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84 عامــاًل بُمستشفــى
شـد« يغاِدرون  »ابن الرُّ
حـــــي  الَحجــــر الصِّ

06
البليدة

ِمنحُة الَمليون سنِتيم ُتشِعل 
فتيــــَل االحْتجاجــــات

09
الوادي 

توِفيُر 43 جهاَز دفٍع آليٍّ 
ياِدلــــة  للُتجــــاِر والصَّ

ِعندما َتتعّدى النَّرجسيُة حدوَد العقِل!

د. عز الدين معزة د. عز الدين معزة   		15

   َهل كان »بوتفليقة« يف َكامل ِقواه الَعقلّية؟ َهل كان حًقا رِئيًسا على اجَلزائر 
ِني وقفُت  أْم مجّرَد ُمثٍل أّدى أدواًرا ألسَياِده؟ َلم أُكن أنِوي الكتابَة حوَلُه حَتى أنَّ
رجسيِّ احَلقود. إلى أيَن  رُت من ُسلوِكه امَلريِض النَّ ُه يف انتخاباِت 1999، وحذَّ ضدَّ
ته ومنِط سياَسته الَعرجاء؟ رغَم  كان ُيريد أن يصَل باجلزائِر من خالِل َنرجسيَّ

ِمئات امَلالييِر من الُدوالراِت التي دخلْت خزينَة 
ولِة اجَلزائرّية، لْم يَتمّكْن من حتقيِق َتنميٍة  الدَّ
َبرنامُج  الَوطني.  باالقتصاِد  والنهوِض  َشاملٍة، 
الِكباُر  امَلسؤولون  به  َتغّنى  الذي  »فخامِته« 
وصّدُعوا رؤوَسنا به لم يكْن ِسوى واجهٍة لَتهدمِي 
االقتصاِد الَوطني، وحتويِل الُعملة الّصعبِة إلى 

اخلارِج لكلِّ من استطاَع الّنهَب والّسلَب! 

16
 إحصاُء 9 وفيات و89 حالة 

مؤكدًة جديدة

َتماثُل 52 مصابا بـ »كوفيد – 
فاء في 24 ساعة  19« للشِّ

أعلن الناطق الرسمي للجنة 
رصد ومتابعة تفشي وباء 

»كورونا« يف اجلزائر، البروفيسور 
جمال فورار، عن تسجيل 89 

حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا، ليرتفع العدد اإلجمالي 
لإلصابات إلى 2718، موزعة عبر 

47 والية.
كما أوضح البروفيسور فورار، يوم 
أمس خالل الندوة الصحفية التي 
يعقدها يوميا، أنه جرى تسجيل 
9 وفيات جديدة خالل 24 ساعة 

األخيرة، ليرتفع عدد الوفيات 
اإلجمالي إلى 384.

 كــورونـا  كــورونـا إيفاُد جلاِن حتقيٍق خاَصة مُلتابعة َسير عمليِة الّتلقيح 
يحرُم األطفاَل الّتلقيَح يحرُم األطفاَل الّتلقيَح 

0303 -  - 

فـاء  َتماثـُل 35 % مـن الُمصابيـَن بــ »كوفيـد – 19« للشِّ
سُب على  سبة اإلجماليِة للوفيات التي أحَصتها اجلزائُر عبر كامِل ُترابها ُسجلت بالبليدة والعاصمة، فيما انقَسمت باِقي النِّ حة، يوَم أمٍس، أّن 53 باملائة من النِّ َكشف وزيُر الصِّ

فاء. كما صّرَح الوزيُر بوجوِد 40 حالًة فقط يف الِعناية املركزة. رة من وباِء كورونا. يف ِحني، متاثَل ما ِنسبُته 35 باملائة من احلاالت امُلصابِة للشِّ باقي الواليات امُلتضرِّ

53 % من الَوفيات ُسجلت بالُبليدة والَعاصمة، بن بوزيد:09

قاح ُمتوٍفٌر ألربعِة أشُهر أخَرى اللِّ قاح ُمتوٍفٌر ألربعِة أشُهر أخَرىمخزوُن  اللِّ حة: مخزوُن  حة: وزارُة الصِّ وزارُة الصِّ

لقيح األطفال تَّ رون من ثورِة أمراٍض ُمستجّدة بسبِب تأُخر  لقيح األطفال ُمختصوَن ُيحذِّ تَّ رون من ثورِة أمراٍض ُمستجّدة بسبِب تأُخر   ُمختصوَن ُيحذِّ
امُلناسَبة وصّية التخاِذ اإلجراءاِت  اَلّ الوزارَة  راَسلنا  امُلناسَبة  وصّية التخاِذ اإلجراءاِت  اَلّ الوزارَة  راَسلنا  مرابط:مرابط: 
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53 % من الَوفيات ُسجلت بالبليدة والعاصمة

َتماثُل 35 % من الُمصابيَن بـ 
فاء »كوفيد – 19« للشِّ

أحمد بوكليوة

وإصالح  والسكان  الصحة  وزير  كشف 
يوم  بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  املستشفيات 
لهيئة  استماع  جلسة  حضوره  لدى  أمس 
باملائة   53 أن  األمة،  مبجلس  التنسيق 
بالبليدة  سجلت  بكورونا  الوفيات  من 
والعاصمة، باملقابل متاثل للشفاء 35 باملائة 
من احلاالت املصابة بالفيروس، مشيرا إلى 
األيام  هذه  تنازل  يف  الوفيات  منحى  أن 

األخيرة.
 وبخصوص فعالية البروتوكول العالجي 
حالة   600 من  أزيد  أن  الصحة  وزير  أكد 
متاثلت للشفاء بفضل هذا الدواء، وأن أكثر 
من 4000 شخص يخضعون للعالج بهذا 
البرتوكول املصنع محليا، موضحا أن يف كل 
 20 فقط  بكورونا  مصاب  شخص   100

باملائة منهم من تظهر عليهم األعراض.
إصابتها  املؤكد  باحلاالت  تعلق  وفيما 
بفيروس كورونا، طمأن بن بوزيد قائال »إن 
ذلك ال يدعو للقلق وأن ما يهم قطاع الصحة 
حاليا هو عدد الوفيات، وعدد املوجودين يف 
العناية املركزة وأن الوضع مستقر نوعا ما«، 
حاليا  املوجودين  املصابني  عدد  أن  مؤكدا 

بالعناية املركزة ال يتجاوز 40 مصابا.
الوزير  لطفي  الرحمان  عبد  وعرض 
الصيدالنية،  بالصناعات  املكلف  املنتدب 
من جهته، وضعية املخزون الوطني املوجود 
بالصيدلية املركزية واملستشفيات، إذ يوجد 

كمامة  مليون   25 بـ  يقدر  ما  املخزون  يف 
املختص يف  اجليد  النوع  من  قناع  و7000 
العمليات، و3 ماليني و500 ألف معدات 
وقاية فردية، و215 ألف كاشف تشخيص، 
وأضاف الوزير املنتدب أن تزايد الطلب على 
إلى  أدى  الطبية  واملعدات  املستلزمات 
اللجوء لالستيراد، يف حني أن نصف كمية 

األدوية صنعت محليا.
الصحة  وزير  تقدم  أخرى،  جهة  ومن 
والوزير  املستشفيات،  وإصالح  والسكان 
الصيدالنية  بالصناعات  املكلف  املنتدب 

بتحية شكر وتقدير ملوظفي قطاع الصحة، 
من  بحياتهم  خاطروا  من  منهم  خاصة 
وإنقاذ  املواطنني  حياة  على  احلرص  أجل 
أكبر عدد منهم. كما قدما تعازيهما احلارة 

لعائالت ضحايا كورونا. 
تقدير  بتحية  املتحدثان  تقدما  كما 
نقلهم  إثر  الشعبي  الوطني  اجليش  ألفراد 
يف  الضرورية،  الطبية  واللوازم  املعدات 
عن  معبران  احترافية  وبطريقة  وجيز  ظرف 
بإطاراته  اجليش  أفراد  وكفاءة  خبرة  مدى 

وإمكاناته املادية.

واجلماعات  الداخلية  وزير    أشاد 
بلجود،  كمال  العمرانية،  والتهيئة  احمللية 
مصالح  باحترافية  االثنني،  أمس  يوم 
األمن يف تطبيق إجراءات احلجر الصحي 

على املستوى الوطني.
وقال بلجود، لدى زيارته مقر مصلحة 
بباب  اجلزائر  العمومي ألمن والية  األمن 
الوطني  لألمن  العام  باملدير  مرفوقا  الزوار، 
الوطني  األمن  قوات  إن  خليفة،  أونيسي 
األولى  الصفوف  يف  البداية  منذ  كانت 
أنها  مضيفا  كورونا،  وباء  انتشار  ملكافحة 
احلمالت  يف  العمومية  السلطات  رافقت 
يف  العالقة  العائالت  وإجالء  التضامنية 
اخلارج، وتساهم يف فرض احلجر الصحي 
وأكد  العنف.  استعمال  ودون  باحترافية 
كل  لتسخير  القطاع  استعداد  الوزير 
اإلمكانات من أجل مرافقة سلك الشرطة 
وذلك  وشريف  نبيل  بعمل  يقوم  الذي 
تنفيذا لتعليمات رئيس اجلمهورية، مذكرا 
املاضية  السنة  خالل  األمن  أسرة  مبرافقة 
أخرى،  جهة  ومن  الشعبي.  للحراك 
مراقب  العموم،ي  األمن  مدير  كشف 
قيادة  أن  نايلي،  نايلي  عيسى  الشرطة 
 180 عن  يزيد  ما  سخرت  الوطني  األمن 
ألف شرطي مبختلف الرتب لتنفيذ اخلطط 
العملياتية الرامية إلى مجابهة انتشار وباء 

كورونا، كما أنها أعدت »خططا عملياتية 
واملالئمة  الفورية  االستجابة  من  مكنت 
للمتطلبات الوقائية واألمنية، حيث مست 
مدعمة  النشطة  املصالح  مختلف  التعبئة 
مصالح  عن  فضال  املشكلة  بالوحدات 
فاعلية  لضمان  واإلداري  التقني  الدعم 
هذه  إقحام  ومت  اخلدمة.  واستمرار  النتائج 
على  امليدانية  العمليات  شتى  يف  القوات 
املستوى الوطني، ويف مقدمتهم »وحدات 
حفظ النظام، بتسخير 60 وحدة وكتائب 
والفرق  كتيبة   33 بـ  السريع  التدخل 
فرقة،   192 بـ  القضائية  للشرطة  املتنقلة 
اجلرمية  محاربة  يف  املتخصصة  والقوات 
باملواد  املضاربة  السيما  أشكالها،  بكل 
ومواد  الواسع  االستهالك  ذات  األولية 

التطهير«. 
وأوضح نايلي أن طبيعة احلالة السائدة 
عليها  غلب  مواكبة  تطلبت  ومقتضياتها 
النشاط التوعوي والتحسيسي جتاه مختلف 
خالل  من  جتسدت  املجتمع،  شرائح 
 1581 بـ  قدرت  واسعة  تطهير  »عمليات 
شاحنة   )50( خمسني  وبتسخير  عملية 
واألحياء  الشوارع،  لتعقيم  املياه  ضخ 
استغالل  عن  فضال  واملؤسسات، 
سيارات التدخل لتوجيه نداءات ونصائح 
الصوت  مكبرات  طريق  عن  للمواطنني 

بـ  قدرت  اإلعالمية  البرامج  يف  واملشاركة 
أن  إلى  املتحدث  وأشار  مشاركة«.   390
بعض املواطنني خالفوا التدابير ذات الصلة 
باحلجر  املتعلقني  التنفيذيني  باملرسومني 
الصحي، حيث وخالل الفترة املمتدة من 
22 مارس إلى 18 أفريل سجلت 89843 
مخالفة منها 50412 تتعلق باألشخاص، 
جنم عنها توقيف ومتابعة 19247 شخصا 
وضع  عنها  جنم  مركبة   33028 ومراقبة 
ُسجلت  كما  باحملشر.  منها   5049
من  )أكثر  بالتجمع  تتعلق  مخالفة   1643
شخصني( و1007 مخالفات تتعلق بعدم 
 273 عن  فضال  األمني،  التباعد  احترام 
بقواعد  االلتزام  بالبيع دون  تتعلق  مخالفة 
السالمة بالنسبة ألسواق اخلضر والفواكه، 
مت  احمللية  السلطات  مع  وبالتنسيق  حيث 
قد  التي  تلك  السيما  منها  البعض  غلق 

تشكل بؤرة النتشار الفيروس«.
ويف إطار محاربة كل أشكال املضاربة 
ومعدات  االستهالك  الواسعة  باملواد 
النظافة، سجلت مصالح الشرطة، خالل 
الفترة املمتدة من 22 مارس إلى 16 أفريل 
 1114 فيها  تورط  قضية   987  ،2020
من  معتبرة  كميات  حجز  مع  شخصا 

السلع«.
صفية. ن

بلجود يِشيُد باحترافيِة األمِن الَوطني 
حي تسخيُر 180 ألَف ُشرطٍي لَتطبيِق إجَراءاِت الَحجر الصِّ

كشف وزير الصحة، يوم أمس، أن 53 بالمائة من النسبة اإلجمالية للوفيات التي أحصتها الجزائر عبر كامل ترابها ُسجلت بالبليدة 
والعاصمة، فيما انقسمت باقي النسبة على باقي الواليات المتضررة من وباء كورونا، في حين تماثل ما نسبته 35 بالمائة من الحاالت 

المصابة للشفاء. كما صرح بوجود 40 حالة فقط في العناية المركزة.

بمناسبة ُحلول شهر الصيام 
شيتور مدعوٌّ لَتوفيِر وَجبات 

لبة األجاِنب إفطاٍر للطَّ
األجانب  بالطلبة  للتكفل  للطلبة  الوطني  االحتاد  دعا 
املتبقني يف اإلقامات اجلامعية على املستوى الوطني، خاصة 

واألمة اإلسالمية مقبلة على شهر رمضان الكرمي.
بيان  يف  للطلبة،  الوطني  االحتاد  أمس،  يوم  طالب، 
موجه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتكفل التام 
اإلقامات  يف  بقوا  الذين  األجانب  بالطلبة  خاصة  وبصفة 
اجلامعية على املستوى الوطني، مبناسبة حلول شهر رمضان 
تليق  وسحور  إفطار  وجبات  توفير  خالل  من  وذلك  الكرمي 
حتسن  على  املداومة  على  مشددا  كرمي،  ضيف  كل  مبقام 
درجات  أقصى  رأسها ضمان  وعلى  االجتماعية  أوضاعهم 
ظل  يف  فيه،  يعيشون  الذي  احمليط  يف  والتعقيم  النظافة 

جائحة كورونا.
كل  على  للدفاع  وفيا  سيبقى  أنه  على  االحتاد  وأكد 
بيداغوجيا  للطلبة  العام  الشأن  تخص  التي  القضايا 
الوضع اخلاص  واجتماعيا، معبرا عن عدم نسيانه يف هذا 

الطلبة األجانب باعتبارهم ضيوفا على الوطن.
لكل  حتية  الطالبي  التنظيم  قدم  أخرى،  جهة  ومن 
املواطنني عامة والطلبة خاصة على وعيهم وصبرهم، مثمنا 
يف الوقت ذاته كل املجهودات التي تقوم بها السلطات وكذا 
منظمات املجتمع املدني من أجل التصدي لفيروس كورونا.
أحمد بوكليوة

اقترَح إجراء الّتجديد بعد انقضاء الجائحة 
نائٌب بالَبرلمان يدعو  أوجعوط 
لتمديِد ُعهدِة ُمنتَخبّي الخدماِت 

االجتماعّيِة

وجه النائب البرملاني مسعود عمراوي سؤاال كتابيا لوزير 
التربية محمد أوجعوط، مستفسرا عن مصير جتميد ميزانية 
اخلدمات االجتماعية )2020( يف هذه الظروف، داعيا إلى 
متديد عهدة الزمالء املنتخبني إلى حني تعايف البلد من هذا 
الوضع، وبعدها يتم جتديد أعضائها بانتخابات شفافة وفق 

القرار الوزاري )01/12( احملدد لذلك.
 أشار عمراوي إلى أن ما مت تقدميه خالل السنة املالية 
بـ  لأليتام  منح  يف  تتمثل  مساعدات  من   2019 لسنة 
بـ  الزواج  منحة   ،9469 بـ  األرامل  ومنح  14741منحة، 
12536، منح اإلعاقة: 7793، منحة وفاة العامل: 1688، 
وفاة ابن العامل: 1092، وفاة زوج العامل: 11463، منحة 
التقاعد: 47200، حيث إن مجموع املستفيدين من املنح 

يقدر بنحو 107236 شخصا.
أما عن اخلدمات الصحية، فتتمثل يف أمراض السرطان: 
848، العمليات اجلراحية: 22982، األشعة والتحاليل: 
بـ  قدر  التعويضات  من  املستفيدين  مجموع  أي   44067

.67897
الوطني،  التضامن  من   103 بنحو  فقدر  أما التضامن 
القاهرة:  الصحية  احلاالت  والكوارث:457،  احلوادث 
5081 أي مجموع املستفيدين من عمليات التضامن 5641.
صفية نسناس



هاجر حاشي

و كانت »أخبار الوطن« قد تلقت - هي األخرى - نداءات 
من قبل العديد من املواطنني يف كٍل من بلديتي برج البحري 
ومحمد بلوزداد بالعاصمة، وحتى بالواليات املجاورة بخصوص 
من  خوفا  أطفالهم  تطعيم  بها  الصحية  املصالح  عمال  رفض 

العدوى، يف ظل نقض وسائل الوقاية واحلماية.
ملمارسي  الوطنية  النقابة  رئيس  قال  السياق،  هذا  يف  و 
لـ »أخبار الوطن »  الصحة العمومية »إلياس مرابط يف تصريح 
الوزير  مع  األخير  اجتماعها  خالل  نبهت  الصحة  نقابات  إن 
إلى ضرورة إرسال تعليمات عاجلة للمصالح املختصة، يف إطار 
تفشي  ملنع  الوقائية  التوجيهات  وإعطاء  التلقيح  عملية  تنظيم 
يف  مؤرخة  وزارية  تعليمة  إرسال  ذلك  على  بناء  ومت  الوباء، 

06 أفريل اجلاري، تدعو إلى ضرورة استمرار عملية التلقيح يف 
اآلجال احملددة.«

من جهة أخرى، قال طاهر زيتوني مسؤول باملديرية الفرعية 
الوطن«،  لـ«أخبار  الصحة، يف تصريح  وترقية  التلقيحات  ملراكز 
قبل مديريات  تفتيش خاصة من  بإيفاد جلان  الوزارة ستقوم  إن 
واتخاذ  التلقيح  عملية  سير  على  تقف  الوطن،  عبر  الصحة 
اإلجراءات الالزمة يف حق املخالفني، موضحا بالقول: »ال يحق 

ألحد منع تقدمي اللقاح لألطفال ألي سبب من األسباب«.
املصالح  راسلت  الوصية  الوزارة  أن  محدثنا  أضاف  و 
االستشفائية يف تعليمة وزارية حتمل رقم14 مؤرخة يف 20 أفريل 
تنص على ضرورة استمرار تلقيح االطفال وفقا للجدول الزمني 
مع  اجلزائر  تشهدها  التي  الوبائية  الوضعية  خضم  يف  للتلقيح، 
انتشار وباء كورونا، مع اتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة ومنها، 
التباعد بني االطفال، واخالء قاعات االنتظار، والتعقيم املستمر 
ملراكز التلقيخ، باإلضافة إلى تنظيم رمي النفايات االستشفائية.

و يف نفس السياق قال املسؤول ذاته أن مخزون لقاح األطفال 
متوفر بكميات كبيرة تكفي ألربعة أشهر أخرى، وعلى القائمني 
الزمني  للجدول  وفقا  االطفال  تطعيم  الصحية  املؤسسات  على 
اخلاص. يف سياق ذي صلة، حذرت الدكتورة )ل.م(، يف اتصال 
أجرته معها »أخبار الوطن«، من مغّبة تأخير تلقيح األطفال وفقا 
اخلاص  اللقاح  خاصة  الوزارة،  قبل  من  احملدد  الزمني  للجدول 
مرض  يشهد  »قد  بالقول:  موضحة  )البوحمرون(،  باحلصبة 
احلصبة ثورة مستجدة، مع تأخر مواعيد تطعيم األطفال بسبب 
تؤدي  أمراض أخرى  إلى  باإلضافة  فيروس كورونا،  وباء  تفشي 

إلى أثار وخيمة على الطفل قد تصل إلى الوفاة ».
من  ويزايد  يتفاقم  قد  الوضع  أن  ذاتها  املتحدثة   وأضافت 
على  تركز  طواقمها  أصبحت  التي  الطبية  األجهزة  على  العبء 
مستعدة  غير  مستشفياتنا  ان  موضحة  كورونا  فيروس  عالج 
التلقيح  عدم  عن  ناجمة  اخرى  امراض  مضاعفات  الستقبال 
الطفل  صحة  على  خطيرة  تبعات  الى  حتما  ستؤدي  والتي 

مستقبال.
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يوسف  الدينية  الشؤون  وزير   أّكد 
قضوا  الذين  األشخاص  أن  بلمهدي 
وُيصّلى  ُيغّسلون  كورونا  بوباء  متأثرين 
عليهم وُيدفنون، موضحا أن هذا مسؤولية 
موظفي وزارة الشؤون الدينية، مع السماح 
املتويف  عائلة  من  اثنني  أو  فرد  بحضور 

لتشييع جنازته .
الشؤون  وزير  اإلثنني،  أمس  أكد، 
يف  بلمهدي،  يوسف  واألوقاف  الدينية 
تصريح أدلى به لإلذاعة الوطنية أن ضحايا 

وباء كورونا ُيغسلون ويصلى عليهم ويدفنون 
أثير عن عدم دفن  بكرامة، مفندا كل ما 
على  جتنٍّ  األمر  معتبرا  الفيروس،  ضحايا 
بلمهدي،  وأوضح  املواطنني.  كرامة 
بخصوص عملية الدفن، قائال »إن وزارته 
قد طلبت من األئمة الصالة على املتوفني 
فردين  بحضور  بكرامة،  ودفنهم  بكورونا، 
الواقي«،  اللباس  ارتداء  مع  عائلتهم  من 
أن  يجب  احتياطات  هناك  أن  إلى  مشيرا 
الذين  الضحايا  هؤالء  تشييع  عند  تؤخذ 

اعتبرهم شهداء، داعيا كل األئمة بوجوب 
تذكير أهالي الضحايا أنهم شهداء وضرورة 
لتعزيتهم  لبيوتهم  والتنقل  مواساتهم 
والوقوف معهم.ويف حديثه عن تضحيات 
مبجابهة  املعنية  القطاعات  كل  موظفي 
فقد  قطاعه  أن  بلمهدي  كشف  كورونا، 
تعازيه  مقدما  كورونا،  بفيروس  توفوا  أئمة 
احلارة لعائالت الضحايا داعيا اهلل عز وجل 
أن يصبرهم ويخلفهم يف مصابهم اجللل. 

أحمد بوكليوة

إيفاُد لجاِن تحقيٍق خاصٌة لُمتابعة َسير عمليِة الّتلقيح 

لِقيح جائحُة كورونا َتحِرُم األطفاَل َتلِقي التَّ

رًدا على اإلشاعات الُمثارة حوَل عدم دفن الُمصابين.. بلمهدي:
َضحايا ُكورونا ُيَغّسلون وُيصَلى عليِهم وُيدَفنون بكرامٍة

َدعا لُمحاربة البيروقراطّية
د أّن الَتوجَه نحَو الطاقاِت  زغدار ُيؤكِّ

دة هو الَحل الُمتجدِّ
 أّكد أحمد زغدار أستاذ االقتصاد بجامعة اجلزائر وعضو جلنة املالية يف املجلس 
الشعبي الوطني على ضرورة اإلسراع يف محاربة البيروقراطية وفتح املجال القتصاد 
املعرفة، بإقامة جسر بني قطاع البحث العلمي والقطاع االقتصادي وحترير املبادرات 
لقطاع  التبعية  من  للخروج  املجاالت،  شتى  يف  املبدعة  للطاقات  املجال  وفتح 
ملناصب  وخالقا  للثروة  منتجا  اقتصادا  وجعله  الوطني  االقتصاد  وتنويع  احملروقات 

الشغل.
 قال زغدار، يف تصريحات أدلى بها لإلذاعة، إن اجلزائر مطالبة باإلسراع يف 
التبعية للمحروقات ببناء اقتصاد حقيقي يقوم على أسس علمية،  التخلص من 
داعيا إلى الذهاب سريعا إلى الطاقات املتجددة وحترير املبادرة يف القطاع االقتصادي، 
وتشجيع الطاقات اإلبداعية التي تزخر بها اجلزائر معطيا أمثلة عن الطاقات التي 
برزت يف الفترة األخيرة، التي انتشر فيها وباء كورونا يف مجال إنتاج أجهزة التنفس 

االصطناعي واملعقمات الطبية والكمامات.
وأضاف أن املمارسات البيروقراطية والفساد اإلداري واملالي، والسياسات غير 
املدروسة هي ما حرم اجلزائر من إمكانية النهوض بالقطاع االقتصادي، كما أكد 
على ضرورة مد جسور حقيقية بني قطاع البحث العلمي ومراكز البحوث من جهة، 
والقطاع االقتصادي من جهة ثانية، مضيفا أنه حان الوقت لبناء منوذج اقتصادي 

معريف متنوع للتصدي ألكبر حتدينْي هما حتدي لألمن الغذائي واألمن الطاقوي.
كما دعا املتحدث ذاته إلى ضرورة إعادة النظر ورفع الدعم وحترير أسعار الطاقة، 
مضيفا أنه من غير املعقول أن يصل دعم املواد الطاقوية إلى 60 باملائة، مؤكدا أن رفع 
الدعم من شأنه تقليص االستهالك، مشيرا إلى أن النهوض بالقطاع االقتصادي ال 
ميكن أن يحدث يف ظل منظومة قانونية وتشريعية غير ثابتة وغير محفزة، داعيا إلى 
إعادة النظر وتصحيح االختالل ومحاربة كل أنواع البيروقراطية وغياب الشفافية .
صفية نسناس

إثَر االضطراب الَجوي الذي َشهدُه أّول أمس 
الِحمايُة الَمدنية ُتجري 3074 تدخًل 

المتَصاص الِمياه عبَر 9 والياٍت
 3074 األخيرة،  ساعة   24 الـ  خالل  املدنية،  احلماية  وحدات  نّفذت 
تدخال يف مناطق مختلفة من الوطن؛ وهذا إثر تلقيها مكاملات االستغـاثة. هذه 
التدخالت شملت مختلف مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية سواء املتعلقة بحوادث 
املصالح  ذكرت  احلرائق.  وإخمــاد  الصحي  اإلجالء  أو  املنزلية  احلوادث  أو  املرور 
ذاتها أنها أجرت 321 عملية تعقيم عبر 43 والية، ُسخر لها 1857 عون حماية 

مدنية، ناهيك عن تنظيم 360 عملية حتسيسية عبر الوطن.
وأوضح بيان احلماية املدنية، الذي تلقت »أخبار الوطن« يوم أمس نسخًة منه،  
تسجيل 321 عملية تعقيم عامة نفِّذت عبر 43 والية تندرُج يف إطار النشاطات 
املتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ّكوفيد19-«، باإلضافة إلى تنشيط 
املصالح ذاتها - عبر 38 والية - 360 عملية حتسيسية لفائدة املواطنني ، حتثهم 
االلتزام  وكذا  الصحي،  احلجر  قواعد  احترام  ضرورة  على  خاللها  من  وتذكرهم 
منشآت  عدة  التحسيسية  العمليات  هذه  ومست  االجتماعي.  التباعد  بتدابير 
وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت املديرية 
العامة للحماية املدنية لهاتني العمليتني 1857 عون حماية مدنية مبختلف الرتب، 
باإلضافة إلى تنظيم عملية تبرع بالّدم نفذت عبر 03 واليات، هي: عني الدفلى 

واملدية والشلف مست 385 عون حماية مدنية مبختلف الرتب.
وحدات  قامت  فقد  اجلوية،  بالتقلبات  املتعلقة  التدخالت  يخص  فيما   أما 
لبعض  املتسربة  األمطار  مياه  امتصاص  يف  متثلت  عمليات  بعدة  املدنية  احلماية 
اخلارجية  للجدران  اجلزئية  االنهيارات  بعض  تسجيل  إلى  باإلضافة  السكنات، 
وسقوط بعض أعمدة الكهرباء عبر كٍل من واليات أدرار، بشار، وهران، اجلزائر، 

بومرداس، املدية، املسيلة، عني الدفلى وتيارت.
املتسربة  األمطار  للمياه  امتصاص  عمليات  بعدة  القيام  مت  أنه  البيان  وأوضح 
للمنازل؛ فعلى مستوى العاصمة مت التدخل عبر بلديات بوروبة، رويبة، احلراش، 
الكاليتوس، جسر قسنطينة، بئر خادم والدار البيضاء. يف حني، مت تسجيل انهيار 
شرفة منزل بحي بورابة بعني النيان وكذا انهيار جزئي ملسكن قصديري بحي سي 

إسماعيل ببرج الكيفان، خلف إصابة شخص.
أما بوالية أدرار، فتم القيام بعمليات امتصاص ملياه األمطار عبر بلديات أدرار، 
تيميمون، كما جرى تسجيل سقوط  تينركوك وبلدية  رقان،  أوقروت،  تسابيت، 
بعض األعمدة واخليوط الكهربائية دون تسجيل خسائر بشرية بـبلديات تسابيت، 
جزئي  انهيار  تسجيل  إلى  باإلضافة  تيميمون،  وبلدية  تينركوك  رقان،  أوقروت، 

جلدران خارجية لـ 04 منازل مبينة بالطوب وكذا بعض األعمدة الكهربائية.
أما ببومرداس، فتم القيام بعدة عمليات امتصاص للمياه األمطار املتسربة لعدة 
بودواو،  هداج،  أوالد  اخلنشنة،  بومرداس، خميس  بلديات  على مستوى  منازل 
األربعطاش، حمادي، بني عمران، وعدة بلديات أخرى عبر والية املدية كبلديات 
شاللة العذاورة، السواقي، العمارية والشهبونية. وبتيارت، مت التدخل عبر بلديات 
تيارت، مدروسة وبلدية الدحموني. واألمر ذاته بالنسبة للمسيلة، حيث تدخلت 
مستوى  على  الدفلى  وعني  املسيلة،  بلدية  مستوى  على  املدنية  احلماية  مصالح 
بلدياتي عني الدفلى وبلدية الروينة. وبوهران، جرى التدخل ببلديات السانيا، بئر 

اجلير، بونيف وسيد الشحمي.
رحمة عمار

من المرتقب أن تشرع وزارة الصحة في إيفاد لجان تفتيش خاصة للوقوف على مدى سير عملية التلقيح على مستوى 
المصالح الصحية، بعد تلقيها شكاٍو عديدة من قبل األولياء، تفيد برفض عمال الصحة في بعض المراكز تطعيم أطفالهم 
خوفا من انتشار وباء كورونا، في ظل نقص وسائل الوقاية والحماية، حسبهم. يذكر أن مصادر »أخبار الوطن« 
أفادت بأن الوزارة الوصية راسلت المصالح االستشفائية في تعليمة وزارية تحمل رقم14 مؤرخة في 20 أفريل، 

تنص على ضرورة استمرار تلقيح األطفال وفقا للجدول الزمني للتلقيح المسطر. 

لألمن  القضائية  الضبطية  متكنت 
منجلي  علي  الثاني  اخلارجي  احلضري 
تفكيك  من  قسنطينة  والية  بأمن 
جمعية أشرار تتكون من 04 أشخاص، 
بينهم طفل دون الـ 18 سنة، تورطوا يف 
قبض  حيث  املوصوفة،  السرقة  قضية 
مركز  داخل  من  تلبس  حالة  عليهم يف 
إلى  القضية  حيثيات  وتعود   . بريدي 
األمن  مصلحة  تلقي  إثر  أمس  أول  يوم 
مكاملة هاتفية عبر الرقم األخضر لألمن 
الذين  املواطنني  أحد  قبل  من  الوطني، 

ومشاهدته  ضوضاء  بسماعه  أفادهم 
بريد  مركز  مبحاذاة  مجهولني  أشخاصا 
علي  اجلديدة  باملدينة  االستقالل  حي 
تنقلت  السرعة،  جناح  وعلى  منجلي. 
األمن  رفقة  احمللية  املناوبة  عناصر 
الفرق  وكذا  الثاني  اخلارجي  احلضري 
املكان  إلى  منجلي  بعلي  العملياتية 
املذكور من قبل املتصل، ليتضح أن باب 
املكتب اخللفي ملركز البريد مت حتطيمه مع 
اختباء أشخاص مجهولي العدد داخله، 
04 مشتبه  توقيف  وبعد خطة مهنية مت 

حديدي،  قضيب  على  والعثور  فيهم 
كما  كبير.  براٍغ  ومفك  مسامير  نازع 
سامبول  رونو  نوع  من  مركبة  حجز  مت 
والفرار،  املسروقات  لنقل  مهيأة  كانت 
ليتم حتويل املشتبه فيهم رفقة احملجوزات 
إلى مقر األمن احلضري . وبعد االنتهاء 
ملف  إجناز  مت  التحقيق،  مجريات  من 
مت  املعنيني  حق  يف  جزائية  إجراءات 
وكيل  السيد  أمام   - مبوجبه  تقدميهم  

اجلمهورية لدى محكمة اخلروب .
خديجة بن دالي

في علي منجلي بقسنطينة
طو على مركِز َبريد القبُض على عصابٍة متلبِّسًة بالسَّ

مرابط: راَسلنا الوزارَة الَّصّية التخاِذ اإلجراءاِت الُمناسَبة 	
حة: مخزوُن اللِّقاح ُمتوٍفٌر ألربعِة أشُهر أخَرى 	 وزارُة الصِّ
لقيح األطفال 	 رون من ثورِة أمراٍض ُمستجّدة بسبِب تأُخر تَّ ُمختصوَن ُيحذِّ
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تبون اشترطها رفعا لاللتباِس بين الحرية والفوضى

َتجريُم ترويِج األنَباء الَكاِذبة قصَد 
الَمساس بالنِّظام واألمن العاَمين

رحمة عمار 

لالجتماع،  اخلتامي  البيان  وأوضح 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  ترأسه  الذي 
املرئي  التواصل  تقنية  طريق  عن  ومت  تبون، 
على  املصادقة  عرف  االجتماع  أن  بعد،  عن 
قانون  ويتمم  يعدل  لقانون  التمهيدي  املشروع 
العقوبات اخلاص بترويج أنباء كاذبة للمساس 
بالنظام واألمن العموميني، واملس بأمن الدولة 
التي  باألفعال  إياها  واصفا  الوطنية،  والوحدة 
األخيرة  السنوات  كبيرا خالل  انتشارا  عرفت 
إلى درجة تهديد األمن واالستقرار يف البالد. 
كما تضمنت األحكام املقترحة خالل عرض 
املشروع  نص  األختام  حافظ  العدل  وزير 
66-( األمر  ويتمم  يعدل  لقانون  التمهيدي 
اخلاص   ،1966 جوان   08 يف  املؤرخ   )156
واملصادقة،  للمناقشة  العقوبات،  بقانون 
اإلعانات  على  للحصول  التزوير  جترمي  ويخص 
العمومية  والعينية  واملادية  املالية  واملساعدات 
املاسة  واألفعال  االجتماعية،  واإلعفاءات 
وتعريض  واملسابقات،  االمتحانات  بنزاهة 
للخطر،  اجلسدية  سالمته  أو  الغير  حياة 
اإلهانة  جرائم  يف  العقوبات  تشديد  وكذلك 
والتعدي على اإلمام، وهدم أو تدنيس أماكن 
األدنى  رفع احلدين  وأخيرا  العمومية،  العبادة 
مبخالفة  املتصلة  الغرامة  لعقوبة  واألقصى 

حني،  يف  اإلدارة.  عن  الصادرة  األنظمة 
أوضح البيان اخلتامي أنها جاءت لتكييف هذا 
قصد  البالد  يف  اجلارية  التحوالت  مع  القانون 
الناجتة  لإلجرام  اجلديدة  باألشكال  التكفل 
عنها، وكذلك سد الفراغ يف املنظومة القانونية 

يف مجال تسيير األزمات.
هذا  أن  تبون  أوضح  أخرى،  جهة  من 
أخلقة  وهو  التزاماته،  ضمن  يدخل  املشروع 
املجتمع واإلدارة، واحلد نهائيا من املمارسات 
نزاهة  من  ونالت  الدولة،  شوهت  التي 
دولة  ضمن  ذلك  يكون  أن  على  إطاراتها، 
احلرية  بني  اللُّبس  فيها  يزول  وعادلة  قوية 
عازمون  »إننا  يقول:  وأضاف  والفوضى«. 
مطلبا  باعتبارها  حقيقية  دميقراطية  بناء  على 
ذي  ظلها كل  ينال يف  عنه،  رجعة  شعبيا ال 
االجتماعي«،  موقعه  كان  كيفما  حقه  حق 

معتبرا أن »مثل هذه الدميقراطية التي سنبنيها 
األرض  عاثوا يف  الذين  أولئك  تساعد  معا ال 
من  واستفادوا  ثروات مشبوهة  وكدسوا  فسادا 

امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى«.
الدميقراطي  البناء  شروط  الرئيس  وحّدد 
قوية  دولة  ظل  يف  إال  ُيبني  ال  بأنه  احلقيقي 
»ونحن  قائال:  الوطني،  وانسجامها  بعدالتها 
مبرجعيتها  الدولة  هذه  بناء  على  مصممون 
تبنى  فال  الضعيفة،  الدولة  أما  النوفمبرية، 
على  الباب  تفتح  مزيفة  دميقراطية  إال  فيها 
مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون، 
مضيفا  اخلاصة«،  لألغراض  الدولة  وتوظيف 
بعض  نعيش  إننا  أقول  أن  »يؤسفني  بالقول: 
بأسس  املس  أحيانا  تطال  التي  الفوضى  هذه 
الوحدة الوطنية، والتواطؤ مع بعض الشبكات 

األجنبية املعادية للبالد«.

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  دعا 
أول  الوزراء  مجلس  الجتماع  ترؤسه  خالل 
للتعجيل  عملية  إجراءات  اتخاذ  إلى  أمس، 
على  يقوم  جديد  اقتصادي  منوذج  بتطبيق 
تنويع النمو واقتصاد املعرفة، لتخفيض فاتورة 

االستيراد وخلق فرص العمل.
على  ألح  تبون  أن  الرئاسة  بيان  وأوضح 
اتخاذ إجراءات عملية للتعجيل بتطبيق منوذج 
اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد 
املعرفة، ووضع سياسة تصنيع جديدة موجهة 
احلجم  ومتوسطة  املصغرة  الصناعات  نحو 
والناشئة وتعطي األولوية، يف مجال التركيب 
نسبة  أعلى  يضمن  الذي  للمنتوج  الصناعي 
من اإلدماج الوطني، مراهنا عليها لتخفيض 
إلى  العمل،  فرص  وخلق  االستيراد  فاتورة 
جانب العمل على رفع الصادرات تعويضا عن 
وحفاظا  احملروقات،  عائدات  من  نقص  أي 

على حق األجيال الصاعدة يف هذه الثروة.
و أضاف رئيس اجلمهورية: »لدينا عبقرية 
يف  جتعلنا  لإلجناز  مادية  وإمكانات  جزائرية، 
احملروقات،  عائدات  استقرار  عدم  عن  مأمن 
وليس أمامنا إال تثمني ثروتنا البشرية لكسب 
كورونا،  جائحة  آثار  نتدارك  حتى  الرهان، 
وننطلق يف بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن 
اآلجال  محددة  حقيقي،  وطني  اقتصاد 

واضحة األهداف«.
و أكد على ضرورة »االنطالق من الواقع 
ملا  بتصور  اخلروج  أجل  من  التقييم  يف  املؤلم 
نريد إجنازه« مضيفا أن هذا الواقع »يشير - مع 
يف  ننجح  لم  اليوم  حتى  أننا  إلى   - األسف 

رغم   ،100% بنسبة  ثالجة  أو  تلفاز  صنع 
مختلف  يف  علمية  طاقات  على  اجلزائر  توفر 
تصدينا  يف  كفاءتها  أثبتت  املجاالت، 

اجلماعي ملنع انتشار جائحة كورونا«.
براهم،  علي  آيت  فرحات  الصناعة  وزير 
من جهته، تطرق إلى واقع القطاع بدءا بتنظيم 
الوزارة مركزيا ومن حيث الهياكل واملؤسسات 
ملختلف  مفصلة  دراسة  قدم  ثم  لها،  التابعة 
لإلستثمار  والتنظيمية  القانونية  األنظمة 
مسجال  التجاري،  العمومي  القطاع  وتسيير 
مقدمتها  ويف  املوجودة  والنقائص  الثغرات 

غياب إستراتيجية صناعية وطنية.
من  انطالقا  سطرت،  الوزارة  أن  وذكر 
املباشر  والتسيير  احلوكمة  هياكل  إصالح 
من  صناعية  إستراتيجية  املنتج،  لالقتصاد 
خالل مراجعة اإلطار التشريعي املتعلق بترقية 
االقتصادي  القطاع  تنظيم  وإعادة  االستثمار 
العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه، وفصله 
أساسي  كممول  العمومية  اخلزينة  عن  متاما 

لها.

 تخفيض حصة الجزائر من البترول إلى 
816 ألف برميل بدايَة ماي

فقدم  عرقاب،  محمد  الطاقة  وزير   أما 
السوق  تواجهها  التي  األزمة  حول  عرضا 
الطلب بسبب  تراجع  نتيجة  العاملية  البترولية 
جائحة  تفشي  عقب  العاملي  االقتصاد  كساد 
الدول  لبعض  العشوائي  واإلنتاج  كورونا، 
السوق،  تشبع  إلى  أدى  ممّا  للبترول،  املنتجة 

ومن ثم انهيار أسعار النفط، حسب البيان.

االتفاق  مبوجب  أنه  العرض  يف  وجاء 
الذي وقعته »أوبك+« يف 12 أفريل اجلاري، 
ثالث  على  اإلنتاج  بتخفيض  والقاضي 
حصة  فإن   ،2022 أفريل  غاية  إلى  مراحل 
بـ241  تنخفض  سوف  اجلزائرية  الصادرات 
ابتداء  لتصبح  البترول  من  يوميا  برميل  ألف 

من فاحت شهر ماي 816 ألف برميل يوميا.
ألف   864 لتصل  احلصة  هذه  سترتفع  و 
برميل ابتداء من فاحت جويلية القادم، لتستقر 
 2021 جانفي  بني  املمتدة  الثالثة  املرحلة  يف 
وأفريل 2022 عند مستوى 912 ألف برميل 

يوميا.
قائال:  الرئيس  تساءل  تدخله  لدى  و 
بتقلبات األسواق  »إلى متى ومصيرنا مرهون 
العاملية للبترول؟« مشددا على أن »الوقت قد 
حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة 
الصناعة  قطاعات  وتطوير  البتروكيمياوية، 
التي  البشرية  الثروة  واستغالل  والفالحة، 
الشباب  لتمكني  جامعاتنا  من  سنويا  تتخرج 

من العمل بعبقريته املعهودة«.
و دعا الرئيس تبون الى »التوجه فورا ودون 
الطاقات  قطاع  يف  االستثمار  إلى  تأخر  أي 
استقاللنا  لتحصني  التصدير  قصد  املتجددة 
متثله  الذي  املفاجآت  عالم  من  االقتصادي 

سوق البترول«.
»تتوسع  بأن  السياق،  هذا  يف  وطالب، 
يف  لالستثمار  خططها  يف  سوناطراك  مؤسسة 
املشاريع البترولية يف اخلارج لتحسني مداخيل 

الدولة«. 
رحمة عمار/ )و.أ.ج(

الرئيس دعا للتعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد
 وزير الصناعة: انعداُم إستراتيجية صناعّيٍة أبرُز ثغرات القطاع

ب هالل رمضان  ليلة الّشك لترقُّ
هذا الخميس 

أعلنت، يوم أمس اإلثنني، وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
يف بيان لها أن موعد ليلة الشك لترقب شهر رمضان لهذا العام 

سيكون يوم اخلميس املقبل.
وجاء يف بيان الوزارة أن »اللجنة الوطنية لألهلة واملواقيت 
الشرعية لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف ُتعلم كافة املواطنني أن 
موعد ليلة الشك لترقب حلول شهر رمضان املعظم لهذا العام 
)1441هـ / 2020( سيكون يوم اخلميس الـ 29 من شعبان 

املوافق لـ 23 أفريل 2020«.
وأضاف البيان أنه إحياء لهذه السنة املباركة ستعقد ندوة 
خاصة بليلة الشك ابتداء من صالة املغرب مبقر وزارة الشؤون 

الدينية واألوقاف وستبث عبر وسائل اإلعالم.

سي الهاشمي عصاد:
م تقريرا للرئاسة حول  سنقدِّ

تعزيز األمازيغية 

 جددت، يوم األحد املنقضي، احملافظة السامية لألمازيغية 
تأكيدها على التزامها »الدائم« بالعمل من أجل تعزيز األمازيغية 
يف أجهزة التعليم واالتصال، من خالل مرافقة عملية تسريع 
عن  كاشفة   ،1995 سنة  فيه  شرع  الذي  تعميمها  مسار 

حتضيرهم تقدمي تقرير لرئيس اجلمهورية يف هذا اخلصوص.
سي  لألمازيغية،  السامية  للمحافظة  العام  األمني  أكد 
إحياء  عشية  لوأج،  له  تصريح  بحسب  عصاد،  الهاشمي 
للربيع  املزدوجة  الذكرى  »مبناسبة  أنه  األمازيغي  الربيع  ذكرى 
االمازيغي، فإن احملافظة السامية لألمازيغية جتدد التأكيد على 
التزامها الدائم بالعمل من أجل تعزيز األمازيغية ضمن أجهزة 
مسار  جتسيد  عملية  مرافقة  خالل  من  واالتصال،  التعليم 
تعميمها الذي شرع فيه سنة 1995«. كما أشار إلى أن مهمة 

احملافظة تتمثل يف »تعزيز« األمازيغية »كبعد ثابت« للجزائر.
مهامها  إلى »تعزيز«  تطمح  احملافظة  أن  عصاد  وأضاف 
التخصصات من أجل  متعددة  بـ »كفاءات«  و«دعم« طاقمها 
للغة  الوطني  البعد  وترجمة  امليدان،  ملتطلبات  االستجابة 
األمازيغية، موضحا أن تقريرا يف هذا اخلصوص سيقدم لرئيس 
السامية  احملافظة  أن  إلى  أشار  كما  تبون.  املجيد  اجلمهورية 
لألمازيغية، بذلت حتى اآلن جهودا »معتبرة« من أجل تطوير 
إنه  قوله  وتابع  وتراث.  وثقافة  وتأهيلها كلغة  األمازيغية  اللغة 
فإن  املطلوبة  املوضوعية  »ضمن  لكن  »نشوة«،  أي  عن  بعيدا 
تعززت  قد  لألمازيغية  السامية  احملافظة  وبفضل  األمازيغية 
قد  الدولة  أن  مضيفا  الوطني«،  املؤسساتي  الهيكل  ضمن 

سخرت جميع الوسائل من أجل تطويرها.
كما أكد املصدر ذاته أن العديد من األعمال »الهامة« قد 
أجنزت بهدف التعميم التدريجي لتعليم اللغة األمازيغية، وكذا 
نشر استعمالها عبر التراب الوطني. إال أنه أشار إلى أن »عمال 
كبيرا مازال ينتظر، من حيث جهود تأهيل وتوحيد مصطلحات 

هذه اللغة وتقييم تعليمها«.
)و.أ.ج(

نعيش بعض الفوضى التي تطال ُأسَس الِوحدة الوطنية 	
صادق مجلس الوزراء، خالل اجتماعه األخير المنعقد أول أمس، على المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون العقوبات يجرم األفعال 
ترويج األنباء الكاذبة للمساس بالنظام واألمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، إلى جانب تجريم التزوير للحصول 

على اإلعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية واإلعفاءات االجتماعية،. في المقابل اعتبر الرئيس أننا نعيش بعض الفوضى 
التي تمس أحيانا بأسس الوحدة الوطنية.



ف سليم

وكان مدير الصحة بالوالية« محمد الناصر دعماش« قد 
أكد مغادرة 84 من الطاقم الطبي للحجر الصحي بعد التأكد 
هذا  عملهم  وسيزاولون  كورونا،  فيروس  من  سالمتهم  من 
الثالثاء بعد أن إنتهت أشغال تعقيم وتهيئة وصيانة وجتديد 
بها  العمل  توقف  فترة  كاملة خالل  بصورة  املصلحة  مرافق 
احلي ويجدر أنه قد مت مند اسبوعني حتويل موظفي مصلحة 
طب النساء والتوليد مبستشفى ابن رشد على احلجر الصحي 
املتوفاة  اإلمرأة  ابنت  إصابة  بسبب  املدينة  فنادق  بإحدى 
بالفيروس.  من جهتها كانت  باملصلحة  تعمل  وهي طبية 
احلجر  عملية  أن  أعلتت  قد  عنابة  لوالية  السياحة  مديرية 

الصحي االحترازي وهم عمال وموظفي مستشفى ابن رشد 
» مصلحة الوالدة » على مستوى فندق الرمي اجلميل، متت 
يف ظروف جيدة مع تقدمي الوجبات من طرف عمال مديرية 

الشؤون االقتصادية للمستشفى اجلامعي.

عامة  بصفة  التجارة  قطاع  يعيش 
بوالية  املنزلية  واألواني  التوابل  وجتار 
السكانية  الكثافة  ذات  ومدنها  املسلية 
وسيدي  بوسعادة  غرار  على  العالية 
لعاصمة  إضافة  الضلعة  عيسى وحمام 
ركودا  األيام  هذا  خالل  ومقرة  الوالية 
العام  الصحي  الوضع  بسبب  جتاريا 
الصحي  احلجر  قرار  صدور  بعد  للبالد 
وهي  فيروس  كورونا  وباء  تفشي  عقب 

التي التجارة التي كانت تعرف انتعاشا 
كبيرا خاصة خالل األيام األخيرة لشهر 
شعبان وهو ما أكده العديد من أصحاب 
هذه التجارة حيث باتوا يعيشون حسبهم 
على وقع كساد غير مسبوق يتعمق من 
يوم آلخر خاصة وأن شهر رمضان لم يعد 
معدودات سنة  أيام  عنه سوى  يفصلنا 
إذ أجمعوا على أن جتارتهم  بعد أخرى 
عرفت ركودا وأصبحوا يف مواجهة وضع 

الوقت  ففي  باإلفالس  يهددهم  صعب 
العائالت  فيه  تعكف  التي كانت 
اجلزائرية  العائالت  غرار  على  املسيلية 
شعبان  من شهر  األخيرة  األيام  خالل 
التحضير  شهر رمضان على  الستقبال 
لهذا الشهر املبارك مع احملافظة طبعا على 
النكهة التقليدية التي متليها خصوصية 

منطقة احلضنة.
جمال أبو أشرف

سكيكدة 
 القبض على عصابة تمتهن السطو على المنازل

متكنت مصالح أمن والية سكيكدة من توقيف 4 أشخاص من بينهم قاصر، 
لتورطهم يف 4 قضايا تتعلق بـ »تكوين جمعية أشرار السرقة املقترنة بظرف تعدد 
االشخاص،  الليل والتسلق » فيما اليزال شخص اخر يف حالة فرار.  حيثيات 
القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة مبدينة احلروش لشكاوي من طرف مواطنني 
ويف فترات متقاربة خالل هذا الشهر حول تعرضهم لسرقة والتي إستهدف منزلني 
املكان  عني  إلى  تنقلت  البالغات  تلقيها  فور  الشرطة  مصالح  جتاري،   ومحل 
محل  لألماكن  أولية  معاينات  بإجراء  وقامت  الشخصية  حتقيق  عناصر  رفقت 
السرقة،  حيث مت فتح حتقيق يف القضايا املسجلة.  مصالح الشرطة ومن خالل 
طريقة  يف  تشابه  وجود  لها  تبني  بها  قامت  التي  والتحريات  امليدانية  املعاينات 
السرقة خاصة أنها كانت يف فترة متأخرة من الليل وإستهدافت الطوابق السفلى 
بالنسبة للمنزلني، عن طريق التسلق والولوج داخلها رغم وجود اصحابها بداخلها 
ليقومو بعدها بسرقة أغراضهم ومتمثلة اساسا يف اجهزة إلكنرونية وهواتف ذكية 
اما بخصوص احملل التجاري اخلاص ببيع قطع الغيار فقد مت من خالل كسر الباب 

اخلرجي له وإتالف كوابل كامير مراقبة املتواجدة بداخله. 
جمال بوالديس

القبض على شبكة دولية تمتهن سرقة السيارات
جنحت مصالح الدرك الوطني بسكيكدة، من تفكيك ثاني شبكة دولية تنشط 
يف مجال التهريب الدولي لسيارات هي امتداد لتلك التي سبق وان مت تفكيكها قبل 

أسابيع والتي ميتد نشاطها الى غاية الغرب اجلزائري.
مؤكدة  معلومات  على  بناءا  جاءت  املصادر«  دات  »حسب  القضية  تفاصيل 
حتصلت عليها وحدات املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، مفادها وجود 
بعض األشخاص مجهولي الهوية يقيمون خارج والية سكيكدة،  يتصلون ببعض 
شباب والية سكيكدة، ويقترحون عليهم تسجيل ملفات أصلية ملركبات بأسمائهم 
بيع  وكاالت  أصحاب  مع  ذوي عالقات  أنهم  مدعني  متفاوتة،  مالية  مبالغ  مقابل 
الهوية كاملة عن طريق رسالة  املعتمدين باجلزائر، حيث يكفي تقدميهم  السيارات 
باسم  للمركبة  قاعدي  تكوين ملف  فترة وجيزة  ليتم يف   )  SMS  ( نصية قصيرة 
الشخص دون رؤيته للمركبة أصــال، مما يسمح له باستخراج بطاقة تسجيل املركبة 
من دائرة إقامته بكل سهولة،ليتم سحب ملفات العديد من تلك املركبات املشبوه 
خاصة على مستوى دائرتي سكيكدة،كركرة ومتالوس،اين مت التاكد من وجود اكثر 
من ليتم توقيف 07 مشتبه فيهم كانوا محل حتقيق سابق كانت مهمتهم جتنيد عدة 
أشخاص منحدرين من بلديات غرب الوالية،و حجز 23 مركبة مشبوهة بعدما مت 

فحص 205 سيارة وشاحنات معظمها مسروقة من عدة واليات يف الوطن.
جمال بوالديس
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إثر إصابة زميلة لهم بفيروس كورونا المستجد

84 ُموظًفا بُمستشفى »ابن رشّد« 
حي بعنابة يغادرون الَحجر الصِّ

المسيلة 
ركود تجارة التوابل واألواني المنزلية

غادر 84 موظفا يعملون بمصلحة الوالدة بمستشفى »ابن رشد« بعنابة الحجر الصحي، الذي خضعوا له بفندق »الريم 
الجميل«، بعد قضائهم 14 يوما في العزل الصحي، عقب اكتشاف إصابة زميلة لهم بفيروس كورونا. يذكر أن المؤسسة 

الفندقية المعنية شرعت في تعقيم شامل للمكان فور مغادرة المحجور عليهم.

السيد  جيجل  والية  والي  أشرف 
عبد القادر كلكال على عملية انطالق 
لفائدة  ضخمة  مساعدات  قافلة 
التي  القافلة  بالوالية  املعوزة  العائالت 
الوالية والذي  كانت من تبرعات جتار 
30طن  إلى  تبرعهم  ميزان  وصل 
مواد  من  و30طن  الغدائية  املواد  من 
الوالية  بلديات  كل  التنظيف ستمس 
فقيرة  عائالت  منها  وسيستفيد 
وعائالت األجير اليومي الذين ارغموا 
التي  القافلة  أجر..  دون  عطلة  على 
أكد والي الوالية بخصوصها أنها ثمرة 
عكست  وعملية  كبير  شعبي  تضامن 
الصورة اإليجابية للمواطن اجلزائري. 

3 آالف عائلة معنية بمنحة رمضان

السيد  جيجل  والية  والي  أكد 
إحصاء  ان  كلكال  القادر  عبد 
من  ستستفيد  التي  املعوزة  العائالت 
إلى  عددها  وصل  10000دج  منحة 
30000عائلة حلد اآلن يف إنتظار باقي 
هدا  أخرى  بلديات  من  اإلحصائيات 
وأكد والي الوالية على هامش اشرافه 
لفائدة  مساعدات  قافلة  انطالق  على 
الصحي  احلجر  من  متضررة  عائالت 
أكد أن هاته املنحة تكون امتداد للمنحة 
السنوية واملقدرة ب،6000دج والتي مت 
صبها يف حسابات املعنيني على أن يتم 
امتام املبلغ املتبقي واملقدر ب4000دج 
يوم األحد املقبل وهدا تزامنا مع الشهر 
والي  أكد  أخرى  جهة  من  الفضيل 

مع  تشاورية  لقاءات  هناك  انه  الوالية 
إيجاد  أجل  من  االقتصاديني  الشركاء 
احلرة  املهن  تعويضية الصحاب  حلول 
أمثال اصحاب محالت األكل السريع 
االزمة  جتاوز  يف  مساعدتهم  أجل  من 
بعد  تفاصيلها  عن  ستعلن  والتي 
املشاورات. من جهة أخرى أكد الوالي 
يخص  فيما  اتخدت  التدابير  كل  أن 
الفضيل  الشهر  أثناء  الرحمة  مطاعم 
اإلفطار  موائد  يخص  فيما  خاصة 
تنتظر  مصاحله  أن  وأكد  الرحمة  بديار 
قرار السلطات العليا بتمديد او ايقاف 
موائد  توفير  أجل  من  الصحي  احلجر 
يف  أخرى  بصيغة  تعويضها  او  اإلفطار 

حالة متديد احلجر.

جيجل
التجار ُيجهّزون قافلًة بالمساعدات الغذائية

املصالح  مدير  ثامن  السعيد  كشف 
كافة  سّخر  أنه  تبسة  بوالية  الفالحية 
حملة  النطالق  الالزمة  اإلمكانيات 
للظروف  نظرا  الوالية  بجنوب  احلصاد 
املناطق  عن  تختلف  التي  املناخية 
جلنة  تنصيب  مت  حيث  الشمالية، 
والئية تعمل على متابعة وتقييم مدى 
كافة  تطبيق  على  وتسهر  العملية  سير 

التسهيالت إلجناح حملة احلصاد.
مت  أنه  املتحدث  ذات  وأضاف 

طرف  من  املادية  الوسائل  كل  تسخير 
من  اجلافة  والبقول  احلبوب  تعاونية 
حاصدات وناقالت للمحصول،  مشيرا 
تعتبر  للوالية  اجلنوبية  املناطق  أن  إلى 
احلبوب  لزراعة  استراتيجية  مناطق 
من  إذ  األخيرة،  السنوات  يف  خاصة 
من  قنطار  ألف   240 انتاج  املتوقع 
مساحة  على  واللني  الصلب  القمح 
5900 هكتار و5000 قنطار من الشعير 
200 هكتار من املساحة  على مستوى 

اإلجمالية املغروسة بني القمح والشعير 
قنطار   40 مبعدل  أي  هكتار،   6100
أن  املدير  واعتبر  الواحد.  الهكتار  يف 
التقييمات األولية واملتابعة امليدانية من 
طرف املصالح الفالحية تشير إلى حتقيق 
مردود جيد بالنسبة لهذا املوسم باعتبار 
أن املنطقة تتبع املسار التقني اجليد من 
عمليات الري املقتصد للمياه يف الوقت 

املناسب.
فيروز رحال

تبسة
توقع تحصيل  240 ألف قنطار من الحبوب

برج بوعريريج 
توزيع 10 آالف طرد غذائي على الفقراء 

حتت شعار '' التزم بيتك حتمي نفسك واآلخرين ''،  أعطى والي والية برج 
بوعريريج محمد بن مالك إشارة انطالق حملة تضامنية ضخمة لفائدة العائالت 
املعوزة،  متثلت يف توزيع 10 آالف قفة بها مواد غذائية عبر 10 دوائر و34 بلدية 
والعائالت  الهشة  الفئات  نحو  متجهة  الوالية  مقر  أمام  من  انطلقت  بالوالية،  
اليومي احملدود.  بدون دخل،  باإلضافة الى أصحاب املهن احلرة وذوي الدخل 
وكانت جلنة التضامن الوالئية ملواجهة وباء كورونا بوالية البرج،  قد قامت باقتناء 
باشرت يف عملية  05 ماليير سنتيم،   بلغت  مالية  بقيمة  مواد غذائية أساسية 
حتضيرها على شكل قفف عددها عشرة آالف حتتوي كل منها على كيسني من 
السميد وكذا مواد غذائية مختلفة قيمة الواحدة منها 5000 دينار، أين مت توزيعها 
من طرف اللجنة بالتنسيق مع مصالح الوالية ومصالح مديرية النشاط االجتماعي 

والتضامن ومبساهمة من محسنني وجمعيات خيرية على مستحقيها. 
 كوثر صفاء بوعريسة

اقتناء معدات وتجهيزات طبية لمواجهة 
وباء كورونا

يف  نشاطها  كورونا  فيروس  وباء  ملواجهة  الوالئية  التضامن  جلنة  باشرت 
جمع األموال والتبرعات واقتناء جتهيزات طبية ضرورية ومستعجلة باإلضافة 
الى توفير مستلزمات الوقاية من أقنعة طبية وألبسة واقية ونظارات ومحاليل 

كحولية معقمة لصالح املؤسسات الصحية بالوالية. 
ويف هذا اخلصوص أعد أطباء رفقة مدير الصحة والسكان بالوالية قائمة 
مبجموع النقائص الضرورية التي تستجوب توفيرها يف اقصى سرعة،  كما مت 
تنظيم حملة حتسيس حول الوباء بهدف دعوة املواطنني البقاء يف منازلهم وعدم 
اخلروج اال للضرورية القصوى عبر وسائل االعالم املختلف واملواقع االلكترونية 
والصفحات احمللية الكبرى مع نشر ملصقات حتسيسية كبيرة احلجم يف األماكن 
الظرف  هذا  يف  اللجنة  الى  االنضمام  اختاروا  متطوعني  مبساعدة  العمومية 
التضامن  جلنة  داخل  عمل  خاليا  وتشكيل  املهام  تقسيم  مت  كما  احلساس، 
الوالئية على غرار خلية االدارة املالية،  خلية االطباء واجلانب التقني،  خلي 
تسيير مخازن املقتنيات واملواد املختلفة وكذا خلية خاصة باالعالم واالتصال،  

كما مت تعيني منسقني للجنة الوالئية. 
صفاء كوثر بوعريسة
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تعقيُم الحاويات وتحليل عينات من البضائع

 ميناُء بجاية ُيراِفق الّتسهيالت 
قابية ُد اإلجراءاِت الرَّ الُجمركّية ويشدِّ

بلقاسم.ج

تنفيذا  جاءت  املتخذة  اإلجراءات 
عبد  اجلمهورية  رئيس  لتعليمات 
البضائع  إحراج  تبون،لتسهيل  املجيد 
باملواد  احململة  تلك  واحلاويات،خاصة 
والصيدالنية. الطبية  واملعدات  الغذائية 

وحسب تصريح املدير العام مليناء بجاية،
ميناء  عمال  رفع  قاسمي،فقد  حكيم 
التحدي يف هذا الظرف الصعب،من خالل 
لضمان  العمل  مكان  يف  املكثف  التواجد 
مع  للمتعاملني،  التسهيالت  كل  توفير 
مع  يتماشى  الذي  العمل  مخطط  احترام 
التطبيق  يفرض  الصحي،والذي  احلجر 
غرار  الصحية،على  الوقاية  لتدابير  الصارم 
العمال  كل  حرارة  درجات  من  التأكد 
داخل امليناء وسائقي الشاحنات باإلضافة 
والقيام  االقتصاديني،  املتعاملني  ممثلي  إلى 
وكل  امليناء  ألرضيات  اليومي  بالتعقيم 
احلاويات،  لتفريغ  املستخدمة  املعدات 
عند  للتعقيم  االخرى،  هي  تخضع  والتي 
على  وضعها  قبل  األرضية،  على  وضعها 
الذي  القطار،  عربات  أو  الشاحنات  منت 

الرويبة. ببلدية  اجلاف  امليناء  إلى  ينقلها 
املسؤول،  نفس  أشار  آخر،  صعيد  على 
إلى أنه تقرر القيام بكل املعامالت اإلدارية 
املسيرة  الفرق  بني  اليومية،  واالجتماعات 
تقنية  عبر  امليناء  مستوى  على  للعمليات 
بتبادل  يسمح  ما  بعد،  عن  احملاضرة 
املعلومات واملعطيات، مبا فيها تلك املرتبطة 
مبختلف اإلجراءات التسهيلية، فيما يخص 
جمركة البضائع، وهو العمل الذي يجعل 
امليناء يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة، 
على حد تعبيره.ومن جهة اخرى، كشف 
عن  قاسمي  بجاية،حكيم  ميناء  مدير 

الزيادة التي حققها امليناء يف نشاطه خالل 
والتي   2020 سنة  من  األول  الثالثي 
بالثالثي  مقارنة  باملائة   10 نسبتها  بلغت 
املنصرم، والتي مست بالتحديد عبور املواد 
القمح،  غرار  على  الضرورية  االستهالكية 
السكر،الصوجا،الشعير والذرة والتي بلغت 
كميتها حدود 02 مليوني و300 ألف طن 
حجم  رفع  بهدف  وذلك  املواد،  هذه  من 
لالستهالك  املوجه  االستراتيجية  املواد 
السلطات  املسموحة من قبل  الطبية  واملواد 
العمومية املقررة سلفا، كما مت إيقاف تصدير 

املواد املقررة سلفا يف هذا الشأن.

املصابني  املرضى  معاناة  تتواصل 
باألمراض املزمنة، على غرار الغدة الدرقية 
التي تشهدها  الندرة  بوالية بجاية،بسبب 
لألقراص  توفيرها  وعدم  الصيدليات  جل 
دواء«ليفوتيروكس« مبختلف اجلرعات »25 
ولو  وتوفر   »)g µ(75و  )g µ(50 ملغ، 
نسبيا ببعض الصيدليات فقط جرعة 100 
هذا  على  وقفت  الوطن«  )g µ(.«أخبار 
ببلديات  الصيدليات  مبختلف  اإلشكال 
االثنني...«وكذا  وسوق  اميزور  بجاية، 
عن  أعربوا  الذين  املرضى  خالل  من 
تذمرهم من هذا الوضع، سيما أنه يتوجب 
عليهم تناول هذا الدواء باستمرار والتوقف 
عن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر وكذا 
ظهور أعراض جانبية على جسم اإلنسان، 
أطباء ومختصون. ما كشف عنه  بحسب 
مفقودة لدى جميع الصيادلة منذ أكثر من 
3 أشهر دون تدخل القائمني على القطاع 
شأنه  من  والذي  وتوفيره  املشكل  ملعاجلة 
بعد خمول  اصطناعيا  الهرمونات  تعويض 
يف الغدة الدرقية أول نشاطها املفرط بسبب 
خلل ما أثار قلق الكثير من املرضى الذين 

يعانون من الغدة الدرقية.
العديد من األدوية  أثار استمرار ندرة 
باملصالح  وحتى  الصيدليات  برفوف 
دواء »ليفوتيروكس«قلق  السيما  الطبية 
يعانون  الذين  املرضى  من  العديد  وسخط 
جرعات  بأخذ  امللزمني  الدرقية  الغدة  من 
»ليفوتيروكس«الذي  دواء  من  منتظمة 
الهرمونات اصطناعيا  تعويض  يعمل على 
نشاطها  أول  الدرقية  الغدة  بعد خمول يف 
املفرط حيث بات هذا الدواء مفقودة منذ 
على  يؤثر  االنقطاع  هذا  جعل  ما  أشهر 
عليهم  يستوجب  الذين  املرضى  صحة 
رحلة  يف  العديد  أدخل  ما  وهو  تعاطيه 
الوالية  صيدليات  عبر  مضنية  بحث 
الدواء  هذا  من  واحدة  بعلبة  الظفر  بغية 
أهميته  رغم  األنظار  عن  اختفت  الذي 
ذكر  حيث  استعماله  وضرورة  العالجية 
بهذا الشأن أحد األشخاص أنه قام باقتناء 
الدواء  نفاذ  بعد  دواء«ليفوري«املستنسخ 
انه  غير  الصيدليات  جميع  من  األصلي 
لم ينفعه ولم يثبت جناعته يف العالج وهو 
وزارة  يطالبون  املرضى  جعل  الذي  الوضع 

املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة 
وعبر  هذا  املفقود  الدواء  لتوفير  بالتدخل 
العديد من املواطنني الذين واجهوا املشكل 
لعدم  الوصية  اجلهات  على  سخطهم  عن 
الصعب  أصبح من  بعدما  الوضع  تداركها 
صرح  الدواء. باملقابل  هذا  على  احلصول 
دواء« ليفوتيروكس »  أن  الصيادلة  بعض 
يقتنيه بعض املرضى طيلة احلياة بجرعات 
تتغير حسب التحاليل املخبرية التي جترى 
املريض  يلتزم  لم  حالة  ويف  أشهر   6 كل 
موضحني  للخطر  معرض  فانه  بالدواء 
موزعي  قبل  من  تزويدهم  يتم  لم  أنه 
طلبه  رغم  مدة  منذ  الدواء  بهذا  األدوية 
املستشفى  من  طبية  مصادر  عليه.وتشير 
ببجاية،أن  عمران«  اجلامعي«خليل 
مصلحة الطب النووي حتصي تزايدا رهيبا 
أكثر  مبعدل  الدرقية،  بالغدة  اإلصابة  يف 
من 100 إصابة مؤكدة شهريا، منهم من 
يتم عالجه عبر األدوية وآخرون يخضعون 
لعملية جراحية من أجل إستئصال الورم.
بـــلقاسم.ج

يشهد ميناء بجاية حركية كبيرة في إطار نشاطه المرتبط بتنظيم ومرافقة النقل البحري للبضائع،حيث تم تشكيل فرق مختلطة 
تضم أعوان المؤسسة وأعوان الجمارك والمصالح البيطرية ومصالح الصحة النباتية لتقليص فترة معالجة الحاويات إلى أقل من 
ثالثة أيام، مع الترخيص للمتعاملين بإخراجها من الميناء قبل استكمال كل اإلجراءات الجمركية بشرط أن تبقى مغلقة ومشمعة.

الصيدليات تتوفر على جرعة g µ( 100( فقط
مرضى قصور الغدة الدرقية ببجاية يشتكون ندرة الـ »ليفوتيروكس« 

سيدي بلعباس
إيداُع كاتب ضبط رئيس الحبس

بايداع  بلعباس  بسيدي  باديس  ابن  لدى محكمة  التحقيق  قاضي  امر 
كاتب ضبط رئيسي املدعو »ب، م » احلبس املؤقت بتهمة اختالس اموال 
اموال  صندوق  سنتيم من  مليون   200 من  بأكثر  قدرت  قيمتها  عمومية 
احملكمة،حيث فتحت املصالح االمنية حتقيقا عقب اكتشاف ثغرة مالية يف 

حسابات اموال احملكمة والتي تورط فيها كاتب الضبط الرئيسي.
رفيق.ف 

البليدة
منحة المليون سنتيم تشعل فتيل االحتجاجات

من  كبير  عدد  توافد  أمس  البليدة  والية  بلديات  من  العديد  عرفت 
املواطنني للمطالبة باحلصول على منحة التضامن بـ 10دج التي أقرها رئيس 
اجلمهورية بعد تفشي وباء كورونا ) كوفيد 19( وألح على صرفها قبل حول 
يعيش  وأوالد  سالمة  أوالد  بلديتي  شهدت  حيث  املبارك.  رمضان  شهر 
احتجاجات ووفوضى، من قبل مواطنني يطالبون باحلصول على املنحة، ففي 
مقر  وأغلقوا  املواطنني  كبير من  تدفق عدد  بوقرة  بدائرة  أوالد سالمة  بلدية 
البلدية، وطالبوا بحقهم يف املنحة، وطالب بعضهم بتدخل والي الوالية من 
املنحة قبل حلول شهر رمضان، فيما عرفت  أجل إنصافهم واحلصول على 
بلدية أوالد يعيش جتمع عدد كبير من املوطنني للتسجيل يف قوائم املستفيدين 
من املنحة، وكان التجمع دون مراعاة تدابير الوقاية من تفشي وباء كورونا، 
للتحول بذلك املنحة إلى محنة بالنسبة لعدد كبير من السكان السيما منهم 
الذين فقدوا وظائفهم بعد تفشي جائحة وباء كورونا، وبالعكس من ذلك 
سابقة  سنوات  يف  رمضان  منحة  تتحصل  كان  والتي  املعوزة  العائالت  فان 
قوائم  ضمن  آليا  تدخل  دج  آالف   10 قيمة  إلى  سترفع  6000دج  بقيمة 

املستفيدين من منحة التضامن. 
أيوب بن تامون

البيض
تخصيُص 6 آاللف طرد غذائي للعائالت الُمتعّففة 
خصصت والية البيض 6 االف قفة غذائية وجهت للعائالت املتضررة 
مديرية  رمضان حسب  بداية شهر  قبل  توزيعها  سيتم  كورونا  جائحة  جراء 
النشاط االجتماعي بالبيض. العملية التضامنية شاركت فيها عدة مديريات 
وهدفها مساعدة العائالت التي تضررت جراء الوباء على مواجهة متطلبات 
احلياة خاصة تلك التي توقف نشاط املكلفني بها. وقد تكفل رؤساء االحياء 
احصاء وضبط قوائم  عملية  البلديات  ورؤساء  الوالية  مصالح  مع  بالتنسيق 
العائالت التي تستحق االعانة لقطع الطريق امام اي حتايل او متويه. ويف ذات 
بستة  املقدرة  الكمية  ان  بالبيض  وناشطون  جمعيات  رؤساء  اعتبر  السايق 
االف قفة غذائية غير كافية بالنظر الى عدد االسر املعوزة املقدر بر25 ألف 
عائلة معوزة والتي تستحق كلها االعانة والدعم وطالبت والي الوالية باملزيد 
التي  البيض  وارياف  بقرى  الى جانبها خاصة  والوقوف  لدعمها  اجلهد  من 
يكثر بها الفقر والعوز من قبل جائحة كورونا وزادتها الوضعية احلالية بؤسا 

وفقرا. 
نورالدين رحماني

بومرداس
نحو إنشاء مخبٍر للكشف عن فيروس كورونا 
شرعت، مؤخرا، السلطات الوالئية ببومرداس يف دراسة مشروع إلنشاء 

مخبر حتاليل خاص بالكشف عن فيروس كورونا.
بومرداس  والي  أن  بالوالية  مطلعة  مصادر  من  الوطن«  »أخبار  علمت 
الشعبي  املجلس  برئيس  أمس،  أول  مساء  اجتمع،  قد  يحياتن«  »يحي 
الوالئي عز الدين قانة وأعضاء اللجنة املكلفة بدراسة املشروع اخلاص بإنشاء 

مخبر للكشف عن وباء كورونا.
الليام  فتيحة  لبومرداس  والسكان  الصحة  مديرة  قدمت  جهتها،  من 
الدراسة  اللذان حضرا االجتماع عرضا شامال عن  ممثل مخبر خاص  رفقة 
اخلاصة  والفحوصات  التحاليل  مختلف  إجراء  من  جتسيدها  سيسمح  التي 
بالكشف عن الفيروس التاجي على املستوى احمللي، مما سيخفف من الضغط 
على معهد باستور بالعاصمة الذي يستقبل يوميا املئات من العينات اخلاصة 

باحلاالت املصابة واملشتبه يف إصابتها بوباء كوفيد 19.
االستشفائية  العمومية  باملؤسسة  املخبر  فتح  يتم  أن  مصادرنا  ورجحت 
يتطلبها  التي  الضرورية  املؤهالت  على  املستشفى  هذا  توفر  بسبب  للثنية، 

إنشاء املخبر.
سميرة مزاري

الشهيد،  املهني،  التكوين  مركز  قام 
قامت  األزهرية،  بدائرة  محمد،  مقاللي 
تنصيبه  مت  أوتوماتيكي  تعقيم  ممر  بتصنيع 
املدنية  احلماية  لوحدة  الرئيسي  باملدخل 
تشغيله  يتم  حيث  األزهرية،  ملدينة 
للهيئة  بيان  حسب  أوتوماتيكيا  وإيقافه 
ذاتها وأضاف البيان، ان هذا املمر اجلديد 
عدة  يف  أساتذة  اجنازه  على  عمل  الذي 
تخصصات كاحلدادة والكهرباء وعدد من 
والتمهني،  املهني  التكوين  مركز  عمال 

متطوع  شباب  جانب  الى  باألزهرية، 
يف  الناشطة  الواعد  الشباب  جمعية  من 
البلدية،  بذات  التطوعي  اخليري  املجال 
تضمن  التي  الرشاشات  بنظام  يعمل 
مواد  باستخدام  للفرد  تعقيم شامل  إجراء 
ويف  مالبسه،  وعلى  عليه  أمنية  تعقيم 
املهني  التكوين  قطاع  جنح  متصل  سياق 
كدفعة  تيسمسيلت،  لوالية  والتمهني 
أولى يف خياطة وتفصيل أزيد من 4500 
واقية  بدلة   100 من  وأكثر  طبية  كمامة 

يف  تتموقع  التي  الفئات  الى  تسليمها  مت 
الصفوف األولى ضد فيروس كورونا، على 
غرار أصحاب املآزر البيضاء ورجال األمن 
من  االنتهاء  انتظار  يف  املدنية،  واحلماية 
الثانية من الكمامات التي ستوزع  الدفعة 
يف األيام القليلة املقبلة على عمال النظافة 
العاملني على مستوى جميع بلديات والية 
ألخطار  معرضون  كونهم  تيسمسيلت، 
اإلصابة بهذا الوافد اجلديد بقائمة األوبئة 

العاملية الفتاكة.                   ع.تباق

تيسمسيلت
نصُب أول ممرِّ تعقيم أوتوماتيكي باألزهرية
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أخبار السر ايا

يبدو أن الظفر بالجائزة العالمية 
للرواية العربية الـ »بوكر« سيلقي 
على عبد الوهاب عيساوي بالفوائد 
الجّمة، ويضفي عليه الخير العميم، 

فهاهي الطبعة الخامسة للديوان 
اإلسبرطي )الرواية المتوجة( تلوح من 

بالد الرافدين العراق، طبعة صدرت 
بالتعاون مع دار الرافدين. يبدو أن 

الـ »بوكر« هي باكورة نجاح الكاتب 
الشاب عبد الوهاب عيساوي، فكل 

التوفيق نرجوه للقلم الواعد.

 نشرت صحيفة »لوموند« الفرنسية )Le Monde(، في عددها 
الصادر يوم أمس الموافق لـ 20 من أفريل 2020، مقاال لكاتبته 
»سلفي كوفمان« )Sylvie Kauffmann( تقول فيه إن وباء 

»كوفيد – 19« أدى إلى تسريع وتيرة االتجاهات الجيوسياسية في 
العالم، في ظل الطموحات الصينية البارزة و تراجع الدور األمريكي 
الُملفت والمخيِّب في الوقت ذاته، و فشل الَحْوَكمة العالمية في إدارة 

األزمة الصحية.
وتساءلت الُصحفية ماذا سيبقي من اإلرث الدولي الذي خلّفته الحرُب 

العالمية الثانية بعد أزمة«كوفيد – 19«؟ وكيف سَيختلُِف العالُم 
الجيوسياسي الُمقبل عن سابقه؟

 لّمحت )Sylvie Kauffmann( إلى أن العالم في هذه المحنة 
الصعبة أصبح بال قائد؛ فأوروبا لن تغفر لترامب إدارة ظهره لها 
وهي تغرق في مستنقع الفيروس التاجي المستّجد؛ فكيف يصلُح 

دونالد ترامب – ومنه الواليات المتحدة األمريكية - لقيادة العالم وقد 
ذهبت به رعونته إلى اتخاذه قرارا يقضي بتعليق مساهمة الواليات 
المتحدة األمريكية المقررة لمنظمة الصحة العالمية واألزمة الصحّية 

في أوّجها والناس يموتون باآلالف في اليوم الواحد، في سلوك يتنافى 
تماما وأخالق القادة، عكس الرئيس أوباما – تقول الُصحفية - الذي 

شارك في مكافحة فيروس إيبوال عام 2014.

تساؤالت كبيرة يطرحها نشطاء ومواطنون ببلدية أفلو حول مصير العمليات 
التضامنية التي ُسجلّت بالمنطقة، في ظل غياب المعلومات عن قيمة 

المساعدات التي تم جمعها، وفي ظل غياب الشفافية في توزيعها أيضا. فقد 
تضاربت اآلراء بين جمع 4000 و7000 قفة جاد بها المحسنون والتجار 
والمقاولون، كما أن طريقة توزيع هذه المعونات يلفها الغموض ناهيك جهل 
وعدم معرفة الفئات المستفيدة منها ، وهو األمر الذي دفع ببعض النشطاء 
للمطالبة بإشراكهم في العمليات التضامنية ومنحهم فرصة للوقوف عليها، 

كما طالبوا بانتهاج الشفافية في توزيعها تفاديا للمشاكل واالحتجاجات في هذا 
الظرف الحساس.

»حجر قرائي«، مبادرة ثقافية موّجهة 
للصغار والكبار، أطلقتها الصحافية 

الجزائرية المقيمة في اإلمارات العربية 
المتحدة دجى بن فرج، لكسر رتابة الحجر 

الصحي.
تقول ُدجى، مذيعة األخبار في إذاعة نور 
دبي وصاحبة إصدار »أخيرا وجدُت أمي« 
الموجه لألطفال، إن المبادرة فردية تعود 

جذورها إلى سنة 2016 عندما كانت تقوم 
بتلخيص أعمال أدبية مثل »كليلة ودمنة« 

وروايات مشهورة لتقديمها في اإلذاعة.

َباكورُة الَحصاد!

إْن َلم تستِح.. !

َعالٌم يِتيٌم!َحجٌر ُمثَقف!

أثار تسجيُل فيديو نشر غبر الفايسبوك احتقانا واسعا، 
واستياء كبيرا بين رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
التسجيل ُيظهر شابا يجري اتصاال هاتفيا، وهو يتنكر 
بشخص امرأة بعد أن كّيف صوته أنثويا خالصا، إال 
أن التشبه بصوت امرأة لم يكن سبب استياء كل من 
شاهد التسجيل، وإنما فحوى االتصال الذي خرج عن 
أُطر اآلداب واللياقة. صاحبا الذي نشر تسجيله اتصل 
بشخص فقير ينبئه بأنه على وشك تلقي مساعدات 

في إطار االستفادة من قفة رمضان، وطلب منه اسمه 
ولقبه وعنوانه. يذكر أن صاحب التسجيل برر ما فعله 
بأم المتلقي طان صديقة، وما جرى بينهما كان بغرض 

التسلية، إال أن هذا التبرير لم يشفع له، ألن الفئة 
المتعفِّفى لم تكن يوما َمْضَحكًة، فُيَتسلّى بها ! 

إّنما الَصدقاُت للُفقراء!إّنما الَصدقاُت للُفقراء!

تأسف الكاتب الدكتور سعيد بوطاجين، القامة األدبية التي 
تفخر بها الجزائر وتزهى، على ما آل إليه اإلعالم في 

الجزائر وجزَع مما بلغه من انحطاط خدش »ُقدسيَتُه«؛ 
إذ انزاح اإلعالم عن هدفه األسمى وصار أداة في يد 
رعناء ضربُتها خبَط عشواء ال تكاد تصيب أّي هدف 

ساٍم. كتب سعيد بوطاجين في منشور له أتاحه على موقع 
التواصل االجتماعي الفايسبوك«، منددا: »اإلعالم الذليل 
مصّر على صناعة األصنام وأصحاب الفخامة«؛ وكأنَّ به 
وا عليُكم قيوَد الوثنّيِة فزمانها قد َولّى منُذ  يقول »أْن ُفكُّ

عهٍد بعيد«! 

سعيُد 
الَجزاِئر. . 
جازٌع آِسف!
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تفاديا النتشار فيروس كورونا

َمطالٌب بغلِق ُسوق »بودة« بأدرار

عبد اهلل مجبري
 

بعاصمة  زكري  سوق  يشهد 
األوساط  يف  يسمى  والذي  الوالية 
جمة  مخالفات  بودة  بسوق  الشعبية 
فيروس  من  الوقاية  تدابير  إلجراءات 
والتجار  املواطنني  من  املستجد  كورونا 
الذين  التجار  معظم  سواء.  حد  على 
السوق  هذا  محالت  يستغلون  الذين 
األرصفة  احتلوا  منه  القريبة  والشوارع 
وصناديقهم  بعرباتهم  لهم  املقابلة 
من  املارة  عرقلت  فوضى  مماسبب 
فضال  السيارات  وأصحاب  الراجلني 
على عدم التزامهم بتدابير الوقاية وهذا 
رغم احلمالت التحسيسية التي قامت 
بها السلطات احمللية مبشاركة جمعيات 
كورونا  لوباء  التصدي  أجل  فاعلةمن 
إرتداء  على  حثهم  خالل  من  وذلك 
ضرورة  مع  والقفازات  الكمامات 
التباعد بني الزبائن وجتنب التجمعات 

والقطع  احملالت  تعقيم  عن  فضال 
التجار  هؤالء  أن  إال  للنقود  املعدنية 
مستغلني  النصائح  بهذه  اليأبهون 
هذا  على  للمواطنني  الكثيف  إقبال 
ووجهة  مقصدا  يعتبر  الذي  السوق 
والقصور  األحياء  من  العائالت  ملئات 
والبلديات املجاورة وهذا ما أثار استياء 
يف  قالوا  الذين  املواطنني  من  العديد 
معرض حديثهم ألخبار الوطن لو ُترك 
بؤرة  بودة  سوق  سيكون  هكذا  األمر 
الكبير  لالكتظاظ  وذلك  أدرار  يف  وباء 
كما  وساحاته  محالته  تشهده  الذي 
بهلول  العربي  أدرار  والية  والي  طالبوا 
التي  استثناًءللوضعية  غلقه  بضرورة 
متر بها البالد جراء جائحة كورونا كما 
أضافوا ألخبار الوطن على أنه بات من 
فتح  احمللية  السلطات  على  الضروري 
الرئيسة  األحياء  يف  جوارية  أسواق 
والدوائر بشرط أن تلتزم بشروط الوقاية 
من  العائالت  مختلف  تتمكن  حتى 

رمضان  وشهر  حاجياتهاالسيما  سد 
على األبواب. من جهته املسؤول األول 
مليكرفون  صرح  قد  كان  الوالية  عن 
أخبار الوطن على هامش إشرافه على 
ملناطق  موجهة  محلية  قافلة  انطالق 
الظل بخصوص وضعية السوق املذكور 
بأنه سيتصرف بحزم ويعطل نشاطه يف 
واملواطنني  التجار  يلتزم  لم  إن  ما  حال 
لتفشي  االستثنائية.  باإلجراءات 
وحمل  هذا  القاتل.  الفيروس  هذا 
العديد من املتتبعني للشأن احمللي كافة 
اجلهات املعنية خاصة مديرية التجارة 
أجل  من  أدرار  لبلدية  الوقاية  ومكتب 
تنظيم هؤالء التجار ووضع حد للباعة 
الفوضويني حتى الينتشر هذا الوباء يف 
هذا  يف  وإنه  خصوصا  الوالية  أرجاء 
ارتفاع يف عدد اإلصابات  األيام شهد 
وهذا  مؤكدة  حالة   14 إلى  املؤكدة 
والوقاية  الوعي  من  الكثير  مايستدعي 

ومزيدا من التباعد االجتماعي. 

دعا المجتمع المدني بوالية أدرار السلطات الوصّية إلى التحرك عاجال، وغلق سوق بودة، الذي يرتاده العديد من 
المواطنين القتناء حاجياتهم دون االلتزام بإجراءات الوقاية الالزمة للحد من تتفشي فيروس كورونا المستجد؛ األمر 

الذي بات يهدد بانتشاره على نطاق واسع.

عشية حلول شهر رمضان الكريم 
سكان بعض األحياء بأفلو يشتكون العطش 

ناشد سكان العديد من األحياء ببلدية أفلو والي الوالية واملسؤولني عن تسيير 
قطاع اجلزائرية للمياه بالتدخل لوضع حد ألزمة العطش التي يعانون منها منذ أشهر 
وسوء توزيع املوارد املائية بهذه البلدية التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا مقابل منشآت 

من اآلبار واخلزانات التي أصبحت عاجزة عن تغطي احتياجات الساكنة. 
14، حي  رقم  البئر  الناجتة عن جفاف  العطش  أزمة  املتضررة من  أكثر األحياء 
رأس العني وأجزاء من حي املستقبل بضايت لقراد القدمية، حيث أفاد سكانها أنهم 
يواجهون أزمة عطش حادة ويخشون أن تتعمق معاناتهم أكثر مع حلول شهر رمضان 
خاصة وأن هناك تذبذبا كبيرا يف متوين السكان مباء الشرب، حيث الينقطع طيلة 24 
ساعة عن بعض األحياء، بينما تستفيد أحياء أخرى منه يوما بعد يوم وملدة زمنية 
املادة احليوية من احلاويات التي يضعها  قصيرة، إضافة إلى التسربات الكبيرة لهذه 

السكان فوق املنازل ومن االشبكة عبر الشوارع. 
عميقة  بئر  حفر  يف  للشروع  املقاولني  ألحد  مشروع  منح  مت  أنه  مصادر  وأفادت 
لتعويض البئر التي جفت الستدراك العجز املسجل يف املوارد املائية لتغطية حاجيات 

السكان. 
نورين عبدالقادر

األغواط
مشروع محطة تصفية المياه بأفلو معطل 

منذ 12 سنة 
باألغواط  الكبرى  املشاريع  من  بآفلو  املستعملة  املياه  تصفية  يعد مشروع محطة 
التي عمرت أكثر من 12 سنة، واستنزفت أموال ضخمة ولم تنته أشغالها بعد، حيث 
أعطى إشارة انطالقه وزير املوارد املائية عبد املالك سالل يف ديسمبر 2011 بشراكة 
جزائرية فرنسية ولم تنطلق أشغاله إال يف 26 أفريل 2012، وحددت آجال االجناز 
ب18 شهرا، وعرف أربع زيارات وزارية ناهيك عن املتابعة املستمرة للوالة املتعاقبني 
على الوالية ورغم التعليمات وعبارات الغضب والتوعد التي أطلقها الوزراء والوالة غير 
 60 املدنية  الهندسة  تتجاوز نسبة االشغال يف  ولم  بقيت متعثرة  وتيرة األشغال  أن 
باملئة وبقي مصيرها   55 بنسبة  الصعبة  بالعملة  التجهيزات  اقتناء  باملائة يف حني مت 
مجهوال معرفة للتلف، وأفادت مصادر أنه مت فسخ العقد مع املؤسسة املكلفة باإلجناز 
وتوقفت األشغال به نهائيا منذ حوالي سنتني ومت تسريح العمال، مع العلم أن قيمة 
املشروع تقدر ب240 مليار سنتيم ألشغال الهندسة املدنية مت استهاللك 140 مليار 
منها و6 ماليني أورو للتجهيزات مت إقتناء 60 باملائة منها، وقام وزير املوارد السابق علي 
حمام بزيارة له يف 07جويلية 2019 ووعد بإعادة بعث أشغاله لكن الزالت دار لقمان 

على حالها. 
املدسوس من  الواد  املتدفقة عبر مجرى  املستعملة  املياه  لتصفية  املشروع موجه   
يوميا الستغاللها يف  آفلو بقدرة استيعاب تقدر ب10545 متر مكعب  بلدية  أحياء 
السقي الفالحي وللحافظ على البيئة غير أن هذه املياه تتسرب حاليا عبر مساحات 
40كلم،  على  تزيد  ملسافة  حوافه  على  الواقعة  الفالحية  األراضي  من  جدا  كبيرة 
وتتسبب يف تلويث نقاط املياه التي يستغلها املواطنون للشرب ويف هالك العشرات من 

رؤوس املواشي التي يتم سقيها منه وتشكل خطرا حتى على صحتهم. 
نورين عبدالقادر

الوادي
زحُف الرمال يقطع عددا من الطرقات 
بلديات  بعدد من  املتواجدة  والوالئية  البلدية  الطرقات  األيام معظم  تشهد هذه 
والية الوادي، وكذا مختلف األرصفة املوجودة على قارعة ووسط هذه الطرق وضعية 

كارثية جراء تكدس الرمال فيها.
ويشتكي الكثيرون من العابرين للطريق الغربي احلزامي، الذي يربط مدينةالوادي 
ببلديات جنوب الوالية، خاصة يف الطرق الفرعية التي تربط أحياء البياضة والرباح 
بالطريق الرئيس، حيث يتفاجأ باملشهد املزري لطرقاتها حيث تغزوها األتربة والرمال، 
وال ينحصر تكدس الرمال يف الطرقات الواقعة خارج التجمعات السكانية فحسب، 
الواقعة يف وسط املدن، و كذلك األرصفة،والفواصل التي  بل تتعداه إلى الطرقات 
تقسم الطرقات املزدوجة،و التي تهدمت واهترأت يف ظل اإلهمال والالمباالة، من 
طرف اجلهات املسؤولة بالوالية التي من املفروض أن تتحكم يف الوضعية وجتد حال 

مناسبا لها.
وحسب العديد من سكان املنطقة، فإن عبروا عن تذمرهم واستيائهم الشديدين 
الرئيسية، ويزداد اإلستياء بني  إليها مختلف الطرقات  التي آلت  املزرية  جراء احلالة 
السائقني الذين باتت الطرقات - حسبهم - عبارة عن مسالك رملية، خصوصا عند 
والرمال،  باألتربة  امتألت  التي  الطرق  هذه  مستوى  على  مركباتهم  مختلف  سير 

فساهمت بذلك يف عرقلة حركة السير بها كما شوهت املنظر العام.
وأضاف سكان املنطقة بأن األتربة املتواجدة على جنبات الطرقات وكذا بحواف 
أنها متراكمة منذ مدد طويلة يف تضاعف خطر اإلصابة  األرصفة، تسببت وبحكم 

بأمراض احلساسية والربو وغيرها من أمراض اجلهاز التنفسي. 
ضرورة  املعنية،  اجلهات  الوادي  والية  سكان  يناشد  املزري  الوضع  هذا  وأمام 
التدخل العاجل قصد وضع حل مناسب ملشكل الطرقات الرئيسية واألرصفة التي 
لم تعد تكاد تظهر، يف أقرب اآلجال املمكنة، ودعوا إلى تعميم الفكرة التي بادر بها 
إقامة األرصفة املتحركة،  السابق من خالل  للوادي  البلدية  رئيس املجلس الشعبي 

ذات القاعدة املفتوحة األسفل لتسمح بتحرك الهواء. 
رشيد شويخ

تمنراست 
د سكان حي »صورو«  كارثة بيئية تهدِّ

يناشد سكان حي صورو السلطات 
البناء  مواد  بقايا  إزالة  من  احمللية 
بعدما  الصحي  الصرف  ومستخرجات 
خلق  يف  مسبببة  الواد  يف  تراكمت 
املشاكل منها تشويه منظر  العديد من 
الواد وإنبعاث بعض الروائح الكريهة.

األولى  بالدرجة  تذمرهم  أثار  وما 
تراكهما،  عن  املترتبة  النتائج  هي 
والتي تسببت يف انسداد الواد من جهة 
مما أدى بالركام إلى تغيير مسار الوادي 
وانحرافه الى االطراف وهو ماسيساهم 
يف اكتساح املياه لالحياء الواقعة على 
األمطار  هطول  حالة  يف  الواد  ضفاف 

وجريان هذا األخير
إلى  السياق  ذات  يف  مشيرين   ،
هي  التي  والردوم  النفايات  خطورة 
البناء  مواد  ومخلفات  بقايا  عن  عبارة 
حقيقيا  خطرا  بذلك  مشكلة  الضارة 
القاطنني باحلي السالف  على السكان 

وعلى  احمللية  الهيئة  محملني  الذكر، 
رأسها املسؤول األول عن ذات البلدية 
بحيهم،  حلق  الذي  الوضع  مسؤولية 
تقدموا  أنهم  السياق  مشيرين يف ذات 
احمللية  السلطات  إلى  شكاوي  بعدة 
تنادي  الردوم لكن ال حياة ملن  إلزالة 
- يقول بعضهم - وأنهم لم يتلقوا ردا 
خاصة  املسؤولني  طرف  من  إيجابيا 
املرات  من  كثير  يف  ناشدوها  وأنهم 
املقاولني  هؤالء  مع  معاناتهم  إنهاء 
للتفريغ  كمكان  الواد  اتخذوا  الذين 

العمومي.
السيد  يضيف  أخرى  جهة  من 
حي  جمعية  رئيس  نائب  محمد 
طلبوا  احلي  أهالي  أن  الشرقي  صورو 
غلق  البلدية  مصالح  من  وتكرار  مرار 
الشاحنات  منه  تدخل  الذي  املنفذ 
للتفريغ لكنها لم تستجيب حلد الساعة 
وأضاف أن ما يزيد الطني بلة هو أثناء 

واألتربة  الواد  وجريان  األمطار  هطول 
تنبعث روائح كريهة، مبدين تخوفهم 
املتنقلة  انتشاراألمراض  إمكانية  من 
سئموها  التي  الكريهة  الروائح  بفعل 
احلي  منظر  تشويه  عن  ناهيك   -
الذي يتخذه السكان كمكان للجلوس 
الصيف  موسم  يف  مساء  والترويح 

املعروف بإرتفاع درجة حرارته. 
يتكبدها  التي  املعاناة  مع  وباملوازاة 
نداءاتها  رفع  هؤالء  يجدد  السكان، 
بالذكر  وخصوا  احمللية  السلطات  إلى 
بجدية  األمر  ألخذ  البلدية  رئيس 
إلزالة الردوم والنفايات املتجمعة وإنهاء 
املتواصل  التفريغ  ظل  يف  معاناتهم 
للبقايا آملني بذلك أن جتد انشغاالتهم 
منتظرين  املسؤولني،  من  صاغية  آذانا 
الواد  لهذا  االعتبار  إلعادة  إيجابيا  ردا 

واحلي يف أقرب اآلجال.
كرزيكة أحمد
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رشيد شويخ

الشرط  فإن  املديرية  ذات  وحسب 
الدفع  أجهزة  على  للحصول  األساسي 
اآللي هو أن ميتلك املتعامل اإلقتصادي 
اجلزائر،  بريد  يف  جتاري  بريديا  حسابا 
باملجان،  لهؤالء  اجلهاز  سيمنح  فيما 
وهذا قصد استعماله من طرف الزبائن 
احملالت  يقصدون  الذين  واملواطنني 
القتناء  والصيدليات  الكبرى  التجارية 
ملكاتب  يتوجهوا  أن  دون  أغراضهم 
يخلفه  وما  أموالهم  وسحب  البريد 
ذلك من اكتظاظ،  يجعل من انتقال 
مبا  السهولة  من  املواطنني  بني  العدوى 
كان. وكشفت ذات املصادر أنه مت توفير 
أولى،   كدفعة  اآللي  للدفع  جهازا   43
اضافية،  حصص  اقتناء  يتم  أن  على 
اإلقتصادين  املتعاملني  لطلبات  وفقا 
الذين تشملهم العملية  بعد استكمال 
مع  الضرورية،  اإلدارية  اإلجراءات 
الغذائية  املواد  لتجار  األولوية  منح 

واللحوم  والفواكه  اخلضر  ومحالت 
الصيدالنية،  الصيدالنية وشبه  واملواد 
املتعلقة  أن مجانية كل اخلدمات  كما 
املدة  هذه  خالل  تتم  األجهزة،  بهذه 
بالشبكة  واالتصال  االشتراك  من 
كيفية  يف  التكوين  وكذا  املعلوماتية، 
النقود  تداول  عند  والصيانة  األعمال 
واألوراق النقدية، باإلضافة إلى متكني 
والبنكية  الذهبية  البطاقات  أصحاب 
من اقتناء أغراضهم إلكترونًيا عن طريق 
من  التي  اإللكتروني،  الدفع  أجهزة 

شأنها أيًضا، متكني أصحاب البطاقات 
اجلزائر،   بريد  تخص  التي  الذهبية 
ما  البطاقات  أي  سيب  بطاقات  وكذا 
مخاطر  من  التقليل  من  البنوك،  بني 
إلى  والتنقل  النقدية  السيولة  تداول 
هذا  األموال.  لسحب  البريد  مكاتب 
لوالية  اجلزائر  بريد  مديرية  ودعت 
االقتصاديني  املتعاملني  كل  الوادي 
هذه  احلصول على  منها قصد  للتقرب 

اآلالت. 

في إطاِر اإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا 

توفيُر 43 جهاَز َدفٍع آلّي للتُّجاِر 
يادَلة بالوادي والصَّ

وفرت المديرية الوالئية لبريد الجزائر بالوادي  43 جهاز  دفٍع آلي، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من وباء فيروس 
كورونا المستجد »كوفيد  19«،  ستمنح لطالبيها من تجار وصيادلة، باإلضافة إلى مرافق أخرى ستستفيُد من هذه األجهزة.

»سعداوي  مستشفى  استفاد 
املختار« مبدينة عني وسارة ) 100 كلم 
شمال اجللفة( من معدات طبية وقائية 
ضمن  الصحي  للتعقيم  ذكي  ونفق 
وجمعية  حملسنني  تضامنية  مبادرة 

خيرية.
املدينة  بهذه  احملسنني  أحد  تبرع  و 
كمامات  يف  متمثلة  طبية  مبعدات 
وقائية وأقنعة بالستيكية للوجه موجهة 
شبه  وسلك  كذا  لألطباء  باألساس 
األولى  الصفوف  يف  هم  الذين  الطبي 

ملكافحة الوباء العاملي.
ألبسة  املستشفى  إدارة  وتسلمت 
وكذا  »مكثفة«  تعقيم  ومحاليل  واقية 
لفائدة  األحذية  مع  وقائية  ألبسة 
عمال النظافة حيث مت يف هذا اجلانب 
القمامة  بحاويات  املستشفى  تزويد 
ثمنه  الذي  األمر  وهو  البالستيكية 

الذين  وأعيانها  املدينة  هذه  سكان 
العملية  تنفيذ  من  جانبا  حضروا 

التضامنية.
املعدات  بهذه  املتبرع  لوأج  وأكد 
سبق  بأنه  الوقائية  الطبية  والوسائل 
وأن قام بحر األسبوع الفارط - جتسيدا 
بتسليم  العملية-  من  أولى  ملرحلة 
مديرية الصحة بالوالية معدات وقائية 
مسؤوليها  بحضور  دج  مليون   5 بقيمة 

ووالي اجللفة محمد بن عمر.
التضامنية  العملية  هذه  وتأتي 
الوقت  هذا  يف  الدولة  مع  للوقوف 
الداء وكذا يف »ظل  العصيب ملكافحة 
لوالدي  التضامني  العمل  مواصلة 
الذي لوكان حيا ملا تأخر عن مثل هذه 

املبادرات اخليرية فهو سباق لذلك«.
قيام  مع  املبادرة  هذه  وتزامنت 
اخليرية  اجلنائز«  »خدام  جمعية 

ذكي  نفق  بوضع  وسارة  عني  مبدينة 
للتعقيم الصحي أمام املبنى املخصص 
واملشكوك  املرضية  احلاالت  الستقبال 
 19 كوفيد-  بفيروس  بإصابتها  فيها 
الطبي  السلك  ثمنه  الذي  األمر  وهو 
وباء  لعالج  املخصصة  للمصلحة 

كورونا.
الهبة  هذه  لصاحب  سبق  وقد 
اجلمعيات  من  عدد  وكذا  التضامنية 
كبرى  تعقيم  عمليات  بتنفيذ  اخليرية 
ترجمت  وسارة  عني  مدينة  بشوارع 
يتحلى  الذي  اجلماعي  واحلس  الوعي 
عن  عبر  كما  احملن  وقت  اجلزائري  به 
مواطني  من  وأج  حاورتهم  ممن  ذلك 
حيث  من  بالوالية  الثانية  املدينة  هذه 

تعداد السكان.

تبرع املكتب والية الوادي للصيادلة 
وعدد  صناعي  تنفس  بجهاز  اخلواص 
التي  األخرى،  الطبية  املعدات  من 
اإلصابة  حاالت  عالج  يف  تستعمل 
لصالح  املستجد،  كورونا  بفيروس 
بن  العمومية  االستشفائية  املؤسسة 

عمر اجليالني مبدينة الوادي. 
الصيادلة  نقابة  أوضحت  و 
يف  يدخل  به  قامت  ما  أن  بالوادي، 
إطار مجهودان القطاع الصحي يف والية 
كوونا،  جائحة  مواجهة  يف  الوادي 
الصناعي  التنفس  جهاز  اقتناء  مت  اذ 
ليدعم العدد املوجود يف املرفق الصحي 

املركزي مبدينة الوادي،  كما مت تدعيم 
صيادلة املرفق الصحي املذكور،  بحصة 
من دواء كلوروكني ودواء اندوميتاسني 
وفيتامني ودواء باراسيتامول،  وكشفت 
بعمليات  قامت  أنها  الهيئة  ذات 
مستشفى  تخص  أخرى  تضامنية 
مستلزمات  اقتناء  مت  وجامعة،  املغير 
طبية للوقاية من هذا الوباء لفائدة مركز 

مكافحة السرطان بالوالية. 
جمعيات  تقوم  ذاته،  السياق  ويف 
وميسورون بدعم مستشفيات وعيادات 
من  بالكثير  بالوالية،  الصحة  قطاع 
مثل  والوقائية  الطبية  املستلزمات 

وكذا  والقفازات  واأللبسة  الكمامات 
تبرعات  من  والنظافة،  التطهير  مواد 
إلى  تهدف  اخلير،  أهل  ومساهمات 
تقدمي الدعم املعنوي للعاملني يف السلك 
الصفوف  يتصدرون  باعتبارهم  الطبي، 
الفيروس،  هذا  مواجهة  يف  األولى 
واحلذر  احليطة  أخذ  عليهم  ويستلزم 
الضرورية. الوقائية  االحترازات  واتباع 
موقع  وبحسب  الوادي  والية  أن  يذكر 
حالة   31 فيها  تسجل  الصحة  وزارة 
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا املستجد، 

بينها 7 حاالت وفاة حلد اآلن.
رشيد شويخ

الوادي
صيادلة تبرعوا بجهاز تنفس اصطناعي ومعدات صحية أخرى

الجلفة 
دعم مستشفى عين وسارة بمعدات طبية وممر تعقيم

انتحار كهل شنقا بحاسي خليفة
الكائن مبدينة  بيته  أقدم كهل ستيني على االنتحار، شنفا وذلك يف 
الوطن  الوادي.  ونقلت مصادر محلية ألخبار  حاسي خليفة شرق والية 
أن الهالك أقدم على االنتحار شنقا يف مطبخ منزله الكائن بحي احلرائزة، 
تاركا وراءه امرأتني وتسعة أطفال أكبرهم ال يتجاوز السبعة عشر من العمر،  
التي  زوجتني  إحدى  طرف  من  هامدة  املنتحر  جثة  اكتشاف  مت  حيث 
صاحت طالبة جندة اجليران الذين تنقلوا يف احلني إلى بيت الضحية ليتم 
مباشرة احلماية الذين نقلوا اجلثة ملصلحة حفظ اجلثث مبستشفى الوادي،  
فيما فتحت الضبطية القضائية للدرك الوطني بحاسي خليفة حتقيقا حول 

ظروف وأسباب االنتحار الذي هز املدينة.
رشيد شويخ

األغواط
عقُد ملتقى حول نوازل وباء فيروس 

كورونا  المستجد
نظم مركز البحث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة ملتقى وطنيا عن طريق 
تقنية التحاضر عن بعد، موسوم ب » سؤاالت األوبئة يف املاضي واحلاضر 
واملستقبل »، يعتبر األول من نوعه يف اجلزائر،وهذا استجابة للظرف الذي 
فيروس  وباء  تفشي  جمعاء،جراء  واإلنسانية  اإلسالمية،  األمة  تشهده 
واقتصادية  فقهية  نوازل وقضايا  أفرزه من  ما  و  املستجد،   19 كرونا كوفيد 
القضايا  هذه  ملعاجلة  االجتهاد  الباحثني  على  تفرض  ونفسية  واجتماعية 
انطالقا،  استنادا إلى فهم عملي للنص الديني،  وتناول عقالني عميق 
لفهم الواقع واألزمات الطارئة كما أشار إلى ذلك الدكتور زاد اخلير املبروك 
يف كلمته االفتتاحية. برنامج امللتقى كان عبارة عن مداخالت قّيمة لنخبة 
من األساتذة املتخصصني،منها مداخلة عن النوازل املالية زمن هذه اجلائحة 
قّسمها  حيث  قسنطينة،   جامعة  من  جّدي  القادر  عبد  البروفيسور  فيها 
وتتطلب  نوازل خاصة وعامة ودولية  أنواع:  إلى ثالثة  من حيث طبيعتها 
مواجهتا،  تعجيل الزكاة بني األفراد وتخفيض اإليجارات والديون) كنوازل 
فردية(، ومنع االحتكار وتصدير بعض السلع، ومسألة اإلعفاء من الضرائب 
أو تأخيرها،  والقروض البنكية) كنوازل عامة للدولة(، أّما النوازل الدولية 
فذكر كمثال التلف الذي أصاب التعاون الدولي، وعدم الشفافية يف إعطاء 
البروفيسور  وختم   ،.. البيع.  على  والبيع  الشراء  على  والشراء  التقارير، 
جّدي مداخلته بخالصة أكد فيها أّن الفقه االسالمي يف النوازل يّتسع إلى 

املسائل اخلاصة والعامة والدولية...
وفصل الدكتور طاهيري بلخير من جامعة وهران يف الظاهرة احلضارية 
أو  العبادة  مسائل  يف  سواء  للمستجدات  مواكبته  يف  اإلسالمي  للفقه 
يف  واملقاصدية  واألصولية  الفقهية  القواعد  أن  بني  حيث  املعامالت،  
العلماء  على  بها  اهلل  أنعم  نعمة  أكبر  وهي  كاللنوازل  استوفت  االسالم 
وعلى األمة االسالمية. وتناول ا لدكتور بقشيش علي من جامعة االغواط 
يف مداخلتة التداعيات السياسية واالقتصادية ألزمة كورونا على السياسات 

الوطنية والنظام العاملي، يف مقارنة له بني الوضعنب قبل وبعد االزمة
وتطّرق الدكتور مسعود بودربالة من جامعة قسنطينة إلى موقف املجتمع 
الشعبية  الثقافة  تفرزه  وما  انثروبولوجي،  بتفسير  واملرض  الصحة  من 
واألعراف والتقاليد من سلوكيات جتاه هذه األزمة، كما عالج الدكتور بيران 
بن شاعة من جامعة االغواط االشاعات على مواقع التواصل االجتماعي 
اجتماعية  كظاهرة  معها  التعامل  ميكن  وكيف  األزمة  هذه  ظل  وآثارها يف 
جديرة بالدراسات، ويف نفس السياق االجتماعي تطّرق الدكتور بومدين 
بوداود إلى موضوع تأثير مقاومة اإلقناع لدى املستهلك اجلزائري على فعالية 
مستدال   19 كوفيد  جائحة  ظل  الوقائية يف  االجتماعية  التوعية  حمالت 
بتجربة حملة الوقاية املنظمة بالهواتف الذكية من طرف اجلمعية اجلزائرية 
حلماية املستهلك وإرشاده. أما الدكتور أحمد بن الصغير وهو أستاذ باحث 
توجيهات علماء اجلزائر يف  قّيمة حول  املدير فقدم مداخلة  ونائب  باملركز 
األوبئة ) مناذج من مؤلفات عبر التاريخ( وختم األستاذ جالل الدين معيوف 
من جامعة غرداية امللتقى مبداخلة حول األوبئة يف التاريخ االسالمي حلل 

فيها تطور اجلاهزية لتجاوز األزمات.
نورين عبدالقادر

حكم بالسجن على معتٍد على والده 
بثالث  سنة   23 العمر  من  يبلغ  شاب  األغواط  محكمة  أدانت 
سنوات سجن نافذة مع اإليداع وغرامات مالية يف قضيتني تتعلق األولى 
على  بتهمة التعدي  البيع،والثانية  قصد  العقلية  املؤثرات  بتهمة حيازة 
قصر  دائرة  القضائية ألمن  الشرطة  من طرف  توقيفه  مت  املتهم  األصول.، 
احليران بعد شكوى تقدم بها والده تفيد بتعرضه للسب والتهديد من ولده،  
مع قيامه بحيازة وبيع املؤثرات العقلية،مقدما كمية من األقراص املهلوسة 

)14قرص( كدليل عن تصريحاته.
نورين عبدالقادر
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في ظل األنباء التي تشيُع خبر عودته إلى برشلونة 

 نادي سان جيرمان يغري نيمار براتب خيالي

القسم الرياضي

وذكرت صحيفة »سبورت« اإلسبانية أن 
باريس يحاول االحتفاظ بنيمار، حيث أعد 
مواطنه ليوناردو املدير الرياضي لسان جيرمان 
فترة  ألطول  للبقاء  لالعب،  جديًدا  عقًدا 

ممكنة بالفريق.
ينص  يسمح  اجلديد  العقد  أن  وأضافت 
 2025 عام  حتى  بباريس  نيمار  بقاء  على 
املقبل، مشيرة إلى أن الالعب من املتوقع أن 
يحصل على 38 مليون أورو كراتب سنوي، 

يف املوسم الواحد.
جيرمان  سان  باريس  أن  إلى  وأشارت 
يف  الالعب  مكافآت  لزيادة  استعداد  على 
التي  الشائعات  وإبعاد  به  محاولة لالحتفاظ 

تربطه باالنتقال لبرشلونة.

عمر  يف  نيمار  كون  رغم  بأنه  وختمت 
الـ28 عاًما، وعلى الرغم من التأثير الرياضي 
واإلعالمي لزميله بالفريق كيليان مبابي، إال 

أن البرازيلي يعد الالعب األول بالفريق. 
نيمار قد عبر سابقا عن رغبته يف  وكان 

برشلونة،  إلى  والعودة  باريس  عن  الرحيل 
الفريق  صفوف  يف  الالعب  يبقى  أن  قبل 
تزال  ال  ذلك،  رغم  أنه  إال  الباريسي، 
الصحف تربطه باالنتقال للبارسا يف الصيف 

املقبل.

كورونا يدفع رونالدو للتراجع عن قراره
أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو 

رونالدو جنم وهداف يوفنتوس، قد يعيد مراجعة 
حساباته بشأن قرار اتخذه مؤخرا.

وأشارت أنباء سابقة ألن الدون ال يرغب 
يف العودة إلى إيطاليا قبل صدور قرار رسمي 

بشأن مصير املوسم احلالي.
ووفًقا لصحيفة »توتوسبورت« اإليطالية، 
إلى  والعودة  التراجع  يف  يفكر  رونالدو  فإن 

إيطاليا، خاصة بعد اكتشاف حاالت مصابة 
بفيروس كورونا املستجد يف ماديرا.

وأضافت أن احلاالت التي اكتشفت جاءت على 
ُبعد 20 كم فقط من مكان وجود رونالدو حالًيا مع عائلته، وهو ما دفعه 
للتفكير مجددا.وأشارت إلى أن كريستيانو قبل أيام قليلة كان يشعر بأمان 
للتدرب  أيًضا  الفرصة  منحته  والتي  )ماديرا(،  األصلية  جزيرته  كبير يف 
على العشب مبلعب ناسيونال ماديرا، إال أنه مع عدم شعوره باألمان حالًيا 
أن ُتصدر إجراءات مشددة يف  املتوقع  وأنه من  لتورينو، خاصة  يعود  فقد 
البرتغال يف األيام املقبلة. وكان الدون قد سافر إلى البرتغال يف 9 مارس 
املاضي، عقب خوضه آخر مباراة بالدوري اإليطالي ضد إنتر ميالن يف 8 

مارس.

فيدال في طريقه إلى إنتر ميالن 
ليفركوزن  باير  العب  فاتي،  ريكاردو  كشف 
وسط  جنم  فيدال،  أرتورو  وزميل  السابق، 
املقبلة.  التشيلي  الالعب  وجهة  برشلونة، 
وسبق أن لعب فاتي بجانب فيدال، خالل 
فترة الثنائي يف فريق باير ليفركوزن األملاني.
أبرزتها  تصريحات  يف  ريكاردو  وقال 
»إذا  اإلسبانية:  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة 
غادر فيدال برشلونة يف املستقبل، أعتقد أنه 
سيذهب للعب مع اإلنتر«. وأضاف »السبب يف 
ذلك يرجع إلى العالقة الرائعة التي تربطه باملدرب 

أنطونيو كونتي«.
وحاول إنتر ميالن التعاقد مع فيدال يف الفترة املاضية، يف ظل رغبة 
قيادة  أرتورو حتت  لعب  بعدما  التشيلي،  مع  مجدًدا  لم شمله  كونتي يف 

كونتي يف يوفنتوس.
تبادلية،  عملية  يف  يدخل  قد  فيدال  أن  إلى  صحفية  تقارير  وتشير 
ينتقل مبقتضاها لإلنتر، مقابل انتقال الوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري 

إلى برشلونة.

مانشستر يونايتد يستسلم في 
صفقة ماديسون 

ضم  على  قدرته  عدم  يتقبل  يونايتد  مانشستر  بدأ 
فترة االنتقاالت  التعاقدية خالل  أهدافه  أهم  واحد من 

الصيفية، وفقا ملا ذكرته تقارير صحفية إجنليزية.
وسط  جنم  يتطلع الستقدام  يونايتد  مانشستر   وكان 
ليستر سيتي واملنتخب اإلجنليزي جيمس ماديسون، بيد 
أن األخير يقترب من توقيع عقد جديد مع فريقه مدته 
5 أعوام، وينص على تقاضيه 100 ألف جنيه إسترليني 

أسبوعيا، حسبما ذكرته صحيفة »ذا صن«.
 ويف تصريحات أدلى بها ماديسون لقناة ليستر سيتي 
الفريق  بجمهور  ارتباطه  الالعب  أوضح  التلفزيونية، 
سنتني  قضيت  األثاث،  من  جزء  وأني  »أشهر  قائال: 
بيتي  وكأن  أشعر  فيهما،  ثانية  كل  وأحببت  رائعتني 

بليستر«.
مدرب  لدينا  واجلمهور،  الشبان  »أحب   وتابع: 
عظيم، لذلك أنا سعيد جدا، من احملبط أن يتوقف هذا 
قوي،  موقع  نؤدي بشكل جيد ويف  كنا  عندما  املوسم، 
أن  جنوني  أمر  توقعته،  مما  أفضل  بشكل  األمور  مرت 
أفكر يف ذلك قبل 3 أو 4 أعوام عندما لعبت على سبيل 
اإلعارة مع أبردين قادما من نورويتش«. وأضاف: »اآلن 
أردت  لطاملا  أمر  وهو  أسبوع،  كل  البرمييرليغ  يف  ألعب 
فعله، أوقات كهذه جتعلك تنظر لألمر وأنا فخور بنفسي 

ألنني وصلت إلى هذا املستوى«.
املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  منافسات  توقف   وقبل 
بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد، كان ليستر سيتي 
من  ليقترب  الترتيب،  سلم  على  الثالث  املركز  يحتل 

التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

كريسبو ُيحرض الوتارو على 
رفض برشلونة

حرص األرجنتيني هيرنان كريسبو جنم إنتر ميالن السابق، 
على نصيحة مواطنه الوتارو مارتينيز، بالبقاء يف صفوف 

النيراتزوري ملدة 3 مواسم مقبلة على األقل.
وارتبط الوتارو مارتينيز بالعديد من األندية األوروبية يف 

الفترة األخيرة أبرزها برشلونة الذي يسعى لضمه من أجل خالفة 
لويس سواريز. وقال كريسبو يف تصريحات لصحيفة الغازيتا ديللو 

سبورت »أخبر الوتارو بأن يجب عليه البقاء يف إنتر ميالن بدون 
شك«. وأضاف »ملاذا؟ لقد قدم أداء جيًدا مع راسينغ، ثم انضم 
إلنتر واستبدل مباورو إيكاردي يف موسمه األول، ثم متت ترقيته 

ليصبح العًبا أساسًيا يف عامه الثاني«. وتابع »هذا هو موسمه 
األول كالعب أساسي مع إنتر ميالن، الوقت ليس كافًيا حلسم 

قرار ُيغير حياته بالذهاب إلى برشلونة«. وأمت »الوتارو بحاجة إلى 
3 سنوات كي يكمل تطوره، ثم يكون بإمكانه التفكير يف الرحيل 

عن إنتر ميالن«.

بوروسيا دورتموند مستعد 
للتخلي عن سانشو 

توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق بشأن معظم تفاصيل صفقة 
ضم غادون سانشو جنم بوروسيا دورمتوند خالل امليركاتو الصيفي 

املقبل. وذكرت صحيفة »ذا صن« أن مانشستر يونايتد يعتقد بأنه 
ضمن احلصول على خدمات سانشو، بعد االتفاق معه على كافة 

التفاصيل، حيث لم يتبق سوى توقيع العقد بينهما.
وأوضحت أن األشهر املاضية شهدت مفاوضات سرية بشأن 
طول مدة العقد وقيمة الراتب واملكافآت والشرط اجلزائي الكبير 

املنتظر وضعه يف عقد سانشو. ويحتاج مانشستر يونايتد للتفاوض 
النهائي مع بوروسيا دورمتوند على قيمة الصفقة، والتي ينتظر 

أن تصبح رقما قياسيا جديدا ألندية إجنلترا. وأضاف التقرير أن 
بوروسيا دورمتوند يرغب يف احلصول على أكثر من 89 مليون جنيه 

إسترليني، للسماح برحيل سانشو.

توقعات بانطالق الدوري 
الصيني في جوان القادم

قال هوانغ شينغهوا الرئيس التنفيذي جلواجنتشو آر آند إف، إن 
الدوري الصيني املمتاز يستعد لالنطالق يف نهاية جوان أو مطلع 

جويلية دون إجراء اختصار يف املسابقة. وأعلنت الصني، التي 
ظهر فيها فيروس كورونا املستجد قرب نهاية العام املاضي، إصابة 

أكثر من 82 ألف شخص ووفاة 4632 آخرين. ونقلت وكالة 
أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( عن هوانغ قوله »بناء على تقييم 

املوقف احلالي، فإن املوسم اجلديد سيبدأ يف نهاية جوان أو مطلع 
جويلية«. ولم يعلن االحتاد الصيني لكرة القدم بعد، عن موعد 
النطالق املسابقة يف ظل وجود قيود على سفر األجانب حملاولة 

احتواء انتشار الفيروس. وأصبح مروان فياليني العب مانشستر 
يونايتد السابق، أول العب من الدوري الصيني يصاب بفيروس 
كورونا بعد وصوله إلى الصني الشهر املاضي، واضطر إلى البقاء 

ملدة 14 يوما يف احلجر الصحي. وعاد فريق ووهان، الذي سافر إلى 
إسبانيا يف جانفي إلقامة معسكر شتوي، إلى املدينة هذا األسبوع 
بعد الوصول إلى شينتشني الشهر املاضي، حيث قضى فترة احلجر 

الصحي هناك.

ميالن يرفض التفريط في رومانيولي 
كشفت تقارير صحفية، موقف نادي ميالن، من بيع أليسيو 

رومانيولي، قائد الفريق، يف فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وارتبط رومانيولي بالعديد من أندية أوروبا أبرزها تشيلسي، 

برشلونة، أتلتيكو مدريد والتسيو، بينما ميتد عقده مع ميالن 
حتى عام 2022. وذكرت صحيفة »ذا صن« البريطانية، أن 

تشيلسي يرغب يف التعاقد مع رومانيولي، منذ فترة طويلة، لتدعيم 
خط دفاع البلوز استعداًدا للموسم املقبل. وأضافت أن مسؤولي 
نادي ميالن على اجلانب اآلخر يجرون مفاوضات مع الالعب 

بشأن متديد العقد، إلى ما بعد عام 2022، للبقاء ضمن صفوف 
الروسونيري لفترة طويلة.

ولفتت إلى أن األيام األخيرة شهدت إجراء ميالن محادثات 
مع مينو رايوال، وكيل أعمال رومانيولي، لالتفاق على متديد 

العقد.
وشارك رومانيولي )25 عاًما( يف جميع مباريات فريقه 

بالكالتشيو، هذا املوسم، سواء حتت قيادة سيتفانو بيولي، أو 
ماركو جيامباولو. كما لعب 181 مباراة بقميص الروسونيري، منذ 

انضمامه من روما يف صيف 2015.

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي 
لتحصين البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم 
الفريق الباريسي، في ظل األنباء التي 

تربطه بالعودة إلى برشلونة.
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أخبار الرياضات

جمال بوالديس

تقرير  األمنية،  اجلهات  هذه  وأعدت 
يف  يدور  وما  للفريق  املالي  التسيير  عن  أسود 
سابق  وقت  يف  الرئيس  تهديد  قبل  كواليسه 
اتهامات  وجه  قد  كان  حيث  باإلنسحاب، 
الشارع  حتريك  إلى  تسعى  ألطراف  عديد 
توفير  تغطية عجزها على  السلطات قصد  ضد 
الديون  معضلة  وفك  للنادي  املالية  اإلعانات 
علمنا  حيث  مشبوهة،  غالبيتها  التي  العالقة 
بأن الوالي السابق سارع شخصيا إلى تشكيل 
جلنة حتقيق عالية املستوى من املفتشية العامة 

التعامالت  جميع  يف  التدقيق  قصد  للمالية، 
املالية واملصاريف، خاصة بعد تسرب معلومات 
يف  للفريق  منحت  عمومية  أموال  تبديد  عن 
وقت سابق، إلى جانب تعاقدات مشبوهة مع 
العبني بأموال طائلة ومصاريف غير مبررة وديون 
أغرقت النادي. جدير بالذكر، أن فريق شببية 
سكيكدة مرشح بقوة لظفر بتأشيرة الصعود إلى 
الصف  يحتل  حيث  احملترفة،  األولى  الرابطة 
فقط  نقطتني  وبفارق  نقطة   40 برصيد  الثاني 
املدية وهذا قبل جوالت عن  أوملبي  الرائد  عن 
ختام املنافسة التي تبقى متوقفة بسبب جائحة 

كورونا. 

استجابة لتقرير أمني  

الوالي ُيوِفد لجنًة ُتحقِّق في 
مصاريِف َشببية سكيكدة  

بورديم يؤكد مغادرته العميد:
 أمتلك عروضا جدية من فريقين فرنسيين

اتهم عبد الرحمن بوردمي، العب مولودية اجلزائر، مدربه السابق برنارد 
كازوني، بتهميشه وجتميده عن طريق استبعاده من التشكيلة، حتى إن 

كان جاهزا والئقا للعب.
وسيغادر بوردمي الذي انضم ملولودية اجلزائر، قادما من شبيبة الساورة 
صيف 2018، فريقه احلالي، كالعب حر يف نهاية املوسم، يف حني حتدثت 

تقارير عن اهتمام عدة أندية فرنسية وعربية باحلصول على خدماته.
وقال بوردمي »مستقبلي ال يزال غامضا، وحلد اآلن لم تفاحتني اإلدارة 
»أمتلك عروضا جدية  وتابع  أزمة كورونا«،  بشأن جتديد عقدي، بسبب 
أفضل  لكني  فرنسيني،  فريقني  من  عرضني  بينها  من  أندية،  عدة  من 
مغادرة  يف  جديا  أفكر  »كنت  وأمت  النهائي«،  قراري  اتخاذ  قبل  التريث 
املولودية خالل الشتاء املاضي، بعد أن عانيت من ظلم املدرب كازوني، 
فقد شعرت دوما برفضه لي، بعد أن حاول بشتى الطرق تهميشي، وعدم 

منحي الفرصة لالستمرار يف اللعب«.

وفاق سطيف 
اإلدارة حريصة على تجديد عقد مدرب الكوكي

أكد فهد حلفاية، املدير العام لنادي وفاق سطيف، أن مجلس اإلدارة 
حريص على جتديد عقد املدرب نبيل الكوكي، وبقية الركائز، حتى يف 

حال انسحابه من تسيير النادي، بنهاية املوسم.
وقال حلفاية »لم أتخذ قراري بعد بشأن البقاء أو الرحيل، فال أحد منا 
يعلم ماذا يخفي له املستقبل، لكنني سأحرص على تكوين فريق متكامل 
حتى يف حال قررت املغادرة بنهاية املوسم«، وأضاف »سأجتمع باملدرب 
اجلديد،  للموسم  الفريق  قائمة  لتحديد  املقبلة،  األيام  الكوكي يف  نبيل 
وختم  بالتدعيم«،  املعنية  واملراكز  ستغادر،  التي  األسماء  على  والوقوف 
نستطيع  ال  كإدارة  ونحن  املدرب،  صالحيات  من  تبقى  الفنية  »األمور 

التدخل يف خياراته، وكل ما علينا هو تنفيذ طلباته«.

في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا
توقعات بتأجيل جديد ألولمبياد طوكيو

قال خبراء طبيون إن دورة ألعاب طوكيو األوملبية الصيفية، ستكون حدثا 
محفوفا باملخاطر، ما يتطلب مرونة من جانب القائمني على تنظيمها يف ظل 
بحلول  للفيروس  لقاح  يتوفر  لم  إن  وخاصة  كورونا  بفيروس  احمليط  الغموض 
موعد احلدث الرياضي الكبير. واتخذت اليابان واللجنة األوملبية الدولية قرارا 
أزمة  استمرار  مع  كامل  لعام  الدورة  بتأجيل  املاضي  الشهر  يف  مسبوق  غير 
العالم  مليون شخص حول  الذي أصاب نحو 2.3  العدوى  الفيروس سريع 
تساؤالت  تطرح  لكن  اآلن.  حتى  ألفا   150 عن  يزيد  ما  وفاة  يف  وتسبب 
أكثر  تشير  بينما  اآلن،  من  شهرا   15 بعد  الدورة  تنظيم  إمكانية  مدى  عن 

التقديرات تفاؤال إلى أنه ال يتوقع ظهور لقاح للفيروس قبل أقل من عام.
املتحدة  الواليات  يف  إميوري  جامعة  يف  األوبئة  خبير  بيني  زاك  وقال 
الرياضية يف مالعب مليئة باجلمهور،  »عندما نتحدث عن عودة األحداث 
فإنني أعتقد أنه يتعني علينا االنتظار حتى ظهور لقاح لكي يتسنى لنا القيام 
بذلك«. ومن املقرر إقامة الدورة الصيفية املؤجلة يف العاصمة اليابانية ما بني 
23 جويلية والثامن من أوت العام املقبل، لكن املنظمني يتوقعون تغييرات 
قليلة يف اخلطة األصلية للحدث مبا يف ذلك حضور جماهير متحمسة. لكن 
بيني املتخصص يف جوانب الصحة الرياضية قال لرويترز إن هذا االفتراض 
رمبا يكون مفرطا يف التفاؤل. وأضاف اخلبير »كل شخص تضيفه ألي جتمع 
يحمل معه مخاطر إضافية، ولذا فعند وجود 50 ألف أو 60 ألف أو 100 ألف 
)مشجع(.. فهذا يكون مبثابة مخاطر هائلة ال يتعني اإلقدام عليها دون وجود 
لقاح«. ويتوقع بيني ظهور اللقاح بعد عام أو عام ونصف من بداية التفشي، 
أي يف أواخر 2021. وأردف اخلبير أن األلعاب كانت حدثا »محفوفا باملخاطر« 
بسبب التهديد الذي متثله جماهير الزوار القادمني من مناطق بها الكثير من 
حاالت العدوى وبعد ذلك املخاطر املتمثلة يف عودتهم إلى بلدانهم إذ ميكن أن 
يكونوا حاملني للعدوى أيضا«. ورغم أن جيسون كيندراتشوك خبير األمراض 
املعدية يف جامعة مانيتوبا الكندية يشعر بتفاؤل أكبر بظهور اللقاح يف غضون 
عام إال أنه حتدث عن تأجيل جديد محتمل للدورة قائال إن تطعيم اجلمهور 
يحتاج وقتا. وأضاف كيندراتشوك الذي سبق له العمل خالل تفشي إيبوال 
وسارس »ال ينبغي تطعيم الناس مباشرة مع موعد انطالق الدورة األوملبية، 
بل يتعني القيام بذلك قبل بعض الوقت حتى تتطور لدى هؤالء الناس املناعة 
يف  األجانب  املراسلني  نادي  مع  فيديو  دائرة  عبر  لقاء  ويف  حتميهم«.  التي 
باملوعد  متفائل  غير  إنه  الفيروسات  خبير  إيواتا  كينتارو  الدكتور  قال  اليابان 
إقامة  املمكن  من  سيكون  أنه  أعتقد  »ال  مضيفا  األوملبية  لأللعاب  اجلديد 
إيواتا األستاذ  العام املقبل.. إذا أقيمت أصال.« وأردف  الدورة األوملبية يف 
اليابان من السيطرة على املرض بحلول الصيف  بجامعة كوبي »رمبا تتمكن 
املقبل وأمتنى أن ننجح يف ذلك لكني ال أتوقع حدوث الشيء نفسه يف كل 

مكان حول العالم«.

علمت »أخبار الوطن«، من مصادرها المطلعة، أن والي والية سكيكدة، أمر مصالح المفتشية العامة للمالية الشروع في إجراء 
تحقيق موسع ودقيق في طريقة تسيير أموال فريق شببية سكيكدة الناشط في الرابطة الثانية المحترفة، وهذا استجابتا الى 
تقرير امني شكك في جميع التعامالت المالية لرئيس المستقيل قيطاري جمال، الذي يتهمه التقرير بأنه تسبب في تبديد 

أموال الفريق في االحتفاالت وصرفها على العبين بمبالغ مالية خيالية.

القدم  كرة  العبي  نقابة  رئيس  طالب 
املتوقف حاليًا بسبب  املوسم  بإلغاء  فرنسا  يف 
العامة  الصحة  ألن  املستجد،  كورونا  فيروس 
ما  بحسب  اقتصادية  اعتبارات  أي  من  أهم 

كتب اإلثنني يف صحيفة »لوموند«.
الذي يتشارك  ودعا سيلفان كاستندوش 
منصب رئيس نقابة الالعبني »أو أن أف بي« 
على  التركيز  إلى  مقاله  يف  بات،  فيليب  مع 
التحضير للموسم املقبل عوضًا عن استئناف 
بدءًا  جنمع،  »دعونا  موضحًا  احلالي،  املوسم 
من اليوم، الشروط الالزمة ملوسم مقبل ناجح 

ومثالي يف لعبة كرة القدم التي نحبها كثيرًا. 
لنتقبل فكرة شكل من أشكال التدمير اخلالق 

)إلغاء املوسم( الناجم عن هذه األزمة«.
ملواهبنا  السماح  أجل  »من  أنه  ورأى 
أكثر  لي  يبدو  التألق،  يف  باالستمرار 
نحتكم  أن  فطنة  وأكثر  عدالة  وأكثر  عقالنية 
غدًا  نتمكن  حتى  العقل،  اختيار  إلى  اليوم 
إلى  استنادًا  ذلك  فعل  من  املستقبل(  )يف 
استيفاء  بأن  كاستندوش  ويشكك  القلب«. 
حلماية  اجلسدي  واألمن  الصحة  شروط 
تأمل  وقت  يف  مكتماًل،  ليس  الالعبني 

منافسات  باستئناف  الفرنسي  الدوري  رابطة 
الدرجتني األولى والثانية والتمكن من إنهاء 

املوسم بحلول أواخر جويلية.
للطوارىء  تكون  »أال  على  وشدد 
الصحة  حساب  على  األسبقية  االقتصادية 
العامة«، مضيفًا »دعونا نتخلى عن استئناف 
البطولة يف هذه الظروف »، معتبرًا بأن املضي 
»متسرعًا  قرارًا  الكروي سيكون  باملوسم  قدمًا 
يف  ماليًا  مأزقًا  األندية  وتواجه  وخطيرًا«. 
النقل  حقوق  عائدات  من  جزء  توقف  ظل 

التلفزيوني.

رئيس نقابة الالعبين الفرنسيين يطالب بإلغاء الموسم الرياضي

مهاجم  بوجناح  بغداد  اجلزائري  نفى 
صفوف  عن  الرحيل  اعتزامه  السد، 
بعد  املقبل،  املوسم  يف  القطري  الفريق 

تلقيه العديد من العروض اخلارجية.
بالبقاء  متمسك  إنه  بوجناح  وقال 
مفتوح  حوار  خالل  وذلك  السد،  مع 
حسابه  عبر  جماهيره  مع  الالعب  أجراه 

الشخصي مبوقع إنستغرام.
من  العديد  يف  بوجناح  وحتدث 
الوسط  يعيشه  وما  والعاملية  احمللية  األمور 

الرياضي حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا 
أبرز  حول  سؤال  على  ورًدا  املستجد. 
قال  جواره،  إلى  باللعب  حظي  العب 
جانب  إلى  باللعب  تشرف  إنه  بوجناح 
النجم اإلسباني تشايف الذي أصبح مدربا 
للسد بعد اعتزاله. وعن الالعب األفضل 
يف الدوري القطري حاليا، علق أنه حسن 
بوعالم  خوخي  اعتبر  كما  الهيدوس، 

أفضل مدافع يف البطولة.
أجاب  التي  األسئلة  أبرز  من  وكان 

االنتقال  إمكانية  مدى  هو  بوجناح  عليها 
للهالل السعودي إذا قدم له عرضا، حيث 
متسكه  إلى  إشارة  يف  »سداوي«  إنه  قال 

بالبقاء يف السد.
وعن رأيه يف الثنائي العربي األفضل 
واملصري  محرز  رياض  اجلزائري  عاملًيا، 
من  األفضل  هو  ومن  صالح،  محمد 
إن  بدبلوماسية  بوجناح  قال  بينهما، 
األفضل بالنسبة له سرعة صالح ومهارة 

رياض.

بونجاح ينفي رحيله عن الّسد القطري

القدم،  لكرة  اجلزائري  االحتاد  أكد 
اقتراب نهاية األشغال داخل ملعب وهران 
عملية  أن  إلى  مشيرا  اجلديد،  األوملبي 
مراحلها،  آخر  دخلت  األرضية  صيانة 
البحر  ألعاب  الستضافة  جاهًزا  ليكون 

األبيض املتوسط.
أمس،  اول  اجلزائري،  االحتاد  وذكر 
باشرت  امللعب،  بإجناز  املكلفة  املؤسسة  أن 

عملية احلراثة، بعد 39 يوًما من البذر.
وأضاف »عملية تهيئة األرضية تشهد 

تقدًما كبيرا، بعد تكاثر اجلذع من الشتالت 
للخطوط،  كثافة  سيضمن  ما  األولية، 
وتوصيال جيدا«. وتستضيف مدينة وهران 
الفترة  يف  املتوسط،  األبيض  البحر  ألعاب 

من 25 جوان وحتى 5 جويلية 2022.

ملعب وهران يتزين استعدادا أللعاب البحر المتوسط

هو أّول من منح الجزائر ميدالية ذهبية بعد االستقالل

أسطورة المالكمة عمر عليان المدعو »قدور« في ذّمة اهلل
تويف املالكم الدولي اجلزائري السابق عمر عليان املدعو »قدور«، 
صاحب أول ميدالية ذهبية للجزائر بعد االستقالل، مساء اول أمس 
مبدينة بوفاريك بوالية البليدة، بعد معاناة طويلة مع املرض، حسب ما 

كشف عنه ابنه سفيان عليان.
الفقيد من مواليد 1941 ببلدية خليل ببرج بوعريريج، حيث أحرز 
أول ميدالية ذهبية للجزائر املستقلة وكان ذلك خالل االلعاب االفريقية 

للصداقة التي نظمت سنة 1963 بالعاصمة السينغالية داكار.
اعتزل »عمي قدور« املالكمة يف  بالتتويجات  وبعد مشوار حافل 
سنة 1974 ليتحول بعدها إلى مدرب حيث أشرف على تدريب الفريق 

الوطني للمالكمة ودرب العديد من املالكمني اجلزائريني املعروفنِي.
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الكاتبة شيماء خلفي لـ »أخبار الوطن«:

التقطُت لقَب »الكاتبة« من علبِة 
أحالمي فَعزمُت على َتحقيقِه! 

قالت الكاتبة شيماء خلفي لـ »أخبار الوطن« إنها التقطت لقَب »الكاتبة« من علبة أحالمها، لتعزم بمرور السنوات على 
تحقيقِه، في أول مولود لها »أنين«، وهي الشابة الطامحة لضمِّ العديد من األلقاب والشهادات.  

حاورها: خلضر بن يوسف

أدب  طالبة  سنة،   22 العمر  من  تبلغ  شابة  شيماء  خلفي 
فرنسي، عاشقة لألدب وصديقة حلروف تنسجها من أعماقها ومن 
وحي خيالها، روايتها األولى »أنني« متثل لها توأم األرواح الواقعية يف 
كلمة عميقة تأسر محيطات من املعاني يف باطنها، شرعت يف كتابة 
األسطر األولى رفقة تشجيع صديقتها املقربة، وأنهته بأحداث وفاتها 
فترة قصيرة من فقدانها، معتبرة وجودها بني أحرفها كمواساة  بعد 

لها. 

تِك مع الكتابة وَمن  هل ميكن أن تقربينا إلى بداية قصَّ
عِك عليها؟ شجَّ

صدقا، لقد كنت مولعة بالكتابة منذ صغري، فكنت يف وقت 
اكتب  أيضا  كنت  وأبي،  ألمي  الرسائل  من  العديد  أكتب  فراغي 
التشجيع  وأجد كل  القراءة  تناولناه يف كتاب  بعد كل نص  أشعارا 
من والدتي التي دعمت موهيتي وآمنت بها وأعطت لها قيمة ونفس 

خاص من حنيتها.

هل واجهِت صعوبات يف بداية مشوارك يف الكتابة سواًء 
من األسرة أو املجتمع؟

العكس متاما، لطاملا كانت أسرتي سندا لي إلكمال هذا املشوار 
أنشر  أزال  وال  كنت  أنني  حيث  للمجتمع،  بالنسبة  نفسه  واألمر 
أن  الطبيعي  ومن  حتتضنها،  صاغية  آذان  دوما  تلقى  التي  خربشاتي 

نتلقى البعض من االنتقادات يف بعض األحيان. 

ما الذي جعل الكتابة لديك تتحول من مجرد هواية إلي 
كتاب منشور وبداية ملجال احترايف جديد؟

أن  عزمت  التي  أحالمي  علبة  من  »الكاتبة«  لقب  التقطت  لقد 
مارست  والقراءة، حيث  باملطالعة  ثابتة صقلتها  عبر خطوات  حققها 

الكتابة عن حب وبشغف كبيرين. 

»أنني« اسم الكتاب يتكون من كلمة واحدة، هل جتديَن 
أنه مناسب ملا بداخل الكتاب؟

»أنني« كلمة عميقة تأسر محيطات من املعاني يف باطنها، كما هو 
حال روايتي التي تروي أنني بعض من األشخاص املنحوتة حبرا على 
أراه جد مناسب  الواقعية، لذا  ورق، لكنهم توأم للعديد من األرواح 

كعنوان لروايتي.

كيف ُولدت فكرة رواية »أنني«، حدثينا أكثر عنها!
وحي  من  لي  رويت  بقصة  تأثرت  أن  بعد  املؤلف  كتابة  قررت 
الواقع، واستلهمت أحرفه من حياتي الواقعية أيضا بعد وفاة صديقتي 

املقربة.

كم استغرق كتاب »أنني« من الوقت كي تكتبيه؟

استغرق مني حوالي ستة أشهر، شرعت يف كتابة األسطر األولى 
رفقة تشجيع صديقتي، ثم أنهيته بأحداث وفاتها بعد فترة قصيرة من 

فقدانها، معتبرة وجودها بني أحريف مواساة لي. 

هل تكتبني ألنك تريدين إرسال رسالة من خالل كتاباتك 
أم هي طاقة تخرج منك على شكل كلمات؟

أضنني أقوم باألمرين معا، حاولت أن أغير بعض من االعتقادات 
السلبية التي حتجب عنا ألوان احلياة، كما أنني ألقيت كل طاقتي بني 

طيات الرواية.

هناك شباب يحبون الكتابة، ولكنهم ال يعرفون كيف يخرجون 
أعمالهم إلى النور، ما النصيحة التي تقدمينها لهم؟

بالنسبة ملن سيقرأ »أنني« سيجد نفسه معني باألمر يف اإلهداء 
به  مير  ما  ليتشبث بحلمه رغم كل  الكرمي نصيحة  للقارئ  تركت  لقد 
مولود  باحتضان  يأمل  حالم  لكل  أقول  مؤملة،  أو  جميلة  من حلظات 
أدبي من رحم إبداعه، أن يقاوم وال يستسلم ويكمل عمله ويواصل 

يف البحث عن حلمك وحتما سيجده يف ركن من أركان هذا العالم.

ما هي مشاريعك املستقبلية؟
سأترك  لذا  املستقبل،  نحو  خطوة  خطوت  كلما  تتغير  املشاريع 
ذلك لنفسي إلى حني الوصول للمبتغى، على العموم أطمح أن أضم 
روحي  ترضي  عساها  التي  والشهادات  األلقاب  من  العديد  السمي 

العطشة آماال وأحالما.

كلمة أخيرة للقراء، ماذا تقول شيماء؟
املستقبل  متاهات  يضيع يف  أن ال  هنا  مر من  قارئ  أود من كل 
الذي يقال عنه عسير، ال جتلس مكتوف األيدي، فقط جابه مرادك 

ومتسك واسعى بكل حماس وشعلة أمل لتحقيقه.
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عن عمر ناهز الـ 84 سنة
الفنان محند أرزقي بوزيد يرحل إثر وعكة صحية

سنة،   84 ناهز  عمر  بوزيد،عن  أرزقي  محند  والفنان  املجاهد  تويف 
مواليد  من  صحية.الفقيد  وعكة  اثر  النعجة،  لعني  العسكري  باملستشفى 
النشاط  يف  مبكرا  انخرط  بجاية،  بوالية  فناية  ببلدية  القلعة  بقرية   1936
السياسي الوطني، ثم التحق يف ريعان شبابه بصفوف جيش التحرير الوطني 
الثالثة،  التاريخية  بالوالية  التحريرية  الثورة  األولى الندالع  السنوات  خالل 
التحرير  جبهة  بفيدرالية  التحق  حيث  )فرنسا(  باريس  إلى  سافر  وبعدها 
الوطني بفرنسا وظل ينشط بصفوفها إلى غاية االستقالل سنة 1962. وبعد 
استرجاع السيادة الوطنية، اشتغل محند أرزقي بوزيد يف حقل الثقافة والفن، 
التي  الثقافية  واجلمعيات  النوادي  من  العديد  وإطالق  تأسيس  وراء  وكان 

نشطت فيها وجوه فنية معروفة باجلزائر العاصمة،على غرار بوعالم شاكر والفنان الراحل كمال مسعودي. وكان الفقيد الذي اشتهر 
بأغنية )إيناس إيناس ملعيون الطاوس باالك أتايس( وقد نشر مذكراته الصادرة عن دار رافار بعنوان مذكرات فنان مغني ومجاهد.  

 ق.ث

أنجزه المبدع المتميز قادة حميدي
»غيمة ُحبلى باألمل« فيلم قصير حول 

وباء كورونا 
مدينة  إبن  اجلزائري  املبدع  قام 
غريس مبعسكر قادة حميدي بإجناز 
كورونا  وباء  عن  رائع  قصير  فيلم 
الذي أصاب اجلزائر والعالم ككل، 
للمواطنني  اإلرشادات  فيها  قدم 
الفيروس  لتجنب  إتباعها  الواجب 
وأعط أمال كبيرا لتجاوز البالد هذه 

اجلائحة.
يقول  الفيلم  موضوع  عن   
من  بالكثير  منٌّر  احلياة  »يف  املخرج 
بالعالم  حاليا  يحدث  وما  املواقف 
تفشي  جراء  خاصة  وببلدنا  ككّل 

وباء كورونا يتطلب كثيرا من الوعي واإليجابية واألمل على مستوى األفراد 
واملجتمع وهذا ما حاولنا جتسيده بالفيلم القصير غيمة ُحبلى باألمل - ثقوا 

باّن كّل ُمَر سيُمر«. -
الفيلم مدته دقيقتني ونصف تقريبا استعملت فيه تقنية اللقطة الواحدة 
ONE-SHOT حسب املخرج أي استمرار تنقل الكاميرا نفسها من 

مشهد ملشهد من أوله ألخره وتركيزها على املشاهد واحدا تلو األخر. 
وقد شارك املخرج يف هذا العمل الرائع املبدعة »فطيمة لطفي«، وأفكار 

Jo Zeph Totti « يوسف
باملركز  بالسعودية  فوزه  اثر  الوطن  قادة حميدي«  فقد شرف«  للتذكير 
450 مخرج عاملي متقدما على مصر ونيجيريا كما مثل  األول عامليا بني 
للمعرض  تصميم  أحسن  جلائزة  بإفتكاكه  متثيل  أحسن  معسكر  والية 

الدولي كتاب سيال 2019. 
بهيجة بلعالم

مدير الترميم وحفظ التراث بوزارة الثقافة.. زهير باللو:
 ضرورة إشراك المهنيين والحرفيين في 

ترميم المعالم الثقافية والدينية

دعا مدير الترميم وحفظ التراث بوزارة الثقافة زهير باللو مبناسبة انطالق 
شهر التراث إلى إشراك املهنيني واحلرفيني واخلبرات اجلزائرية يف عمليات 

ترميم املنشآت واملعالم الثقافية والدينية مبا فيها املساجد العتيقة.
رئيس  قرار  حول  العمومي  التلفزيون  عبر  بث  نقاش  يف  باللو  وأوضح 
الشباب  إشراك  أن  اجلزائر،  العتيقة يف  املساجد  بترميم  املتعلق  اجلمهورية 
الثقايف سيساهم يف  التراث  املتخرجني من مدارس جزائرية متخصصة يف 

جتسيد هذا املسعى بـ »خبرة شبانية« وطنية.
اجتماعية  »أبعاد  له من  ملا  اجلهورية  رئيس  قرار  املتحدث  ذات  وثمن 
اجلزائرية  الصغيرة  املؤسسات  من  للكثير  يسمح  كونه  واقتصادية«  ودينية 
املشاركة يف عمليات الترميم والصيانة خاصة منها التي تقام بصفة »دورية«.
كما شدد السيد باللو على أهمية إشراك املهندس املختص واملرمم يف 
عملية ترميم املساجد خاصة تلك التي لها »قيمة معمارية عمرانية مهمة« 

والتي تتميز عن األخرى منقوشاتها.
واملنشآت  املعالم  ترميم  ملشاريع  واملتابعة  الصيانة  أهمية  املدير  وأبرز 
الثقافية، مذكرا أن »بعض ورشات الترميم لم تخضع يف املاضي للدراسة 

واملتابعة« ما أدى إلى »انهيارات« و«تشوهات« بعد عمليات الترميم.
ودعا يف هذا الشأن إلى »إسناد عمليات الترميم إلى مهندسني معماريني 
ومختصني« دون سواهم لتحديد كيفية ترميم وصيانة هذه املنشآت سواء 
عن طريق ترميم بسيط أو االستعانة مبكاتب دراسات مختصة أن استدعى 

املر ذلك.
ق.ث

»أنين« روايٌة تَمثِّل توأًما لألرواِح الَواقعّية 	
هادات  	  أطمُح ألن أضمَّ السِمي العديَد من األلقاِب والشَّ
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جمال بوالديس

صاحبة  جدو  بن  زليخة  قصة  هي 
كركرة  ببلدية  القاطنة   ، عاما   37 الـــــــ 
حيث  حركيا،  سكيكدة،املشلولة  بوالية 
لألصحاء  وقدوة  للتحدي  رمزا  أصبحت 
قبل ذوي الهمم، فبدل أن تقهرها اإلعاقة، 
موعدا  معها  حددنا  اإلعاقة،  هي  قهرت 
أن  ظننتم  »هل  بالقول  وبادرتنا  فجاءتنا 
إليكم«؟  الوصول  من  ستمنعني  إعاقتي 

وراحت حتكي قصتها.. !
فهي الوسطى يف ترتيب األسرة املتكونة 
ولدت طبيعية،  يتيمة األب  أفراد،   7 من 
متكنها  لعدم  بالشلل  أصيبت   8 السن  ويف 
األطفال،  شلل  لقاح  على  احلصول  من 
ليتوقف منو اجلزء السفلي من اجلسم وتصبح 
لم  املشي،  يف  األرجل  عن  بديلة  اليدين 
تلتحق باملدرسة، لعدم متكن عائلتها الفقيرة 
سن  يف  التعليم،  مصاريف  توفير  من  جدا 
فذات  ظروفها،  حتّدي  شرارة  أشعلت   12
صباح ذهبت مبفردها وهي متشي على يديها 
حجارة  من  دما  تقطران  كانت  العاريتني، 
ساحلي  إبتدائية  إلى  واألشواك  الطريق 
على بعد 2 كلم من منزلها، توّسلت مديرة 
الصف  يف  كتلميذة  تقبلها  حتى  املدرسة 
األول، وبالفعل كان لها ما أرادت فتفوقت 
يف دراستها إلى أن جاءت مسابقة البكالوريا 
كان  إذ  كبيرة،  الصدمة  وكانت  أحرار، 
أن  اإلمتحان،  أيام   3 وملدة  عليها  مفروضا 
جتتاز 70 درجا، ببساطة، ألن القسم الذي 
السابع،  الطابق  يف  يقع  املسابقة  فيه  جترى 
مديرية التربية لم تراع حالتها فانطفأ أملها، 
عائلتها  لتعيل  العملية  احلياة  إلى  خرجت 
ماديا، كما أنها تقوم بكل أعباء املنزل من 
للثياب،  وغسل  احللويات  وصناعة  طهي 
وتتسلق  الزيتون  وتشارك يف جني محصول 
محاصيل  ببيع  وتقوم  واجلبال،  األشجار 
اخلضر والفواكه يف السوق، صاروا يسمونها 

العمدة أو املير، ألنها هي من تتكفل مبصالح 
أغلب السكان وتشرف على والئم األعراس 
وتستخرج لهم الوثائق اإلدارية، متشي على 
بالستيكيا  حذاء  تلبسهما  أن  بعد  يديها 
لتقضي حاجات األصحاء واملعوقني وبدون 

مقابل مادي .
السابق  بالرئيس  مرتني  إلتقت  زليخة 
الرئيس  تلتقي  ان  أن  وحلمها  بوتفليقة، 
تبون، على اعتبارها ال تزال تنتظر ردا من 
الرئاسة بعد لقائها الثاني بالرئيس السابق 
 1998 يف  قسنطينة  لوالية  زيارته  أثناء 
حتصل  أن  واحد  طلب  فيها  رسالة  سلمته 

احلركة،  لها  يسّهل  رقمي  كرسي  على 
طلبها حّول من ديوان رئاسة اجلمهورية إلى 
لسكيكدة،  اإلجتماعي  النشاط  مديرية 
الرقمي  الكرسي  عن  بدال  لألسف  لكن 
باملعوقني  خاصة  نارية  دراجة  لها  سلمت 
آالف   4 منحة  حتى  أبدا،  تستعملها  لم 
 1998 سنة  منذ  تتسلمها  كانت  التي  دج 
على أساس إعاقتها توقفت يف سنة 2012 
دمعة  تذرف  محنة..  إلى  املنحة  لتتحول 

وتقول: حتى أضحية العيد حرمت منها.
الصعبة  قهرت كل ظروفها  زليخة  إرادة 
ال  هشاشة،  مبرض  حاليا  إصابتها  رغم 

توجد كلمة يأس يف قاموسها، متارس رياضة 
األسفار  تهوى  الشعر،  تنظم  السباحة، 
 7 إلى   6 بني  ما  يديها  على  يوميا  ومتشي 
 13 أطول مسافة قطعتها هي  أن  كلم، غير 
بتكوين  حتلمني  أال  لزليخة:  قلنا  كلم، 
أسرة؟ رّدت مبتسمة »عروض الزواج كثيرة 
رغم إعاقتي، ولكن واجبي نحو أمي املريضة 
التي أتكفل بها مينعني حاليا من التفكير يف 
رفقتها«.  أحج  أن  شخصي، وحلم عمري 
بان مشوارها مع  أكدت  زوليخة  كانت  وان 
الغنب  التحدي سوف يستمر من اجل رفع 
على دوي االحتياجات اخلاصة يف الوالية.

واحدٌة من ذواِت االحتياجات الخاصة  بكركرة في سكيكدة

ِتها  ُزوَليَخة.. قصُة امرأٍة بهمَّ
ت الِصعاب تحدَّ

نصُب ممرِّ تعقيٍم بالقّباضِة الرِئيَسة في عين الّدفلى
 قامت املديرية الوالئية للبريد واملواصالت السلكية والالسلكية لوالية عني الدفلى بجملة من التدابير الوقائية اإلضافية 

حملاربة وباء كورونا.
وجاءت هذه التدابير حتسبا لدفع معاشات املتقاعدين وإستقبال املتقاعدين يف القباضة الرئيسية عبد احلفيظ بوصوف 

ومكتب الشهداء بذات الوالية.
حيث قام اعضاء االحتادية الوطنية للمجتمع املدني لوالية عني الدفلى مببادرة خيرية من خالل تركيب ممر تعقيم يف 

القباضة.
كما مت وضع كراسي إنتظار بإحترام مسافات محددة للحد من إنتشار الفيروس بينهم وضمان سالمتهم.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

     َهل كان »بوتفليقة« يف َكامل ِقواه 
الَعقلّية؟ 

أْم  اجَلزائر  على  رِئيًسا  حًقا  كان  َهل 
مجّرَد ُمثٍل أّدى أدواًرا ألسَياِده؟

لَم أُكن أنِوي الكتابَة حولَُه حَتى أنَِّني 
رُت  ُه يف انتخاباِت 1999، وحذَّ وقفُت ضدَّ

من ُسلوِكه املَريِض النَّرجسيِّ احَلقود.
إلى أيَن كان ُيريد أن يصَل باجلزائِر من 

خالِل َنرجسيَّته ومنِط سياَسته الَعرجاء؟ 
الُدوالراِت  من  املاَلييِر  ِمئات  رغَم 
اجَلزائرّية،   ولِة  الدَّ خزينَة  دخلْت  التي 
َشاملٍة،  َتنميٍة  حتقيِق  من  يَتمّكْن  لْم 
برنامُج  الَوطني.  باالقتصاِد  والنهوِض 
»فخامِته« الذي َتغّنى به املَسؤولون الِكباُر 
وصّدُعوا رؤوَسنا به لم يكْن ِسوى واجهٍة 
الُعملة  وحتويِل  الَوطني،  االقتصاِد  لَتهدمِي 
استطاَع  من  لكلِّ  اخلارِج  إلى  الّصعبِة 
الّنهَب والّسلَب، سواٌء قبَل مرِضه أو بعَد 
مرِضه، فباُب الّنهِب فتحُه على ِمصراعّيه 
يتّة  لكل املُتمّلقني الذين ُيتقنوَن ُفنوَن »الشِّ

كوع لكِل من ُيطعُمهم. والرُّ
برنامج »فخامته« لم يكن سوى برنامج 
لتعطيل التنمية وتهدمي اجلزائر وتوزيع املال 
لها  ضمير  ال  مفترسة  عصابة  على  العام 
نهبوا آالف  تعرف لألخالق معنى،   وال 
لو  بإمكانها  كان  الدينارات  من  املاليير 
بناء  تعيد  أن  عقالنية  بطريقة  استغلت 

اجلزائر من جديد.
أسس »بوتفليقة« بنجاح كبير مدرسة 
أدت  واللصوص،  املفترسة  من  كاملة 
أجله  من  أسست  الذي  الدور  ببراعة 

فحققت جناحا باهرا غير مسبوق.
كانت  وخطبه  وخرجاته  تصرفاته 
التقيؤ،  يف  الرغبة  على  كثيرا  تبعث 
فسياسته االرجتالية واملزاجية التي لصقت 
احلرث  أهلكت  حكمه  مدة  طوال  به 
فضائح  على  التستر  كان  كما  والنسل، 
وتضخيم  والنهب  والفساد  االختالس 
على  حرم  التي  املقدسات  من  الفواتير 
احلرة  واألقالم  اإلعالم  ورجال  البرملانيني 

اخلوض فيها، للتحول اجلزائر يف عهده إلى 
النادرة.  واخلوارق  الغريبة  للظواهر  متحف 
.. لألسف هناك من ال يزال يحن ملرحلة 
لم  الذي  الرئيس،  »فخامة«  املجاهد 
مكافحة  قوات  استخدام  سوى  يحسن 

الشغب ضد الطلبة واألساتذة واألطباء.
ويستهزئون  يتحسرون  اجلزائريون  كان 
من األنظمة الدكتاتورية يف إفريقيا والوطن 
يف  واالستبداد  الفساد  أن  غير  العربي، 
والتوقعات  التصورات  كل  فاق  عهده 
القابلية  عدم  عتبة  على  اجلزائر  وضع  بل 
للتنمية الشاملة والتسيير العقالني متجها 
أزمة  يف  اجلزائر  أغرق  املجهول،  نحو  بها 
يفتحها  أن  بإمكانه  كان  ما  خطيرة  هوية 

فقد تعصف يوما بوحدتها ال قدر اهلل.
نرجسيته وخبثه وغروره ومكره وحقده 
على الشعب اجلزائري الذي لم يخرج بعد 
وفاة »هواري بومدين« ليطالب به خلفا ثم 
باللصوصية  واتهامه  اإلمارات  إلى  فراره 
واملطالبة مبحاكمته، كل هذا دفعه لالنتقام 
اجلزائر وشعبها فجعلها  بشكل خطير من 
اجلزائر  هذه   .. العالم.  أمام  أضحوكة 
واملادية  البشرية  وثرواتها  بتاريخها  الغنية 
طاردا  فاشال  بلدا  يجعلها  أن  استطاع 
للكفاءات العلمية ومرتعا للشباب العاطل 
عن العمل. .. جنح كل النجاح يف جعلها 
يف املراتب العاملية األخيرة دائما يف التنمية 
وشطحاته  تفاهاته   .. التعبير.  وحرية 
أضاع   .. ذكرها.  من  اإلنسان  يستحي 
مئات املاليير من الدوالرات كانت كافية 

لتجعل اجلزائر من مجموعة العشرين. 
فعل هذا الرجل النرجسي ما لم يكن 
عبث   .. عاقل.  وطني  إنسان  يتصوره 
حتت  وكأنه  له  نظير  ال  بتلذذ  القيم  بكل 
تأثير كل أنواع املخدرات وما دعمه هو أنه 
العصابة  أفراد  من  مجموعة  حوله  وجد 
ويتغنون  له  يرقصون  عال  مستوى  على 
حتى  الدانكوشوتية  وبطوالته  بأمجاده 
ذهب األمر ببعضهم إلى املطالبة بترشحه 
جلائزة نوبل. .. يا لها من مهازل وكوارث 

سنة  عشرين  ملدة  جزائرنا  يا  عليك  مرت 
والتقتيل  اإلرهاب  من  سنوات  عشر  بعد 
والرعب. .. ثالثون سنة كانت  واخلوف 
آخر  يف  العالم  يف  دولة  أكبر  جلعل  كافية 

الترتيب العاملي.
نفسه  صور  ونرجسي  مريض  رجل 
على أنه »نابليون اجلزائر« وأنه رب يحمي 
اجلزائر. .. وكم من مضحكات مبكيات. 
.. قال يوما لصحفية فرنسية: »أنا أطول 
من نابليون بثالث سنتيمترات«، واحلقيقة 
بثالث  منه  أقصر  كان  متاما  العكس  هي 
سنتيمترات. يف هذا اجلانب اخلبيث كان 
ذكيا ويعرف جيدا أين ينشر سمومه فكان 
يتقن ببراعة ال متناهية كل فنون الكذب 

واخلداع والتملك.
حسيب  بال  األموال  من  الكثير  أنفق 
اإلعالمية  القنوات  على  رقيب  وال 
لتلميع صورته وغض  الداخلية واخلارجية 
ليس  الذي  وتهوره  جياحاته  عن  البصر 
اإلعالم  لوسائل  املاليير  منح  مثيل.  له 
إلظهاره  واألمريكية  والبريطانية  الفرنسية 
احملنك،  احلاذق  السياسي  اإلنسان  مبظهر 
فللمال سحره وتأثيره املخدر على الذين ال 
لهم، غابت األخالق  ضمائر وال أخالق 
والضمير احلي يف وسائل اإلعالم فأغدق 
على كل من يرى يف بوقا مطيعا له، اشترى 
باملال العام مؤسسات الدولة وجعلها تسبح 
من  ويح  ويا   .. وأصيال.  بكرة  بحمده 
يغضب عليه »بوتفليقة« فال قضاء ينصفه 
وال أئمة يدافعون عنه وال صحافة تكتب 
األقالم  من  مبجموعة  نفسه  أحاط  عنه، 
املأجورة من أدباء وشعراء وأساتذة اجلامعة 
كتاب  خبث  متجاوزا   .. وإعالميني. 
عرفهم  الذين  الدكتاتوريني  وكل  األمير 

عصرنا.   
بالتدريس  جديرة  »بوتفليقة«  سياسة 
يف أقسام العلوم السياسية وعلم االجتماع 
التاريخ لألجيال الصاعدة ملعرفة كيف تدمر 
األموال  وُتنهب  العقول  وُتهجر  األوطان 
وال  جمهورية  لتقاليد  يؤسس  لم  العامة، 

إمنا أسس  أو مطلق  ملكي دستوري  لنظام 
أتى  سرطاني  خبيث  مافياوي  لنظام 
الوطن،  هذا  يف  جميل  هو  ما  كل  على 
وعبادة  ونرجسية  ونوادر  طرائف  ترك  بل 
املسؤولني  آراء  كل  يتابع  كان  الشخصية، 
السر والعالنية ويا ويح من يتجرأ  عنه يف 
على نقد سياسته فمصيره اإلقالة واإلهانة 

واملتابعة القضائية.
الثورة.  ضرب   .. شيء.  كل  شوه 
الوطنية من جوهرها. .. أسس  أفرغ   ..
األخالق  أفسد   .. السياسية.  للرذيلة 
الدولة  مؤسسات  دجن   .. والقيم. 
احتوائها  أجل  من  العام  باملال  برشوتها 

وإضعافها.
هذا النرجسي أحاط نفسه بهالة كبيرة 
اإلعالمية  والضوضاء  اخلادع  البريق  من 
التي كادت أن جتعل منه الرجل األسطورة 

الذي لم تعرف البشرية مثيال له.
رجل يجيد فن التمثيل ببراعة قل من 
وَتَلذذ  بشراسة  الذئب  مع  »يأكل  يتقنه 

ويبكي مع الراعي بحرقة وألم«.
فحروبه الدانكوشوتية التي كان يطلقها 
املزيد  وكسب  الشعب  إللهاء  يف خطاباته 
من حب العامة والغوغاء له مثل ما جاء يف 
اجلنراالت  عن  »اسألوني  خطاباته:  أحد 
إن  يأكلونني  اجلنراالت  وكل   ،15 الـ 
رئيس  أكون  أن  أريد  ال   .. استطاعوا. 
اتخاذ  إلى  تدعوننا  ال   .. أرباع.  ثالثة 
ليس   .. عفريت.  كف  على  إجراءات 
من  وغيرها   ،».. سليمان.  خامت  لدي 
عن  تنم  التي  والعنتريات  امليكافيليات 
الوطني  واجليش  للمخابرات  دفني  حقد 
الشعبي وكل الرجال األحرار، كان يسعى 
بكل وسائله اخلبيثة لوضعهم حتت رغبته 

باستعمال كل الوسائل. 
أن  منذ  »بوتفليقة«  تاريخ  يجهل  من 
كان يف وجدة إلى اعتالئه كرسي املرادية، 
ال يستطيع فهم وتفكيك شفرات سياسته 

وأمراضه النفسية.

15 السنة 01 - العدد 169 -الثالثاء  27 شعبان  1441  هـ  - 21 افريل 2020م
أقالم

عندما تتعدى النرجسية 
حدود العقل

بقلم :عز الدين معزة 	
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السنة 01 - العدد 169 
الثالثاء 27 شعبان هـ - 21 أفريل 2020م

ما زاَل، إلى َحدِّ الَساعِة، 
الُغموُض َيكتِنُف وضَع 

ساِت االقِتصادَيِة،  امُلؤسَّ
ي َتعيُش ِبدورَها األثاَر  التِّ
رة لوباِء ُكورونا؛ وضٌع  امُلدمِّ

اكيِد  سوَف َينعِكُس بالتَّ
مِو والَيِد  على ُمعّدالِت النُّ

الَعاملِة الِتي َسُتضَرب 
يف َمقتٍل! إّن حالَة القلِق 
الِتي ُتسيِطُر َقبل َيومنِي 

ِمن َتقدمِي اقتراحاِت 
اخُلروِج من األزمِة - أو 
خفيِف  على األقلِّ التَّ

سيِج  من َوطأِتها على النَّ
الِصناعِي واخَلدماِتي 

شاِط  وُمختلِف َمجاالِت النَّ
االقِتصاديِّ - من ِقبل 

ُمنّظماِت أرباِب الَعمِل إلى 
احُلكومِة، أصبحْت عامًة 

وال ُيِكُن بأيِّ حاٍل من 
األحواِل َتاُهَلها وَتاهَل 

ي سَيحدُث  الِزلزال الذِّ
يف حاِل َلم َيتْم اإلسراُع 
يف وضِع ُخّطة َعقالنيٍة 

مُلجابهِة االنكَماِش 
االِقتصادي. إنَّ مصيَر أكثَر 
من َسبعِة مالينَي عامٍل باَت 

ُمعّلًقا ِفعاًل على الَقراراِت 
الِتي سوَف َتتخُذها 

احلكومُة، انِطالًقا من 
مِة ورؤيِة  امُلقترحاِت امُلقدَّ

اخُلبراِء االقِتصادّينَي؛ 
ر على  وهَو أيضا ما ُيؤشِّ

َمدى ُقدرِة احُلكومِة 
على احِلفاظ على اآللة 
حكِم يف  اإلنَتاِجية والتَّ

الي  ُمستَوى الَبطالِة؛ وبالتَّ
األمِن االجتَماِعي. 

َفقْد َبدأت الَعديُد من 
ر صراحًة  ساِت ُتعبِّ امُلؤسَّ
عن عدِم ُقدرِتها على 
ُمسايرِة األعباِء امَلالّيِة 

كوِد  اِجمة عن حالِة الرُّ النَّ
ي َتعيُشها الِبالُد، والّتي  التِّ

َجعلتها تخِسُر أزيَد من 
80 باملائة من َمداِخيلها 
يف ُمقابِل بقاِء األعباِء 

على ما هَي َعليه، رغَم أّن 
بعَض الَهيئاِت عَمدْت إلى 
َتأجيِل دفِع االْشتراكاِت 
وامُلستحّقاِت إلى َفتراٍت 

الحقٍة ؛ إال أّن تلَك 
اإلجراءاِت وِبحُدوديِتها 

ال يكُن أن تكوَن بِدياًل 
ولِة بُقوٍة،  ِل الدَّ عن َتدخُّ
عبَر وضِع آلياٍت َحقيقّيٍة 

وأنّيٍة للُمساعدِة يف اإلبقاِء 
على الَوضِع واحلفاِظ على 
غِل، وَعدم دفِع  َمناصِب الشُّ
امُلؤّسساِت إلى غلِق أبواِبها 
وَتسريِح الُعّماِل، وإعالِن 

اِم. حالِة الَعجِز التَّ
 ويف انتظاِر إجراءاِت 

أكيُد  احُلكومِة، يبَقى التَّ
على أّن وضَع امُلؤّسساِت ما 

قبَل ُكورونا سوَف لْن يكوَن 
نفَسُه ما بعَد الفيروِس 

  ! املستجدِّ

 إحصاُء 9 وفيات و89 حالة مؤكدًة جديدة

فـاء في 24 ساعـة  َتماثـُل 52 مصابـا بـ »كوفـيد – 19« للشِّ
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء »كورونا« 
يف اجلزائر، البروفيسور جمال فورار، عن تسجيل 89 حالة إصابة 
لإلصابات  اإلجمالي  العدد  ليرتفع  كورونا،  بفيروس  جديدة 
إلى 2718، موزعة عبر 47 والية.كما أوضح البروفيسور فورار، 
يوم أمس خالل الندوة الصحفية التي يعقدها يوميا، أنه جرى 
تسجيل 9 وفيات جديدة خالل 24 ساعة األخيرة، ليرتفع عدد 
الوفيات اإلجمالي إلى 384.يف املقابل، سجلت وزارة الصحة 
شفاء 52 حالة من مرض »كوفيد – 19«، ليصبح عدد املتعافني 
1099 شخصا، فيما تخضع 4205 حالة للعالج ببروتوكول الـ 
» كلوروكني«، منها 1587 حالة مؤكدة إصابُتها حسب التحليل 
إصابتها حسب  محتمٌل  حالة  و2618  أر(،  )بي سي  املخبري 
حتليل األشعة والسكانير.                                     سارة. ب

وكيل اجلمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس 

 بيـــراف َممنــوٌع مـِن ُمغــادرِة التــُراب الَوطــني 
األسبق  األوملبية  اللجنة  رئيس  مبنع  يقضي  قرارا  بالعاصمة  رايس  مراد  بئر  محكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل   أصدر 

واملستقيل حديثا »مصطفى بيراف« من مغادرة التراب الوطني مع حجز جواز سفره. 
و كان قرار املنع قد صدر يف حق مصطفى بيراف بتاريخ 8 مارس املاضي، ويتابع بيراف بتهمة تبديد أموال عمومية 

عندما كان رئيس اللجنة األوملبية اجلزائرية. 

ق.و

َتأّسست بوجب َمرسوٍم رئاسي

تنصيـُب شفيــق مصبــاح مديــًرا عاًمــا للوكالــِة 
ولــــي  الَجزائريـــِة للتَّعـــــاوِن  الدَّ

 نّصب رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، أمس اإلثنني، محمد شفيق مصباح مديرا عاما للوكالة اجلزائرية للتعاون 
الدولي من أجل التضامن والتنمية.وأوضح بيان صدر أمس عن رئاسة 
اجلمهورية أن الوكالة أنِشَئت مبوجب مرسوم رئاسي، حيث كان الرئيس 
قد أعلن عن تأسيسها يف كلمته التي ألقاها خالل قمة االحتاد اإلفريقي 
املنعقدة بأديس أبابا يوم 9 فيفري 2020.وتضطلع الوكالة بالعديد من 
املهام، أبرزها املشاركة يف إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي 
يف املجال االقتصادي واالجتماعي واإلنساني والثقايف والديني والتربوي 
الوطنية يف اخلارج، وإقامة  الكفاءات  والتقني، وترقية توظيف  والعلمي 
اخلارج،  اجلزائريني يف  األعمال  ورجال  العلمية  املجموعة  مع  العالقات 
وتطوير عالقات التعاون مع الهيئات األجنبية املماثلة، إلى جانب إجناز 
دراسات اليقظة اإلستراتيجية يف مجال تخصصها.وقد تقلد مدير الوكالة 

محمد شفيق مصباح احلائز على درجة دكتوراه يف العلوم السياسية بجامعة اجلزائر عدة مسؤوليات يف الدولة.

رحمة عمار 

بلسان عبد العزيز تويقر 

كشف ممثل وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ومدير 
التي نظمت نهار  الندوة الصحفية  البليدة، يف  الصحة لوالية 
أمس مبقر والية البليدة، أن الوضع الصحي العام مستقر، ورفع 
املنزلي،  احلجر  بإجراءات  بااللتزام  مرهون  الصحي  احلجر 
وقت  أي  من  أكثر  بالذات،  الوقت  هذا  يف  مطالب  واملواطن 
التهاون  يقبل  ال  جدي،  بشكل  واحلذر  باحليطة  سابق، 
متحدثا  شكالي،  البروفيسور  إطالقا.وأضاف  واالستهزاء 
عادي،  غير  نعيش وضعا  أننا  والسكان،  الصحة  وزارة  باسم 
مثل بقية دول العالم، وهم - على مستوى الوزارة - يتابعون 
اللجنة  الوباء، وهي  الوضع، من خالل جلان متابعة  تطورات 
واإلعالن  الوبائي  الفيروس  مبتابعة مسار  تهتم يف عملها  التي 
بكل  تهتم  وهي  اللوجيستي  الدعم  وجلنة  مستجداته،  عن 
واليات  بكل  وتوفيرها  الطبية  واألدوات  األدوية  يخص  ما 
والوحدات  املراكز  متابعة األسرة على مستوى  الوطن، وجلنة 
املوضوعة  األسرة  عدد  حيث  من  خصوصا  االستشفائية، 

لفائدة احلاالت املرضية املصابة، ولم يفوِّت احلديث عن الَهّبِة 
التضامنية التي برهن عنها املساهمون من خواص وقطاع عام، 
وعّرج  اجلمعوي.  النشاط  وعمل  تنقطع  لم  التي  والتبرعات 
املتحدث على مسألة وفرة الكمامات، حيث قال يف هذا الشأن 
ومحلي.وعاد  ووطني  عاملي  حتٍد  يعد  الكمامات  موضوع  إن 
القلب  جراحة  مصلحة  ورئيس  جميعي  احمد  الصحة  مدير 
باملركز االستشفائي اجلامعي يف البليدة، البروفيسور بوحامد، 
للتأكيد على استقرار الوضع الصحي العام، وأن على املواطن 
املنزلي  للحجر  الوقائية  بالتدابير  وااللتزام  أكثر،  االحتياط 
البداية، ووقاية من عودة  والشامل، تفاديا للعودة إلى مرحلة 
انتشار وتسجيل حاالت مرضية جديدة. وقال مدير الصحة، 
يف هذا الشأن، إن 126 حالة متاثلت للشفاء بشكل نهائي إلى 
غاية تاريخ 19 أفريل، وأن أصحاب املآزر البيضاء فقدوا 5 من 
أبناء القطاع، من أصل 25 مصابا منهم موزعون بني أعراض 
مشبوهة ومؤكدة.                              عبدالناصر حمودة 

 مجابهة كورونا بالبليدة تشهُد استقراًرا 

أصحــاُب المـآزِر الَبيضــاء يفقـِدوَن خمـسًة مـن ُجنوِدهـم

تعليق صالة التراويح يف املساجد.. جلنُة الَفتوى: 

ـي وبــاُء »كوفـــيد – 19«   َتفشِّ
ـــوم  ال ُيسقــُط فريضــَة الصَّ

صدرت جلنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، يوم أمس، بيانها بخصوص 
حكم الصيام للسنة اجلارية يف ظل أزمة كورونا، مؤكدة وجوب الصيام ما عدا ملن يسقط 
عنهم الفرض شرعا، أو املرضى بفيروس كورونا.وأوضحت اللجنة، يف بيانها الذي حمل 
رقم 11، أن الفتوى أعقبت اجتماعها مبمثل وزارة الصحة البروفيسور جمال فورار، رئيس 
اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنه ال يوجد رابط بني 
الصيام واإلصابة بالفيروس وبناء عليه فال يجوز اإلقدام على ترك هذا الركن العظيم، وأنه 
ال يجوز الفطر إال ألصحاب األعذار الشرعية والذين حددتهم يف: العاجزين عن الصوم 
مثل كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة املانعة منه، ويترتب عليهم الفدية.كما أضافت 
املريض الذي يسبب له الصوم مشقة معتبرة غير معتادة، تعرف بالتجربة أو اخلبرة الطبية، 
ومن بينهم املرضى املصابون بفيروس كورونا، واملرضى املضطرون لتناول الدواء يف فترات 
إلى  باإلضافة  الرضيع.  أو  أو اخلوف على اجلنني  العجز  واملرضع عند  واحلامل  النهار  من 
الفئات املعروفة شرعا على غرار املسافر ملسافة معينة واحلائض والنفساء.كما أوضحت جلنة 
اإلفتاء أنه ال يجوز ألصحاب األعمال الشاقة واملهن املرهقة اإلفطار، ومنهم أفراد األسرة 
الطبية كاألطباء واملمرضني وأفراد احلماية املدنية وغيرهم من املرابطني يف مواجهة فيروس 
حتملها،  عادة  ميكن  ال  مشقة  لهم  يحصل  أن  منها  شروط:  فيهم  توفرت  إذا  إال  كورونا، 
ويضاف لذلك يتوجب أن يبيتوا نية الصوم ويصبحوا صائمني ليحصل األجر ومن اضطر 
للفطر أثناء النهار أفطر ويجب عليه القضاء.أما بخصوص صالة اجلماعة، فقد مت استكمال 

العمل بغلق املساجد، وينسحب ذلك على صالة التراويح.

سارة بومعزة 

الَمــــآالُت 
الَقـــــاِتلة!



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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