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05
سطيف 

صنـدوُق الّتعــاون الِفالحــي 
يتضامـــُن مــع الَفالحـــين 

الُمتضــّرريـــن
06

بجاية
أصحاُب الِمهن الُحّرِة يطالبوَن 
بِمنــحِة الَمليـــون َسنتيـــم

08
األغواط 

ُمهنِدسـو النَّظافـِة ُيطالبـوَن 
بَدعِمـهـم بوسائـِل الوقاَيـة

َمــن سيربــــُح الَمليــــون؟!

د. مهماه بوزيان د. مهماه بوزيان   		15

لكلِّ  ها  مُشوِّ وُمتربًصا،  ُمعّشّشا  والَوليمِة«  »الغنيمِة«  منطُق  يبَقى  أن  أخَشى 
ي حتتاُج ِمّنا إلى َتضحياٍت وَناحاٍت،  روِف الَقاهرِة، التِّ مبادرٍة، خاصًة يف هِذه الظُّ
َص ُنبَل امَلسعى الذي  ال إلى اغتناٍم أو اغتراٍف؛ أخَشى أن يعوَد هذا املنطُق لُينغِّ

يستهدُف دعَم األسِر، التي ُتكاِبد األوجاَع األِليمِة، 
ُمتأثرًة بتداِبير الٍوقاَيِة من وباِء ُكورونا )كوفيد - 
لَنا أن َنتساءَل »أَما  19( وُمكافحِته؛ لذلك، ينبِغي 
آَن أن َتختِفي من َمجاِلنا العاِم - أو على األقِل - أْن 
تعيُد  الّتي  ِميمة«  »الذَّ الظاهرُة  هذِه  تنحصَر؟!« 
يف  تَرى  ال  التي  »القدميِة«،  امُلمارساِت  استنباَت 
لطاِت  أو إجراٍء يأِتي من »السُّ أو َعمليٍة  كلِّ برنامٍج 
شيًئا  فيِه  ُر  تقدِّ وال  بْل  َمغنًما،  ِسوى  الُعموميِة« 
ِسوى أّنه هدٌف مستساٌغ يف َنظِرها ليكوَن »َمنهًبا«.

16
تسجيُل 95 إصابًة جديدة و8 

وفيات بالفيروس 

الجزائر ُتحصي 153 حالَة شفاٍء 
َجديدة من »كوفيد – 19« 
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد 

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

تسجيل 95 حالة إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا«، ليرتفع العدد 

اإلجمالي لإلصابات إلى 2629 
حالة موزعة عبر 47 والية، بينها 
1571 حالة مت تأكيدها بتقنية الـ 

)بي سي أر(، و2585 حالة محتملة 
حسب احُتسبت إثر إجراء أشعة 

السكانير.وكشف جمال فورار، أمس 
األحد يف ندوته الصحفية التي 

يعقدها بصفة يومية، عن تسجيل 8 
حاالت وفاة جديدة سجلت خالل الــ 

24 ساعة األخيرة.

حي أماَم مقاِر الَبلدّيات امُلواطنون يخِرقوَن إجراءاِت احَلجر الصِّ

الَمليــون..الَمليــون..
 إعانٌة أصبَحت خطًرا! إعانٌة أصبَحت خطًرا!

02-0302-03

ثقافُة التَّضامِن والَعمِل التَّطوِعي ُتعاني إشكاليَة التَّسُيِس والَتقليد!
ضاُمن االجتَماعي، وهو ما َيفرض على  ي َفيروس ُكورونا، كاَن الُبّد من حتقيِق َمبدأ التَّ حية اخَلطيرة نتيجَة َتفشِّ يف ظِل هذه األوَضاِع الّسائدة يف اجلزائِر بَسبب األزمِة الصِّ
عبة  ين اإلسالمي. ومن ُمنطلِق هذه الُظروف الصَّ ضامِن وتعاليِم الدِّ التَّ نسيِق فيما بنَي أفراِده، ملواجهة هذه األزمِة اإلنسانّية عماًل مببدأ  أفراِد امُلجتمع تعزيَز التعاون والتَّ

يُن والّتقاليُد واملجتمُع. واالستثناِئّية، أصبَح املجتمُع اجِليجلي يف حاجٍة إلى إحياِء ثقافِة وُسلوك الّتضاُمن االجتماعي األصيلنِي، ِوفق ما يقَتضيه الدِّ

الّدكتور وامُلختص يف علِم االجتَماع بوعموشة نعيم لـ »أخبار الوطن« 09

وامُلساعدات حٌل امِلَنح  وامُلساعدات حٌل االستعانُة بالِتكنولوجياِت احَلديثة يف توزيِع  امِلَنح   قرار: قرار: االستعانُة بالِتكنولوجياِت احَلديثة يف توزيِع 

لطِة السُّ يف  قة  الثِّ غياِب  ِنتاُج  والَتهافُت  لطِةالّطوابيُر  السُّ يف  قة  الثِّ غياِب  ِنتاُج  والَتهافُت  الّطوابيُر  جبايلي: جبايلي: 
استمارُة إعانِة »املليون« حُتِدث فتنًة يف عّدِة بلدّياتاستمارُة إعانِة »املليون« حُتِدث فتنًة يف عّدِة بلدّيات

الَيومّية العّماَل ذوي األجرِة  امِلنَحة لتشمَل  الَيومّيةينبِغي توسيُع  العّماَل ذوي األجرِة  امِلنَحة لتشمَل  ينبِغي توسيُع  عمراوي:عمراوي:  
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أخبار السياسة
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في تعليمة وجهها إلى مسؤولي المؤسسات والمجمعات

ناعة: تسريُح بعِض الُعّمال  وزيُر الصِّ
جاَء بناًء على قراراٍت َفردّية!

صفية نسناس

ويف هذا الصدد، أعرب الوزير عن استيائه من تسريح مهني 
العمومية  الصناعية  واملجمعات  املؤسسات  بعض  به  قامت 
واخلاصة لعمال دون احترام القواعد التي مت التنصيص عليها، 
مشيرا إلى أن التسريح املهني يخضع إلى معايير منصوص عليها 
أنه  كما  املهنية،  الكفاءة  نقص  أو  اخلطأ  غرار  على  ومثبتة، 
وقائع  التسريح حقيقية، مستندة على  أن تكون أسباب  يجب 
موضوعية )ميكن التحقق من صحتها(، بعيدا عن كل انطباع 
ذاتي أو حكم فردي إلثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير 

اخلطأ املرتكب على مصلحة املؤسسة.
الوزير عدم تطبيق مسؤولي بعض  من جهة أخرى، سجل 
املؤسسات أحكاما قضائية صادرة عن احملاكم املختصة والقاضية 
قرارات  وكذا  عملهم،  مناصب  العمال يف  بعض  إدماج  بإعادة 

املفتشية العامة للعمل.
املمارسات،  هذه  مثل  أمام  أنه  بالتذكير  التعليمة  واختتم 
أصبح من الضروري وعلى الفور معاجلة هذا الوضع، والسهر يف 

وهذا  العمل،  تسيير عالقات  إجراءات  احترام  املستقبل، على 
بتعزيز دور األجهزة املعدة لذلك، على غرار جلنة املشاركة واللجنة 
املتساوية األعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، واملفتشية العامة 
للتظلم اخلارجي، من جهة  القضائية املختصة  للعمل واجلهات 
الصارم ملضمون  للتنفيذ  أهمية قصوى  يولي  أنه  أخرى، مشددا 

هذه التعليمة.

منتدى  رئيس  اعتبر نائب 
احلزم  أن  عن  سليم  جواد  املؤسسات 
االقتصادية التي رصدتها احلكومة من 
فيروس  وباء  آثار  من  التخفيف  أجل 
القطاع  يف  بإيجابية  ستساهم  كورونا 
االقتصادي الوطني وسيكون لها دور يف 
وضمان  الشغل  مناصب  على  احلفاظ 
سليم،  وقال جواد  العمال.  أجور  دفع 
املؤسسات  إن  إذاعية،  تصريحات  يف 
تأجيل  من  استفادت  االقتصادية 
مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب 
االجتماعي  الضمان  واشتراكات 
املتصلة  والعقوبات  للبنوك  والفوائد 

الفواتير  ودفع  التجارية،  بالصفقات 
نائب  كما طالب  الغرامات،  وإلغاء 
باإلعفاء  املؤسسات  منتدى  رئيس 
الصغيرة  املؤسسات  لصالح  اجلبائي 
النشاط  يف  االستمرار  على  ملساعدتها 

نظرا لتضررها من انتشار الوباء.
جواد  كشف  متصل،  سياق  يف 
املؤسسات شرع  منتدى  أن  عن  سليم 
يف وضع استبيان حتت تصرف أعضائه 
القطاعات  كل  حول  املعلومات  جلمع 
املالية  واخلسائر  املشاكل  جرد  بغرض 
املؤسسات  تواجهها  التي  والبشرية، 
إلى  وإرساله  األزمة  آثار  لتقييم 

أن  إلى  مشيرا  األول،  الوزير  مصالح 
واالقتصادي  الصناعي  النسيج  ضمن 
يف  تأثرا  األكثر  هو  اخلدمات  قطاعات 
إلى  كورونا  وباء  انتشار  نتيجة  اجلزائر 
جانب قطاع البناء. من جهة أخرى، 
اعتبر سليم جواد أن وباء فيروس كورونا 
هو مبثابة درس للجزائر، وسيكون فرصة 
االقتصادي  القطاع  يف  النظر  إلعادة 
أكبر  أهمية  منح  عبر  به  والنهوض 
إلنتاج القيمة املضافة مع التركيز على 
والرقمنة  والطاقوي  الغذائي  األمن 
واحلفاظ على أدوات اإلنتاج الوطني.

صفية نسناس

 ُيرَسل للوزير األّول
األفسيو ُيِعدُّ استبياًنا لرصِد خَسائر الُمؤّسساِت الماِلّية والبشِرّية

وجه وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم أمس تعليمة إلى الرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية ومسؤولي 
المؤسسات العمومية، بخصوص تسريح العمال، قائال إنه تبين له من خالل العرائض الواردة لمصالحه، وجود عدة حاالت 

تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي ال تحترم القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها، داعيا 
المسؤولين عليها إلى احترام إجراءات تسيير عالقات العمل.

هي الّدفعُة الثانية.. وزير الداخلية: 
استالُم 524 حافلَة َنقٍل مدرِسي 

كمال  العمرانية،  والتهيئة  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  كشف 
املدرسي  النقل  حافالت  من  الثالثة  الدفعة  استالم  عن  أمس،  بلجود 
أن  الوطنية،  لإلذاعة  بلجود  وأوضح  حافلة.   524 عددها  يبلغ  والتي 
العملية تأتى جتسيدا للتعليمات الصارمة لرئيس اجلمهورية، موضحا أن 
وقد  الظل  ومناطق  املعزولة  املناطق  إلى  موجهة خصيصا  احلافالت  هذه 
وجه تعليمات للوالة بهذا الشأن. وكانت وزارة الداخلية قد وزعت 1700 

حافلة للنقل املدرسي.
ق.و

والية الجزائر
خص االسِتثنائيُة للتنقِل خالل الَحجر  الرُّ

الصحي ُتمّدُد  ِتلقائًيا 
أعلنت مصالح والية اجلزائر  أن  تراخيص العمل االستثنائية أثناء 

فترة احلجر الصحي  ستمدد تلقائيا دون جتديدها إداريا.
وأوضح بيان والية اجلزائر، يوم أمس، أن  الرخص االستثنائية يتم 
جتديدها آليا وال يوجد داٍع الستصدار تراخيص أخرى، وستبقى األولى 
القرار  البيان أن  أفريل اجلاري. كما أضاف   29 إلى غاية  املفعول  سارية 
يأتي تبعا لتوجيهات رئيس اجلمهورية، وقرار الوزير األول القاضية بتمديد 

فترة احلجر الصحي بالوالية إلى غاية 29 أفريل اجلاري.
ق.و

إنقاُذ  فتاٍة من الموِت انتحارا
ُر قاصًرا من   درُك مفتاح بالُبليدة يحرٍّ

قبضِة مجموعِة أشَرار
شرقي  مفتاح،  يف  الوطني  للدرك  اإلقليمية  الفرقة  عناصر   متكن 
و   ، العمر  من   15 الـ  يف  قاصر  اختطاف   عملية  لغز  فك  من  البليدة، 

القبض على مختطفيه الثالثة .
و أفادت املعلومات األمنية  أن القاصر الضحية  مت االتصال به من قبل 
املجرمني، و الذين أقنعوه بالذهاب معهم يف أمر عائلي يخص شقيقه ، 
حيث مت حجزه، و االتصال بشقيقه و مساومته بأن يعيد إليهم مبلغا ماليا 
عالقا يف ذمته، مقابل اإلفراج عن أخيه الصغير. وعليه، أبلغ  أخ الضحية  
أمنية   ليتم إعداد خطة  القاصر،  التي طالت أخاه  عن جرمية االختطاف 

أوقعت باخلاطفني وتّوجت بتحرير الضحية ، و تقدميهم أمام العدالة .
ويف سياق نشاطات الدرك ، جنت فتاة  يف العشرين من العمر ، تنحدر 
من والية البويرة من موت محقق ، إذ أقدمت على  عملية انتحار مؤسفة 
،  بحي دريوش يف بوعرفة ، حيث كشفت املعلومات األولية أن الضحية   
تعرضت لعملية اغتصاب   من قبل مجموعة من األشرار ، فلم تتحمل 
جرميتهم   لتقدم على محاولة وضع حد حلياتها ، لكن من حسن حظها   
أنها جنت و هي توجد باملستشفى يف حالة خطيرة ، هذا و فتح عناصر 

األمن حتقيقا يف القضية ،  للقبض على اجلناة وإحالتهم على العدالة .
عبدالناصر حمودة

سكيكدة
توقيُف نّصاٍب ادعى امتالَكُه  وكالًة 

عقارّيًة وهمّية 
أوقفت، يوم أمس، مصالح األمن يف سكيكدة  شابا يبلغ من العمر 
37 سنة  بتهمة ارتكابه  جنحة النصب و االحتيال التي راح ضحيتها 

العديد من املواطنني.
تفاصيل اجلرمية تعود إلى نهاية الشهر املاضي، حيث تقدم عدد من 
املواطنني بشكاوى إلى مصالح األمن يف سكيكدة، بإفادة تقول بتعرضهم 
إلى فعل النصب و االحتيال من قبل املتهم الذي قام باالدعاء على أنه 
يف  و  بسكيكدة  كبيرا  نفوذا  ميلك  و   ، عقارية يف سكيكدة  وكالة  ميلك 
أطراف املدينة ، وعرض عليهم   بيَعهم أراٍض و عقارات يف قلب املدينة 
و بتسبيق مالي يتراوح  بني 20 إلى 35 يف املائة.  وحتركت  املصالح ذاتها 
الذي  فيه  املشتبه  حقيقة  تكتشف  أن  قبل  القضية،  يف  التحقيق  قصد 
مزورة  بطاقات  استظهاره   غير من خالل  بأنه نصاب محترف ال  اتضح 
و رخص، إلى جانب أختام غير قانونية و خرائط لقطع أراٍض وهمية.  
وعليه،  مت توقيفه و باستكمال ملف اإلجراءات القانونية مت تقدميه أمام 

نيابة محكمة سكيكدة التي أمرت بحبسه.
جمال بوالديس

مسعود  البرملاني  النائب  وّجه 
عمراوي سؤاال كتابيا إلى الوزير األول 
جراد، واملتعلق بانشغال  العزيز  عبد 
املواطنني الذين هم يف معاناة حقيقية 
املرسوم  على  االطالع  بعد  خاصة 
قال  حيث  باملنحة،  اخلاص  الرئاسي 
هم  فقط  املنحة  من  املستفيدين  إن 
أماكن  غلق  مت  التي  احلرف  أصحاب 
شريحة  استثناء  مت  حني  يف  عملهم 
من املجتمع خاصة يف املناطق الريفية 
العمال  يف  واملتمثلة  والفالحية، 
اليوميني الذين ال ميلكون سجال جتاريا 
توقف  يثبت  ما  أو  حريف،  بطاقة  أو 
وما  الصحي  احلجر  بسبب  نشاطهم 
النقل  وسائل  توقف  من  عنه  ترتب 

وكذا تنقل األشخاص.
وجاء يف املراسلة الكتابية أنه من 
تشخيص  يف  النظر  إعادة  الضروري 
فئات  تكون  وقد  املتضررة،  الفئات 
أمس  يف  وهي  مستثناة  أيضا  أخرى 

ونحن  خاصة  املنحة،  لهذه  احلاجة 
الكرمي،  رمضان  شهر  أبواب  على 
وجديرة  جيدة  ذاتها  حد  يف  فالعملية 
نفوس  يف  األمل  وتبعث  بالتنويه 
وأن  باالنتماء،  وتشعرهم  املواطنني 
الدولة منهم وإليهم، وذلك عن توسيع 
االستفادة لهذه الفئة والفئات األخرى 
على  املسؤولني  إن  قائال  املتضررة، 
نظرا  ذلك  يدركون  الواليات  مستوى 
العملية  وإيالء  خلصوصية كل والية، 
والتوجيه  لإلعالم  الكايف  الوقت 

لتحقيق األهداف املرجوة للعملية.
ميكنها  ال  البلدية  أن  اعتبر  كما 
وهي  وحدها،  املنحة  هذه  توزيع  أبدا 
من فشلت فشال ذريعا حتى يف تسيير 
املطاعم املدرسية مما جعلها حترم أبناءنا 
الوجبات، حيث حتولت  التالميذ من 
املتزايد  اإلقبال  نتيجة  محاشر  إلى 
عليها من قبل املواطنني املستفسرين، 
القوائم  ضمن  إلدراجهم  والساعني 

سيزيد  وهذا  للوثائق،  واملستخرجني 
فيروس  ملرض  وانتشارا  تفاقما  الوضع 
يف  بحسبه،   ،«  19 كوفيد   « كورونا 
على  الدولة  فيه  تسهر  الذي  الوقت 
منه،  الوقائية  اإلجراءات  كل  اتخاذ 
البلدية  عن  العبء  تخفيف  مقترحا 
وتوزيع  ذلك،  على  قادرة  غير  ألنها 
املعنية،  القطاعات  كل  على  العملية 

فكل قطاع يتولى الفئة التابعة له.
عن  عمراوي  تساءل  فقد  وعليه، 
استعجالية  إجراءات  وجود  إمكانية 
الستدراك  األولى  الوزارة  تتخذها 
الشريحة  هذه  ومنها  املستثناة  الشرائح 
املناطق  يف  اخلصوص  على  املوجودة 
الريفية والفالحية، واملتمثلة يف العمال 
الذين يتقاضون اجرة يومية، الذين ال 
ميلكون سجال جتاريا أو بطاقة حريف، أو 
ما يثبت توقف نشاطهم بسبب احلجر 

الصحي.
صفية نسناس

 في مراسلة كتابية وّجهها للوزير األول
عمراوي يدُعو إلى َتوسيع االستفادِة من الِمنَحة



عّمــــــار قـــردود

و كشفت برقية مستعجلة صادرة عن 
وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة 
العمرانية مؤرخة بتاريخ 16 أفريل اجلاري 
موجهة إلى والة اجلمهورية عن موافقة وزير 
املالية على عملية الدفع على املكشوف، 
املالية  باالحتياجات  التكفل  أجل  من 
الناجتة عن رفع قيمة منحة التضامن إلى 
10 آالف دينار. لكن األمر الذي يندى 
حتولت-  املنحة  هذه  أن  هو  اجلبني  له 
الحظنا  حيث  ِمحنة،  إلى   - لألسف 
عند بوابات البلديات ومالحقها عبر كل 
واليات الوطن مظاهر غير حضارية تتمثل 
يف تلك الطوابير الطويلة والتجمعات غير 

املشرفة واملهينة والتزاحم املفرط.
الوطن  بلديات  معظم  شهدت  فقد 
وخاصة مكاتب احلالة املدنية عبر عديد 
املاضية،  القليلة  األيام  يف  الواليات، 
أن  بعد  مسبوق  وغير  كبيًرا  اكتظاًظا 
سنتيم  املليون  منحة  عن  الرئيس  أعلن 
املتضررة  األسر  وكل  بالفقراء،  اخلاصة 

التوافد  وهما  الصحي،  احلجر  من 
واالكتظاظ اللذان كسر بسببهما املواطنني 
واملنزلي،  الصحي  احلجر  إجراءات 
الوثائق  تدافعهم الستخراج  بسبب 
كشهادات  االستفادة  مبلف  اخلاصة 
األمر  و  العائلية.  الشهادة  أو  امليالد 
االجتماعي  الضمان  مراكز  شهدته  ذاته 
قصدها  التي  و«كاسنو«  و«الكناس« 
املواطنون الستخراج شهادة االنتساب،و 
وفوضى  بلبلة  عن  أسفر  الذي  األمر  هو 
خاصة  النفوس،  يف  الهلع  وزرع  كبيرتني 
هذه  من  استاؤوا  الذين  املوظفني  لدى 
»كورونا«،  زمن  يف  اخلطيرة  التصرفات 
مبالني  غير  يتدافعون  املواطنون  كان  فيما 

بذلك وغير ملتزمني بقواعد السالمة.
وفيديوهات  صور  أظهرت  كما 
متداولة على مواقع التواصل االجتماعي 
البلديات  مقرات  أمام  طويلة  طوابير 
اصطف فيها مواطنون لتسجيل عائالتهم 
منحة  من  لالستفادة  احملتاجني  قوائم  يف 
»مواقع  على  نشطاء  أشار  املليون،حيث 
»استياء«  إلى  االجتماعي«  التواصل 

التسجيل  شبابيك  غلق  من  مواطنني 
من  العديد  أن  رغم  البلديات  بعض  يف 

العائالت لم تسجل أسماءها بعد.
ظاهرة  آخرون  نشطاء  انتقد  بينما 
الفقراء،  األغنياء  بعض  مزاحمة 
والوقوف معهم لتسجيل أنفسهم يف قوائم 
من  الذي  األمر  وهو  الفقيرة،  العائالت 
شأنه أن يحول دون ذهاب املنحة الرئاسية 

إلى مستحقيها احلقيقيني.
بشرح  احمللية  السلطات  قيام  رغم  و 
منحة  من  االستفادة  وطرق  إجراءات 
املعوزة  للعائالت  املوجهة  سنتيم  املليون 
الصحي،  احلجر  إجراءات  من  واملتضررة 
إال أن امللفت أن هناك اختالف كبير يف 
االستفادة  ملف  مكونات  ويف  الشروط 
من بلدية إلى أخرى،حيث نفى مسؤولو 
االجتماعية  والشؤون  التنظيم  مصلحة 
بالبلديات أن تكون هناك مراسلة رسمية 
يتعلق  ما  يف  العمومية،  السلطات  من 
بكيفية تطبيق منح هذه اإلعانة أو امللف 
املطلوب لها، حتى استمارة البيانات غير 

متوفرة بالقدر الكايف.
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رئيس  مالخسو،  الدين  نور  أكد 
باتنة،  لبلدية  البلدي  الشعبي  املجلس 
عملية  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
من  املتضررة  الباتنية  العائالت  إحصاء 
وساق،  قدم  على  جارية  املنزلي  احلجر 
املندوبيات  ملسؤولي  أوامره  أسدى  وأنه 
الــ14 املكونة للبلدية، وبالتنسيق مع ممثلي 
السكان عبر جلان األحياء وجميع اجلهات 
بالتقصي  االلتزام  بضرورة  املختصة، 
يف  هو  من  كل  ليستفيد  الواسع  الدقيق 
خاصة  الرئاسية  املنحة  إلى  ماسة  حاجة 
ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل.و 
بصفة  يسهر  أنه  أضاف مالخسو 
من  الرئاسي،  القرار  تنفيذ  شخصية على 
خالل الوجود امليداني واليومي واإلشراف 
تقدمت  التي  العملية  سير  مراقبة  على 
 - اآلن  حتى   - وبلغت  كبير،  بشكل 
العائالت  آالف  إحصاء  ومت  باملائة   70

معظم  وأن  الصحي  احلجر  من  املتضررة 
أرباب هذه العائالت هم أصحاب احملالت 
ومحالت  واملطاعم  كاملقاهي  التجارية 
واحلالقني  فوود(  )الفاست  السريع  األكل 
كشف  عن  حتفظ  وغيرها،لكنه  واملرشات 
جارية  تزال  ما  العملية  إن  وقال  العدد، 
أما  أرقام.  أي  ذكر  الصعب  من  وبالتالي 
فيها  اصظطّف  التي  الكبيرة  الطوابير  عن 
املواطنون الراغبون يف االستفادة من املنحة 
ومالحقها  البلديات  مقار  أمام  الرئاسية 
بطريقة مهينة من جهة لكرامتهم وخطيرة 
واضحا  خرقا  تعتبر  ألنها  صحتهم،  على 
الصحي  واحلجر  السالمة  إلجراءات 
باإلضافة  التجمعات،  خالله  ُينع  الذي 
املقدرة  األمان  مبسافة  التزامهم  وعدم  إلى 
الكمامات  وارتداء  األقل  على  متر  بــ1 
والقفازات، فقد أوضح مالخسو أن »تلك 
عادة جزائرية خالصة ومن شّب على شيء 

اجلزائري  إقناع  ويستحيل  عليه  شاب 
وقال  السيئة«،  العادة  هذه  من  بالتخلص 
محدثنا إن ظاهرة التهافت والطوابير الطويلة 
ال تقتصر على منحة املليون سنتيم أو قفة 
رمضان أو املنحة املدرسية بل تشمل مراكز 

البريد والبنوك واحملالت التجارية.
حصول  ضمان  على  مالخسو  أكد  و 
من  املنزلي  احلجر  من  املتضررين  جميع 
املنحة الرئاسية أو اإلعانات العينية بصورة 
الـمعوزين،  الـمواطنني  بكرامة  متس  ال 
التقاط الصور لهم ووضع  سواء من خالل 
توزيع  لعمليات  اإلعالمي  للترويج  حد 
جتمعات  بتوزيعها يف  أو  الغذائية،  الـمواد 
الصحة،  على  خطرًا  تشكل  فوضوية 
التحسيس  على  التركيز  إلى  باإلضافة 
بحرص الدولة على مساعدة كل املواطنني 
بدون استثناء                     موفق رباح

تهافٌت كبيٌر من المواطنيَن من أجل الّظفِر بالِمنحة الرئاسّية

من َسيربُح الَمليون.. سباٌق نحَو 
»كوفيد – 19«!

نور الدين مالخسو- رئيس بلدية باتنة:
قنا مع لجِان األحياء لَتحديد قوائِم الُمستفيديَن َنسَّ

على مقُربِة 3 أيام من حلوِل رمضان 
بلدياٌت شرَعت في الَعملّية وُأخرى ُتساِبق الّزمن

 يف الوقت الذي شرعت العديد من البلديات يف إحصاء العائالت املتضررة من 
احلجر املنزلي واستالم امللفات اخلاصة بذلك، حيث عرفت إقبااًل كبيًرا من املواطنني 
الراغبني يف احلصول على منحة الــ 10 آالف دينار، التي أقرتها السلطات العليا يف 
البالد يف إطار التضامن مع األسر الفقيرة، والفئة التي تضررت من الوضع االقتصادي 
واالجتماعي احلالي، ما تزال بلديات أخرى عبر الوطن لم تباشر بعد العملية بالرغم 
من أن شهر رمضان بات على األبواب. البلديات التي انطلقت يف العملية هي حالًيا 
بصدد ضبط قوائم املعنيني بهذه اإلعانة، والتي أوكلت إلى جلان األحياء باعتبارها 
األقرب من هذه الفئة، وفيما يخص العائالت املتعففة التي مت إدراجها ضمن قائمة 
تسجيلهم  إعادة  دون  آلًيا  تتم  العملية  فإن  دينار،  الــ6000  منحة  من  املستفيدين 
بحيث سيتم رفع هذه اإلعانة إلى 10000 دينار، وهو ما صرح به رئيس بلدية عني 
فكرون، الذي أكد لــ«أخبار الوطن«بأنهم »حالًيا بصدد ضبط قوائم الفئة التي توقفت 
عن العمل خالل هذه الفترة يف انتظار أن يتلقوا إرساليات من الهيئات املعنية، والتي 
يتوجب  أن  أو  آلية  أن تكون  إما  لهم طرق منح هذه اإلعانات  أن توضح  من شأنها 
عليهم فتح حسابات بريدية من أجل صبها، وهذا بعدما يحصلوا على الدعم املالي 
من قبل الدولة باعتبار أن ميزانية البلدية غير كافية لتغطية هذه العملية التضامنية 

االستعجالية«.
عّمــــــار قـــردود

يونس قرار- خبير في تكنولوجيات االتصال:
على الحكومِة االستعانُة بالتكنولوجياِت 

الَحديثة في توزيِع  الُمساعداِت
لــ«أخبار  تصريح  يف  قرار،  االتصال، يونس  تكنولوجيات  يف  اخلبير  اقترح 
الوطن«، على احلكومة االستفادة من جتارب دول أفريقية يف توزيع املنح واملساعدات 
الطوابير  عن  وذلك عوًضا  احلديثة،  التكنولوجيات  باستخدام  للمعوزين،  املالية 
الطويلة للمواطنني الراغبني يف االستفادة من منحة املليون سنتيم الرئاسية، ولتفادي 
االحتكاك والتجمعات عند مقرات البلديات، وقال قرار »كان من األجدر باحلكومة 
االستفادة من جتربة الطوغو يف استعمالها التكنولوجيات احلديثة من خالل اعتماد 
املنزلي  احلجر  من  واملتضررين  املهتمني  جلميع  ُيتيح  الهاتف  عبر  إلكتروني  تطبيق 

احلصول على منحة الــ10 آالف دينار بسالسة ودون أية طوابير وإحتكاك«.
و استرسل قرار يفصل يف مقترحه قائاًل: »على احلكومة إطالق مناقصة وطنية 
أشخاص  أو  االتصال  تكنولوجيات  يف  مختصة  شركات  بإيجاد  خاصة  مستعجلة 
جميع  وجرد  إحصاء  بعملية  يتكفل  معلوماتي  تطبيق  أو  إلكتروني  برنامج  إلجناز 
العائالت املتضررة من احلجر الصحي، ووفًقا للشروط التي تضعها السلطات املعنية 
وإجناز  بإعداد  وقيامه  معني  شخص  أو  مؤسسة  لصالح  املناقصة  إرساء  وبعد  باألمر 
والشروع يف  منه  شراؤه  يتم  والشروط  املعايير  واستيفائه جميَع  اإللكتروني  التطبيق 
يف  والراغبني  املهتمني  جميع  وإبالغ  اإلنترنت  على  إطالقه  خالل  به،من  العمل 
االستفادة من املنحة الرئاسية بضرورة التسجيل، وملن ال يفقه شيًئا يف التعامل مع 
بتسجيله  للقيام  مختص  أو  أقاربه  أو  عائلته  أفراد  من  ما  ُيكلف شخٌص  اإلنترنت 
هاتفي  متعامل  اختيار  خالل  من  الهاتف  رقم  على  االعتماد  يتم  أن  وهكذا،على 
بلدية على حدة  املختصة عبر كل  اللجان  أو  امللفات من اجلهات  دراسة  وبعد  ما، 
يتم إبالغ املعني باالستفادة عبر رسالة نصية »أس أم أس« بأنه قد استفاد من مبلغ 
مالي قدره مليون سنتيم، لكن لن يكون بوسعه سحبه نقًدا وإمنا يتم توجيهه لتسديد 
فاتورة الكهرباء والغاز أو املاء أو اإلنترنت أو شراء مواد غذائية معينة وكل ذلك عبر 
الهاتف )أي أن املبلغ املالي يكون كرصيد يف الهاتف يشبه الفليكسي(، وإذا تبقى من 
املبلغ 1000 دينار أو 500 دينار ُيقترح عليه استنفاده أو استخدامه كرصيد إلجراء 
يستفيد  املستفيد  أن  أي  اإلنترنت،  اشتراك يف  للحصول على  أو  الهاتفية  املكاملات 
وبالتالي ننجح  يتلمس األموال  أو  نقًدا  املليون سنتيم لكن دون احلصول عليها  من 
يف القضاء على مظاهر اإلهانة ومشاهد الذل والعار التي حتدث من خالل التهافت 
املنحة  وما يحدث حالًيا بسبب  الدولة كقفة رمضان  إعانات  للحصول على  الكبير 
الرئاسية من جهة، ومن جهة أخرى إدخال ثقافة جديدة على اجلزائريني وهي ثقافة 
املعامالت املالية اإللكترونية كالدفع اإللكتروني«. وذكر اخلبير مبا تتكبده اجلزائر من 
خسائر بسبب عدم استكمال مشروع الرقمنة، مشيًرا إلى أن البروفيسور شمس الدين 
اجلزائر تضيع  بأن  أوضحت  أشرف على دراسة  احلالي(  العالي  التعليم  )وزير  شيتور 
سنوًيا 80 مليون دوالر بسبب تنقالت املواطنني للحصول على املعلومات والتي كان 

يكن جتنبها عن طريق تقدمي اخلدمات اإللكترونية والتطبيقات. 
عّمــــــار قـــردود

سمير جبايلي- نائب بالمجلس الشعبي الوطني:
لطة  الَطوابير والتهافُت ِنتاُج غياِب الثِّقة في السُّ

أرجع سمير جبايلي، نائب باملجلس الشعبي الوطني، يف تصريح لــ«أخبار 
الوطن«، اصطفاف بعض املواطنني يف الطوابير الطويلة بعد اإلعالن عن كل 
ويف  البعض  بعضهم  اجلزائريني يف  لدى  الثقة  »فقدان  إلى  مساعدة حكومية 
شيء  بكل  االستئثار  يحب  وثقافته  بطبعه  فاجلزائري  العمومية،  السلطات 
لنفسه ولعائلته، فإذا كان هناك السميد ال يكتفي بشراء كيس واحد أو اثنني 

والشيء نفسه بالنسبة على احلليب والكثير من األشياء األخرى.
أما موضوع فقدان ثقته يف احلكومة فذلك أمر واضح وال يستحق للشرح«.
ع.ق

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرف منحة 10 آالف دينار أو ما ُيعادل مليون سنتيم للعائالت المتعففة 
المتضررة من الحجر الجزئي، وما ترتب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية، ومن المقرر أن يستفيد المعنيون بالعملية 

التضامنية الرئاسية قبل حلول شهر رمضان الفضيل، أي قبل الجمعة المقبلة وذلك طبًقا لما أعلن عنه في بيان رئاسة 
الجمهورية، الذي أكد أن العملية يجب أن تتم قبل بداية شهر رمضان، العملية تبدأ في البلديات والدوائر والواليات إلحصاء 

األسر وتقديم قوائم المستفيدين من أجل صرف األموال.

اعتبرجمال الدين كرار اخلبير يف علم 
لــ«أخبار  االجتماعي، يف تصريح  النفس 
للناس  تدافع  من  حدث  ما  أن  الوطن«، 
سلوك  هو  وتزاحمهم  البلديات  مقار  أمام 
كل  وبعيد  اإلطالق،  على  حضاري  غير 
للمرض،  الوقائية  اإلجراءات  عن  البعد 
على  كبير  خطر  مبثابة  ما حصل  أن  مبينًا 
أسهل  أن  كرار  الناس.ويؤكد  صحة 
شخص  وجود  هو  الفيروس  لنقل  وسيلة 
ذاته،  الوقت  يف  كبيرة  مجموعة  برفقة 

وذلك يعود إلى أن املسافة قريبة جدًا من 
معدومة،  شبه  وتكون  البعض  بعضهم 
إلى جانب أن فترة االنتظار عند شبابيك 
ملدة  البلديات  يف  املدنية  احلالة  مصلحة 
كي  للفيروس  أكبر  فرصة  تعطي  طويلة 
االندفاع  ذلك  أوعَز  و  الناس.  بني  ينتقل 
بأن ال  املواطنني  لدى  »تخوف وهمي  إلى 
تطالهم االستفادة من املنحة الرئاسية، وهو 
يف احلقيقة تخوف له ما يبرره يف ظل عدم 
توفر آليات ناجعة لدى السلطات من أجل 

املتعففة  للعائالت  وشامل  دقيق  إحصاء 
املنزلي،و  احلجر  إجراءات  من  واملتضررة 
إلى  يتحول  قد  وفطرته  بطبعه  اإلنسان 
وأنه  باجلوع،  شعر  حال  يف  كاسر  وحش 
املواطنون  وهؤالء  رزق،  مصدر  له  ليس 
يعتقدون بأن منحة املليون سنتيم هي حق 
باستعمال  أخذها  من  بد  وال  لهم  شرعي 
جتدهم  ولهذا  واألساليب  الطرق  شتى 
يتدافعون ويتزاحمون بغية الظفر باملليون«.
عّمــــــار قـــردود

جمال الدين كرار- خبير علم النفس االجتماعي:
الخوُف من الجوُع وراَء تدافِع الُمواطنين وتزاُحِمهم أمام البلدّيات

حي أمام مقاِر الَبلدّيات  	 الُمواطنون يخِرقوَن إجراءاِت الَحجر الصِّ
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كريم يونس: 

تمديد الحجر الصحي فرضته 
الضرورة الملحة

أنه  أمس،  للهيئة  بيان  يف  يونس،  كرمي  وأوضح 
املخاطرة  أو  املجازفة  األحوال  من  حال  أي  يف  ميكن  ال 
اليقظة الصحية مبرزا أن احلاجة إلى حجر  بالتخلي عن 
صحي صارم »أضحى أكثر أهمية من أي وقت مضى«. 
مع  متزامنا  جاء  القرار  هذا  أن  إلى  البيان  أشار  أن  وبعد 
حلول شهر رمضان العزيز على قلوب اجلميع والذي يعد 
فرصة للم شمل العائالت، فإنه لألسف ال يبدو أن هذه 
السنة ستسمح »احترام هذه التقاليد«، وأنه ال خيار سوى 
مواجهة  تدابير  علينا  متليه  الذي  احليطة  ملبدأ  »االمتثال 

هذه اجلائحة التي ال تزال تهدد مواطنينا«.
من جهة ثانية، أوضح يونس أن املواجهة التي تبديها 
اجلزائر ألزمة »كوفيد19-«، التي »متتحننا« تتم من خالل 
»التجند املثالي ألسالك الصحة وبفضل حس املسؤولية 

الذي أبداه مواطنونا«.

احلماية  وحدات  سجلت 
املاضية،  24 ساعة  املدنية، خالل 
مناطق  عــدة  يف  تدخال   2785
إثر  على  وهذا  الوطن  من  مختلفة 
من  االستغـاثة  مكاملات  تلقي 
التدخالت  هذه  املواطنني  طرف 
أنشطة  مجاالت  شملت مختلف 
املتعلقة  سواء  املدنية  احلمايـة 
املنزلية  واحلوادث  املرور  بحوادث 
وإخمــاد  الصحي  واإلجالء 

احلرائق.
أمس،  املديرية،  بيان  وأوضح 
بـ  املدنية  احلماية  وحدات  قيام 
389 عملية حتسيسية، فيما يخص 

النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار 
وذلك  »كوفيد19-«،  كورونا  فيروس 
والية،    32 عبر  املواطنني  لفائدة 
احترام  ضرورة  على  وتذكرهم  حتثهم 
التباعد  وكذا  الصحي  احلجر  قواعد 
القيام  إلى  باإلضافة  االجتماعي، 
 38 عبر  عامة  تعقيم  عملية   293 بـ 
وهياكل  منشات  عدة  مست  والية، 
السكنية  املجمعات  وخاصة  عمومية 

املديرية  خصصت  حيث  والشوارع،  
لهتني  املدنية  للحماية  العامة 
مدنية  حماية  عون   1816 العمليتني 
إلى وضع  باإلضافة  الرتب،  مبختلف 
جهاز أمني لتغطية 21 إقامة مخصصة 

للحجر الصحي عبر 06 واليات.
وحدات  تدخلت  كما          
احلماية املدنية خالل،  الفترة نفسها، 
إلى  سير  أدت  حادث   84 إثر  على 
آخرين   112 وإصابة  شخص  وفاة 

ثم  احلوادث،  مكان  يف  إسعافهم  مت 
نقلهم للمستشفيات احمللية.

باملقابل، تدخلت مصالح احلماية 
اإلسعافات  تقدمي  أجل  من  املدنية 
أصيبوا  أشخاص   09 لـ  األولية 
بتسمم  جراء استنشاقهم غاز أحادي 
من  املنبعث   )co( الكربون  أكسيد 
مسجلني  املاء،  وسخان  املدفئة  جهاز 
أشخاص  و4  بالعاصمة،  شخصا 

باملدية و4 آخرين مبعسكر.

خالل 24 ساعة 
 الحماية المدنية تجري 293 عملية تعقيم عبر 38 والية

يخص التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا 
مجلس األمة يعقد جلسة استماع إلى 

وزير الصحة 

وزير  إلى  استماع  جلسة  اليوم،  األمة،  ملجلس  التنسيق  هيئة  تعقد 
الصحة والسكان وإصالح املستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، 
كورونا  فيروس  جائحة  تفشي  عن  الناجمة  التطورات  موضوع:«  حول 
املستجد والتدابير االحترازية املتخذة من طرف الدولة على جميع األصعدة 
ملواجهته ». وأوضح بيان مجلس األمة، أمس، أن اجللسة ستتم حتت رئاسة 
مع  العالقات  وزيرة  بحضور  قوجيل،  صالح  بالنيابة  األمة  مجلس  رئيس 
البرملان بسمة عزوار، والوزيـر املنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، املكلف بالصناعة الصيدالنية عبد الرحمان لطفي جمال بن 
باحمد. كما أن مجلس األمة من أجل االلتزام بالقواعد الوقائية وإجراءات 
من  اإلعالم  وسائل  مختلف  متكني  الوقت  نفس  ويف  االجتماعي  التباعد 
الرسمية  الصفحة  عبر  املباشر  على  بثها  يتم  سوف  اجللسة،  هذه  متابعة 

ملجلس األمة«.
رحمة عمار

ببلدية سيدي عامر في المسيلة
توقيف شخصين بتهمة التحريض 

واإلخالل بالنظام العام
والية  بأمن  عامر  سيدي  دائرة  ألمن  التابعة  الشرطة  قوات  متكنت 
املسيلة،  ويف إطار محاربة كل أشكال اجلرمية وخاصة ما تعلق منها بجرائم 
التحريض على التجمهر واإلخالل بالنظام العام والتشهير والقذف عبر مواقع 
من  والثالث  الثاني  العقد  يف  تقدمي شخصني  من  االجتماعي،  التواصل 
العمر بتهمة القيام بالتحريض على اإلخالل بالنظام العام عن طريق وسائط 
التواصل االجتماعي.  وقائع القضية بدأت على إثر رصد املصالح املختصة 
مستخدمني  قيام  واالتصال  اإلعالم  بتكنولوجيا  املتصلة  اجلرائم  مبكافحة 
بالنظام  واإلخالل  التجمهر،   على  العلني  بالتحريض  فيسبوك  لصفحتي 
العام والتحريض والقذف والتشهير بهيئات عمومية واملساس بها والنشر عبر 
صفحات التواصل االجتماعي، وباستعمال وسائل التحري القانونية التي 
متكنت من توقيف الشخصني املعنيني وإجناز ملفني قضائيني ضدهما وبعد 
استكمال كافة اإلجراءات مت تقدميهما أمام وكيل اجلمهورية لدى محكمة 
شأنها  من  ملنشورات  الدعاية  بغرض  العرض  جنحة  أجل  من  بوسعادة 
املساس باملصلحة الوطنية، إضافة جلنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه مع 
جنحة التحريض املباشر على التجمهر غير املسلح وجنحة القذف، الذي 
بدوره أحالهما على جلسة املثول الفوري أين أمر قاضي اجللسة بإيداعهما 

مبؤسسة إعادة التربية ببوسعادة.
جمال أبو أشرف

حجر كميات كبيرة من الكيف المعالج
 الجيش يوقف 19 تاجر مخدرات 

اجلمارك  مصالح  مع  بالتنسيق  الشعبي  الوطني  للجيش  مفرزة  أوقفت 
بتلمسان، أول أمس، 4 جتار مخدرات وضبطت كمية من الكيف املعالج 
الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  أوقفت  يف حني  كيلوغراما،   127 بـ  ُتقدر 
الكيف  من  كيلوغرام   75,500 بحوزتهم  مخدرات  تاجر   15 الشعبي، 
النعامة  من  بكل  متفرقة  عمليات  إثر  وهذا  مهلوسا  قرصا  و5376  املعالج 
وزارة  بيان  أوضحه  ما  بحسب  وبجاية،  وقسنطينة  وبشاروغرداية  وغليزان 
جانت  من  بكل  للجيش،  مفارز  أوقفت  أخرى،  من جهة  أمس.  الدفاع 
وبرج باجي مختار، 69 شخصا وحجزت 22 مركبة وشاحنتني و68,650 
مطارق  و7  الوقود  من  لترا   39880 إلى  باإلضافة  الغذائية  املواد  من  طنا 
ضغط و13 مولدا كهربائيا و11 كيسا من خليط خام الذهب واحلجارة، فيما 
 12728 تهريب  محاوالت  الشعبي  الوطني  للجيش  أخرى  مفارز  أحبطت 
لترا من الوقود خالل عمليات متفرقة بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس 

بالناحية العسكرية اخلامسة.
رحمة عمار

أكد وسيط الجمهورية كريم يونس أن القرار الذي اتخذته الحكومة المتعلق بتمديد الحجر الصحي لمدة 10 أيام أخرى 
»أملته الضرورة الملحة لحماية صحة المواطنين«.

كانت عالقة في الجزائر 
إجالء 35 عائلة مختلطة الجنسية نحو تونس

السبت،  أمس  أول  مساء  نقل، 
متزوجات  جزائرية  سيدة   100
مدينة  من  وأوالدهن،   بتونسيني 
الطالب  احلدودي  املعبر  نحو  الوادي 

العربي ومنه إلى تونس. 
وكانت العائالت املذكورة واللواتي 
تنحدرن النسوة فيها من واليات الوادي 
تسجيلهن  مت  قد  وبسكرة،  وورقلة 
من  وبأبنائهن  بهن  التكفل  ثمة  ومن 
اخلارجية  الشؤون  وزارة  مصالح  طرف 
اخلارجية  وزارة  مع  وبالتنسيق 
التونسية،  باعتبار أن األطفال هم من 
حملة اجلنسية التونسية.  ومت إحصاء 
هذه العائالت التي يقدر عددها بـ 35 

بالطالب  احلدودي  املعبر  إلى  ونقلهم 
العربي الواقع يف والية الوادي واملتاخم 
سيتم  حيث  حزوة،  التونسي  للمعبر 
مدينة  يف  الصحي  للحجر  إخضاعهم 

توزر التونسية. 
للعائالت  األولى  الدفعة  وكانت 
قد  الشقيقني  البلدين  بني  املختلطة 
حثيثة  مساع  بعد  الصعداء  تنفست 
شهر  حلول  قبيل  شملها  لم  قصد 
رمضان، بعد أن علقت يف اجلزائر التي 
عائلية،  زيارات  إطار  يف  إليها  قدمت 
التونسية  احلكومتان  تقرر  أن  قبل 
املشتركة  حدودهما  غلق  واجلزائرية 
فيروس  من  الوقاية  إجراءات  إطار  يف 

وذلك   ،»19 »كوفيد  املستجد  كورونا 
غالبية  كانت  إذ  شهر  من  أزيد  قبل 
صرحوا  الذين  من  العالقة  العائالت 
اإلجراء  أن  تعتقد  الوطن«  »أخبار  لـ 
سوف لن يزيد تطبيقه عن عشرة أيام،  
إذ  احلسبان  يف  يكن  لم  ما  وقع  لكن 
لهذه  يعد  ولم  رمضان  شهر  قرب 
حل  من  تونس  يف  وذويها  العائالت 
اخلارجية يف  سوى االستنجاد مبصالح 
البلدين. هذا والزالت عديد العائالت 
املختلطة تنتظر تدخال مماثال وإجالئها 
رمضان  شهر  حلول  قبيل  تونس  نحو 

الفضيل. 
رشيد شويخ



خلضر. بن يوسف

تزويد  يف  أساسا  تتمثل  التي  و 
الباحثني  األساتذة  بخيرة  الوالية 
خاصة  األوبئة  علم  يف  واملختصني 
من قاموا بعديد البحوث حول فيروس 
كورونا، ووضع مخابر كلية العلوم حتت 
مع  الصحية  واملصالح  الوالية  تصرف 
اقتناء  يف  الوالية  مساهمة  إمكانية 
حتوزه  ما  إلى  تضاف  تكميلية  أجهزة 
عملية  لتسهيل  معدات  من  اجلامعة 
املصابني  عن  والتشخيص  الكشف 
على غرار ما قامت به جامعتي بجاية 

وتيزي وزو مؤخرا السيما وأن الوالية 
بدء  منذ  حالة   15 من  أزيد  حتصي 
انتشار الوباء يف اجلزائر كلها حاالت 
من  أو  الوطن  خارج  من  سواء  وافدة 

واليات موبوءة.
خطاب  من  استلهاما  هذا  يأتي 
العلم  يوم  مبناسبة  اجلمهورية  رئيس 
جائحة  أن  رسالته  يف  جاء  حيث 
قدراتنا  اكتشاف  من  مكنتنا  كورونا 

األثر  عميقة  رسالة  وهي  العلمية 
التصور  وواقعية  املعنى،  وحضارية 
وواعد،  مشرق  جامعي  مبستقبل  تنبأ 
وزير  عليه  حث  ما  إلى  باإلضافة 

العلمي  والبحث  العالي  التعليم  قطاع 
تصريحاته  يف  شيتور  الدين  شمس 
الكفاءات  قدرات  تفجير  حول ضرورة 
احتالل  وضرورة  اجلزائرية  اجلامعية 

اجلامعة ملكانتها يف املجتمع باقتدار.

املكلف  حناشي  حمزة  السيد  أكد 
الصندوق اجلهوي  باإلعالم على مستوى 
أنه جتسيدا  بسطيف،  الفالحي  للتعاون 
السيد  للصندوق  العام  املدير  لتعليمات 
الشريف بن حبيلس، املتعلقة بتخصيص 
تفشي  بعد  للفالحني  تضامنية  قافلة 
الصندوق  شرع   ،19 كوفيد  كورونا  وباء 
بسطيف يف  الفالحي  للتعاون  اجلهوي 
مع  واسعة  تضامن  بعملية  القيام 
مناطق  مبختلف  املعوزين وهذا  الفالحني 
املتمثلة  الوقاية  مبنحهم وسائل  الوالية، 

إلى  إضافة  والقفازات،  الكمامات  يف 
أجهزة التعقيم حلماية منتجاتهم احليوانية 
جنوب  من  االنطالقة  وكانت  والنباتية، 
آزال  عني  بلديتي  من  وبالتحديد  الوالية 
يتشكل  وفد  تنقل  بحيث  برج،  وبيضاء 
قبايلي  جمال  السيد  الصندوق  مدير  من 
االطمئنان  ومت  اإلطارات،  ومختلف 
مبختلف  وتزويدهم  الفالحني  صحة  على 
باألجهزة  مّدهم  واإلرشادات،و  النصائح 
فيروس  من  للوقاية  اخلاصة  واملالبس 
طيلة  العملية  تتواصل  أن  لى  كورونا، 

البلديات،  مبختلف  احلالي  األسبوع 
قبايلي  السيد  الصندوق  مدير  وحسب 
أن هذه العملية التضامنية جاءت جتسيدا 
أعطى  بعدما  العامة  املديرية  لقرارات 
املدراء  ملختلف  تعليمات  األول  املسؤول 
الفالحني  مساعدة  بضرورة  الوطن  عبر 
عموما  اجلزائر  بها  متر  التي  احملنة  هذه  يف 
من  وصحتهم،  سالمتهم  على  حرصا 
بالوالية  اجلنوبية  اجلهة  فالحي  جهتهم 

ثمنوا املبادرة التي قام بها الصندوق.

أخبار جيجل
 خرجات تحسيسية لفائدة التجار

قام امن والية جيجل وبالتنسيق مع مديرية التجارة بحملة حتسيسية لفائدة 
التجار امللزمني بفتح محالتهم وتوفير املؤن والتموين العام للمواطن من مختلف 
املواد الغدائية وقد شارك يف احلملة إطارات كل االمن العمومي واالمن احلضري 
األول ومديرية التجارة مت من خاللها تفقد مختلف احملالت التجارية مبدينة جيجل 
وتقدمي نصائح توعوية للتجار بخصوص الفيروس وشرح الطرق البسيطة الواجب 
اتباعها من قبل التجار اثناء عملية البيع وضرورة فرض احترام مسافة األمان على 
الزبائن وإعطاء األولوية يف تامني للمرضى واملعاقني وكبار السن وهذا من اجل 
احلد من اتشار الفيروس لإلشارة فقط فان هاته اخلرجات التوعوية ستشمل كل 

بلديات الوالية يف األيام املقبلة.

حفلة تشجيعية للكوادر الطبية بالطاهير
نظمت جلنة اخلدمات االجتماعية ملستشفى مجدوب السعيد بالطاهير حفلة 
عالج  اجل  من  املعينني  واملمرضني  الطبية  االطقم  بها  خصت  ورمزية  مصغرة 
ومراقبة احلاالت املشتبه بها واملؤكدة باملستشفى هاته اخلطوة الرمزية والتي كانت 
األطباء  استحسنها  احلجر  فترة  اثناء  الطبية  االطقم  فيه  يقيمون  الذي  بالفندق 
واملمرضني كثيرا وكانت دافعا تشجيعيا وشاحنا للهمم من جهة أخرى شارك يف 
هاته احلفلة مدراء فرعيني وأطباء مختصني ونقابيني وقد مت تقدمي جوائز تشجيعية 

مبناسبة اليوم العاملي للصحة.

مؤسسة ميناء جن جن تقدم مساعدات طبية
يف اطار املساعي املبدولة من مختلف فئات املجتمع ومبشاركة عديد املؤسسات 
الوطنية يف احلملة التطوعية ملكافحة فيروس كورونا قامت مؤسسة ميناء جن جن 
وعتاد شبه طبي وطبي ملستشفى مجدوب  بتقدمي مساهمات ومساعدات طبية 
السعيد ببلدية الطاهير العملية او املبادرة التي تعتبر الثانية بعد تلك التي قدمتها 
الشركة قبل أسبوع من قبل الرئيس املدير العام استحسنها الطاقم الطبي واإلداري 

والذي اصبح يف امس احلاجة ملثل هاته املساعدات. 
جمعتها: سهام عاشور
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أخبار الداخل

بدعم من أساتذة وباحثين في علم األوبئة

َجامعة المسيلة تعرُض خدماِتها 
لمكاَفحة جائحِة كورونا

صندوق التعاون الفالحي يتضامن مع الفالحين

بادرت جامعة المسيلة، ممثلة في مديرها األستاذ الدكتور بداري كمال ومجموعة من أساتذة كلية العلوم، إلى االتصال 
برئيس المجلس الشعبي الوالئي الدكتور نور الدين مقدر ومنه والي الوالية الشيخ العرجا من أجل عرض إسهامات 

الجامعة وخدماتها لمواجهة الجائحة.

محمد  السيد  األسبوع  نهاية  أمر 
بلكاتب والي والية سطيف، بانطالق 
املشاريع التنموية مبختلف مناطق الظل 
بالوالية، وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس 
عن  الغنب  ورفع  جهة  من  اجلمهورية 

سكان هذه املناطق من جهة ثانية.
األول  التنفيذي  املسؤول  وأكد 
بالوالية خالل اجتماع جمعه برؤساء 

مناطق ظل،  بها  تتواجد  التي  الدوائر 
وكذا  للبلديات  املاليني  واملراقبني 
بالوالية  التنفيذيني  املدراء  مختلف 
املشاريع  إجناز  بوتيرة  الدفع  يجب  أنه 
يف  اإلسراع  خالل  من  التنموية 
املتواجدة  خاصة  اإلدارية  اإلجراءات 
املالية،  الرقابة  مصالح  مستوى  على 
بينهم،  فيما  بالتنسيق  إياهم  طالبا 

من  االستفادة  من  الساكنة  لتمكني 
فيما  خاصة  التنموية،  املشاريع  هذه 
والغاز  الطرقات  الشروب،  باملاء  يتعلق 
مناطق  سكان  فإن  ولإلشارة  الطبيعي 
الظل بالوالية كانوا متخوفون جدا من 
أن تتوقف املشاريع يف ظل انتشار وباء 

كورونا الذي زاد الوضع تأزما.
آسيا.ع

سطيف
 الوالي يأمر بإطالق المشاريع التنموية في مناطق الظل

بالتنسيق  احملليه  السلطات  توعدت 
حوالي  برهوم  ببلديات  األمنية  اجلهات  مع 
بتطبيق  احلضنة  لعاصمة  للشرق  60كم 
يخالف  من  كل  ضد  الردعية  اإلجراءات 
انتشار  من  للحد  املتخذة  الوقاية  اجراءات 
وباء كورونا فيروس والتي قد تصل حلد غلق 
أو  15يوما  إلى  تصل  ملدة  التجارية  احملالت 

هذه  تاتي  القصابة  محالت  وبخاصة  يفوق 
العمليات  سلسلة  بعد  الردعية  اإلجراءات 
بذات  اجلزارة  محالت  كل  مست  التي 
والتي  فيها  احملالت  بكثرة  املعروفة  البلدية 
فحسب  الوالية  ربوع  يف  ليس  صيتها  ذاع 
لواليات  الواليه  حدود  شهرتها  تعدت  بل 
اللحوم  لقاصدي  باتت محجا  أخرى حيث 

معلومات   وحسب  العام  مدار  على  احلمراء 
األمان خاصة  احملافظة على مسافة  مع  مترار 
والذي  رمضان  شهر  على  مقبلني  ونحن 
محالتها  كل  كبيرة  حركية  حتما  ستشهد 
األمر الذي جعل السلطات تفكر يف حل قد 
يعمل على حد النتشار هذا الوباء املعروف 

باسم كوفيد19.           جمال أبو أشرف

المسيلة 
تطبيق إجراءات تردع التجار المخالفين لتدابير الوقاية

قالمة
غرفة التجارة تساهم بـ 43 طنا من المساعدات الغذائية

ساهمت غرفة التجارة والصناعة مرمورة بـ 43 طن من املساعدات الغذائية املوجهة للعائالت املتضررة من اإلجراءات األخيرة املتعلقة 
مبحاربة جائحة كورونا، وذلك فياطاراحلملةالوطنيةللتكافل حملاربة وباء فيروس كورونا، بهدف دعم املواطنات واملواطنني من الفئات الهشة 
وسكان مناطق الظل،حيث تزامنت العملية مع تنظيم قوافل تضامن علىاملستوى الوطني، حيث بادرت غرفة التجارة والصناعة، بالتنسيق 
املنتوجات األساسية  املكونةمن تسع شاحنات مبختلف األوزان واحململة مبختلف  التضامنية  القافلة  املشاركة يف  إلى  التجارة،  مع مديرية 
إلىخليةالتضامن للوالية املنشأة لهذاالغرض علىمستوىمخزن احلماية املدنية والتي مت وضعها حتت تصرف السيد والي والية قاملةحيث 
جتاوزت الكميةاملسلمة 43 طن. هذا وقد مت قبل يومني فقط توزيع 700 طرد غذائي من املواد األساسية لفائدة الفئات الهشة املتضررة من 
إجراء احلجر املنزلي، السيما مناطق الظل، وهي القافلة الرابعة التي مت توزيعها على 7 بلديات وكانت قبلها مصالح الوالية قد وزعت 

3000 طرد على 24 بلدية واستهدف باالساس قاطنوا مناطق الظل.                                                             خديجة بن دالي 

عنابة
مستشفى »ضربان« يتدعم بممر تعقيم 
ممر  من  بعنابة  ضربان  احلكيم  مبستشفى  املعدية  األمراض  قسم  أستفاد 
صحي للتعقيم يف إطار التدابير املتخدة ملجابهة تفشي فيروس كورونا املستجد.  
وحسب ما أفاد به منشور جمعية الدراجة اخلضراء فإنه مت قبول وضع هذا املمر 
مجهولة  إستقباله ألسباب  الضربان  مستشفى  إدارة  رفضت  وأن  الذي سبق 
حيث مت حتويل املمر األول الذي مت صنعه من قبل اجلمعية ومبشاركة الكشافة 
آخر  ممر صحي  جتهيز  ليتم  نواوريةبالبوني  اهلل  عبد  مستشفى  إلى  اإلسالمية 
لقي  الذي  األمر  وهو  الضربان  مستشفى  قبل  من  املرة  هذه  وقبوله  للتعقيم 
هو  اجلمعية  هدف  وأن  سيما  ال  املستشفى  عمال  قبل  من  كبيرا  استحسانا 
تقدمي السند املادي واملعنوي جلنود الصفوف األولى من اجل مكافحة فيروس 
كورونا، ويف نفس السياق وحسب ذات املصدر فإنه مت اجناز 20 نفق للتعقيم 
مجموعة  مع  وبالتنسيق  ولوجيستيا  ماديا  مبساهمةشركةبتروجال  الذكي 
فوق  االنفاق مجهزة بكاشف احلركة واشعة  أن هذه  يونايتد حيث  بينيوفيل 
البنفسجية ومبعقم طبيعي من طرف مخبر تريوكس حيث ستوجه هذه االنفاق 
مباشرة كتطوع لقطاع الصحة من مستشفيات ومراكز طبية ومرافق عمومية هذا 
وبالرغم من الصعوبات والبيروقراطية التي تواجهها جمعية الدراجة اخلضراء 
اطار محاربة  ومواصلة عملهم يف  العراقيل  نهم عازمون على محاربة كل  اال 
فيروس كورونا السيما وانا اجنازاتهم لقيت إستحسانا وتشجيعا كبيرا من قبل 

املواطنني. 
ف سليم

توزيع 320 طردا غذائيا على األسر المتعفِّفة 
أعلنت بلدية سيدي عمار بعنابة امس عن توزيع ما مجموعه 320 طرد 
غدائي ممثلة يف إعانة من مديرية النشاط االجتماعي لوالية عنابة التي تشرف 
على العملية التضامنية بالتنسيق مع املصالح الوالئية، لفائدة العائالت املعوزة 
ببلدية سيدي عمار وهذا يف ظل الظروف الصعبة التي متر بها هذه العائالت 

من جراء احلجر املنزلي املفروض بسبب تفشي وباء كورونا.
املجلس  رئيس  فان  جالل  مراد  االجتماعية  بالشؤون  النائب  وحسب 
الشعبي البلدي لبلدية سيدي عمار افاد ان الطرود الغدائية التي تتكون من 
وجلان  اجلمعيات  على  باجلملة  وزعت  وزيت،  وفرينة  وسميد  غذائية  مواد 
األحياء املشكلة والتي تكفلت هي بتوزيعها على األسر األكثر ضرر من جراء 
احلجر املنزلي، حيث شملت العملية 53 حي عبر إقليم بلدية سيدي عمار 

يؤطرهم رؤساء األحياء أو رؤساء اجلمعيات أو مواطنني من األعيان
املسجلة  املعوزة  العائالت  لعدد  بالنظر  اإلعانة  هذه  ولقلة  انه  أفاد  كما 

واملقيدة وفق قوائم ضمت أكثر من 6000 معوز. 
ف.سليم
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طالبوا بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء الجائحة 

أصحاُب الِمهن الُحّرة ببجاية يطاِلبون 
بمنَحِة المليون سنتيم

بـــلقاسم.ج

ارتفعت أصوات النقابات وممثلي 
القطاع اخلاص واألنشطة احلرة التي 
االقتصادي  القطاع  ضمن  تندرج 
انشغالها  عن  لتعبر  بجاية،  بوالية 
الصحي  احلجر  تداعيات  من 
الكثير  تعليق  من  عنه  جنم  وما 
مداخيل  وتراجع  احلرة  املهن  من 
املؤسسات،الذي انعكس سلبا على 
وأرباب  العمال  أجور  دفع  استمرار 
أخرى  فئة  تعاني  فيما  العائالت، 
للمداخيل،خاصة  تام  توقف  من 
اليومي  باألجر  للعاملني  بالنسبة 
سائقني  من  النقل  قطاع  كعمال 
ب  صحا أ ، فيني حلر ا ، ضني قبا و
عمال  احلالقة،  صالونات 
من  وغيرهم  املقاهي،الصيادين 

الفالحية  القطاعات  يف  الناشطني 
البناء. ميدان  يف  احلرة  واألشغال 
منحة  بتخصيص  قرار  جاء  وقد 
بـ10 آالف دينار للعائالت املتضررة 
مبناسبة شهر رمضان املعظم، ليجهر 

ورفع  بانشغالهم  الفئات  هذه  ممثلو 
وإيجاد  االستفادة  بحق  مطالبهم 
اخلسائر  عن  للتعويض  آليات 
النشاط  توقف  عن  الناجمة 

وتكاليف الكراء واليد العاملة.

من  للمياه جملة  اجلزائرية  اتخذت 
أزمة  خلية  نشاط  تفعيل  بعد  التدابير 
الوالئية،تعنى  السلطات  مع  بالتنسيق 
مبتابعة مخطط استمرارية النشاط ألجل 

ضمان اخلدمة العمومية.
واعتمدت المءسسة يف هذا املجال 
على مراجعة كل النقاط احلساسة التي 
اإلنتاج  يخص  فيما  تأمني  إلى  حتتاج 
الذي وضع  األعطاب  والتوزيع وإصالح 

له نظام فعال ملواجهة أي طارئ،بتسخير 
دائمة،  بصفة  والصيانة  التدخل  فرق 
خلل  أّي  لتصليح  تأهب  حالة  ويف 
لتفادي  املائية  املنشآت  مستوى  على 
املؤسسة  هذه  ممثل  أوضح  تذبذب.  أّي 
أزيد  برنامج  وضع  الصدد«  هذا  بأنه يف 
عشرة صهاريج قيد اخلدمة للتزويد باملياه 
اكثر  وتطهير  وتنظيف  للشرب  الصاحلة 
من120 خزان مائي، حفاظا على صحة 

التحكم  املواطنني وسالمتهم، ولضمان 
املستهلك،  وحماية  جودةاملياه  يف  التام 
إلى جانب ذلك مت تسطير مخطط اتصال 
بكيفية  إعالمهم  ألجل  الزبائن  مع 
االتصال بها عن بعد، باستعمال أرقام 
العملياتي  الهاتفي  االستقبال  املركز 
والصفحة الرسمية الفايسبوك للرد على 

انشغاالت واستفسارات املواطنني. ».
بـــلقاسم.ج

توسعت دائرة الفئات المحتاجة والعائالت المتضررة من تدابير الحجر الصحي الجزئي بوالية بجاية المطالبة باالستفادة 
من منحة 10 آالف دينار، حيث لم تعد المطالبة بهذه المنحة تقتصر على الفقراء المسجلين على مستوى مديرية النشاط 
االجتماعي، بل تعالت أصوات الهيئات وممثلي القطاع االقتصادي والمهن الحرة كالصيد البحري، الصناعة التقليدية، النقل 

وغيرها للمطالبة بحق االستفادة من اإلعانة لتعويضهم عن الخسائر التي تكّبدوها بسبب توقف نشاطاتهم.

بجاية
الجزائرية للمياه تفعِّل نشاط خلية األزمة

بومرداس
قطاع التربية ينّظم حملة تضامنية مع 

العائالت  المتعّففة
أطلقت، مؤخرا، مديرية التربية لوالية بومرداس مبادرة تضامنية لفائدة 

العائالت املعوزة التي تضررت من جائحة كوفيد 19.
أكدت مديرية التربية لبومرداس أن إطالق املبادرة التضامنية مع العائالت 
الذين  القطاع  موظفي  لرغبة  استجابة  جاء  كورونا،  جائحة  ظل  يف  املعوزة 
أعربوا عن استعدادهم ملساعدة األسر احملتاجة على املستوى احمللي، باملوازاة 
من  العديد  منعت  التي  املنزلي  احلجر  وإجراءات  كورونا  فيروس  تفشي  مع 
أرباب العائالت من اخلروج للعمل، مما تسبب يف ضرر مادي مس الكثير من 
األسر. وتتمثل املبادرة، حسب املصدر ذاته، يف حملة تضامنية من طرف 
مهنيي قطاع التربية وكذا أولياء التالميذ جلمع التبرعات العينية )مواد غذائية 
الوالية،  بإقليم  املوزعة  التربية  املؤسسات  واسعة االستهالك( على مستوى 

بهدف رفع الغنب عن شريحة املعوزين يف هذا الظرف احلساس.
القطاع  مهنيي  كل  لبومرداس  التربية  مديرية  دعت  السياق،  هذا  ويف 
وحتى أولياء التالميذ إلى إجناح املبادرة والتبرع كل على حسب قدرته للجان 
املنشأة لهذا الغرض باملؤسسات التربوية العاملني بها، مشيرة يف الوقت نفسه 
أن فترة اجلمع حددت يف الفترة املمتدة من 15 إلى 21 أفريل اجلاري، لتحّول 
توزع على  أن  قبل  الوالية،  إلى جلنة مكلفة على مستوى  التبرعات  بعدها 

مستحقيها.
سميرة مزاري

الجلفة
مستشفى عين وسارة يتدعم بمعدات 

طبية وقائية ونفق تعقيم
جلفة - استفاد مستشفى »سعداوي املختار« مبدينة عني وسارة ) 100 
الصحي  للتعقيم  ذكي  ونفق  وقائية  طبية  معدات  من  اجللفة(  شمال  كلم 
ضمن مبادرة تضامنية حملسنني وجمعية خيرية حسب ما لوحظ يوم اجلمعة 
بهذا املرفق الصحي. و تبرع أحد احملسنني بهذه املدينة مبعدات طبية متمثلة 
يف كمامات وقائية وأقنعة بالستيكية للوجه موجهة باألساس لألطباء كذا 

وسلك شبه الطبي الذين هم يف الصفوف األولى ملكافحة الوباء العاملي.
وكذا  »مكثفة«  تعقيم  ومحاليل  واقية  ألبسة  املستشفى  إدارة  وتسلمت 
ألبسة وقائية مع األحذية لفائدة عمال النظافة حيث مت يف هذا اجلانب تزويد 
املستشفى بحاويات القمامة البالستيكية وهو األمر الذي ثمنه سكان هذه 

املدينة وأعيانها الذين حضروا جانبا من تنفيذ العملية التضامنية.
وأكد لوأج املتبرع بهذه املعدات والوسائل الطبية الوقائية بأنه سبق وأن 
قام بحر األسبوع الفارط - جتسيدا ملرحلة أولى من العملية- بتسليم مديرية 
الصحة بالوالية معدات وقائية بقيمة 5 مليون دج بحضور مسؤوليها ووالي 
اجللفة محمد بن عمر. وتأتي هذه العملية التضامنية للوقوف مع الدولة يف 
هذا الوقت العصيب ملكافحة الداء وكذا يف »ظل مواصلة العمل التضامني 
لوالدي الذي لوكان حيا ملا تأخر عن مثل هذه املبادرات اخليرية فهو سباق 

لذلك«.
ق.م

تيبازة
فتُح مركز ثاٍن للتكفل بالمصابين 

بفيروس  كورونا 
والية  عبر  كورونا  بفيروس  إصابتها  املؤكدة  باحلاالت  للتكفل  ثاني 

تيبازةحيز اخلدمة مركز واملوجود على مستوى مستشفى شرشال.
بأسرة  بشرشال  األعصاب  جراحة  مستشفى  داخل  مصلحة  جتهيز  ومت 
بفيروس  إصابتها  املؤكدة  باحلاالت  للتكفل  الالزمة  الوسائل  وكل  إنعاش 
كورونا كثاني مركز من شأنه تخفيف الضغط عن مستشفى تيبازة، حسب 
املصادر. وتقدر طاقة استيعاب مركز كوفيد19 بشرشال ب50 سريرا منها 20 
سرير إنعاش فيما مت جتنيد االطقم الطبية، ابرزهم سبعة أطباء إنعاش وحتذير 
وأخصائيني يف األمراض املعدية واألوبئة إلى جانب الشبه الطبيني، استنادا 
لذات املصادر. وتأتي هذه اخلطوة تنفيذا ملخطط اللجنة الوالئية املكلفة مبتابعة 
الفاعلني  مختلف  بني  تيبازة  والي  برئاسة  دوريا  جتتمع  التي  اجلهود  تنسيق 
املراكز  عدد  ارتفع  اخلدمة  حيز  املركز  هذا  وبدخول  الوباء.  تفشي  ملواجهة 
مستشفى  أبرزهم  مراكز،  ثالثة  إلى  املؤكدة  باحلاالت  للتكفل  املخصصة 
تقزايت عبد القادر، املؤسسة املرجعية يف العالج حيث أشارت آخر االرقام 
إلى امتثال تسعة مصابون للشفاء بعد فترة عالج كلما أكثر من عشرة بفضل 

استعمال بروتوكول الدواء، »الكلوروكني«.
ومت بحر األسبوع املاضي اتخاذ قرار يقضي بتحويل مصلحة االستعجاالت 
من مستشفى جراحة األعصاب إلى املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية وسط 
مدينة شرشال يف إطار نفس التدابير االستباقية املذكورة سابقا فيما أبقت 

مصلحة جراحة األعصاب على عملها بصفة عادية وفق األولويات فقط.
ق.م

وتعطل  املالية  السيولة  غياب  أثار 
استياء  األمر  االلي  السحب  جهزة 
املواطنني الذين اضطروا خلرق تعليمات 
بتشكيل  كورونا  فيروس  من  الوقاية 
طوابير طويلة للحصول على مستحقاتهم 

املالية. 
تعيش غالب مكاتب البريد بالوالية 
حاالت ضغط كبيرة طيلة أيام األسبوع 
تشهدها  التي  السكانية  الكثافة  بسبب 
هذه  مستوى  على  األعوان  وقلة  الوالية 
تفتقر  املناطق  بعض  أن  املكاتب.كما 

بالنسبة  خاصة  البريد  مكاتب  إلى 
للسكان الذين مت ترحيلهم إلى سكنات 
إلى  التنقل  املواطن  يضطر  جديدة،أين 
مكاتب بريد أخرى،كما تطرح مشكلة 
كبيرة،حيث  أزمة  العمل  يف  التوقيت 
عملها  توقف  البريد  مكاتب  بعض 
الكايف  الوقت  املواطن  يجد  مبكرا،فال 
إلى  األمر  يدفعه  قد  أمواله،و  لسحب 
الوضع قال  التغيب عن عمله،عن هذا 
مطروحة  األزمة  أن  املواطنني  بعض 
مظاهر  إحدى  هذه  الوباء،و  ظهور  قبل 

البيروقراطية التي تؤرق املواطن،و أشاروا 
بالقول ال يعقل أن يوقف مسؤول مكتب 
نهاية  يف  اآللي  السحب  جهاز  البريد 
األسبوع ويترك املواطن معطال، ولذلك 
عجزهم  يغطوا  أن  للمسؤولني  ميكن  ال 
التعليمات  أن  آخرون  أضاف  بالوباء،و 
السلطات  أصدرتها  التي  املشددة 
الطوارئ،وال  بحالة  شبيهة  العمومية 
البقاء  األحوال  من  حال  يف  ميكن 

حبيسي البيت وتعطيل أمورنا اليومية.
بـــلقاسم.ج

ل أجهزة الّسحب اآللي نقص في السيولة المالية وتعطُّ

بومرداس
حجز 7 أطنان من اللحوم البيضاء الفاسدة

متكنت، أمس، مصالح األمن احلضري لسي مصطفى التابعة ألمن دائرة يسر ببومرداس، من حجز ما يفوق 7 أطنان 
من اللحوم البيضاء و1218 حبية بيض غير صاحلة لإلستهالك معروضة للبيع، مبحلني لبيع اللحوم يقعان بذات البلدية.

وحسب بيان ألمن الوالية حتوز »أخبار الوطن« نسخة عنه، فإن العملية جاءت بعد معاينة محلني جتاريني على مستوى 
مدينة سي مصطفى ميارسان نشاطهما دون مراعاة قواعد الصحة والنظافة، ليتم استدعاء الطبيب البيطري الذي أكد أن السلع 
املعروضة غير صاحلة لإلستهالك، مما اضطر بعناصر األمن إلى حجز الكمية من اللحوم البيضاء والبيض وإتالفها مع اجناز 

ملفات قضائية ضد املعنيني الذين استغلوا ظروف احلجر الصحي وجائحة كورونا لبيع سلع فاسدة للمستهلك.
سميرة مزاري
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أخبار السر ايا

رّد الروائي لحبيب سايح على القراءة التي صدرت 
في المجلة حول رواية الطاعون للكاتب الفرنسي ألبير 
كامو، موضحا أن الرواية ال تشير إلى »العربي« )أي 

الجزائري ساكن وهران ( إال مرتين وعرضا، فمن بداية 
الرواية إلى نهايتها لم يصادف الطبيب ريو »عربيا » 
ـ جزائريا ـ وال سأل إن كان هذا الجنس موجودا. وال 

ظهر »عربي« واحد مصاب بوباء الطاعون.
مضيفا أنه على طول الرواية، يجلو عمل تقني ممنهج 
ومفكر فيه قبليا ال يتيح أبدا أن تظهر في مدينة وهران 
صورة أخرى لغير األقدام السوداء، داعيا األكاديمية 

صاحبة المقال لمراجعة الرواية مرة أخرى.

عرض التلفزيون الرسمي الجزائري، خالل األيام القليلة الماضية، فيلم »ابن 
باديس«، وتزامن العرض مع »يوم العلم«، ذكرى رحيل الشيخ عبد الحميد 
بن باديس أكبر مصلح في الجزائر ومؤسس جمعية العلماء المسلمين إبان 

فترة االستعمار الفرنسي.
الفيلم الذي تناول حياة الشيخ ابن باديس ونضاله ضد المستعمر لم يمّر دون 

أن ينال قسطا كبيرا من االنتقاد بسبب ثقل الشخصية التي تناولها، والتي 
تمثل جزءا مهما من تاريخ الجزائريين، بالمقابل أثنى البعض على الفيلم، 
داعين لضرورة االلتفات إلى هكذا شخصيات محورية في تاريخ الجزائر.

يواصل الدكتور محمد حسين 
طلبي مشاركاته اإليجابية 
خالل مدة الحجر الصحي، 

حيث ينشر قصته مع كتاب، 
بداية كأّل أسبوع. وقع 

اختيار الدكتور هذه المرة 
على كتاب »الغنغرينا«، 
أو تعذيب الجزائريين في 
باريس والصادر عن دار 

العلم للماليين في بيروت عام 
1959، موضحا أنه اقتنى 
الكتاب عام 1969من إحدى 
عربات بيع الكتب المستعملة 
التي كانت كثيرا ما تجوب بعض الشوارع الرئيسية في دمشق، حيث 

كان تلميذا في إحدى ثانوياتها بحي باب توما.
وكان الكتاب مهدى في يوم ما ألحدهم من قبل مكتب الحكومة الجزائرية 

المؤقتة في بيروت.والكتاب يروي قصص تعذيب خمسة من الشبان 
الجزائريين في سجون باريس عندما تم القبض عليهم إبان ثورتنا 

الكبرى وهم: بشير بومعزة، ومصطفى فرنسيس شقيق الوزير السابق 
أحمد فرنسيس، وبن عيسى سوامي، وعبد القادر بلحاج وموسى 

قبايلي.

خليٌل غبَر أِثيِر الُبليدة

»كامو«.. انزاح كثيرا ِحكايتي مع الـ »غنغرينا« 

-في إطار إعادة هيكلة الشبكة البرامجية 
االفتراضية، وإدراج برامج جديدة عبر راديو 
أمواج اإلبداع، أعلمت دار الشباب االفتراضية 
لوالية البليدة روادها عن إطالق برنامج ثقافي 

ترفيهي وتفاعلي، بعنوان »مع خليل عبر 
األثير«، تتضمن فقرات فنية وإبداعية ومسابقات 
وجوائز، كل يومي سبت وثالثاء، وهذا كله يبقى 
كعهد على االستمرار في زمن كورونا فيروس.

انتقاد وثناء!انتقاد وثناء!

أطلق المنشد فادي طلبي أغنيته الثانية خالل فترة الحجر 
الصحي من وباء كورونا، فجاءت بعنوان »خبرني. . كيف 
الحال؟«، وجمعته بعدة وجوه: عبد الرحمن بوحبيلة وعمر 

فتحي وعدنان الحالق.
ألف كلمات األغنية عمر سكاف وفادي ُطلبي، وتعبر األغنية 
عن التباعد االجتماعي في ظل الحجر الصحي، ومدى القلق 

والرغبة في االطمئنان عن األهل واألحباب.

كيَف 
الحال؟ 
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ثّمَن قرارات رئيس الجمهورية األخيرة 

المجتمُع الَمدني بتمنراست يدُعو إلى 
حية تحسيِن المنظوَمة الصِّ

كرزيكة أحمد

رئيس  محمود  سبقاق  بن   اكد 
جمعية تفعيل املجتمع املدني بتمنراست 
ان  املنتظر  من  التي  االمتيازات  بان 
املناطق  يف  اإلختصاصيي  لالطباء  متنح 
مستوى  يف  تكون  ان  يستحسن  اجلنوبية 
سيما  استقراهم  لضمان  هؤالء  تطلعات 
ما  املدنية  اخلدمة  بالغاء  اقر  الرئيس  وان 
املناطق  هذه  يف  االطباء  استقرار  يجعل 
التي  االمتيازات  مرهون مبدى حجم هذه 
املناطق  وان  سيما  هؤالء  ستستقطب 
كونها  خاصة  رعاية  الى  حتتاج  اجلنوبية 
التأطير  وهياكل  التحتية  البنى  الى  تفتقر 
هذه  بان  سبقاق  بن  السيد  يضيف  و 
املناطق ستعرف قفزة نوعية يف هذا القطاع 
اجلمهورية  رئيس  تعليمات  بعد  احلساس 
مبناطق  اإلهتمام  بضرورة  القاضية  للوالة 
هذه  قدرة  على  سينعكس  ما  الظل 
االقاليم التي لها خصوصية وتتمتع مبوقع 
االستقرار  عدم  لدول  مجاور  استراتيجي 
يجعل  ما  والنيجر  مالي  مثل  باجلنوب 
كبيرة  حتديات  للبالد يف  العليا  السلطات 
والكوادر  لالطقم  العمل  ظروف  توفير  يف 
من جهة ومن جهة اخرى حتديات مرتبطة 
احملدقة  االخطار  ملواجهة  الساكنة  بتاطير 
املنظمة  اجلرمية  ومواجهة  اجلوار  دول  من 
حول  االلتفاف  وضرورة  للحدود  العابرة 
مختلف االجهزة وخاصة اجليش الوطني 

ومختلف  احلدود  على  املرابط  الشعبي 
األجهزة األمنية حلماية هذا الوطن  كما 
تفعيل  جمعية  رئيس  سبقاق  بن  اكد 
تثمني  بان  بتمنراست  املدني  املجتمع 
الرئيس للهبة التضامنية وبالسلوك الوطني 
الشعب اجلزائري  به  متيز  الذي  االنساني 
اجلزائر  فيه  تواجه  التي  الشدة  اوقات  يف 
الذي  السلوك  وهو  كورونا  فيروس  وباء 
يكشف عن »درجة عالية من روح املواطنة 
الشعب  خاللها  اثبت  والتي  واملسؤولية 
اساسها  جديدة  جمهورية  يف  دخوله 
التالحم يعد قيمة مضافة ستعتمد عليها 
السلطات يف بناء اسس معالم اجلمهورية 
اجلديدة  وبغية لتدعيم هذه األواصر فإن 
جمعية تفعيل املجتمع املدني بتمنراست 

الى  مساعدات  بارسال  مؤخرا  قامت 
والية البليدة قدرت ب 7.44 طن متثلت 
يف مواد غذائية ومياه معدنية انطالقا من 
بتمنراست  العسكرية  اجلوية  القاعدة 
لنقلها  طائرة  بتوفير  اجليش  قام  والتي 
الرابطة  متانة  مدى  تعكس  مبادرة  يف 
مدى  ابرزت  كما  وجيشه  الشعب  بني 
مثل  يف  الواحد  الوطن  افراد  بني  تالحم 
على  اجليش  حرص  والتي  الظروف  هذه 
واجلنوب  الشمال  بني  ومتاسكها  توطيدها 
التي  والتآخي  احملبة  جسور  خالل  من 
التي نقلت هذه املساعدات  الطائرة  بنتها 
لتوزيعها. االحمر  الهالل  تسلمها  والتي 
على سكان والية البليدة املفجوعني بوباء 

كورونا.

ثّمَن ممثلو المجتمع المدني بتمتراست قرارات رئيس الجمهورية الّسيد عبد المجيد تبون، التي أقّرها مؤخرا في خطابه، 
والمتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية وخاصة في المناطق الجنوبية.

أدرار 
القبض على مّتهٍم بالسطو على المنازل

يف إطار املجهودات املبذولة من طرف قوات الشرطة بأمن والية أدراريف 
فرقة  متكنت  وممتلكاتهم  املواطنني  سالمة  على  واحلفاظ  اجلرمية  محاربة 
الشرطة القضائية التابعة لألمن احلضري الثاني بأمن والية أدرار من وضع 

حد لسارق املنازل على مستوى وسط مدينة أدرار.
تفاصيل القضية تعود الى شكوى رسمية تقدم بها أحد املواطنني مفادها 
الشكوى  تلقيها  وفور  الشرطة  قوات  داخل مسكنه،  من  للسرقة  تعرضه 
املشتبه  لتوقيف  محكمة  خطة  باشرت وضع  املكان اين  عني  إلى  انتقلت 
فيه أين ضبط داخل بهو املنزل بعد أن ابدى مقاومة عنيفة محاوال الفرار إال 
أن فطنة وحنكة قوات الشرطة املتواحدة يف امليدان كانت دون ذلك، اين 
تقدميه أمام  مت  اين  التحقيق،  االمن الستكمال  مقر  إلى  وحتويله  توقيفه  مت 
السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة أدرار اين أحال امللف أمام جلسة املثول 
الفوري ليصدر يف حقه 5 سنوات حبس نافذة مع اإليداع و500 الف دينار 

جزائري غرامة مالية. 
عبداهلل مجبري

انهيار فقارة أتميمون بتسفاوت يثير 
مخاوف  السكان 

يواجه سكان حي 5 جويلية بقصر تاسفاوت التابع إدرايا لبلدية فنوغيل 
جنوب والية أدرار اخلطر جراء مشكل انهيارات بعض اآلبار التابعة لفقارة 

أمتيميون املتواجدة بذات القصر. 
 وحسب سكان احلي يف تصريحهم ألخبار الوطن أن الوضع بات مقلق 
أنهارت بشكل كامل مشكلة  اآلبار  وأن إحدى هذه  لهم السيما  بالنسبة 
تهديدا صريحا أمام للمارة وأصحاب السيارات فضال على أنها مقابلة لبعض 
سكنات احلي الذين أصبحوا يخافون على أبنائهم الصغار من الوقوع يف هذه 
اآلبار العميقة  أثناء خروجهم للعب. كما أضافواإن املجلس الشعبي البلدي 
لبلدية فنوغيل على علم وذلك من خالل املراسالت الكتابية والشفوية من 
طرفهم مستغربني عدم تدخلهم قبل وقوع الكارثة إلن البئر وسط هذا احلي. 
وأضافوا أن هذه االنهيارات التى تأتي من حني آلخر باتت تشكل خطر ا 
كبيرا خصوصا وأن فوهات بعض اآلبار أصبحت تتسع من حني ألخر وذلك 
إقدام بعض ساكنة  أن  بداخلهم كما  الكائنة  والرطوبة  االنسدادات  جراء 
احلي إلى رمي األوساخ والقمامة يف هاته اآلبار زاد من حجم الكارثة األمر 
الذي يعجل بزوال هذا اإلرث املادي الذي يستحق من السلطات الوصية 
إلتفاتة بعدماكان لسنوات خلت يعطي احلياة واآلن أصبح يزول وهذا أمام 
من  الكلمة  حتمل  ما  بكل  يشوه  يشاهدونه  الذين  املسؤولني  وأعني  مرأى 
معنى وأمام هذا الوضع اخلطير يناشد سكان احلي السلطات احمللية واملعنية 
بضرورة التدخل العاجل إلحاطة هذه الفقارة وإعادة االعتبار لها خصوصا 
إنها مازالت تصارع على البقاء وذلك لوجود مياه يف بعض اآلبار املتسلسلة 

واملُّشِكَل لها. 
عبد اهلل مجبري

األغواط
هم  مهندسو النظافة يطالبون بمدِّ

بوسائل  الوقاية 
طالب أعوان النظافة والصيانة ببلديات األغواط من اجلهات املعنية أن 
تقيهم من  التي  والقفزات ووسائل األمان  العمل كاأللبسة  لوازم  لهم  توفر 
األخطار واألمراض والظروف املناخية املعرضون لها جراء تعاملهم اليومي مع 

النفايات واألوساخ ومع الزجاج واحلديد. 
وكشف بعضهم أنهم يواجهون يوميا عدة مشاكل نتيجة رفعهم ألكياس 
والزجاج  خطيرة،  تكون  قد  كيماوية  مواد  على  حتتوي  التي  القمامات 
داخل  السكان  بعض  يخزنها  التي  األشياء  من  وغيرها  احلديد  وقطع 
اليدين،  مستوى  عل  خطيرة  جلروح  باستمرار  يتعرضون  األكياس،حيث 
كما تعرض كثيرا منهم ألمراض الروماتيزم وأمراض صدرية نتيجة البرودة 
للوالية، وحترقهم  الشمالية  باجلهة  ليال خاصة  فيها  التي يعملون  الشديدة 
لم  هذا  من  وأكثر  للوالية،  اجلنوبية  باجلهة  خاصة  صيفا  الشمس  حرارة 
األزمة  هذه  يف  سميد  كيس  على  احلصول  حتى  منهم  البعض  يتمكن 
واضطروا لالحتجاج كما حصل ببلدية أفلو منذ أيام، كما يطالبون بتوفير 
وسائل التعقيم والتطهير لهم يف هذه الظروف االستثنائية الصحية حلماية 

أنفسهم من خطر وباء فيروس كورونا. 
     ع. نورين

ورقلة
 نحو استحداث بوابة تعليمية بجامعة قاصدي مرباح

جامعة  بني  تعاون  إتفاقية  أبرمت 
قاصدي مرباح بورقلة والبوابة التعليمية 
اإلستفادة  بهدف  ''كورسيرا«  الرقمية 
مختلف  يف  ودروس  تكوين  من 

التخصصات.
التعليمية  البوابة  هذه  وتسمح 
أساتذة  من  اجلامعية  لألسرة  العاملية 
اخلريجني  عن  فضال  وإداريني،  وطلبة 
 5.000 على  باحلصول  السابقني 
اإلستفادة  لهم  تتيح  مجانية  رخصة 
يف  درس   3.737 تتضمن  مكتبة  من 

على  والتخصصات،  الفروع  مختلف 
والعلوم  والهندسة  اآللي  اإلعالم  غرار 
الفيزيائية والعلوم اإلجتماعية واإلنسانية 
األعمال  وإدارة  واإلقتصاد  والقانون 
جرى  مثلما  وغيرها،  واآلداب  واللغات 
على  الرخص  هذه  وتوزع  توضيحه. 
واألساتذة  رخصة(   4.000( الطلبة 
)650( واإلداريني )250( باإلضافة إلى 
اخلريجني السابقني )100(، يضيف ذات 

املصدر.

إطار  يف  اإلتفاقية  هذه  وتندرج 
املساعي الرامية إلى تعزيز انفتاح اجلامعة 
نوعية  بغية حتسني  الدولي  على محيطها 
التكوين والرقي مبستوى البحث العلمي، 

كما أشير اليه.
وتعد بوابة ''كورسيرا'' من بني أضخم 
والتي  عامليا  املعروفة  التعليمية  البوابات 
تتيح فرصة التسجيل لألشخاص مقابل 
شهادة،  على  واحلصول  مالي  مبلغ  دفع 
مع إمكانية اإلستفادة من الدروس مجانا 

املدير  أوضح  كما  مسبق،  دفع  وبدون 
والتعاون  اخلارجية  بالعالقات  املكلف 
والتظاهرات  واإلتصال  والتنشيط 
مراد  مرباح  قاصدي  جلامعة  العلمية 

قريشي.
وحدد آخر أجل للتسجيل يف هذا 
 ،2020 أبريل   30 بتاريخ  البرنامج 
مت  الذين  املترشحني  سيتلقى  حيث 
اختيارهم بريدا إلكترونيا يتضمن رابط 
البوابة،  يف  حساباتهم  نحو  توجيهي 
عليها  املتحصل  الرخصة  أن  علما 
تسمح بالتسجيل يف عدد غير محدود من 

الدروس، يضيف ذات املتحدث.
قريشي  السيد  أشار  آخر  سياق  ويف 
املنصرم  الشهر  أطلقت  اجلامعة  إدارة  أن 
الرسمي للجامعة  املوقع  أرضية رقمية يف 
خاللها  من  يتم  اإلنترنت،  شبكة  على 
وذلك  بعد  عن  للطلبة  الدروس  تقدمي 
من  للوقاية  املتخذة  التدابير  ضمن 
املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  تفشي 

)كوفيد19-(. 

األغواط
 قافلة للمواد الغذائية تّتجه نحو والية البليدة  

أرسلت والية االغواط يوم السبت قافلة تضامنية لسكان البليدة تتكون من خمس شاحنات ذات مقطورة وشاحنتني 
مبردتني حتمل مواد غذائية متنوعة وخضر ومساعدات أخرى للمساهمة يف املجهود الوطني للتخفيف من وطأة الظروف 
املعيشية التي يعاني منها سكان البليدة جراء احلجز املنزلي، وقد ساهم يف القافلة مقاولون وجتار ورجال أعمال ومحسنني 

وجمعيات، وقد أعطى والي الوالية برادعي عبدالقادر إشارة انطالقها من حديقة مريغة باملدخل الشماالي للوالية.  
   نورين عبدالقادر
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و يف هذا اللقاء يتحدث الدكتور واألستاذ اجلامعي يف 
علم االجتماع بجامعة جيجل بوعموشة نعيم عن الدوافع 
التي حركت عجلة العمل التضامني بجيجل عن العالقة 
التضامن  وعمليات  االجتماعي  التواصل  وسائل  بني 

بالوالية واالشكاليات التي تعيق هاته العمليات.

»أخبار الوطن«: ما هي نظرتك للتضامن 
االجتماعي بجيجل يف ظل هذه اجلائحة؟

عملية  هو  االجتماعي  التضامن  بوعموشة:  األستاذ 
اجتماعية تعبر عن عالقة مساندة ودعم من طرف شخص 
أو فئة اجتماعية لصالح شخص أو فئة اجتماعية أخرى، 
كليهما  أو  املادية  أو  املعنوية  املساعدة  تقدمي  من  نوع  فهو 
لآلخرين طواعية دون إلزام. ويحظى التضامن االجتماعي 
باهتمام خاص من قبل املجتمع اجليجلي وليس باجلديد 
عليه شأنه يف ذلك شأن باقي املجتمعات األخرى ملا له من 
أهمية بالغة يف تنمية املجتمع، وبناء قيم وروابط اجتماعية 
يكتسب  إذ  االجتماعي.  التكافل  مبدأ  جتسد  ايجابية 
يعبر  فالتضامن االجتماعي  يوم،  يوما بعد  أهمية متزايدة 
املجتمع  يف  املواطنني  تصميم  من  نابعة  وطنية  إرادة  عن 
يف  املبادرة  بزمام  واألخذ  األزمة،  جتاوز  على  اجليجلي 
مواجهة املشكالت االجتماعية. ويعتمد العمل التطوعي 
والتضامني يف جناحه على عوامل عدة، يف مقدمتها املورد 
البشري وبشكل خاص فئة الشباب الذين ميثلون رأس املال 
االجتماعي لألمة، وذلك مبشاركتهم االيجابية يف العمل 
والئهم  الشباب  ليمارس  رحبا  فضاء  ميثل  الذي  التطوعي 
وانتمائهم ملجتمعهم، بدافع االنتماء والواجب واإلحساس 

باملسؤولية. 

»أخبار الوطن«: هل تظن أن اجتماعية وسائل 
التواصل كالفايسبوك اتضحت مالمحها يف 
هذه األزمة وكان لها الدور الفعال يف تنامي 

النشاط التضامني؟
التواصل  شبكات  بوعموشة:استطاعت  األستاذ 
االجتماعي أن تستقطب شريحة كبيرة من فئات املجتمع 
وخاصة الشباب، والذين يتواجدون يف جتمعات افتراضية 
آرائهم  فيها  يتبادلون  عمقا،  أكثر  باتت  عالقات  تربطهم 
دفع  ما  وهو  االجتماعية،  قضاياهم  ويناقشون  وأفكارهم 
ببعض هؤالء الشباب لالستفادة من مزايا مواقع التواصل 
يسهم  فاعل  كشريك  الفضاء  هذا  واستغالل  االجتماعي 
للنشاط  والترويج  التضامني  النشاط  تفعيل  يف  كبير  بقدر 
اجلمعيات  بنشاطات  والتعريف  التطوع  وثقافة  التطوعي 
اخليرية والتطوعية. وهو ما يؤكد أن هناك موجة من النضج 
العديد من  قام  املواقع، حيث  تلك  استخدام  طغت على 
الشباب الذين يتحسسون آالم الناس وحاجاتهم، يدعون 
وجمع  لآلخرين  املعونة  لتقدمي  تطوعية  حمالت  لتنظيم 
املواد الغذائية ومواد التنظيف وتوزيعها على احملتاجني وذوي 
الدخل احملدود خاصة وأن أغلب أرباب األسر توقف دخلهم 
احلجر  إجراءات  بسبب  عملهم  أو  نشاطهم  انقطاع  بعد 
الصحي الذي انتهجته احلكومة، إضافة لتعذر انتقال بعض 

حاجياتهم  القتناء  النائية  املناطق  يف  القاطنني  املواطنني 
قام  النشاط، كما  النقل عن  توقف وسائل  بعد  الضرورية 
أيضا بعض النشطاء يف مواقع التواصل االجتماعي بالدعوة 
للمساهمة يف عمليات تنظيف األحياء وتعقيمها، والقيام 
والتجمعات  األحياء  يف  للمواطنني  حتسيسية  بعمليات 
السكنية حول أخطار انتشار فيروس كورونا وضرورة التقيد 
باإلجراءات الوقائية واحلجر الصحي للمساهمة يف انحصار 
الوباء، وغيرها من النشاطات األخرى التي مت التأطير لها 
افتراضيا، وقد القت هذه املبادرات إقباال واسعا من قبل 
مختلف شرائح املجتمع اجليجلي، ما يؤكد على التجسيد 

العملي ملبدأ التكافل االجتماعي.

»أخبار الوطن«: باعتبارك أستاذ جامعي 
متخصص، هل ترى أن املجموعات الشبانية 

واملتطوعني الذين ينشطون خارج غطاء 
رسمي، والذين تعتمد نشاطاتهم على تبرعات 

احملسنني قد قدموا للمجتمع ما عجزت عنه 
اجلمعيات وباقي فعاليات املجتمع املدني؟

األستاذ بوعموشة:لعل خير شريحة ميكن أن تساهم 
يف جناح العمل التطوعي، بل الوصول به إلى حد اإلبداع 
خاصة  أهمية  من  ميثلونه  ملا  الشباب،  فئة  هي  والتميز 
املتطوع  الشاب  كان  فكلما  العطاء،  مرحلة  يف  كونهم 
العمل  ألبعاد  ومدركا  االجتماعية،  للقضايا  متحمسا 
ايجابية  بنتائج  التطوعي  العمل  أتى  كلما  االجتماعي، 
وحقيقية ملموسة. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هناك شكالن 
انخراط  يعني  وهو  املنظم  التطوع  وهما:  للتطوع  أساسيان 
أو  املؤسسات  شكل  لها  تطوعية  تنظيمية  أطر  يف  األفراد 
هو ذلك العمل املنضوي حتت مظلة مؤسسية تتحدد فيها 
املسؤوليات والواجبات بدقة كاملة، أما الشكل الثاني فهو 
ملساعدة  الفرد  يتطوع  أن  يعني  والذي  املنظم  غير  التطوع 
النوع من  هذا  وينتشر  التزامات محددة  أي  دون  اآلخرين 
التطوع يف املجتمع بشكل كبير فهو سلوك اجتماعي ميارسه 
ما  إلى  استنادا  منه  صادقة  وبرغبة  نفسه  تلقاء  من  الفرد 
يتمسك به من مبادئ أخالقية وانسانية ودينية. ويجب 
اإلداري  اجلهاز  حجم  من  بالرغم  أنه  على  هنا  نؤكد  أن 
للدولة فإنها بحاجة إلى تضافر اجلهود واملساعدة والسيما 
يف ظل األوضاع غير الطبيعية التي متر بها اجلزائر يف ظل 
انتشار فيروس كورونا وانتهاج الدولة جلملة من اإلجراءات 
الهادفة للحفاظ على سالمة وصحة املواطنني، فالدولة لم 
تعد قادرة لوحدها على تلبية احتياجات أفرادها واملجتمع 
اختالف  على  واسعة  مشاركة  يتطلب  ما  وهو  ككل، 
جديدة  أشكاال  فرض  مما  األزمة،  هذه  لتجاوز  أنواعها 
يف  احلكومة  دعم  يف  تساهم  التضامني  العمل  آليات  من 
االجتماعية  االحتياجات  لتلبية  به  تقوم  ما  استكمال 
ألفراد املجتمع، وهو ما أدى لبروز مجموعات شبانية تقدم 
العمل التطوعي والتضامني وتنظمه وجنحت فعال يف حتقيق 
غياب  عام  بشكل  اجلزائري  املجتمع  يف  فاملالحظ  ذلك. 
واجلمعيات  اخليرية  املؤسسات  يف  الشباب  لدى  الثقة 
بالعمل  قناعتهم  وعدم  املدني  املجتمع  فعاليات  ومختلف 

السياسي  البعد  حسبهم  يأخذ  الذي  الرسمي  التضامني 
أن  كما  االجتماعي،  البعد  يأخذ  مما  أكثر  والقانوني 
التنظيمية والقوانني وبالتالي فهي  اللوائح  نشاطها حتكمها 
لتشكيل  الشباب  بعض  جلأ  لذلك  املتطوع،  حرية  تقيد 
مجموعات تطوعية غير رسمية هدفها ملء الفراغ الذي ال 
تستطيع اجلمعيات الرسمية مأله وذلك بتلبية احتياجات 
املواطنني وتأدية اخلدمات بأنفسهم وبجهدهم الشخصي. 
والتضامني  التطوعي  العمل  أن  خطأ  يعتقدون  فالبعض 
وجد مع وجود مؤسسات املجتمع املدني، لكنه يف الواقع 
أسبق من تلك املؤسسات فهو متأصل يف النفس البشرية، 
فمؤسسات املجتمع املدني عملت فقط على مأسسة العمل 

االجتماعي التطوعي.

»أخبار الوطن«: يف رأيك، هل هذا التضامن هو 
شعار مرحلة عابرة أم سيستمر بالوتيرة نفسها 

بعد انقضاء اجلائحة؟     
 األستاذ بوعموشة: ال يختلف اثنان يف أن التضامن 
االجتماعي والعمل التطوعي ممارسة انسانية نبيلة ارتبطت 
فرغم  الصالح،  والعمل  اخلير  معاني  بكل  وثيقا  ارتباطا 
اختالفه يف حجمه وشكله واجتاهاته ودوافعه من مجتمع 
إلى آخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى. لكن هدفه األسمى 
وتقوية  املواطنني،  بني  االجتماعي  التماسك  نشر  هو 
ومن  املختلفة.  املجتمع  فئات  بني  االجتماعي  الترابط 
عادة  مير  االجتماعي  التضامن  أن  إلى  نشير  أن  هنا  املهم 
باختبارات صعبة  املجتمعية  البنيوية  التحوالت  يف سياق 
فيها متتحن القيم واملؤسسات واألطر االجتماعية من أجل 
وحفظ  املجموعة  حلمة  على  احلفاظ  على  قدرتها  حتديد 
متاسكها ووحدتها، وجتسيد ذلك يف سلوكات وممارسات، 
إضافة إلى جتديد معاني التآزر والتكاتف والتعاون. خاصة 
وأن التضامن تزداد درجته يف املجتمع يف أوقات الكوارث 
والنكبات مثل ما نعيشه اليوم يف ظل انتشار جائحة فيروس 
كورونا، وهو ما يضعنا قاب قوسني أو أدنى بني كون الهبة 
التضامنية ملختلف أطياف وشرائح املجتمع اجلزائري اليوم 
مجرد مواكبة للمرحلة أم أنها ستستمر بنفس الوتيرة بعد 
الواقع االجتماعي ذلك  أثبت  انقضاء هذه اجلائحة. وقد 
يف السابق حيث يأخذ العمل التضامني طابع املناسباتية 
الكوارث  انتشار  ظل  يف  وتيرته  تزيد  إذ  األسف،  مع 
وغيرها  الواد  باب  وفيضانات  بومرداس  كزلزال  الطبيعية 
وتقل وتيرته تدريجيا بعد انفراج األزمة أو الكارثة ليتحول 
لنشاط مناسباتي مثل تنظيم موائد اإلفطار يف شهر رمضان 
وحمالت توزيع األضاحي على الفقراء يف عيد األضحى 
املبارك وغيرها من النشاطات األخرى. وهو ما يدفعنا للقول 
بأنه رغم اجلهود الكثيرة التي يعرفها العمل التضامني وال 
والعمل  االجتماعي  التضامن  ثقافة  أن  إال  يعرفها  يزال 
إشكاليات  عدة  من  تعاني  تزال  ال  اجلزائر  يف  التطوعي 
تتمثل أساسا يف التسييس، واجلمود والتقليدية، االنقسام 
وازدواجية املرجعية املعرفية التي تستمد منها وتستند إليها 

ثقافة التطوع والتضامن.

»أخبار الوطن«: كيف ترى املجتمع اجليجلي 
بعد هذه املرحلة، وهل ميكن أن تتغير مالمح 

التكافل والتضامن بني أفراده؟
اليوم  االجتماعي  التضامن  يعد  بوعموشة:  األستاذ 
من أهم السبل للنهوض باملجتمع، وعليه فإن حركة التطور 
يف الفعل التضامني نابعة من داخل املجتمع وتدفعه نحو 
املتاحة  وموارده  وجماعاته  أفراده  جهود  على  االعتماد 
على  االعتماد  درجة  لتقليل  مواطنيه  احتياجات  ملواجهة 
املجتمع  يف  اليوم  االجتماعي  فالتضامن  الدولة.  معونة 
اجلزائري واملجتمع اجليجلي على وجه اخلصوص قائم على 
فكرة املسؤولية االجتماعية، وتعبير صريح عن مدى الوعي 
والنضج الذي وصل إليه هذا املجتمع، وبالطبع يتوقف جناح 
حتقيق الهدف من هذه الهبة التضامنية على صدق وجدية 
التغيير  إحداث  املجتمع يف  رغبة  وعلى  التضامني  العمل 
أن  على  التأكيد  هنا  املهم  ومن  االجتماعية.  والتنمية 
أشكال  من  املجتمعية شكل  واملشاركة  التضامني  العمل 
ال  التضامني  والنشاط  التطوعي  العمل  وأن  املواطنة، 
بشكل  تتم  عملية  هو  بل  مرحلي  أو  عرضي  بشكل  يتم 
والتضامن  التكافل  مظاهر  فإن  لذلك  ومتواصل.  منتظم 
يف املجتمع اجليجلي ستستمر بعد زوال اجلائحة كون هذا 
اإلسالمي  الدين  تعاليم  إلى  يستند  االجتماعي  الفعل 
وينبع من قيم وتقاليد املجتمع اجليجلي احملب للخير، إال 
بني  والتضامن  التكافل  مظاهر  طبيعة  هو  يتغير  قد  ما  أن 
االجتماعية  واملواقف  طبعا  التي ستتماشى  املجتمع  أفراد 
للتضامن  مظاهر  عدة  السابق  يف  شهدنا  وقد  اجلديدة، 
موائد  كتنظيم  جيجل  والية  يف  االجتماعي  والتكافل 
عابري  على  اإلفطار  وجبات  توزيع  أو  للصائمني  اإلفطار 
على  الغذائية  املواد  مختلف  وتوزيع  واحملتاجني،  السبيل 
واملداشر خالل  القرى  واملعوزة خاصة يف  الفقير  العائالت 
لتوزيع  تضامنية  حمالت  تنظيم  وأيضا  رمضان،  شهر 
واألضحى  لفطر  عيدي  خالل  احملتاجني  على  املالبس 
تعذر  التي  للعائالت  اللحوم  أو  باألضاحي  والتبرع 
باإلضافة  األضحى،  عيد  خالل  األضحية  شراء  عليها 
لنشاطات تضمنية لتوزيع األدوات املدرسية والكتب على 
العائالت املعوزة، وكدا تنظيم قوافل تضامنية لتوزيع املواد 
املعزولة  للعائالت  التدفئة  ووسائل  والبطانيات  الغذائية 
وغيرها  الشتاء  فصل  خالل  واملداشر  القرى  يف  والفقيرة 
بها  تقوم  التي  سواء  والتطوعية  التضامنية  احلمالت  من 
اجلمعيات الرسمية أو التي يقوم بها مجموعة من الشباب 
نسبة  تبقى  ذلك  رغم  اجلمعوي.  اإلطار  املتطوعني خارج 
التطوعي  العمل  إجناح  املجتمع اجليجلي يف  أفراد  مشاركة 
والتضامني محدودة، فهناك عزوف من طرف فئات واسعة 
التطوعي،  من املجتمع عن التضامن االجتماعي والعمل 
حتقيق  يف  مهم  عامل  املشاركة  عملية  أن  من  الرغم  على 
مصلحة املجتمع ككل، وهذا ما يثير التساؤل عن األسباب 
املؤدية لعزوفهم عن املشاركة الفاعلة، والذي قد يكون رمبا 
نتيجة لضعف إدراكهم لثقافة التضامن والتطوع بني أفراد 

املجتمع وأهميته.

الّدكتور والمختص في علم االجتماع بوعموشة نعيم لـ »أخبار الوطن« 

ثقافُة التَّضامِن والعمِل التَّطوِعي ُتعاني من 
إشكاليِة التَّسُيِس والَتقليد!

ي َفيروس ُكورونا، كاَن  حية الَخطيرة نتيجَة َتفشِّ في ظِل هذه األوَضاِع الّسائدة في الجزائِر بَسبب األزمِة الصِّ
الُبّد من تحقيِق َمبدأ التَّضاُمن االجتَماعي، وهو ما َيفرض على أفراِد الُمجتمع تعزيَز التعاون والتَّنسيِق فيما بيَن 
ين اإلسالمي. ومن ُمنطلِق هذه الُظروف  أفراِده، لمواجهة هذه األزمِة اإلنسانّية عمااًل بمبدأ التَّضامِن وتعاليِم الدِّ
عبة واالستثناِئّية، أصبَح المجتمُع الِجيجلي في حاجٍة إلى إحياِء ثقافِة وُسلوك الّتضاُمن االجتماعي األصليِن،  الصَّ

يُن والّتقاليُد والمجتمُع. ِوفق ما يقَتضيه الدِّ

 التَّضامُن االجِتماعي في مواجهِة َفيروس ُكورونا  	
 الَشباُب رأُس المال اإلجتماعي لألمة  	
 المساعداُت اإلنسانّية فضاٌء إلظهاِر الوالِء واالنتَماء للوطن 	
 وسائُل التَّواُصل االجتماعي جّسدت َعمليا مبدأ التَّضاُمن االِجتَماعي 	
بانيُة نجحت في سدِّ فراِغ الجمعيات! 	  المجموعاُت الشُّ
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الرئيس السابق لبرشلونة.. روسيل: 

 ميسي متمسك بعودة نيمار  

القسم الرياضي

أبرزتها  تصريحات  يف  روسيل،  وقال 
اإلسبانية:  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
»سأوقع مع نيمار دون تردد، كما أنني أعرف 

سبب رغبة ميسي يف عودته مرة أخرى«.
وأضاف: »ميسي أفضل العب يف تاريخ 
يريد  لذا  للغاية،  ذكي  أنه  كما  القدم،  كرة 
العالم بجانبه،  أفضل الالعبني اآلخرين يف 
كي يساعدوه على الفوز بكل شيء«. وتابع 
روسيل: »نيمار واحد من أعظم العبي كرة 
قيمته  تراجع  حقيقة  رغم  العقد،  يف  القدم 

الكروية منذ التوقيع مع سان جيرمان«. وأمت 
نيمار  لعبها  التي  السنوات  »لكن  روسيل: 
هجوم  يف  سواريز  ولويس  ميسي  جانب  إلى 

برشلونة كانت رائعة«.

إن  تقول  التقارير  من  العديد  أن  يذكر 
برشلونة عازم على إعادة نيمار خالل الصيف 
املقبل، لكن املفاوضات مع سان جيرمان ال 

تزال معقدة.

جيرو على أعتاب إنتر ميالن 
كشف تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، 

الفرنسي  مستقبل  بشأن  جديد  تطور  عن 
أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي. وينتهي 
عقد جيرو مع البلوز عقب املوسم احلالي، 
حتى  التجديد  على  الطرفان  يتفق  ولم 
سبورت«  »توتو  لصحيفة  ووفًقا  اآلن. 
مع  بالفعل  اتفق  جيرو  فإن  اإليطالية، 
الشخصية  الشروط  على  ميالن  إنتر 

وأشارت  املقبل.  املوسم  من  يبدأ  لعقد 
إلى أن عقد جيرو مع النيراتزوري سيمتد 

التجديد لعام ثالث.  إلى عامني، مع خيار 
وشك  على  كان  بأنه  جيرو  اعترف  أن  وسبق 

لكن  املاضي،  جانفي  يف  سيرو  سان  إلى  تشيلسي االنتقال 
رفض رحيله مبكًرا، بسبب نقص البدالء. يذكر أن جيرو )33 عاًما( جنح 

هذا املوسم يف تسجيل 3 أهداف فقط مع تشيلسي خالل 13 مباراة.

سيتين يثير جدال داخل برشلونة
أجراها  التي  الصحفية  اللقاءات  خّلفت 
املدير  مؤخًرا،  سيتني  كيكي  اإلسباني 
متباينة  فعل  ردود  لبرشلونة،  الفني 
ووفًقا  الكتالوني.  النادي  قلعة  داخل 
فإنه  اإلسبانية،  »سبورت«  لصحيفة 
تصريحات  صدق  إنكار  ميكن  ال 
أن  إال  األخيرة،  اللقاءات  يف  سيتني 
بعضها مت استقباله بغرابة من قطاعات 
غرفة  من  جزء  ومنها  البارسا،  داخل 

املالبس.
من  دهشة  هناك  أن  إلى  وأشارت 
اقتناعه  عدم  حول  سيتني  تصريحات 
بالعبي فريق الشباب، وأن هناك انقساًما بني 

منح الفرص ملن هم يف األكادميية أو التركيز على الفوز يف املباريات.
أحدثت  اللقاءات  الشديدة يف  كلمات سيتني  إن  الصحيفة،  وقالت 
الثقة  إلى كسب  بحاجة  الالعبني  من  العديد  األقل، ألن  على  مفاجأة 
بسبب  االقتصادية  اخلسائر  أنه عقب  وأضافت  لديهم.  ما  أفضل  لتقدمي 
على  برشلونة  يف  الواعدون  الالعبون  يكون  أن  يجب  كورونا،  فيروس 

استعداد للمواجهة يف املوسم املقبل أكثر من أي وقت مضى.
وذكرت أنه ليس مستبعًدا أن تكون خطة سيتني تتعلق بهذا املوقف 
والضغط  التصريحات  خالل  من  املدرب  ويريد  كورونا،  بسبب  الصعب 

شحن هؤالء الالعبني، لكن األمر لم يفهم جيًدا.

إدارة »النيراتزوري« ترفض 
رحيل  مارتينيز

كشف تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، عن تطور 
جديد بشأن ارتباط األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم 

إنتر، باالنتقال إلى برشلونة خالل املوسم املقبل.
اإليطالية،  ديللو سبورت«  »الغازيتا  لصحيفة  ووفًقا 
على  وحصل  الوتارو،  ممثلي  مع  تواصل  برشلونة  فإن 
موافقة الالعب بشأن إمتام الصفقة، وينوي استغالل هذه 
الورقة على طاولة املفاوضات عند بدء احملادثات بشكل 

رسمي.
بالرحيل  لالوتارو  يسمح  لن  إنتر  أن  إلى  وأشارت 
لذلك  الصفقة،  يبرر  مادي  عائد  حتقيق  قبل  بسهولة 
يصر النادي يف البداية على تقاضي 111 مليون أورو قيمة 

الشرط اجلزائي.
وأوضحت أن إنتر أيًضا لديه أوراق للرد على حتركات 
النادي  رغبة  حالة  يف  ميلو  آرثر  طلب  مثل  برشلونة، 

الكتالوني تقليل املقابل املادي يف املفاوضات الرسمية.
وقالت إن إنتر يعرف أن امليركاتو املقبل لديه ظروف 
استثنائية بسبب فيروس كورونا، وبالتالي فإن الصفقات 
التبادلية ستكون احلل األبرز، رغم إدراك النيراتزوري أن 

البارسا لن يتخلى عن آرثر مطلًقا.
وأضافت أن اخلطوة التالية من إنتر يف املفاوضات قد 
تكون اختياره الثنني من الرباعي املطروح لدخول التبادل 
كوكوريال  مارك  فيربو،  جونيور  ألينا،  كارليس  وهو: 

ونيلسون سيميدو.
استمرار  على  بالتأكيد  تقريرها  الصحيفة  وأمتت 
االتصاالت بني برشلونة وممثلي الوتارو، يف حني تنتظر 
البارسا جلميع  الرسمية، وطرح  احملادثات  بدء  إنتر  إدارة 

األوراق على الطاولة.

المبارد يستهدف صفقة ألمانية واعدة
 انضم العب جديد إلى قائمة أهداف تشيلسي خالل 

فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، يف ظل رغبة النادي يف 
تعويض انقطاعه عن إبرام الصفقات منذ حوالي عام.

 وُحرم النادي اللندني من إبرام صفقات ملدة فترتي 
انتقاالت بقرار من االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
بسبب خرقه لوائح التعاقد مع الناشئني، قبل أن يتم 

تقليص العقوبة بنهاية العام املاضي.
 وبحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن تشيلسي 
وضع عينه مؤخًرا على لوكا فالدشميدت، مهاجم فرايبورغ 

األملاني، حملاولة ضمه هذا الصيف.
 الدولي األملاني، البالغ من العمر 23 عاًما، سجل 

6 أهداف فقط خالل ظهوره يف 16 مباراة مع فرايبورغ هذا 
املوسم، وذلك بسبب تعرضه لعدة إصابات منذ أكتوبر 

املاضي. وجذب فالدشميدت أنظار مسؤولي النادي 
اللندني بعد تألقه مع منتخب أملانيا يف بطولة أوروبا حتت 

21 عاًما الصيف املاضي، إذ جنح يف نيل لقب الهداف 
برصيد 7 أهداف.  وأشارت الصحيفة إلى مراقبة المبارد 
لالعب الشاب على مدار األشهر املاضية، ليبدي رغبته 
لإلدارة يف الظفر بتوقيعه.  وباتت إدارة تشيلسي مستعدة 
لبدء مفاوضاتها مع النادي األملاني، من أجل التعاقد مع 

فالدشميدت مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
 يذكر أن تألق فالدشميدت مع شباب أملانيا منحه 

فرصة الظهور مع املنتخب األول، بعدما استدعاه املدرب 
املخضرم يواكيم لوف يف عدة مناسبات، وقام بإشراكه يف 

3 مباريات دولية.

إنتر يسبق يوفنتوس بخطوة نحو تونالي
كشفت تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام إنتر ميالن 

بالتعاقد مع اإليطالي الشاب ساندرو تونالي، جنم وسط 
بيريشيا، يف امليركاتو الصيفي املقبل.

ويخوض تونالي )20 عاًما( موسمه األول يف الكالتشيو 
اإليطالي، ورغم ذلك قدم مستويات رائعة استحق على 

أثرها متثيل منتخب إيطاليا يف 3 مباريات دولية.
وبحسب شبكة »سبورت ميدياست« اإليطالية، 

فقد قدم إنتر عرًضا يقيمة 40 مليون أورو، للتفوق على 
يوفنتوس وليفربول، والفوز بخدمات الالعب.

ويهدف إنتر حسم الصفقة يف أسرع وقت ممكن، قبل 
انتهاء املوسم وبدء املزايدات، حيث قدموا عرًضا رسمًيا، 
ووضعوا أموالهم على الطاولة أمام الالعب وناديه. وعلى 

الرغم من اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال 
وميالن ونابولي وروما، إال أن األندية األكثر جدية هما 

إنتر ويوفنتوس.

زيدان عائق أمام عودة حكيمي لريال مدريد
أفاد تقرير صحفي أملاني، بأن عودة الدولي املغربي 

أشرف حكيمي إلى ريال مدريد يف نهاية املوسم، ليست 
محسومة حتى اآلن. وتنتهي إعارة حكيمي إلى بوروسيا 

دورمتوند والتي امتدت ملدة موسمني، بنهاية املوسم 
اجلاري.

وبحسب صحيفة »بيلد« األملانية، فإن قرار عودة 
حكيمي إلى الريال ليس واضًحا، وذلك بسبب زين الدين 

زيدان الذي سيكون عائًقا أمام ذلك. وأوضحت أن ريال 
مدريد لم يتصل بالالعب املغربي منذ عام 2018.

ورغم األداء الرائع الذي يقدمه حكيمي مع دورمتوند، 
والذي جعله هدًفا لعمالقة أوروبا، إال أن زيدان لديه 

اقتناع تام بداني كارفاخال، وبالتالي فإن مشاركة أشرف 
كأساسي ليست مؤكدة.

من ناحية أخرى، فقد أكد أشرف قبل أيام أنه لم 
يكن يعرف متى ينتهي عقده مع ريال مدريد )صيف 

2022(، وعلى الرغم من وجود تكهنات بشأن جتديد 
محتمل، فقد أكدت الصحيفة األملانية، عدم وجود شيء 

ثابت أو مؤكد حول جتديد العقد.
جدير بالذكر أن هناك عدة أندية تسعى لضم 

حكيمي، من بينها بورورسيا دورمتوند، وبايرن ميونخ، 
باإلضافة إلى يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

 بّرر ساندرو روسيل، الرئيس السابق 
لبرشلونة، رغبة ليونيل ميسي نجم 

البارسا في عودة نيمار دا سليفا العب 
باريس سان جيرمان إلى »كامب نو« مرة 
أخرى. وكانت تقارير إسبانية زعمت نية 
روسيل الترشح مجدًدا لرئاسة برشلونة في 

العام المقبل.
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وفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن فرضية االستغناء 
عن بن ناصر غير مطروحة حالًيا لدى إدارة ميالن. وأشارت إلى أن 
صندوق إليوت )مالك ميالن( ينوي االعتماد على بن ناصر كثيًرا 
يف بناء فريق قوي للروسونيري خالل املوسم املقبل. وشدد املوقع 
اإليطالي على أن رقم 30 مليون أورو أقل من توقعات ميالن لقيمة 
لتدعيم وسط  أن سان جيرمان يسعى  بالذكر،  ناصر. جدير  بن 
ملعبه، حيث ارتبط اسمه بالتعاقد مع العديد من الالعبني مثل 
نغولو كانتي وبول بوغبا. وبحسب موقع »لو 10 سبور« الفرنسي، 
فإن البرازيلي ليوناردو، املدير الرياضي لسان جيرمان، تواصل مع 
ممثلي بن ناصر، وأجرى اتصاالته مبسؤولي ميالن لالستفسار عن 
مدى إمكانية بيع الالعب يف الصيف. وأشار التقرير إلى أن ميالن 

حدد 30 مليون أورو كسعر أولي لبدء التفاوض على بيع بن ناصر. 
وعلى الرغم من أن ليوناردو كان قد غادر الروسونيري بحلول ذلك 
ناصر  بن  أن  يذكر  املبكرة.  املفاوضات  يف  شارك  أنه  إال  الوقت، 
انضم إلى ميالن يف أوت 2019، قادًما من إمبولي مقابل 16 مليون 
»أر  قناة  كشفت  منفصل،  سياق  املكافآت.يف  إلى  باإلضافة  أورو 

أول  لتقدمي  يستعد  جيرمان،  سان  باريس  أن  الفرنسية،  سي«  أم 
عرض رسمي للتعاقد مع  يوسف عطال. وذكرت القناة أن النادي 
الفرنسي مستعد لدفع 30 مليون أورو لنادي نيس من أجل التخلي 
عن خدمات عطال. كما أكدت ذات املصادر، أن توماس توخيل 
بالدولي اجلزائري وكان  مدرب باريس سان جيرمان معجب كثيرا 

يريده يف امليركاتو الشتوي.

بعد أن إرتبط إسمه بنادي سان جيرمان

ميالن يرفض التخلي عن خدمات بن ناصر
في إطار مخطط الحكومة لمحاربة وباء كورونا  

تمديد تعليق كل المنافسات 
الرياضية إلى غاية 29 أفريل

أعلنت السبت وزارة الشباب والرياضة، عن متديد تعليق 
كل املنافسات الرياضية إلى غاية 29 أفريل املقبل، بعدما 
مت تأجيلها يف وقت سابق إلى 19 من نفس الشهر، يف إطار 

مخطط احلكومة املتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا فيروس.
وجاء يف بيان الوزارة »يف إطار مخطط احلكومة املتعلق 
بالوقاية ومحاربة وباء كورونا فيروس، تعلم وزارة الشباب 

والرياضة أن كل التدابير الوقائية املتخذة، تبقى سارية 
املفعول إلى غاية 29 أفريل 2020«.

وذكر البيان أن إجراءات متديد التأجيل تخص غلق كل 
املنشآت الرياضية واملؤسسات الشبانية والترفيهية وتأجيل 

كل املنافسات الرياضية )البطوالت الرياضية ودورات 
الكؤوس( يف جميع االختصاصات، إضافة إلى تأجيل كل 

التربصات التحضيرية لرياضيينا والفرق الوطنية باخلارج.
وبخصوص النشاطات الشبانية، قررت الوزارة الوصية 

تعليق كل التنقالت وتبادالت الشباب بني دور وبيوت 
الشباب، ناهيك عن تأجيل كل نشاطات وتظاهرات 

الشباب، املهرجانات، اللقاءات، املعارض والصالونات على 
املستوى احمللي، اجلهوي والوطني.

وتطرق هذا القرار أيضا إلى تأجيل كل النشاطات املنظمة 
يف الهواء الطلق وتأجيل كل اجلمعيات العامة لهيئات 

التنشيط الرياضي.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت تعليمات يوم 
11 مارس الفارط، إلجراء جميع املنافسات الرياضية الوطنية 

دون حضور اجلمهور إلى غاية 31 من نفس الشهر، فضال عن 
تأجيل التظاهرات الرياضية املقررة باجلزائر باستثناء املؤهلة 

الى احملافل العاملية أو القارية أو اجلهوية، قبل أن تقرر يف 16 
مارس التأجيل الكلي جلميع املنافسات الرياضية إلى غاية 5 

أفريل و مت بعدها متديد التعليق الي غاية 19 افريل.

»كاف« يعلن عن تأجيل نهائي دوري 
أبطال إفريقيا وكأس االتحاد

أجل االحتاد االفريقي لكرة القدم، أول أمس، مباراتي 
نهائي دوري أبطال افريقيا وكأس االحتاد االفريقي املقررين 

يف نهاية ماي املقبل حتى اشعار آخر، بسبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد.

 وجاء يف بيان االحتاد القاري »بعد قرار تأجيل نصف 
نهائي املسابقتني االفريقيتني لألندية، بسبب الطبيعة 

املتطورة لفيروس كوفيد19-، يعلن االحتاد اإلفريقي لكرة 
القدم تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائي كاس االحتاد 

اإلفريقي حتى اشعار آخر«. وكان االحتاد القاري قد أعلن 
السبت املاضي ارجاء مباريات نصف النهائي يف البطولتني 

للسبب عينه.
وكان من املقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري 

األبطال يف األول من ماي والثامن منه، وذلك بني الرجاء 
الرياضي املغربي والزمالك املصري من جهة، والوداد 
البيضاوي املغربي واألهلي املصري من جهة أخرى.

أما الدور نصف النهائي لكأس االحتاد، فمن املقرر أن 
يقام يف الثالث من ماي والعاشر منه، ويجمع بني نهضة 

بركان وحسنية أكادير املغربيني من جهة، وبيراميدز املصري 
وحوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.

وكان االحتاد اإلفريقي )كاف( اختار منتصف الشهر 
املاضي مدينة دواال الكاميرونية الستضافة املباراة النهائية 
ملسابقة دوري األبطال يف 29 ماي، والرباط )ملعب األمير 
موالي عبداهلل( لنهائي كأس االحتاد )الكونفدرالية( يف 24 

ماي.
وأضاف االحتاد القاري أن جدواًل جديدًا سيتم االعالن 

عنه يف الوقت املناسب. ويف الوقت عينه، يراقب االحتاد 
االفريقي الوضع عن كثب، ويعمل مع اجلهات املعنية على 
غرار منظمة الصحة العاملية بشأن تأثير الفيروس على القارة.
وسيكون هذا املوسم األول الذي تختتم فيه املسابقتان 
مبباراة نهائية واحدة بداًل من دور نهائي من ذهاب وإياب، 

وذلك مبوجب قرار اتخذه االحتاد القاري يف صيف العام 
املاضي.

كشف تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، عن موقف ميالن من بيع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، العب وسط الفريق، خالل الصيف 
المقبل. وكانت تقارير فرنسية ربطت بن ناصر باالنتقال إلى باريس سان جيرمان خالل صفقة تقدر بـ30 مليون أورو.

قدور  بلعباس،  العام الحتاد  املدير  أعلن 
ودية  لتسوية  توصله  أمس،  اول  عياد،  بن 
مع العبي الفريق السابقني، بشأن رواتبهم 

التي ال زالت يف ذمة النادي.
املالية  املستحقات  عياد  بن  وقدر 
مع  بلعباس  احتاد  غادروا  الذين  لالعبني، 
ألف   900 بـنحو  املاضي،  املوسم  نهاية 
نصف  عن  تنازلوا  هؤالء  أن  مؤكدا  دوالر، 

املبلغ لصالح الفريق.
وذكر بن عياد، أن العبي الفريق احلالي 
لم يتلقوا سوى 3 رواتب، منذ بداية املوسم، 
كاملة.  وصلتهم  التي  املكافآت  بخالف 
املتأخرة  الرواتب  دفع  سيتم  أنه  وأوضح 
من  اإليرادات  بعد حتصيل  قريبا،  لالعبني 
أنه  إلى  مشيرا  املختلفة،  الفريق  مصادر 
واثق من حل هذه املشكلة، لتواضع حجم 

الرواتب لهذا املوسم.
عزمه  عياد  بن  أكد  أخرى،  جهة  من 
االنتهاء  بعد  مباشرة،  منصبه  عن  الرحيل 
بدعوى  لالعبني،  املالية  املشكلة  حل  من 
قبل  من  الكايف  الدعم  على  حصوله  عدم 
اآلخرين. ولفت إلى أنه سيرحل عن احتاد 
بعد  خاصة  الضمير،  مرتاح  وهو  بلعباس 

جتهيز امللعب اخلاص بأكادميية الفريق.

بشأن رواتبهم العالقة
إدارة »المكرة« تتوصل التفاق ودي مع العبيها السابقين

أكد املدير العام لنادي شباب قسنطينة، 
إدارة شباب  أن  أمس،  اول  رجراج،  رشيد 
قسنطينة ال تعتزم التفريط يف الالعب املتألق 
حسني بن عيادة، الذي يبقى محل اهتمام 
العديد من األندية يف اجلزائر ومصر وتونس 
أن  رجراج  إعالمية.وأوضح  تقارير  بحسب 
لالعب  بعرض  سيتقدم  قسنطينة  شباب 
يف  ينتهي  الذي  عقده  لتجديد  عيادة  بن 
العاشر من جويلية املقبل، مبديا ثقته بإقناع 

الالعب يف البقاء مع الفريق لفترة أخرى.
كما كشف أنه يعمل مع املدير الرياضي 
عقود  جتديد  على  مجوج،  الدين  نصر 
بنهاية  عقودهم  تنتهي  الذين  الالعبني 
على  حصوله  إلى  الفتا  الكروي،  املوسم 
يف  حداد،  وفؤاد  صاحلي  ياسني  موافقة 

إسماعيل  الفتاح  عبد  مع  االتفاق  انتظار 
الدين  نصر  شحرور،  إسالم  بلقاسمي، 
أخرى،  جهة  ليمان.من  وحسام  زعالني، 
إفشال  إلى  قسنطينة،  شباب  نادي  دعا 
خطة تعميم قرار اعتبار العبي دول شمال 
الدوريات احمللية  أفريقيا العبني محليني يف 
العام  املدير  رجراج،  رشيد  باملنطقة.وقال 
إنه  مس،  أول  قسنطينة،  شباب  لنادي 
اجلزائرية  األندية  مسؤولي  على  يتعني 
ما  ملواجهة  موحد  موقف  التخاذ  التحرك 
»االحتاد  الداهم.وأضاف  باخلطر  وصفه 
االحتاد  خطة  على  للسير  يخطط  املصري 
أفريقيا  التونسي واعتبار العبي دول شمال 
قبل  انتدابهم من  العبني محليني يف حال 
مبستوى  سيضر  الواقع  هذا  مصرية.  أندية 

البطولة اجلزائرية ويشكل خطرا حقيقيا على 
األندية«.

وتابع »هذا القرار يفتقد لقاعدة سياسية 
أو  مشتركة  هناك سوق  ليست  واقتصادية، 
برملان موحد لدول شمال أفريقيا، مثلما هو 
وواصل  األوروبي«.  االحتاد  دول  موجود يف 
أن  اجلزائرية  األندية  نحن  »علينا  رجراج 
احملترفة  بالرابطة  ونتصل  بيننا  فيما  نتفاهم 
ال  وملا  موحدة،  بخطوة  للقيام  الفاف  أو 
)فيفا(  الدولي  االحتاد  على  القضية  عرض 
بدأ  التونسي  االحتاد  األمر«.وكان  لزم  إذا 
املوسم احلالي قيد العبي دول شمال أفريقيا 
كالعبني  احمللي  الدوري  يف  ينشطون  الذين 
محليني، وهو ما تسبب يف رحيل عدد من 

الالعبني اجلزائريني نحو األندية التونسية.

المدير العام لشباب قسنطينة، رجراج:
»لن نفرط في بن عيادة«

الدولي اجلزائري، بغداد بوجناح،  أشاد 
يوسف  مبواطنيه  القطري،  السد  مهاجم 
بصفوف  احملترفني  بلعمري  وجمال  باليلي 
السعودي  الدوري  يف  والشباب  األهلي 
عبد  باملغربي  إعجابه  مبديا  للمحترفني، 
الرزاق حمد اهلل.ورد املهاجم بوجناح، على 
أسئلة اجلماهير عبر حسابه الشخصي على 
موقع »إنستغرام«، اول أمس، مؤكدا أن عبد 
السعودي،  النصر  مهاجم  اهلل  حمد  الرزاق 

أكثر مهاجم عربي يعجبه.
وأشار مهاجم منتخب الوطني، إلى أن 
اخلضر،  بكتيبة  مدافع  أفضل  هو  بلعمري 
ورايس مبوحلي حامي عرين االتفاق احلارس 
الشلهوب،  محمد  اعتبر  كما  األفضل، 

أفضل العب بكتيبة الهالل السعودي.
جنم  محرز  رياض  بني  األفضل  وعن 
احملترف  باليلي  ويوسف  سيتي  مانشستر 
»واحد  بوجناح:  رد  السعودي،  باألهلي 

مجنون بكرة القدم.. واآلخر فنان«، معتبرا 
محرز أفضل العب يف العالم.

أفضل  بلماضي  جمال  أن  إلى  وأشار 
هدفه  واختار  قيادته،  حتت  لعب  مدرب 
بنهائي أمم إفريقيا 2019 يف شباك السنغال 
األفضل مبسيرته. وكشف بوجناح عن عشقه 
لنادي ريال مدريد وجنمه السابق كريستيانو 
بالدوري  اللعب  أنه يتمنى  رونالدو، مؤكًدا 

اإلسباني.

اشاد بقدرات باليلي وبلعمري، بونجاح:
»حمد اهلل أكثر مهاجم يعجبني ومحرز األفضل في العالم«
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أخبار الثقافة

هي مجلة ثقافية شهرية متخصصة 

»انزياحات«.. بيَن ِمطرقة الَجدل وفلسفِة األَمل
مجلة »انزياحات« هي مجلة أخرى تخرُج من أدراِج وزارة الثَّقافِة الجزائرية بعد مجلة »آمال« ومجلة »الثقافة«، التي ال يكاُد 
المثقف الجزائري يقتفي أثرها، هي المجلة التي أصدرت الوزارة الوصية عددها األول يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل من كل 

سنة، ومع أول ظهور لها صارت ما بين مطرقة الجدل وفلسفة األمل.

صارة بوعياد

بعد إعالن وزارة الثقافة يف بيان الصحفي لها عن إصدار مجلة 
ثقافية شهرية حتمل اسم »انزياحات«، جاء رد الفعل من املجتمع 
حيث  وكتاب،  ومثقفني  إعالميني  من  أطرافه  املختلف  املدني 
أوضح رئيس التحرير املجلة إسماعيل يبرير رأيه من اجلدل القائم 
العام  من  اليمن  يف  نفسه  املجلة  باسم  املصادفة  إلى  العنوان  من 
ملجّلة  الّتوفيق  »متّنوا  قائال:  الفايسبوك  على  له  منشور  يف   2010
الّتسمية فجدلُها هامشّي  أّما  أطلقها صادٌق،  فلعّل من  انزياحات 
بني من يحكي عن عنوان موجود يف بالد أخرى ومن يتهّكم عن 
جهل ومن يفّسر ويؤّول وفق ميوله، هذه مجّلة ثقافّية متخّصصة، 
وليست يومّية إخبارية أو أسبوعّية شاملة، أكتبوا ثقافتكم ورؤاكم 
تستبقوا  ال  فال  تنشره،  ما  عبر  أو  عبرها  الّثقايّف  الّشأن  وناقشوا 

األحالم بالكوابيس«.

عمر بوساحة: »انزياحات«.. مولود جديد يضاف للحياة 
الثقافية 

قال األكادميي املختص يف الفلسفة عمر بوساحة: »انزياحات 
على  تسهر  اجلزائر،  الثقافية يف  للحياة  يضاف  ثقايف جديد  مولود 
إصدارها وزارة الثقافة ضمن برنامجها الهادف إلى إحداث تغيير يف 
طبيعة الثقافة التي تعودها اجلزائريون من الوزارات السابقة، التي 
اجتهت جل انتاجاتها وأعمالها إلى التكرار والالجدوى على الرغم 
شيئا  يقدم  لم  ولكنه  القطاع  استهلكا  التي  الضخمة  األموال  من 

مهما لترقية الوعي الثقايف والذوق الفني واألدبي«.
للوزارة  العام  املشروع  ضمن  املجلة  »ستكون  بقوله:  مضيفا 
للتجاوب  ووسيلة  القدمي  الثقايف  النمط  لتجاوز  الهادف  اجلديدة 
آخر  بفتح طريق  التجديد،  واقتراحاتهم يف  اجلزائريني  مطالب  مع 
العاملية  الثقافات  ضمن  ينخرط  يجعله  اجلزائري  الثقايف  لإلبداع 
احلية ويقدم للعالم الذكاء والفن اجلزائري الذي مَت تغييبه لسنني«.

وعن االسم املختار للمجلة أوضح بوساحة: »مجلة انزياحات 
كما يشير عنوانها تهدف إلى كسر الرتابة والروتني الذي أطبق على 
صدورنا لتقدم شكال جديدا يدفع باملثقفني اجلزائريني الولوج إلى 
الثقافة املعاصرة ومناقشة قضايا األدب والفكر والفنون وكل  عالم 
األنواع الثقافية األخرى، لذلك فان هدفها األهم أن تصبح اللسان 
الناطق باسم املثقف اجلزائري املجدد، وهي لهذا السبب تدعو كل 
الكتاب اجلزائريني واملثقفني إلى االلتفاف حولها لتقدمي الصورة التي 

تليق بالثقافة اجلزائرية التي يفترض أن تقدم يف أبهى صورها«.
الزمالء  بعض  وجدها  التي  والغرابة  املجلة  عنوان  وبخصوص 
فيه أشار املتحدث »إن الكلمة عربية معناها العام حتول الدالالت 
دولة  يف  مجلة  لتسمية  تسميتها  مطابقة  عن  أما  معانيها،  وجتدد 
شقيقة فاعتقد بأن التسمية التي تبنتها وزارة الثقافة هي »انزياحات 
وفكر التغيير« كما هو ظاهر يف العنوان على صورة الغالف، لذلك 
ال نعتقد بأن هذا األمر سيسبب مشكلة لألشقاء، خاصة ونحن 
نعرف أننا نتشارك معهم يف نفس اللغة ومن حق أية مؤسسة عربية 

استعمال قاموسها ملا يفيد الثقافة العربية بشكل عام«.

يوسف وغليسي: هي »انزياحات« وزارة الثقافة. .وخطيئة 
التسمية 

مجلة  بخصوص  وغيلسي  يوسف  واألكادميي  الكاتب  قال 
»انزياحات«: »ترّددُت كثيرا قبل اإلقدام على هذا املنشور، خشيَة 
املنتظرة،  )انزياحات(  القائمني على مجلة  بتثبيط عزائم  أُّتهم  أن 

وهم أصدقاء لنا حتما وإن لم تتسرب أسماؤهم رسميا!«.
فقد  ذاتها،  املجلة  لفكرة  ابتهاجي  »وبقدر  وغليسي:  مضيفا 
التسمية  ومتحور حول  الفكرة،  الذي صاحب  اللغط  ذلك  ساءني 
إلى درجة أن شاعرا نكرة من بالد عزيزة )هي اليمن السعيد من 
قبُل ومن بعُد( قد دعا وزارة بالده إلى التدخل يف قضية سرقة وزارة 
)منذ  أعداد   04 منها  أصدر  التي  مجلته  السم  اجلزائرية  الثقافة 
2010( ثم توقفت! كما قال يف صفحته التي صارت فيها وزارُتنا 

مثارا للمناشير الساخرة، وبئس املصير«.
موضحا أن القائمون على املجلة اجلزائرية أّن عنوانها الكامل هو 
)انزياحات فكر التغيير(، وهذا دليل كاف على إسقاط الدعوى، 
عنوانا  الفّج  الفكري  العنوان  هذا  أسوأ من  رأيتم  ولكن هل  نعم، 
على  أتى  وهل  الوزارة؟!  حال  لسان  تكون  أن  فيها  يفترض  ملجلة 
وزارتنا حني من الدهر، صار خلع ضرس من أضراس مستشاريها 
أهوَن عليهم من العثور على تسمية تليق مبجلة ثقافية بسيطة؟ أم 

ُتراه التفلسف املبالغ فيه«.
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الضوء  اجلزائري  الوطني  املسرح  منتدى  سّلط 
تزامنا  اجلزائري،   املسرح  يف  التراث  توظيف  على 
الباحث  تنشيط  من  التراث،  شهر  وانطالق 
موضوع  اختار  الذي  تليالني«  »أحسن  واألكادميي 

»إشكالية املسرح والتراث«.
يعتبر التراث مقوما من مقومات الذات اجلزائرية 
ضغط  أمام  الهوية  على  للحفاظ  أساسية  ووسيلة 
اجلغرافيا  فيه  اختزلت  التي  املعاصرة  التحديات 
والزمان، وهو الغير بعيد عن الفن الرابع الذي يوظف 

فيه التراث كعنصر مهم شكال ومضمونا.

المسرح والتراث.. توظيف لألْشكال الفنية
املسرح  شؤون  يف  واملختص  الباحث  استهل 
املسرج  إشكالية  ظل  يف  موضوعه  تليالني  أحسن 
والتراث قائال: »ال يجانب الباحث الصواب عندما 
حمال  الفنية  األشكال  أكثر  هو  املسرح  أن  يالحظ 
حتقيق  أجل  من  له،  وتوظيفا  واحتضانا  للتراث 
والفنية  واالجتماعية  السياسية  األهداف  عديد 
التي يتوخاها املسرحي من وراء ذلك التوظيف، فقد 
نشأ املسرح اجلزائري والعربي عامة متوسال بالتراث 
الستنبات هذا الفن األوروبي يف التربة العربية، كما 
أن ظاهرة حضور التراث قد ألقت بظاللها يف املنجز 
تطوره  مراحل  كل  عبر  والعربي  اجلزائري  املسرحي 
إلى اليوم، وهي ظاهرة صحية تعزز من أهمية املسرح 

ومن أهمية التراث على حد السواء«.
مؤكدا:  السياق  نفس  يف  تليالني  مضيفا 

قد  البلدان  مختلف  غرار  على  اجلزائر  كانت  »وإذا 
وحفظه  بالتراث  لالحتفاء  كامال  شهرا  خصصت 
والتراث(  )املسرح  موضوع  مناقشة  فإن  ومتجيده، 
هو من صميم املناقشات العلمية املتصلة باالهتمام 
املسرح  منتدى  يوليها  والتي  اإلشكالية،  بهذه 
الوطني العناية الالزمة من خالل استضافة باحثني 
عرب وجزائريني للمساهمة يف إثراء هذه اإلشكالية 

من زواياها املختلفة«. 

 توظيف التراث يعتمد على وعي المثقف 
بتراثه وتاريخه 

ويف ضوء مناقشة اإلشكالية »املسرح والتراث« 
ثالث  يف  مفصلة  أسئلة  عدة  تليالني  أحسن  طرح 

محاور: 
الثقايف  املخزون  ذلك  هو  التراث  كان  إذا  أوال: 
املتنوع واملوروث من قبل اخللف عن السلف واملشتمل 
على القيم التاريخية والدينية واحلضارية والشعبية: 
فما هي صور حضور ذلك املخزون الثقايف يف املسرح 
اجلزائري والعربي؟، وما هو دوره يف التعبير عن الواقع 

املعاش؟
ثانيا: إذا كان توظيف التراث يعتمد على مدى 
بدوره  وعيه  وعلى  جهة،  من  لتراثه  املثقف  وعي 
التاريخي من جهة أخرى: فهل استطاع املسرحي يف 
استلهامه للتراث أن يعي معطيات العناصر التراثية 
الذي  املعاش  واقعه  يعي  وأن  املختلفة؟  أبعادها  يف 

التراثية  العناصر  خالل  من  إنتاجه  إعادة  يحاول 
املستلهمة يف املنتج اإلبداعي؟.

يقوم  حني  املسرحي  الكاتب  كان  إذا  ثالثا: 
بإثارة  نفسه  الوقت  يف  يقوم  التراث،  بتوظيف 
يف  دائم  حضور  من  للتراث  ملا  األمة:  وجدان 
واجلمالية  التعبيرية  الطاقات  هي  فما  وجدانها، 

التي حققها توظيف التراث يف املسرح؟.
املسرح  غرار  على  اجلزائري  املسرح  إن  رابعا: 
التبعية  دائرة  من  شكله  يف  يخرج  لم  العربي 
املسرحيني  بعض  دعوة  ومع  الغربي،  للمسرح 
بإيجاد  واملناداة  التبعية  هذه  لرفض  اجلزائريني 
من  تنبع  عربية/جزائرية  هوية  له  مسرحي  شكل 
أشكال الفرجة الشعبية التراثية: فهل استطاعت 
جتارب تأصيل املسرح اجلزائري والعربي اخلروج من 

دائرة التأثر باملسرح الغربي؟، وإلى أي مدى جنحت 
للمسرح  املميزة  الصيغة  تقدمي  يف  احملاوالت  تلك 

اجلزائري والعربي؟.
تليالني  أحسن  البروفيسور  أن  الذكر  ويجدر 
واللغات،  اآلداب  لكلية  سابق  وعميد  صحفي 
شهادة  على  حاصل  ومترجم،  ناقد،  كاتب، 
الدكتوراه يف املسرح، وهو يعمل اآلن أستاذا محاضرا 
يف األدب واملسرح بجامعة سكيكدة، له ما يقارب 
املسرح  أقاليم  تشمل  مطبوعا،  كتابا  العشرين   20
واألدب والترجمة واإلعالم وأدب األطفال، كما له 
عشرات الدراسات األكادميية، إضافة إلى مشاركاته 
املتعددة بإلقاء احملاضرات يف مختلف املؤمترات داخليا 

وخارجيا.
كتب  والعربية،  الوطنية  اجلوائز  بعديد  توج 
سيناريو فيلم سينمائي حول الشهيد زيغود يوسف، 
)مجموعة  املنتهى  زيتونة  مؤلفاته:  بني  ومن 
مسرحيات(، مختارات من املسرح اجلزائري اجلدي 
التحريرية  والثورة  اجلزائري  املسرح  )ترجمة(، 
العربي  املسرح  يف  اجلزائرية  الثورة  )دراسة(، 
اجلذور  يف  دراسات  اجلزائري:  املسرح  )دراسة(، 
التراثية وتطور املجتمع )بحث(، بانوراما املسرح يف 
سكيكدة، احلداد الثائر: صفحات من سيرة الشهيد 

البطل زيغود يوسف، وغيرها.
صارة بوعياد

في ظل منتدى المسرح الوطني الجزائري

أحسن تليالني يناقش إشكالية المسرح والتراث 
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فايروس كورونا  تفشي  الهلع من  أدت  حالة 
التنظيف  وسائل  شراء  على  لإلقبال  العائالت  
كبيرة  بكميات  واملطهرات  التعقيم  وأدوات 
بشكل  استعمالها  يف  اإلفراط  لكن  وتخزينها، 
على  منهن  حرصا  هائلة  وبكميات  عشوائي 
مشكالت  يف  أوقعهن  الفايروس  على  القضاء 
صحية أوشكت أن تودي بأسرهن إلى الهالك .

األولى  احلاالت  عن  الدولة   أعلنت  إن  ما 
لإلصابات املؤكدة بفايروس كورونا املستجد حتى 
ارتفع  معدل شراء مواد التنظيف وأدوات التعقيم 
تنظيف  كثرة  بأن  النساء  من  اعتقادا   ، مبختلف 

املكان قد تقضي على الفايروس نهائيا.
الفضاءات  بأحد  العاملني   احد  وصرح 
يختلف  التنظيف  مواد  على  اإلقبال  إن  التجارية 
عن األيام العادية، وصرحت لنا مختصة يف علم 
جميع  بشراء  مهووسون  اآلن  الناس  إن  النفس 
معقمات  خاصة  التنظيف،  مستلزمات  أنواع 
الفايروس،  مكافحة  أجل  من  وذلك  اليدين 
مشيرة إلى أن كل ما يحتاج إليه الشخص يف هذه 
األزمة هو املبيِّض وصابون اليد للتنظيف وتطهير 

املنزل.
مواد  يستخدمن  الالتي  النساء  أن  ومعروف  
أكبر  يواجهن تدهورا  التنظيف بشكل منتظم قد 
نادية  وأكدت  الوقت.  مرور  مع  الرئة  وظائف  يف 
مت  أن  منذ  التنظيف  ملواد  املتكرر  استعمالها  أن 
أصابها  كورونا  فايروس  تفشي  اإلعالن عن خبر 
دون  تنظف  كانت  ألنها  اليدين  يف  بالتهاب 

استعمال قفازات.
وقالت كنت أعتقد أن استعمالي ملادة الكلور 
دون ارتداء قفازات سيحميني أكثر من اجلراثيم 
دون حواجز،  عليها  والفايروسات ألنه سيقضي 
جعلني  ما  جلدي،  اهتراء  إلى  أدى  ذلك  لكن 
غير قادرة حتى على مسك األشياء وأضافت أن 
إدمانها على استعمال مطهر الكلور جعلها تلتجئ 
الى استعمال املراهم لتخفيف حدة االلتهابات. 
أمراض  يف  املختص  بلحاج  الطبيب   أكد  وقد 
التنظيف  ملواد  املفرط  االستعمال  أن  اجللدة 
وخاصة اجلفال )مطهر به تركيز عال ملادة الكلور( 

من شأنه أن يصيب اجللد باجلفاف واإلكزميا.
وقال إن املواد املوجودة مبطهر الكلور هي التي 
موصيا  البشرة،  وتقرح  اجللد  تهيج  يف  تتسبب 
وضرورة  التنظيف  وسائل  استخدام  بترشيد 
استعمالها مع أساليب الوقاية كارتداء القفازات.

أما رقية فان  استعمالها املفرط ملواد التنظيف 
وأنها  خاصة  التنفس،  بضيق  إصابته  إلى  أدى 
استلزم  مما  قبل من احلساسية  كان تشتكي  من 
الشعب  التهاب  من  يخفف  بدواء  استعانتها 

الهوائية.
أصيبت  كورونا  فايروس  انتشار  مند  وقالت 
بهوس النظافة وأصبحت أتنقل  يف كامل أرجاء 
البيت مصحوبة بقطعة قماش مبللة مباء اجلافال  
األبواب  مقابض  وعلى  أركانه  على  بها  تأتي 
ولوح النوافذ وكل ما من شأنه أن يكون مصدرا 

الختباء الفايروس حسب اعتقادها
إقناعي  يف  شخص   يفلح  لم  وأضافت 
يقضي  أن  ميكن  معقم  استعمال  مجرد  أن 
من  أجنع  الكمامات  ارتداء  وأن  الفايروس  على 
االستعمال العشوائي ملواد التنظيف وأشارت إلى 
أنها كانت تفرض على أفراد األسرة أن يغمسوا 
باجلافال  مخلوطة  املاء  من  كمية  يف  سيقانهم 
يكون  أن  ميكن  الفايروس  أن  منها  ظنا  واخلل، 
قد اختبأ يف أحذيتهم وتسلل منها إلى سيقانهم 

وبالتالي وجب القضاء عليه بتلك اخللطة.
إعداد  إلى  النساء  بعض  التجأت  وقد 
اخلطورة  شديدة  وخلطات  منزلية  مستحضرات 
وقد  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  تتداول 
الباحث  و  اجلامعي  األستاذ  مصباح حلول  حذر 
من  اجلزائرية  جيجل  بجامعة  البيولوجيا  يف 
استعمالها، مشيرا إلى أنها حتتوي على تركيبات 
سامة تؤثر على صحة وسالمة من يحضرها ومن 

يستعملها.
ودون  ناجعة  التنظيف  عملية  تكون  وحتى 
مخاطر نصحت فاطمة نبعة األخصائية النفسية 
بأال  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  يف  والناشطة 
تبالغ النساء يف استخدام املعقمات واملطهرات وأن 
يلتجئن لقشر الليمون ونبات اخلزامى عند تنظيف 

األرضيات لقدرتهما الهائلة على التطهير.
للتنظيف  املثالية  الطريقة  إن  نبعة  وقالت 
والتطهير  تكون باستخدام املياه النظيفة والدافئة 
التطهير  ثم  املنزلية  املنظفات  بقايا  لشطف 
باستعمال مبيض منزلي، إضافة إلى فتح املنازل 

يوميا لتهوية املكان.

في زمن  كورونا

 استعماُل َمواد التنظيِف يتحول إلى 
هوٍس ُمضّر بالّصحة

تزامًنا مع محاربة جائحة »كوفيد – 19«  

عِم النَّفسي عبر الهاتِف مجانا سكيكدة ُتطلق خدمَة الدَّ
 أعلنت مديرية الصحة والسكان لوالية سكيكدة عن وضع، طاقم طبي على مستوى املديرية، يظم مجموعة من أطباء ومختصني نفسيني، 

حتت تصرف املواطنني.
وجاء هذا اإلجراء من أجل الرد  انشغاالت النفسية للمواطنني السيما تلك املتعلقة بكوفيد 19. كما دعت ذات املديرية جميع املواطنني 
مِمن يشعرون بالقلق واخلوف واإلرهاق، بإمكانهم اإلستفادة من املساعدات النفسية من التشكيلة الطبية . وهذا عبر رقم أخضر وضعته املديرية 

حتت تصرف املواطنني مجانا.
ق.م
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

والوليمة«  »الغنيمة«  منطق  يبقى  أن  أخشى 
معششًا و متربصًا، مشوها لكّل مبادرة، خاصة، يف 
تضحيات  إلى  منا  حتتاج  التي  القاهرة  الظروف  هذه 
الظروف  هذه  اغتراف،  أو  اغتنام  إلى  ال  وجناحات 
َؤاُم« ليطفئ نبض  العصيبة التي يزحف فيها »اْلَْوُت الزُّ
األرواح دون موعد أو وداع، أخشى أن يعود هذا النطق 
لينغص نبل السعى الذي يستهدف دعم األسر التي 
تكابد األوجاع األليمة متأثرًة بتدابير الوقاية من وباء 
كورونا )فيروس كوفيد 19( ومكافحته. لذلك ينبغي 
العام  مجالنا  من  تختفي  أن  آن  »أما  نتساءل  أن  لنا 
أو على األقل أن تنحصر؟!« هذه الظاهرة »الذميمة« 
التي تعيد استنبات المارسات »القدمية« التي ال ترى 
يف كّل برنامج أو عملية أو إجراء يأتي من »السلطات 
العمومية« سوى مغنمًا، بل و ال تقّدر فيه شيئا سوى 
أنه هدف مستساغ يف نظرها ليكون »منهبًا«. لكن ال 
تكفي األمنيات ليتغير الواقع نحو األحسن واألفضل 
مبا يجب إلجتثاث جذور  نقم  لم  ما دمنا  واألمثل، 
هذا النطق الذي يقوم على »هندسة تدفقات الريع«، 
حيث تتربص »الفطريات« بكل ما يسري من »دولة 
لتعيد  دوائر،  حوله  فتشكل  الطبقات،  نحو  الركز« 
بقوتها  التدفقات  وصول  ومنع  وامتصاص  حتويل 
الفروع  حيث  النور،  منطقة  إلى  وصفائها  وكثافتها 

التي حتمل الثمار وما ينفع الناس.

 منحة »المليون سنتيم«
فيه  الذي  العّظم،  رمضان  شهر  حلول  مبناسبة 
اجلمهورية  رئيس  قرر  شهر،  ألف  من  خير  هي  ليلة 
 )10.000( آالف  عشرة  مببلغ  تضامن  منحة  تقدمي 
اجتماعيا  ومتأثرة  محتاجة  أسرة  لكل  كدعم  دينار 
)فيروس  كورونا  وباء  من  الوقاية  بتدابير  واقتصاديا 
كوفيد 19( ومكافحته، وكذا لتلك األسر التي كانت 
تتقاضى يف السابق غالفا مببلغ ستة آالف )6.000( 
رمضان.  شهر  يف  التضامن  عمليات  بعنوان  دينار 
تبرز  واقتصادي  اجتماعي  منظور  ومن  لي  بالنسبة 
الليون  هذا  حول  النهجية،  األسئلة  من  العديد 
كغالف  مصادره  هي  »ما  سيدفعه  فمن  سنتيم، 
ذلك  غير  و  ؟  ولن سيدفع  وكيف سيدفع؟  مالي«؟ 
مما ينبغي طرحه من األسئلة الُلحة يف عملية وطنية 
فقط  ألهتم  كلها،  عليها  سأقفز  هنا  لكنني  كهذه. 
أجد  قبل ذلك،  لكن  الليون ؟«،  هذا  »لن سيدفع 
من الضروري التنبيه بأن كيفية دفع منحة التضامن 
أو  األشكال  من  شكل  بأي  لها،  ينبغي  ال  هذه، 
حتت أية ذريعة من الذرائع، أن تعيد استنبات مظاهر 
الطوابير واإلزدحام التي شهدناها إلقناء مادة السميد 
..!! ألننا متفقون بأنه يوجد عدد معتبر من األسر 
من  واجتماعيا  ماديا  التضرر  وضع  هي يف  اجلزائرية 
اضطراري  كإجراء  الصحي،  واحلجر  الغلق  وضعية 
سلسلة  كسر  يف  جزئيا،  ولو  للمساهمة  وضروري 
احترام  عدم  سيكون  لذلك  القاتل.  الفيروس  متدد 
التباعد اإلجتماعي يف توزيع هذه النحة غير مقبول 
البتة، وهو كمن ينكث غزله بعد طول عناء وجهد، 
فيه  وما  الوطني  اجلهد  هذا  لكل  افسادًا  وسيكون 
الفائدة  ما  وإاّل  احلجر،  لشقة  الساكنة  مكابدة  من 
يف النهاية من توقيف كّل هذه األسر لنشاطاتها، مبا 
القبول  الوضع ؟؟!! .. لذلك من غير  لهذا  أوصلها 

وإاّل  اإلجتماعي«  التباعد  إجراءات  احترام  »عدم 
مّت  التي  اإلجراءات  كّل  من  شيئا  جنني  لن  فإننا 

اتخاذها، بل اخلسارة ستكون مضاعفة. 

 منحة التضامن والتكافل .. ومحنة الحاجة 
والهشاشة

لن سُتدفع منحة العشرة آالف دينار هذه ؟ رمبا 
يعتقد البعض أن هذا السؤال غير مشروع !! .. ألن 
القرار الرئاسي قد حدد الفئات الستهدفة وهي )كل 
بتدابير  واقتصاديا  اجتماعيا  ومتأثرة  محتاجة  أسرة 
كانت  التي  األسر  وكّل  كورونا  وباء  من  الوقاية 
تتقاضى يف السابق غالفا بعنوان عمليات التضامن يف 
شهر رمضان( .. وأنا أتفق جدا مع كّل معترض بهذا 
الفئات الستهدفة هي حقيقة محددة  الشكل، ألن 
بوضوح، فلما التساؤل إذا ؟! .. الشكلة ليست يف 
»الوصف« وإمنا هي يف »التحديد«، فمن هو »احملتاج« 
 .. ؟  فعال  التأثر«  أو  »التضرر  هذا  هو  ومن  ؟  حّقًا 
ولذلك نحن بحاجة إلى طرح األمر للنقاش بأبعاده 
يف  وإإليغال  والتنظيمية،  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
اجلادة  القاربات  حتتاجه  الذي  العمق  بكل  تناوله 
اإلختالالت  مبعاجلة  الكفيلة  السبل  تتلمس  التي 
البنيوية إلقتصادنا والكامنة يف »بنائنا اإلجتماعي«، 
على  الغنيمة  »توزيع  منطق  من  نخرج  لن  فإننا  وإال 
العشيرة«!! .. لذلك يتعني علينا بدًء اإلنعتاق من 
به  نحتمي  الذي  والزائف  السطحي  التفكير  أغالل 
يف  احلاجة«  »طبيعة  لتحديد  مرة  كّل  إليه  ونحتكم 
تصنيفات  إلى  الوصول  نستطيع  حتى  مجتمعنا، 
يتعنّي  أنه  احملتاجة«، كما  لطبيعة »األسر  موضوعية 
علينا أن ال جنعل من هذا »اإلحتياج صفة مستدامة 
وككيان  كمفهوم  الدولة،  دور  ألن  ما«  ألسرة 
من  الفقر  اجتثاث  عليها  يستوجب  وكوظيفة، 
الجتمع وليس »دعم الفقراء ككتلة اجتماعية ثابتة 
كيانا  ليس  الفقر  الدوام،  على  نفسها  هي  محددة، 
ينتظر  محتاجا  الفقير  ويبقى  سادة«،  يا  ستاتيكيا 
دائرة  من  اخلروج  لنا  ينبغي  لذا  الدوام،  على  دعما 
التي يسود فيها منطقًا  الدائرة  الوهم هذه أوال، هذه 
خارج  هو  العام،  القطاع  يف  يشتغل  من  كل  يعتبر 
اشتغالك  فإن  ولألسف  بل  الادي،  اإلحتياج  دائرة 
من  شيمة   ..!! شتيمة  موضع  هو  عامة  وظيفة  يف 
أمام  معنوية  شتيمة  و  لبالد«  »كليتو  الجتمع  قبل 
التي ال تفي  الزهيدة  األسرة بحكم األجرة الشهرية 
ينتمي  بينما كل من ال  الكرمية.  احلياة  بأساسيات 
مهنّيًا للقطاع العام أو لدائرة النظومة الرسمية عامة أو 
خاصة أو ليس مبشترك أو مساهم يف النظومة بحكم 
النشاط  »قطاع  يف  يشتغل  أو  حّرًا  نشاطا  يزاول  أنه 
الالشكلي« كأجير أو كوسيط أو كمدبر لثروة حتى 
ولو كانت »قارونية«، فهو يصنف آليا من بني الفئات 
احملتاجة والهّشة واحملدودة الدخل، وهنا تتوّلد وتتوالد 
يأتي من  ما  إلى كل  فُينظر  والنهب«،  »الغنم  نظرة 
بل  عليها،  احلصول  ينبغي  كغنيمة  العام«  »الجال 

هي »حق مشاع«. 
كل  إلى  ليمتد  تساؤلي،  منطلق  يأتي  هنا  من 
و«الدعم  و«الرعاية«  »التضامن«  مفاهيم  متفصالت 
اإلجتماعي« و«العائلة واألسرة« واإلجراءات العتمدة 
العائلي«  »العمل  ومتوضعات  لضامينها،  كتجليات 

التي أحلقت مؤخرا بتسمية »وزارة السياحة والصناعة 
التقليدية والعمل العائلي« وأيضا »التضامن الوطني 
التسميات  هذه  لتستدعي  الرأة«،  قضايا  و  واألسرة 
اليومية يف هذه احملنة ؟! ويف  العتمدة طبيعة أدوارها 
نهاية  النحة ؟! .. ألنه يف  لهذه  »الوظيفية«  رؤيتها 
الطاف بعد كّل النجاحات النتظرة يف حتديد »الفئات 
احملتاجة والستحقة فعال« سنصطدم بالواقع، فما هي 
النحة  هذه  بها  ستفي  التي  األساسية  احلاجيات 
ألسرة جزائرية ؟ لو نعود إلى مضامني كتاب »اقتصاد 
الفقراء - إعادة نظر يف أساليب محاربة الفقر« للعالني 
ابهجيت بانيرجي و إستر دوفلو احلائزين على جائزة 
عن  كرمير  مايكل  رفقة   2019 لسنة  لالقتصاد  نوبل 
لفهوم  نظرتنا  ستتغير  رمبا  الفقر،  حول  أعمالهم 
خط  ضبط  أعادوا  كونهم  اإلجتماعية«  »احلاجة 
الفقر على النحو الذي يعادل القدرة الشرائية يف كّل 
الذي تقوم عليه  التقليدي  الفهوم  دولة، ومتجاوزين 
اإلعانات احلكومية واألممية التي ترتكز يف مساعدتها 
للغذاء،  الفقراء بحاجة ماسة  أن  للفقراء على فكرة 
»منحة  بأنها  سنجد  مَيُّ،  ما  و  الغذاء  ذا  مقدار  وأن 
زهيدة« رغم كّل اإلشادة التي يستحقها هذا »السعى 
و  تضحياته  و  رمزيتة  و  نبله  يف  الوطني«  التضامني 

مبتغاه. 

 كل أزمة هي فرصة وإن توارت )مثل صيني(
الوضع الصعب، هو فرصة  بأن هذا  لذلك أجد 
ثمينة لباشرة عمل وطني يف العمق يستهدف وضع 
مداخيل  ولضبط  للساكنة،  وطني  احصائي  نظام 
من  أنه  أجد  لذلك  الوطني،  الستوى  على  األسر 
»النحة  هذه  آلثار  مستقبلي  تصور  وضع  الضروري 
إلدراج  سلسال  معبرا  تكون  حتى  التضامنية« 
ضمن  توقفها  من  التضررة  األسر  هذه  نشاطات 
تنظيمية  وبأمناط  والنظامي،  الرسمي  النشاط  دائرة 
وهيكلية جديدة مبتكرة لها فضائلها التي تعود بالنفع 
على اإلقتصاد الوطني وعلى هذه األسر، وعلى كّل 
أن  ينبغي  ال  أنه  أرى  الوطنية.  الجموعة  مكونات 
تكون هذه »النحة التضامنية« مجرد »غنيمة ظرفية« 
بل ينبغي غرسها كـ »بذرة مغنم« لإلقتصاد الوطني، 
الظل.  واقتصاد  الوازي  اإلقتصاد  لتجفيف  وكفرصة 
فالتضرر هو أثر ظريف لكن اإلصالح الذي ينبغي أن 
يكون مستداما ممتدا يف الزمن، وكمثال بسيط، جند 
مقرروا  اكتشف  كورونا«  »جائحة  تعقيدات  قلب  يف 
اجلوارية«،  »األسواق  فضائل  العمومية  السياسات 
إلى  الفوضوية  األسواق  عن  احلديث  من  فإنتقلنا 
باعة  شهدنا  حيث  للمجتمع،  خدمة  تقدم  أسواق 
و  الوباء،  تفشي  مخاطر  وحتدوا  اخلطر  ركبوا  شباب 
الندرة يف مفاصل  لعدم تفشي  كان نشاطهم ضمانا 
احلياة اليومية، لذلك أجد أنه من احلكمة التوجه، 
من راهن اللحظة، إلى إدماج نشاطات هؤالء الشباب 
أوقات  يف  للمطاردة  يتعرضون  كانوا  الذين  والباعة، 
دائرة  ضمن  مهيكل  منظم  دائم  كنشاط  سابقة، 
بحاجة  هو  الذي  اإلقتصاد  هذا  احمللي«،  »اإلقتصاد 
إلى انبعاث ضمن األدبيات االقتصادية الرسمية وهو 
بحاجة كذلك إلى تثمني وتعزيز وترقية من خالل أطر 
مبتكرة وسلسة و مرنة، ألنه يف النهاية سيستهدف 
محترمة  مداخيل  ضمان  و  شغل  مناصب  خلق 

عن  الوطنية  اجلماعة  لصالح  ومساهمات  لألسر، 
العمومية، حتى وإن كانت منخفضة  طريق اخلزينة 
القيمة، ألن القاربات اجلادة والناجعة والناجحة هي 
التي تعتمد فلسفة توسعة الوعاء الضريبي بدال من 

خنقه بجباية مرتفعة.

 أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة. 
ثاني أفضل وقت للزراعة هو اآلن

اقتصادي  انبعاث  إلى  اليوم  بحاجة  نحن 
واجتماعي ومؤسساتي وتنظيمي وتشريعي تتسم كلها 
باجلّدة، انبعاث يعيد النظر يف منطق عمل »الوظيقة 
على  الرقابة  و«نظم  الالي«  و«الراقب  العمومية« 
آليات  ويف  للسوق«  والضبط  لها  والتابعة  الخططات 
عملها. من الضروري إخراج عملها من »حالة الرتابة 
والنطق الغلق« .. البلد بحاجة ماسة إلى مقاربات 
هي  اإلرتقاء،  خطوات  ويف  العاجلات،  يف  ناجعة 
بحاجة إلى عقول مفكرة مبتدعة جسورة وشجاعة، 
وتعزز  الوجود  تثمن  التي  احللول  إبداع  بإمكانها 
الرصيد الشترك من العمل وتبحث عن ايجاد الفقود 
متتلك  التي  تلك  والخططات،  القرارات  سلسلة  يف 
فرص احلياة وخلق عناصر النمو والنماء. نحن بحاجة 
إلى تثمني أهمية كل ما اكتشفناه أثناء مدة اإلغالق 
واحلجر الصحي خالل كامل هذه الفترة، من أهمية 
األسرة والعائلة، لذلك من األهمية التفكير مستقبال 
يف تعزيز هذه احملاضن التي أعاد العالم كله اكتشاف 
أهميتها، وأنها الالذ يف األخير، فال ميكن االستمرار 
التمدرسني  تخص  قرارات  اتخاذ  مبنطق  العمل  يف 
من  الثال.  سبيل  على  أسرهم  وضعية  عن  بعيدا 
القطاعات،  أهمية  ترتيب  إعادة  كذلك   األهمية 
واللوجستيك،  النقل  أهمية  اليوم  اجلميع  أدرك  لقد 
تقبع  بل  ممتدة يف كّل مستويات حياتنا،  كقطاعات 
العيب  من  وليس  االقتصادية،  العادلة  صلب  يف 
أن نذكر دولة شقيقة وجارة هي تونس والتي متتلك 
بالنقل  لدولة مكلف  يف حكومة االصالحات »وزير 
يف  النقل  قطاع  يقبع  اليوم  لألسف  واللوجستيك«، 
العصب، وكذلك  بينما هو  الزاوية وكقطاع ملحق، 
معضلة اللوجستيك التي تسببت يف انكسارات على 
قطاع  لبناء  الفرصة  هي  وأيضا  اإلمدادات.  مستوى 
اإلقتصاد  انبعاث  وأيضا  الدائري،  لإلقتصاد  ناشئ 
العائلي،  واإلقتصاد  االجتماعي  واالقتصاد  احمللي، 
يف انتظار حتقيق الوثبة الرجوة يف االقتصاد الرقمي. 
الفقر  لفاهيم:  شاملة  مراجعة  إلى  بحاجة  أننا  كما 
ولنظومة  الدخل،  ومحدودية  والهشاشة  واإلحتياج 
التأمني ألن الفقراء يف الغالب ال يلجأون للتأمني ال 

على احلياة وال على الخاطر.
هي  هل   .. ؟!  الليون  سيربح  من  انتظار  يف 
العمل  أم  ؟  الوطني  االقتصاد  أم  ؟  اجلزائرية  األسر 
اإلدارة  تقارير  أم  ؟  اجلمعوي  والتنظيم  االجتماعي 
وتكافل وتكامل  أم كّل ذلك مجتمعًا يف تكاتف  ؟ 

وتناغم ؟ أم هي الفطريات منفردة ؟
الدعم  للحديث عن معضلة  بقية ..  للموضوع 
وعن »الدولة اإلجتماعية« يف دستور »ما قبل احلراك« 
و دستور »ما بعد كورونا«.. بني الضامني الدستورية 
اللبية لتطلعات »احلراك« و تلك الستجيبة لتحديات 

و رهانات و متطلبات »مرحلة ما بعد كورونا« ..
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السنة 01 - العدد 168 
االثنني 26 هـ - 20 أفريل 2020م

اعُر الَعظيُم     َيقوُل الشَّ
ي يف إحَدى  يُب امُلتنبِّ الطَّ

رواِئعه:
غيِر   )وَتْعُظُم يف َعنِي الصَّ
ِصغاُرَها** وَتْصغُر يِف َعنِي 
الَعظيِم الَعظاِئُم(. والَبيُت 

ِبا فيه من ِحكٍم وعبٍر، 
وما َيحوِيه من َنفسّياٍت 
اِس مع  ُص َتعامَل النَّ ُيلخِّ

األشياِء، وِميزاَن كلِّ واحٍد 
يف وزِن األْشياء؛ هذا الَبيُت 

احَلكيُم ينَسحُب على 
ي تقوُم  بعِض الُسلوكاِت التِّ
ولة؛  بها بعُض ُمؤّسساِت الدَّ

إْذ الحْظَنا - بكِل أسٍف 
- تعظيًما لشأِن َعملياٍت 
عادّيٍة يف احَلقيقِة، هي 
ِمن مهاِم جلاِن األحَياء 

أو اجَلمعّيات الِوالئيِة أو 
حَتى الَوطنيِة.

  فالِقياُم بهاٍم تندِرُج يف 
إطاِر ما يقتِضيه امَلنصُب، 
ويتطّلُبه العمُل،  وإن كاَن 
قديَر  كَر والتَّ يحتاُج الشُّ

روِف  قييَم، ِسيما يف الظُّ والتَّ
ة، إال أنَّ جعَل  االسِتثنائيَّ

من هِذه امَلهاِم إجناًزا 
عِظيًما وفتًحا ُمبيًنا، فهَذا 
َلعمِري إساءٌة للوِظيفِة يف 

حدِّ َذاتها، وتقزمٌي لَدوِر 
ولِة  التي  ُمؤّسساِت الدَّ

ُيفَترُض أّنها َتتحرُك كآلٍة 
َثقيلٍة من أجِل برامَج 

َثقيلٍة ومشاريٍع تعِكُس 
قيمَة الّدولِة الّتي ال تنِزُل 

إلى ُمستوى َجمعيٍة.
إن اإلفراَط يف َتعظيِم 

غاِر«،  األعماِل »الصِّ
وَتسويِقها على أّنها 

إجنازاٌت َعظيمٌة، هو يف 
احَلقيقِة َيُنّم عن ِقصِر 
نظِر َبعض امَلسؤوِلني، 

وُمحاوالُت آخريَن 
االختفاَء وراَء هذِه 

شاطاِت الَصغيرِة«  »النَّ
غطيِة عن غياِب  للتَّ

َبراِمج ِقطاعّية َحقيقّيٍة 
بإمكاِنها خلُق فارٍق يف 

َعمِل امُلؤّسسات، ويف َنتاِئج 
ياساِت. السِّ

قد يقوُل قاِئٌل إّننا ُبخالٌء 
إلى درجِة أّننا َنحجُر على 
ُوزراٍء وَمسؤولنَي الّتسويَق 
ألعماِل وَنشاطاِت وَزراٍت 

وُمؤّسساٍت تابعٍة لهم؛ 
َفنقوُل لهم لسَنا بخالًء 
كِر وال ُمسرفنَي يف  يف الشُّ
ِم، إّنا نريُد مُلؤّسساِت  الذَّ

الّدولِة أن َترتِقي إلى 
ياساِت  ُمستوَى رسِم السِّ

وحصِد اإلجنازاِت،  حيَنها 
ستكوُن األعماُل عظيمًة.

تسجيُل 95 إصابًة جديدة و8 وفيات بالفيروس 

الجزائر ُتحصي 153 حالَة شفاٍء َجديدة من »كوفيد – 19« 
اجلزائر،  يف  »كورونا«  وباء  تفشي  ومتابعة  رصد  للجنة  الرسمي  الناطق  أعلن 
الدكتور جمال فورار، تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، ليرتفع 
العدد اإلجمالي لإلصابات إلى 2629 حالة موزعة عبر 47 والية، بينها 1571 
حالة مت تأكيدها بتقنية الـ )بي سي أر(، و2585 حالة محتملة حسب احُتسبت 
إثر إجراء أشعة السكانير.وكشف جمال فورار، أمس األحد يف ندوته الصحفية 
التي يعقدها بصفو يومية، عن تسجيل 8 حاالت وفاة جديدة سجلت خالل الــ 
24 ساعة األخيرة، ليرتفع العدد اإلجمالي للوفيات املسجلة منذ ظهور الوباء يف 
اجلزائر إلى 375 حالة وفاة، منها 51 باملائة مت تسجيلها يف واليتي البليدة واجلزائر 
العاصمة. وأشار الناطق الرسمي للجنة إلى أن عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء 
املنقضية. 24ساعة  الـ  شفاء سجلت خالل  حالة   153 بزيادة  حالة   1047 بلغ 
وألول مرة منذ تسجيل أولى حاالت »كورونا« يف اجلزائر يف 2 مارس املاضي، 
يتجاوز عدد حاالت الشفاء اليومية عدد اإلصابات بالوباء، بينما خضع للعالج 

بالبروتوكول اجلديد )الكلوروكني( 4156 حالة.

يف إطار اجلهود املبذولة للوقاية من اجلائحة

الوكالُة الَوطنّية للَتطهيِر ُتجري 5000 عمليِة َتطهيٍر 
 نّفذت فرق التطهير التابعة للوكالة الوطنية للتطهير 5.100 عملية تطهير إلى غاية 16 أفريل اجلاري عبر 44 
أمس،  يوم  الوكالة،  )كوفيد19-(.وأوضحت  املستجد  كورونا  فيروس  تفشي  مكافحة  إطار  يف  وهذا  والية، 
منها شاحنات هيدروميكانيكية وشاحنات ذات صهريج وشاحنات ذات مقصورة  421 شاحنة  أنه مت تسخير 
مزدوجة وسيارات »بيك آب«، باإلضافة إلى رشاشات محمولة«. كما مت تعيني العديد من وحدات التطهير 
وبجاية وهذا من أجل  بومرداس  للواليات، على غرار وحدات  األزمة  الوالي على مستوى خاليا  بقرار من 
مجابهة الوباء«.و ذكرت الوكالة الوطنية للتطهير أن حمالت التطهير التي قامت بها فرقها مست العديد من 
املدن املتفرقة، التي مت تصنيفها ضمن مناطق الظل، حيث تستعمل هذه الفرق مختلف املواد املطهرة على غرار 
مسحوق الكلور وماء جافيل واجلير وهذا بهدف القضاء على الفيروس.                                             ق.و

عت على نطاق واسع يف أحياء بلدية البوني  ُوزِّ

استمارُة منَحِة »المليون » ُتحدث فتنًة في عّنابة
كشفت مصادر مطلعة لــ »أخبار الوطن«، أمس األحد، أن عدد االستمارات التي مت ملؤها من قبل املواطنني 
ببلدية البوني املتعلق مبنحة 10 آالف دينار املمنوحة لألسر احملتاجة جتاوزت عتبة الـــ15 ألف استمارة يف ظرف 3 
أيام فقط، بعدما مت توزيعها على نطاق واسع من قبل نيابة الشؤون االجتماعية التابعة للبلدية على جلان األحياء، 
واألخيرة بدورها قامت بنسخها وتوزيعها على املواطنني بدون استثناء يف الوقت الذي تتحدث فيه بعض املصادر 
عن أن عملية ملء االستمارة متت بنوع من العشوائية والفوضى يف األحياء، حيث بات الكل يرغب يف االستفادة 
من  واملتضررة  املتعففة  للعائالت  أقرها  التي  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  عنها  أعلن  التي  اإلعانة  من 
طوابير  بالبوني  البريد  مراكز  من  العديد  شهدت  أخرى،  جهة  من  وباءكورونا.  ملجابهة  املتخذة  اإلجراءات 
طويلة اصطف بها املواطنون املسجلون ضمن قوائم االستفادة من قفة رمضان 2020، وذلك بعد إعالن البلديات 
صرف املنحة التضامنية مع األسر املتعففة. وحسب مصادرنا، فإن املركز البريدي لعالليق بالبوني مركز وباقي 
املراكز البريدية باألحياء بالصرول وأول ماي ووادي النيل وسيدي سالم وببوزعرورة شهدت، صبيحة أمس، 
توافد املئات من املواطنني لسحب باإلعانة التضامنية، وذلك بعد صبها يف حساباتهم البريدية من قبل مصالح 
بلدية البوني.                                                                                                                  ف. سليم

بلسان: ريـــاض هـــويلي

تبون  املجيد  عبد  ترأس  رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات ` 
الوطني،  الدفاع  وزير  ملجلس املسلحة  الدوري  االجتماع  أمس،  يوم 
املرئي عن بعد.وترأس رئيس اجلمهورية الوزراء بواسطة تقنية التواصل 
الوطني عبد املجيد تبون القائد األعلى  الدفاع  وزير  املسلحة  للقوات 
ملجلس  الدوري  املرئي االجتماع  التواصل  تقنية  بواسطة  الوزراء 
العروض عن بعد، حيث تضمن جدول  من  عدد  مناقشة  األعمال 
عليها،  واملصادقة  العقوبات الوزارية  قانون  بتعديل  أساسا  وتتعلق 
لتنشيط  املتخذة  جائحة والتدابير  زوال  بعد  االقتصادية  الدورة 
إصالح  ضوء  ويف  ووضعية كورونا،  الصناعي  بالقطاع  احلوكمة 
الناجمة السوق البترولية العاملية وتطور  الوطنية  الصحية  األزمة 
كورونا  جائحة  تفشي  االجتماعي عن  والتكفل  )كوفيد19-( 
جراء  املتضررة  اخلاصة بالعائالت  التدابير  جانب  إلى  ذلك، 
بشهر  اخلاصة  تضامن  رمضان، ومساهمة الشباب ذوي املشاريع بعملية 
الوقاية  الناشئة يف  من اجلائحة.«                          ق.و                                          واملؤسسات 

االجتماُع ُعِقَد عن ُبعد 

مجلُس الوزراِء يقـرُّ تدابـيَر تضاُمنـيًة خاصـة بشهـِر رمضـان 

إثَر اتفاقيٍة بني وزارة البريد والّتربية والتعليم العالي 

لبة راسة ُتتاُح َمجاًنا للتالميِذ والطَّ منّصاُت الدِّ

 أعلنت وزارة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية أنه مت االتفاق مع وزارتي التربية الوطنية 
والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مختلف متعاملي االتصاالت للهاتف الثابت والنقال، 

على منح نفاذ مجاني للتالميذ والطلبة املوصولني مبختلف الشبكات للولوج إلى املنصات الرقمية 
ملواصلة الدراسة.وأوضحت وزارة البريد، يف بيان أصدرته أمس، أنه مت االتفاق مع وزارتي التربية 

الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا مختلف متعاملي االتصاالت للهاتف الثابت والنقال 
العموميني منهم واخلواص، على منح نفاذ مجاني للتالميذ والطلبة املوصولني مبختلف الشبكات، 

سواء تلك اخلاصة بالهاتف النقال أو تقنية اجليل الرابع )4G LTE( للولوج إلى جملة من 
عناوين )URL( اخلاصة باملنصات الرقمية املعنية قصد مواصلة مسارهم الدراسي تفاديا ألي 

تأخر.وأوضح البيان أنه »تبعا لسلسلة التشاورات التي بادرت بها وزارة البريد واملواصالت السلكية 
والالسلكية مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مع مختلف 

متعاملي االتصاالت للهاتف الثابت والنقال العموميني منهم واخلواص، لدراسة سبل متكني أبنائنا 
scolaire.( وبناتنا من الولوج إلى املنصات الرقمية املوضوعة من قبل وزارتي التربية الوطنية
mesrs.( والتعليم العالي والبحث العلمي )onefd.edu.dz/-http://soutien

cerist.dz/-http://elearning (، ملتابعة دروسهم بصفة منصفة وعادلة، أينما 
وجدوا عبر كامل التراب الوطني، مت االتفاق مع كافة املتعاملني على منح نفاذ مجاني للتالميذ 
والطلبة املوصولني مبختلف الشبكات، سواء تلك اخلاصة بالهاتف النقال أو تقنية اجليل الرابع ) 

4G LTE ( للولوج إلى جملة من عناوين )URL( اخلاصة باملنصات الرقمية املعنية«.

)و.أ.ج(

رؤيـــــــــُة 
ــــــــغير!  الصَّ

عّمـــار قـــردود



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/

