  املصدر  هو  السالح  State  تعتبر 

للشرعية والتأييد السياسي.
طرح   ،1962 يف  االستقالل  بعد   
الرئيس  نائب  على  سؤاال  عباس«  »فرحات 
»ألم  بقوله:  منجلي«  »علي  بومدين  هواري 
أول  بيان  يف  دميقراطية  دولة  بناء  على  نتفق 
نوفمبر 1954؟« ليرد عليه هذا األخير بقوله: 
نحن  أما  الضعفاء  أسلوب  هي  »الدميقراطية 
فلنا الرشاش وال نحتاج ألي أحد أن يدعمنا 

يف الوصول إلى احلكم«.
القوة  هي  اجلزائر  يف  العسكرية  فالطبقة   
الثورة  بداية  منذ  وذلك  الوحيدة  السياسية 
التحريرية وكلنا نعرف الصراع الناجت عن مؤمتر 
على  السياسي  أولوية  إلى  والداعي  الصومام 

العسكري.
ال  رأيي  يف  اجليش  تدخل  إن           
هو  بل  العوارض  من  عارضا  أو  خطأ  يعتبر 
احلكم  نظام  لطبيعة  تاريخية  بظروف  مرتبط 
بني  فاصل  جدار  يوجد  وال  اجلزائر،  يف 
مؤسس  هو  فاجليش  والسياسة،  اجليش 
قوة  إلى  وحتول   ،1962 بعد  اجلزائرية  الدولة 
القائم  السياسي  النظام  عن  تدافع  قمعية 
أن  قلت  إذا  بجديد  آت  ولست  وامتيازاته، 
السلطة  على  استولوا  الذين  احلكام  أولئك 
اإلميان  كل  يؤمنون  السالح  بقوة   1962 بعد 

يعيش  أن  عليه  يجب  اجلزائري  الشعب  بأن 
عن  الناجت  الداخلي  اخلطر  تهديد  دائما حتت 
ألي  جاهزة  دائما  فالتهم  السلطة،  أبواق 
تصرف  حتت  القضاء  أن  بحكم  معارض 
التنفيذية  فالسلطة  التنفيذية،  السلطة 
القوة من  اجلزائرية بيدها وحدها كل عناصر 
إعالم  ووسائل  وسالح  وقضاء  واقتصاد  مال 
للشعب  سوقوا  بل  فقط  هذا  ليس  مأجورة، 
الوحدة  دائما  يهدد  خارجيا  خطرا  هناك  بأن 
أدبيات  يف  يسمى  ما  أو  والتنمية  الوطنية 
»األيادي  وأحزابها  إعالمها  ووسائل  السلطة 
اخلارجية« ... كل هذا وغيره تتقن السلطة 
ليبقى هذا  للشعب، وذلك  احلاكمة تسويقه 
الرشيدة  حلكومته  مساملا  خاضعا  الشعب 
واملراوغة  الكذب  أساليب  كل  تتقن  التي 
وتظهر نفسها له بأنها تشفق عليه وتدافع عن 
مصلحته وخبزه وحياته ضد أي تطاول يهدده 
سواء من الداخل بفعل »األيادي اخلارجية« 
وثورتها  اجلزائر  على  حتقد  جلهات  العميلة 
»جزائر  إنها   ... اخلارج  من  أو  وشعبها 
املعجزات« حسب تعبير السلطة التي دوخت 
مصر  ذلك  وسبقت يف  العالم  مخابرات  كل 

أم الدنيا.
         ليس من املمكن بناء الدميقراطية 
إذا  املتوسط  املدى  على  اجلزائر  يف  وتعزيزها 
لبعض  الوالء  على  اجليش  تثقيف  يتم  لم 
التدريب  عملية  خالل  من  الدميقراطية  قيم 
غير  دميقراطي  نظام  فإقامة   ... والتثقيف 
ممكن إال إذا كان اجليش بعيدا عن السياسة 

إلى درجة تسمح باحلكم املدني.
تكن  لم  حقيقة  اجلزائر  يف  الدميقراطية    
والسلطة  الشعب  به  يتسلى  مخدر  من  أكثر 

احلاكمة ووسائل اإلعالم.   

إنَّ الّتطرَق إلى إشكاليِة الّشرِعية والُحكِم في الجزائِر الُمستقلة يدفُعنا إلى طرِح 
تساؤٍل حوَل شرعيِة ُحكاِمها؛ باعتباِر أّن هؤالِء الُحّكام جاؤوا إلى الُحكِم نتيجَة ُظروٍف 

رعية. عِب َصاحِب الُسلطة الشَّ ُسوسيوتاريِخّية،  ولم يستِلُموا شرعيَتُهم من الشَّ
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رعيُة والحكُم في الجزاِئر الشَّ
بقلم :عز الدين معزة 	
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َتزدهُر األمُم وتتطّوُر الشعوُب 
قاِش امُلثاِر بني ُمختلِف  بالنِّ
فواعِل امُلجتمِع، ومختلِف 
ُكتِله الِفكرّية؛ إْذ بالّنقاِش 
احُلرِّ وامَلبنيِّ على االحتراِم 

تنضُج املشاريُع بتكامِل الُرؤى 
وَتواُفقها وِصيانتها مصالَح 

ُمختلف األطراِف، التي 
تتقاسُم فضاًء اجتماعًيا 

وُجغرافيا واحًدا. وِوفَق هذِه 
امُلعطياِت، سيولُد هذا املشروِع 
بٌة  )مشروُع املجتمع( نبتٌة طيِّ

اسُمها »املواطنة«.
فاملواطنُة ما كاَنت لتكوَن يف 

ميقراطيِة لوال  ول الدِّ الدُّ
تزاوِج االختالِف والّتعاُيش؛ 

بايِن  فاإلمياُن باالختالِف والتَّ
يف الُرؤى؛ وِمنُه الّتعدُد 

واإلمياُن بّتعايِش الِفكري 
ياسي واالجتماعّي  والسِّ

يني  قايف والدِّ والثَّ
واالقِتصادي بني امُلواطننَي يف 
البيئِة اجُلغرافيِة نفِسها، مع 
احتراِم امَلسافِة الفاصلِة بني 
ُمختلف األطراِف واالحتكاِم 
إلى القاُنون حللِّ أّي إشكاٍل 

قد يقُع بني امُلتخاصمنَي 
ِفكرًيا وِسياسيا، َتبقى 

األرضيُة اخِلصبُة الزدهاِر 
ها منًوا طبيعًيا. امُلواطنة ومُنوِّ

ي تسَعى  يف اجلزائر التِّ
جاهدًة إلعادِة بناِء نفسها 

ِوفَق ُمقتضياِت احَلاضر 
وضُروراِت املستقبِل، يجُد 
املجتمُع فيها نفَسه ُمرهًقا 

ُصه  بحمٍل ثقيٍل، حمٌل يلخِّ
السؤاُل املَركِزي: ماذا ُنريد؟ 
بيُل إلى ما ُنريد؟ وكيَف السَّ
فغياُب مشروِع مجتمٍع جاٍد 

ٍج بني أفراِد  أّدى إلى خلِق تشنُّ
قاُش  امُلجتمِع؛ إذ أصبَح النِّ

ٍر، ما جعلُه يف كثيٍر  غيَر ُمؤطَّ
من األحياِن ينحرُف إلى 

خصنِة القاتلِة للِفكرِة،  الشَّ
تِم  ِب والشَّ ذ من السَّ ِخّ ويتَّ

وسيلًة للّرِد بدَل االستدالِل 
باحُلّجِة والُبرهان، يف مثِل 
هذا امُلستوى من االنهياِر 

شرُذم يف  ترتِسُم مالمُح التَّ
املجتمِع، وتبُرز ِقوًى تستثمُر 
باعَد  يف االنحراِف وُتقّوي التَّ

قاش  بغيَة وأِد فضيلِة النِّ
َدة للُمواطنة. امُلولِّ

وخالصُة القوِل: إّن ما َيعيُشه 
امُلجتمُع اجلزائرّي يستدِعي 

خب  مّنا حترًكا عاِجال للنُّ
على ُمختلِف امُلستوياِت من 
قاش،  أجِل إحياء َفضيلِة النِّ
وتأِطيرها وِحمايتِه بأدواٍت 
ِفكرّية وِسياسيٍة وقانونّيٍة، 
من شأنها أن ُتعيَد االعتباَر 

ي  ، الذِّ للفرِز االجتماِعيِّ
يضُع كلَّ واحٍد يف ُمستواه 

ِصه ووظيفِته؛ ومنُه  وتخصُّ
دوُره يف مشروِع امُلجتمِع 

املأموِل. 
قاِش  فمن يبعُث َفضيلَة النِّ

وِهي َرِميم؟! 

 إحصاُء 20 وفاًة و69 إصابًة جديدُة  يف 24 ساعة

إخضــاُع  2679  شخصـــا لبروتوكـول ِعــالج »الكلـوروكيـــن«
 أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء 
»كورونا« يف اجلزائر، الدكتور جمال فورار، تسجيل 69 
املصابني  عدد  ليرتفع   »كورونا«  بفيروس  إصابة جديدة 
تأكيدها  مت  والية،    47 عبر  موزعة  حالة   1983 إلى 
ندوته  يف  فورار  جمال  وكشف   . أر«  سي  »بي  بتقنية 
الصحفية اليومية، أمس اإلثنني، عن تسجيل 20 حالة 
للوفيات يف اجلزائر  العدد اإلجمالي  ليرتفع  وفاة جديدة 
أن  إلى  للجنة  الرسمي  الناطق  وأشار   . حالة   313 إلى 
 10 بزيادة   601 بلغ  للشفاء  متاثلت  التي  احلاالت  عدد 
حاالت شفيت، بينما خضع للعالج بالبروتوكول اجلديد 

»الكلوروكني« 2679 شخصا. 

تحويـُل رئيـس دائـرة تيسمسيـلت إلى دائـرة الُبليــدة
دائرة  رئيس  أن  مفاده  خبرا  الرسمي،  موقعها  على  تيسمسيلت،  لوالية  واالتصال  اإلعالم  خلية  أمس،  يوم  أعلنت، 
تيسمسيلت، علي موالي، مت حتويله إلى والية البليدة لشغل منصب رئيس دائرة البليدة. ويأتي قرار التحويل  بعدما شغل 
املعني منصب رئيس لدائرة تيسمسيلت، ثم دائرة خميستي، ملدة تقارب الـ 6 سنوات، وعلى بعد أسبوع فقط من صدور 
قرار والئي يقضي بتأجيل عملية توزيع السكنات االجتماعية، التي كان مقررا اإلفراج عن قائمتها االسمية األولية بتاريخ 
الثالث عشر من شهر أفريل اجلاري،  وهذا بداعي الظرف العصيب الذي متر به البالد،  جراء تفشي وباء كورونا،  ومن املنتظر 
أن يتم اإلفراج عن حصة السكنات البالغ عددها 1425 وحدة سكنية موزعة على كل من مواقع سيدي الهواري وسيدي 
خليفة وحي 500 مسكن وحي الصفاح،  عقب جتاوز أزمة كورونا.                                                                                                                                    

قالت إّنها مزّورٌة وأصحاُبها سيتابعون قضائًيا

رئــاسُة الجمهورّيـِة تتبـّرأ من ُنسخـِة 
ستــور الُمتداولــِة مشـروِع َتعديـل الدُّ

فّندت رئاسة اجلمهورية ما مت تداوله مؤخًرا حول نسخة من مشروع تعديل الدستور، مؤكدة أنها ال متت بصلة للمشروع 
الذي قدمته جلنة اخلبراء شهر مارس املاضي، وتأجل عرضه على األحزاب السياسية واملجتمع املدني ووسائل اإلعالم 
توزيع مشروع  أّجل  الرئيس  أن  رئاسة اجلمهورية، أمس،  بيان  وإثرائه بسبب جائحة »كورونا«.وأكد  ملناقشته  الوطني 
وثيقة  مبناقشة  الظرف ال يسمح  ملناقشته، ألن  الوطنية  والشخصيات  املدني  واملجتمع  الدستور على األحزاب  تعديل 
جائحة  انتشار  ملكافحة  األمة  طاقات  كل  تتجمع  حتى  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  الدستور  تعديل  بحجم  أساسية 
»كورونا«.وكشفت رئاسة اجلمهورية أنه، وبعد أن يرفع اهلل عن األمة هذه اجلائحة، ستعلم الرأي العام رسميا بالشروع 
يف توزيع مشروع تعديل الدستور ملناقشته وإثرائه. وأضاف البيان أن كل ما يتم تداوله حالًيا بشأن أي نسخة حول تعديل 
الدستور، ال يلزم إال أصحابها، الذين يقعون ال محالة حتت طائلة املتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة املزورة 

ا صريًحا ببعض ثوابت األمة وهويتها.                                                       عّمـــار قـــردود تتضمن مّسً

 ريــاض هـــويلي

الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس  أشرف 
أمس  شنقريحة،  السعيد  الّلواء  بالنيابة، 
للعميد  الرسمي  التنصيب  على  اإلثنني، 
لألمن  عاًما  مديًرا  راشدي،  الغني  عبد 
شنقريحة،  اللواء  بالنيابة.وقال  الداخلي 
اجلمهورية،  رئيس  »باسم  التنصيب:  خالل 
الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
الغني  عبد  العميد  رسمًيا  أنصب  الوطني، 
راشدي، مديًرا عاًما لألمن الداخلي بالنيابة، 
بيان  بوعزة«.وحسب  واسيني  للعميد  خلًفا 
وزارة الدفاع الوطني، فقد أمر اللواء شنقريحة 
اجلميع بالعمل حتت سلطة املدير العام لألمن 
وتنفيذ  أوامره،  وطاعة  بالنيابة،  الداخلي 

جتسيًدا  اخلدمة،  صالح  ميليه  مبا  تعليماته، 
وقوانني  السارية،  العسكرية  والنظم  للقواعد 
اجلمهورية. وخال هذه املناسبة، أسدى اللواء 
احلساسة  املديرية  هذه  إلطارات  شنقريحة  
بغية  والتوجيهات،  التعليمات  من  جملة 
خدمة  يف  اجلهود  من  املزيد  بذل  مواصلة 
إياهم  حاًثا  العليا،  مصاحلها  وحماية  اجلزائر 
على االلتفاف حول قائدهم اجلديد ومساعدته 
على أداء مهامه، من خالل التزامهم الكامل 
الصرامة  بكل  املنوطة،  باملهام  بالقيام  والوايف 

الالزمة واملثابرة الضرورية.

عّمـــار قـــردود

تنحيُة العميد واسيني بوعزة

اخلي بالنِّيابِة العميُد عبد الغني راشدي ُمديًرا عاًما لألمن الدَّ

3444 طنا من املساعدات وصلت إلى البليدة ..رئيس ديوان الواليِة:

نحــاول تغطيــَة كـلِّ العائــالت 
حــي  الُمتضــّررة مـن الَحجـر الصِّ

كشف  ئيس   الندوة ر يف  أمس،   نهار  البليدة،  بوالية  الديوان 
الصحفية التي عقدها مبقر الوالية، أن 

منذ السلطات  حرصت  الوصية 
تطبيق 

احلجر الصحي العام يف البليدة على 
ضمان إيصال املساعدات واإلعانات الغذائية إلى أكثر من 87 ألف عائلة،  وهم يواصلون التكفل وتسيير 
األزمة الصحية،  مطمئنا املواطنني يف البليدة  بالتحكم والسيطرة على الوضع،  ومبديا يف السياق تفاؤله 
الى  التي وصلت  اإلعانات  كمية  أن  الديوان  رئيس  األضرار.وفصل  بأقل  األزمة  هذه  من  اخلروج  من 
تتعلق  التي  املساعدات  3444 طنا،  وهي مواد استهالكية غذائية،  من دون ذكر  بـ  البليدة  قدرت 
بالتجهيزات واألدوات الطبية، وهذا أيضا دون حساب املخزون احمللي، مضيفا أنهم يف اللجنة املسؤولة 
عن متابعة سير العملية التضامنية والتكفل بالعائالت املتضررة من احلجر العام، جتاوزوا املتاعب واخللل 
املسجل يف األيام األولى من بداية تطبيق احلجر الصحي العام .ونفى املتحدث األخبار املشاعة حول 
عملية توزيع اإلعانات وتلف البعض منها، حيث قال يف هذا الصدد إن بعض مواقع تواصل اجتماعي 
حتاول نشر أخبار غير واقعية وتتنافى مع احلقيقية . وأعطى يف ذلك مثاال مبا حصل بدائرة أوالد يعيش، 
قائال إن ما حصل أن شبابا هجموا على شاحنة محملة بكمية من البطاطا،  بينما الشاحنة كانت تريد 
الوصول إلى املكان املزمع تفريغ تلك الكمية به، مضيفا بخصوص احلديث عن توزيع مواد فاسدة، قائال 
إن بعض املواد التي قدمت من واليات بعيدة ذبلت فقط.أما عن خرق احلجر العام من قبل مواطنني، 
فقال إن مصالح األمن تعمل على تنفيذ إجراءات احلجر العام بشكل جدي، وكل مخالف تعرض إلى 
العقوبات، والتي انتهت بالبعض منهم إلى حتويل ملفاتهم على العدالة، وأيضا وضع سيارات ودراجات 

نارية يف احملاشر.
عبد الناصر حمودة

َتحريـُرالنِّقـاش!

عّمـــار قـــردود

ع.تباق

تضامنا مع األسر احملتاجة يف شهر رمضان

منحة بقيمة 10 آالف دينار للعائالت المعوزة
قرر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أمس،  تقدمي منحة تضامن بقيمة 10 ٱالف دينار للعائالت املعوزة.وأوضح بيان رئاسة 
اجلمهورية، أمس، أن املنحة جاءت يف إطار عمليات التضامن مع األسر احملتاجة بالنسبة لشهر رمضان، ودعم األسر الـمتأثرة 
بتدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس.وستدفع منحة التضامن إلى األسر الـمحتاجة الـمتأثرة اجتماعيا واقتصاديا بتدابير الوقاية 

من وباء كورونا فيروس.كما أن املنحة سيستفيد منها العائالت التي كانت تستفيد من قفة رمضان سابقا.



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 

 

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

