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متى َترفُع النَّعامُة من الُتراِب رأَسها؟
عطلُة الَعقِل وحبُّ االسِتئَسار

ِعندما بدأْت َعواصُف اجلائحِة تهبُّ على بعِض البالِد، آثرْت بعُض بالِد الُعميان 
أن َترُقَب بالَد »الفأر«، َفتفعُل ِفعَلها وَتسيُر بسيِرها، فلْم تغِلْق كثيٌر من هِذه الِبالد 

حدوَدها حتى بادَر الفأُر إلى ُحدوِده 
ر قوَمها من  فأغَلَقها، وبالٌد ِمنهم لْم ُتذِّ

يح وما ِفيها من شرٍّ حتى َسِمعت الفأَر وقد  الرِّ
صاَح يف أهِل بيِته زاجًرا، وبالُد هؤالِء التي 

ُتنِتُج البتروَل يف أرِضها ال َتبيُعه إاّل على وقِع 
سوِق بالِد الَفأِر، وَترتِضي منه ما َيرضاُه َلها 
ها  بعد أن َيخِسَف بها الواجَب ويبُخَصها حقَّ

وهي سعيدٌة مادامْت َتغُلق باحاِت الَعقِل 
َة  أن تعرَف جوَرُه عندما أغَلقْت دوَنه أزقَّ

الَبصِر، ألْن ال تَرى حقيقَته.
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53 مصابا بكورونا تماثلوا للشفاء 

في الـ 24 ساعة األخيرة  

 تسجيُل 120 حالة إصابة 
جديدة و8 وفيات 

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح 
املستشفيات، أمس اجلمعة، عن 

تسجيل 53 حالة شفاء جديدة بني 
املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر. 
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة 
العلمية ملتابعة مستجدات فيروس 

كورونا، جمال فورار، أّن إجمالي 
عدد املرضى املتماثلني للشفاء ارتفع 
ليبلغ  1408 حالة شفاء. كما كشف 

املتحدث ذاته عن تسجيل 120 
حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع 

إجمالي عدد احلاالت املصابة 
بالوباء إلى 3127 مصابا. 

بيل وترُسم معاِلَم الّتضاُمن الَوطني بيل وترُسم معاِلَم الّتضاُمن الَوطنيكانت ُتخّصُص لعاِبري السَّ كانت ُتخّصُص لعاِبري السَّ

َغابـت الَمطاعُم.. َغابـت الَمطاعُم.. 
وَحضرت الّرحمةوَحضرت الّرحمة

0303

ينية في سِطيف!   كورونا ُيلغي طقوَس رمضاَن وشعاِئره الدِّ
نواِت امَلاضيِة التي كانت ِفيها العائالُت الّسطايفية ُتسارُع القتناِء ما تتاُجه خالَل شهِر رمضاَن الفضيِل، هاهي جائحُة كورونا ُتلقي   على نقيِض السَّ

هر الَفضيل. ينّية واالستمتاَع بطقوِس الشَّ هر الفضيِل، وَترُم املواطننَي ُمارسَة َشعاِئرهم الدِّ بِظاللها الّثقيلِة على الشَّ

بسبب انتَشاِر الوباِء الَقاتل09

53 مصابا بكورونا تماثلوا للشفاء في الـ 24 ساعة األخيرة  
 تسجيُل 120 حالة إصابة جديدة و8 وفيات 

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اجلمعة، عن تسجيل 53 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر. وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة 
العلمية ملتابعة مستجدات فيروس كورونا، جمال فورار، أّن إجمالي عدد املرضى املتماثلني للشفاء ارتفع ليبلغ  1408 حاالت شفاء. كما كشف املتحدث ذاته عن تسجيل 120 حالة 
إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد احلاالت املصابة بالوباء إلى 3127 مضابا. وحسب املتحّدث ذاته، مت تسجيل 8 وفيات بني املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي 

عدد ضحايا »كوفيد – 199« إلى 415 هالكا، فيما خضع ويخضع 5433 مريًضا، بني مصاب وشخص محتملة إصابته، لبروتوكول العالج بالكلوروكني. 
خالد دحماني

الغذائّية باإلعاناِت  حمِة  الرَّ َمطاعَم  يعّوُض  الِهالُل األحَمر 
اِخنة  السَّ الَوجباِت  لتوزيِع  ِجوارّية  موائَد  ُم  تنظِّ اإلسالمّية  الكّشافُة 

َنشاَطها  َتكبُح  الُبليدة  اخَليرّي يف  العمِل  أيقوناُت 
10 آالف قفٍة يف غليزان بيل بـ  االستعاضُة عن َمطاِعم السَّ

بتبسة الفقراِء  إلعانِة  الّزمَن  ُتساِبق  جمعياٌت 
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راسية  طمأن التالميَذ والّطلبَة حول مصيِر الّسنِة الدِّ

تّبون يدُعو لمزيٍد من التَّضاُمن 
وااللتزاِم بإجراءات الِوقاية

محمد رضوان 

وقال تبون،  يف رسالة وجهها إلى 
شهر  حلول  مبناسبة  اجلزائري  الشعب 
من  دعوته  يجدد  إنه  الكرمي،  رمضان 
أجل إبداِء مزيد من التضامن والتآزر، 
االنضباط  درجات  بأعلى  والتحلي 

والصبر واليقظة.
ويف املقابل، توجه لكل من يخالف  
هذا  عن  الكف  بضرورة  الوقاية  قواعد 
يف  يتسبب  الذي  اخلاطئ،   السلوك 
تقليصه،  بدل  الصحي  احلجر  متديد 
ويضر بغيرهم وبوطنهم،  »سيما وأننا 
منع  يف  اليوم  حتى  هلل  واحلمد  وفقنا 
الوباء«،  انتشار  مساحة  وتضييق  بل 
معتبرا أن الوضع يف حتسن وبناء عليه 
إجراءات  مبراجعة  تعليمات  أصدر 
احلجر الصحي »متاشيا مع تطور الوضع 
يف امليدان«، مضيفا أنه »كلما حتسنت 
املؤشرات هنا وهناك اقتربنا من العودة 

إلى حياتنا العادية«.
الرئيس  أبدى  ثانية،  جهة  من 
الرئيس تبون  تضامنه مع اجلزائريني، 
حيث  البليدة،  والية  سكان  سيما 
قال »أعلم أنكم تعيشون ظروفا صعبة 
وخاصة أنتم يا أهلنا يف والية البليدة، 

وأحيانا يف شقق  بيوتكم،  ماكثني يف 
ضيقة، وأعلم أن منكم من ترك عمله 
مؤقتا، ومنكم من هو قلق على مصير 
مبرض  املريض  وفيكم  أوالده،  دراسة 
يضيق  أصبح  من  وبينكم  مزمن، 
مضيفا  الصحي«،  احلجر  باستمرار 
قيودا  نتحمل جميعا  أن  إال  منلك  »ال 
مفروضة  هي  كما  علينا  مفروضة 
تصدينا  يف  قاطبة  العالم  سكان  على 
اجلماعي النتشار وباء فتاك استعصى 

حلد اآلن على العلم والعلماء«.
أخرى،  جهة  من  تبون،  وأكد   

خريجيي  على  تعول  اجلزائر  أن 
لبناء  العليا  واملعاهد  اجلامعات  
النموذج االقتصادي اجلديد للبالد وأن 

املستقبل يف يد الشباب.
وبخصوص مصير السنة الدراسية 
وأوليائهم،  التالميذ  بال  يشغل  الذي 
طمأن تبون التالميذ والطلبة وأوليائهم 
مؤكدا  الدراسية،  السنة  مصير  على 
بأن »كل اإلجراءات التي سوف تتخذ 
املشروع  االنشغال  بهذا  للتكفل  قريبا 
لن تكون إال يف صالح املتمدرسني يف 

جميع أطوار التعليم«.

أصدرت مصالح الوزير األول، مساء 
أول أمس، بيانا أعلنت فيه عن تخفيف 
على  حاليا  املطبق  اجلزئي  احلجر  نظام 
املفعول  والساري  واليات  تسع  مستوى 
ليصبح  الزوال،  بعد  الثالثة  الساعة  من 
اخلامسة  الساعة  من  مطبقا  احلجر  هذا 
يف  صباحا،  السابعة  الساعة  إلى  مساء 
والية  عن  الشامل  احلجر  رفع  مت  حني 
احلجر  لنظام  خاضعة  لتصبح  البليدة، 
اجلزئي من الساعة الثانية زواال إلى غاية 

السابعة صباحا.
الوزارة األولى أن القرار  وأوضح بيان 
العلمية  اللجنة  مع  التشاور  عقب  جاء 
وباء  مستجدات  حول  الصحية  والسلطة 
الوضع  استقرار  أبرز  الذي   ،»19 »كوفيد 
بعد  األول  الوزير  بادر  حيث  الصحي، 
موافقة رئيس اجلمهورية إلى التوقيع على 
مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيف مواقيت 
من  ابتداء  الوطني،  التراب  عبر  احلجر 
هذه  وتتمثل  رمضان،  شهر  يف  يوم  أول 

الشامل  إجراء احلجر  رفع  اإلجراءات يف 
يف والية البليدة، التي ستصبح خاضعة 
الثانية  الساعة  من  اجلزئي  احلجر  لنظام 
مت  كما  السابعة صباحا،  غاية  إلى  زواال 
للواليات  بالنسبة  احلجر  مواقيت  تعديل 
ابتداء  اجلزئي  يطبق احلجر  التسع حيث 
ليصبح  الزوال،  الثالثة بعد  الساعة  من 
اخلامسة  الساعة  من  مطبقا  احلجر  هذا 
السابعة صباحا،  الساعة  إلى  مساء 
وعني  اجلزائر  بواليات  األمر  ويتعلق 
ووهران،  وسطيف،  والـمدية،  الدفلى 
وتلمسان،  وبجاية  وتيبازة،  وزو،  وتيزي 
احلجر  مواقيت  على  مت اإلبقاء  فيما 
البالد  واليات  باقي  على  الـمطبقة 
الساعة  إلى  مساء  السابعة  الساعة  من 

السابعة صباحا.
البيان أن هذا التخفيف  كما أضاف 
وبذل  باليقظة  املواطنني  حتلي  بعد  تقرر 
مجهود يستحق الثناء، من خالل تقيدهم 
بتدابير  وجماعيا  فرديا  مسؤولية  بكل 

الوقاية التي اتخذتها السلطات العمومية، 
الوباء  باحتواء  الساعة  حّد  إلى  مما سمح 
تزال  ما  ذلك،  ومع  انتشاره،  من  واحلد 
اجلزائر تسجل لألسف بعض سلوكيات 
عدم االنضباط التي يتعني أن يوضع لها 
حد، انطالقا من أن استمرارها قد يزيد 
بالتالي  فيتطور  العدوى  احتماالت  من 
بشكل  والوفيات  االستشفاءات  عدد 
خطير، مما قد يؤدي بالسلطات العمومية 
اإلجراءات  هذه  يف  النظر  إعادة  إلى 
بأمن  يتعلق  األمر  ألن  الـمخففة، 

الـمواطنني والبالد بأسرها.
وجدير باإلشارة إلى أن تعديل نظام 
احلجر أو اإلبقاء عليه يتوقفان على مدى 
فإن  وهكذا،  الوبائية.  الوضعية  تطور 
يسمح  أن  شأنه  من  الوضعية  استقرار 
إضافية  تدابير  بإقرار  العمومية  للسلطات 
الصحي،  احلجر  مجال  يف  مخففة 

بحسب توضيح الوزارة األولى.

ُر من مغّبِة عدم التَّقيد بتعليماِت الوقاية  الوزارة األولى تحذِّ
تخفيُف إجراءاِت الَحجر الَمنزليِّ على الُبليَدة و9 والياٍت أخرى  

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجزائريين إلى إبداِء المزيد من التضامن  واالنضباط في هذا الشهر الفضيل . وفي 
هذا السياق، أكد أنه أصدر التعليمات بمراجعة إجراءات الحجر الصحي تماشيا مع تطور الوضع في الميدان، كما طمأن أولياء 

التالميذ بأنه ستتخذ إجراءات لصالح المتمدرسين في جميع األطوار قريبا.

تكلفة إنتاج البرميل 14 دوالرا  و5 دوالراٍت بحاسي مسعود .. عرقاب:

 سوناطراك تواصُل نشاَطها رغَم أزمِة 
األسَعار

التراجع  إن  العمومي  للتلفزيون  عرقاب  محمد  واملناجم  الطاقة  وزير    قال 
الذي عرفته أسعار النفط يف الفترة األخيرة لم يؤثر على نشاط شركة سوناطراك 
لتجاوز  الوسائل  أن هناك كل  إلى  التي ستواصل نشاطها بصفة عادية، مشيرا 
األزمة، معتبرا أن األمر يتعلق بأزمة ظرفية ألن تراجع الطلب على الذهب األسود 
خالل  من  العاملي،  االقتصادي  النشاط  على  كورونا  وباء  تداعيات  بسبب  هو 
النقل  حركة  كوقف  الوباء،  تفشي  من  للحد  الدول  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
البترولية. ونفى عرقاب ما  واملواد  للمحروقات  املستهلكة  الصناعية  والنشاطات 
قيل عن تكلفة إنتاج اخلام اجلزائري »صحاري بالند« وسعره وقدرة اجلزائر على 
اجلزائر  »إن  قائال  أي مصداقية،  له  ليس  إنه كالم  قائال  النفط،  أزمة  مواجهة 
انخفض  يومني  منذ  أنه  األزمة«، مضيفا  ملواجهة  كافية  وإمكانات  موارد  لديها 
سعر برميل اخلام اجلزائري إلى مستويات 14 و12 دوالرا ولكنه عاد إلى مستوى 
أنتاج  تكلفة  معدل  متوسط  أن  الوزير  أوضح  أسعاره،  وبخصوص  دوالرا.   20
اخلام اجلزائري هو 14 دوالرا للبرميل باستثناء اإلنتاج الرئيس املوجود يف حقول 
حاسي مسعود،  حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج البترول اجلزائري 5 دوالرات 
وعودة  العاملية،  النفط  آفاق سوق  تفاؤله بخصوص  وعبر عرقاب عن  للبرميل. 
شهري  من  ابتداء  للطلب  التدريجي  التحسن  خالل  من  السوق  إلى  التوازن 
أقرتها »أوبك« يف  التي  بالتخفيضات  إلى االلتزام  املقبلني، إضافة  ماي وجوان 
اجتماعها األخير، واملتعلقة - مرحلة أولى وملدة شهرين - بخفض قدره 7 إلى 
9 مليون برميل يف اليوم،  تليها تخفيضات أخرى على مدار سنتني وهو االتفاق 
الذي سيدخل حيز التنفيذ يف األول من ماي املقبل، متوقعا أن االقتصاد العاملي 
جهة  من  اجلارية.  السنة  من  الثاني  السداسي  من  ابتداء  تدريجيا  سينتعش 
الوزراء  مجلس  اجتماع  املتخذة خالل  اإلجراءات  مبجموعة  الوزير  ذّكر  أخرى، 
املنعقد يف مارس املنصرم، واملتمثلة يف إجراء أولي يتعلق بتقليص نفقات التسيير 
كنفقات  دوالر  ماليير   7 بتقليص  األمر  ويتعلق  الطاقة،  لشركات  واالستثمار 

تسيير واستثمار لسوناطراك وأكثر من 1 مليار دوالر من نفقات سونلغاز.
أحمد بوكليوة

قال إّنهم ملتزمون بتطهير )l’ANEP( .. بلحيمر:
 ملُف التَّمويِل األجَنبي لوسائِل اإلعالم 

سُيفتُح دون استثناءاٍت!
منظمة  على  بلحيمر،  عمار  احلكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  االتصال  وزير  رّد 
»مراسلون بال حدود«، قائال إنها تتعمد التركيز على ثالثة أو أربعة صحفيني يشتغلون 
تتلقى منها دعما ماليا، لتسويد واقع الصحافة يف اجلزائر. يف  مراسلني لصالح قنوات 
وبدون  بقوة  الوطنية »سيفتح  لوسائل اإلعالم  التمويل األجنبي  إن ملف  قال  املقابل، 
لصحيفة  به  أدلى  حديث  ويف  األجنبي.  التدخل  أشكال  أحد  باعتباره  استثناء«، 
اإلعالم  لوسائل  األجنبي  التمويل  مسألة  لتناول  بلحيمر  عاد  السعودية،  »الرياض« 
بقوة  »سيفتح  فإنه  وبالتالي،  رئاسيا«،  »أمرا  يعد  امللف  هذا  فتح  بأن  مذكرا  الوطنية، 
وبدون استثناء ألننا نعتبره شكال من أشكال التدخل األجنبي والتواطؤ الداخلي، وال 
توجد أي دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك«. ويف املقابل، قال الناطق الرسمي 
باسم احلكومة  يف بيان نشر على املوقع الرسمي لوزارة االتصال، اخلميس املنقضي، ردا 
على تقرير منظمة »مراسلون بال حدود«، التي صنفت اجلزائر يف املرتبة الـ 146 من حيث 
حرية الصحافة يف آخر تقرير لها، إن هذه املنظمة الفرنسية تتعمد جتاهل املساعدات التي 
تقدمها الدولة للصحافة ورغم أن املهنة يف اجلزائر حتصي 8000 صحفي، ال يعانون من 
ظروف عمل تعجيزية أو تقييد للحريات،  كما يحدث يف دول العالم، إال أنها تتعمد 
حتت  املوجودون  الصحفيني  وهم   فقط،  صحفيني  أربعة  أو  ثالثة  على  الضوء  تسليط 
احلماية الدائمة لقوى أجنبية تدافع عنها »مراسلون بال حدود« بال هوادة، ذلك أن بعض 
املراسلني مت ترسيمهم، بحسب بيان الوزارة. كما كشف الوزير أن املنظمة تعد عنصرا يف 
سلسلة التعبير عن القوة الناعمة الفرنسية حول العالم كونها ال تدافع باحلماس والثبات 
ذاتيهما عن الصحفيني اآلخرين احملترمني يف دول أخرى، السيما العرب أو األفارقة حتى 
عندما يتم إسكاتهم ومضايقتهم، باإلضافة إلى أن هذه املنظمة تستفيد من دعم الوكالة 
الفرنسية للتنمية، وقنوات )TV5(  و)TV5 Monde( وقنوات السمعي البصري 
الفرنسية باخلارج و«راديو فرنسا« و«مؤسسة فرنسا« و«املؤسسة العمومية )EDF( ووزارة 
الثقافة ومجلس أوروبا والهيئة األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان، كما تتلقى دعما 
بالواليات املتحدة األمريكية، من قبل مؤسسة »فورد« و«أمريكان إكسبريس«، وخاصة 
للثورات  بامتياز  طروادة  حصان  يعتبر  للدميقراطية )NED( الذي  الوطني  الصندوق 

امللونة التي عرفها العالم واملغرب العربي ويف مقدمتهما العالم العربي.
وأكد وزير االتصال أن العديد من اجلرائد ال تدفع مستحقات الطباعة، لكن الدولة 
غّضت الطرف عن قوانني السوق واختارت أاّل تضيق عليهم رغم ديونهم الثقيلة، بل 
تستمر يف دعمهم لضمان استمرار نشاط الصحافة، لكنه أبرز يف هذا السياق أن هذه 
املساعدات كانت موضع عدد من االستيالءات وإجراءات اختالس ممنهجة قامت بها 

شبكات انتهازية على جميع األصعدة، مؤكدا أنها »لن تفلت من التطهير«.
وتابع بلحيمر يقول إن ورق اجلرائد املستورد مدعم من طرف الدولة يف حدود 40 
للزيادة  قابل  وهو سعر  دج    5.50 اجلرائد  لطباعة  القاعدي  السعر  يبقى  بينما    ،%
الوزير،  يضيف  الدولة،  مساعدة  كذلك  وتتمثل  لأللوان.  املخصصة  املساحة  حسب 
يف اإلشهار العمومي الذي ميثل 70 باملائة من السوق اإلشهاري الوطني، وذلك راجع 
إلى احلصة املهيمنة للطلب العمومي يف تقدمي خدمات االتصال، مضيفا بالقول: »ولقد 
كانت هذه املساعدة موضع عدد من االستيالءات وإجراءات االختالس املمنهجة قامت 
بها شبكات انتهازية على جميع األصعدة،  لن تفلت من التطهير الذي تعهدنا به يف 

إطار ورشات اإلصالح العام للقطاع«.
صفية نسناس

َتكيُّفا مع تفّشي جائحِة َكورونا 
تمكيُن األئمِة من منابَر افتراضيٍَّة ِخالل َرمضان 

عمدت وزارة الشؤون الدينية إلى وضع برنامج خاص خالل شهر رمضان، حيث سيمكن األئمة من »اعتالء« منابر افتراضية 
خالل الشهر الفضيل، الذي تزامن وإغالق املساجد بسبب جائحة كورونا.

منبر   ” إمام  لكل  كما سيخصص  املساجد،  مآذن  عبر  دينية ستبث  وتوجيهات  مواعظ  تقدمي  من  األئمة  البرنامج  وسيمكن 
الدينية  الشؤون  بوزارة  الفتوى  إيدير مشنان منسق جلنة  الدكتور محمد  التواصل االجتماعي، حيث أوضح  افتراضي” يف وسائط 
واألوقاف لإلذاعة الوطنية، “سيكون لكل األئمة منابر افتراضية يف وسائط التواصل االجتماعي مع جهوزية املادة بتقنية التواصل 

احلديثة”.                                                                                                                                              )ق.و(
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يف  التضامن  مظاهر  تأخذ 
أشكاال  رمضان،  شهر  اجلزائر،خالل 
التقاليد  هذه  بني  ومختلفة،   متنوعة 
مختلف  عبر  تنتشر  التي  الرمضانية 
وهي  الرحمة«،  »مطاعم  الوطن  واليات 
احملتاجون  فيها  يجتمع  التي  األماكن 
وعابرو السبيل لإلفطار،  مبادرة كثيرا ما 
رسمية  ومنظمات  هيئات  عليها  حافظت 
املتطوع  والشباب  اخليرية  اجلمعيات  رفقة 
وأهل اخلير واإلحسان منذ سنوات،  لكن 
منطقا  كورونا  جائحة  فرضت  السنة  هذه 
آخَر وحرمت الكثيرين من هذه الوجبات 
بعد أن أجبرتهم االلتزام باحلجر الصحي 

ومنعت التجمعات.

جمعياٌت بالعاصمة تمنُح الفقراَء وجباٍت 
ساِخنة 

رمضان  شهر  يف  كرمي  الشاب  يلتقي 
جمعية  يف  بأصدقائه  سنة  كل  من 
موائد  تنظيم  أجل  العطاء«من  »سواعد 
الرحمة املخصصة لعابري السبيل،  لكن 
الشاب  يتمكن هذا  لن  العادة  وعلى غير 
من تقدمي هذه املساعدات اخليرية،  بعد 
على  الصحي  احلجر  اجلائحة  فرضت  أن 

املواطنني ومنعتهم اخلروج من منازلهم.
يقول الشاب كرمي لـ »أخبار الوطن » 
إن احلجر الصحي لن يكون مانعا يف تقدمي 
املساعدات ومدام اجلزائريون محرمون من 
جمعيتنا  ستعمل  الشارع،   إلى  اخلروج 
على طرق أبواب الفقراء واحملتاجني لتقدمي 
وهو  رمضان  شهر  خالل  ساخنة  وجبات 
كل ما تستطيع القيام به يف انتظار التعايف.
األحمر  الهالل  رئيسة  وقالت 
يف  حبيلس،  بن  سعيدة  اجلزائري 
»إن  الوطن«:  »أخبار  معها  أجرته  اتصال 
غير  أمر  السنة  هذه  الرحمة  مطاعم  فتح 
التي  الصحية  األزمة  خلفية  على  ممكن 
الوقائية  واإلجراءات  البالد،  تشهدها 
التي تتخذها السلطات الوصية ملنع انتشار 
األحمر  الهالل  نشطات  أن  غير  الوباء،  
اجلزائر ما زالت مستمرة عن طريق تقدمي 
مساعدات غذائية للمحتاجني والعائالت 
نفسها  املتحدثة  وأوضحت   .« املتضررة 

تعدها  التي  املعوزين  قوائم   « تقول: 
البلديات غير صحيحة ونحن نعتمد على 
واللجان  املدني  واملجتمع  األحياء  ممثلي 
باالستفادة  املعنية  العائالت  لتحديد 
وأضافت  الغذائية«.  املساعدات  من 
توزيع  حاليا  »يتم  تقول:  حبيلس  بن 
املساعدات الغذائية ضمن قفف رمضانية 
بها كل حاجيات العائالت، يقوم الهالل 
األحمر بإيصالها إلى املنازل حتى تتمكن 
العائالت من طبخ ما تريد من األكالت 

خالل الشهر الفضيل«. 
من جهة أخرى، قام الهالل األحمر 
مساعدات  بتوزيع  رمضان  شهر  عشية 
تيزاوتني  من  عائلة   200 على   غذائية 
أخرى  عائلة  و200  املالية،   عبر احلدود 
الشرقية  باجلهة  النائية  القرى  تقطن 
البدو  من  عائلة   100 البويرة،  لوالية 
بالهضاب   100 بورقلة،  بالبرمة  الرحل 
العليا لوالية النعامة، و100 عائلة أخرى 
بجاية  والية  مستوى  على  بلدية  بأفقر 
املستفيدين  »عدد  أن  مؤكدة  بدرقينة، 
بسخاء  مرتبط  الغذائية  املساعدات  من 

املانحني واملتبرعني«.

ُع وجباٍت   الَكشافُة اإلسالمية توزِّ
ساخنًة عبر موائَد ِجوارّية

الكشافة  قدماء  أعضاء  شرع 
برنامج  ضبط  يف  اجلزائرية  اإلسالمية 
املتعلقة  اإلجراءات  مع  جتاوبا  استثنائي 
جائحة  من  للوقاية  الصحي  باحلجر 
كورونا خالل شهر رمضان، حيث سيتم 
موائد  بتنصيب  الرحمة  مطاعم  تعويض 

توزيع  على  عليها  القائم  يعمل  جوارية 
مبختلف  الطبية  للطواقم  ساخنة  وجبات 
مخصصة  الصحي  واملراكز  املستشفيات 
األمن  ومصالح  الصحي،   القطاع  لعمال 

والدرك واحلماية املدنية. 
املكلف  قال  الصدد،  هذا  ويف   
اإلسالمية  الكشافة  لقدماء  باإلعالم 
مع  اتصال  يف   « عربيو  منير   « اجلزائرية 
الذي عملت  البرنامج  إن  الوطن«  »أخبار 
جانفي  شهر  بداية  منذ  الكشافة  عليه 
الصحية  لألزمة  بالنظر  إلغاؤه  مت  املاضي 
»ضبط  مت  حيث  البالد،  بها  متر  التي 
برنامجا خاصا خالل شهر رمضان يتمثل 
بتوزيع  تتكفل  جوارية  موائد  تنصيب  يف 
وجبات ساخنة على العاملني يف الصفوف 
واضف   .« اجلائحة  ملواجهة  األولى 
سيستفيد  البرنامح  هذا  أن  املتحدث 
واألمن  الصحة  القطاع  يف  العاملون  منه 
فيما  الوطني،  والدرك  املدنية  واحلماية 
سيتم »توزيع إعانات وطرود غذائية على 
العائالت املتعففة،  خاصة املتضررين من 
احلرف  ممتهني  غرار  على  الصحي  احلجر 

احلرة وأصحاب األجر اليومية« 
أن  محدثنا  أكد  ذاته،  السياق  ويف   
قفة  ألف  عن  يقل  ال  ما  وزعت  مصاحله 
مختلف  عبر  املتعففة  العائالت  على 
أفريل،  شهر  بداية  منذ  الوطن  واليات 
توزيع  على  »سنعمل  بالقول:  مضيفا 
شهر  خالل  اخرى  غذائية  مساعدات 
أيضا  نشاطنا  وسيتخلل  الكرمي  رمضان 
 « املتعّففة  للعائالت  العيد  مالبس  توفير 

يضيف املتحدث ذاته.
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التي  الوقائية  اإلجراءات  فرضت 
بغليزان  الوالئية  السلطات  اتخذتها 
مطاعم  حتويل  كورونا،  لوباء  للتصدي 
خالل  أبوابها  تفتح  كانت  التي  الرحمة 
تخصيص  إلى  الكرمي  رمضان  شهر  كل 
للعائالت  قدمت  غذائية  مساعدات 
الوالية  ربوع  كامل  عبر  واملتعّففة  الفقيرة 
مواد  حتوي  غذائية  طرود  شكل  على 

غذائية واسعة االستهالك. 
االجتماعي  النشاط  مديرية  وغيرت 
اخلاص  التضامني  النشاط  غليزان  لوالية 

أن  املقرر  من  كان  الذي  الرحمة  مبطاعم 
الشهر  خالل  الوالية  أقليم  عبر  يفتح 
الفضيل، وذلك بسبب وباء كورونا وعمال 
بالقرارات املتعلقة بغلق املطاعم واألماكن 
اجلائحة، حيث  انتشار  لتفادي  العمومية 
للمحتاجني  غذائية  طرود  بتجهيز  قامت 
عدد  فاقت  حيث  مراحل  على  ستوزع 
عن  ناهيك  قفة  آالف   10 املساعات 
احملسنون  بها  تبرع  التي  األخرى  القفف 

ورجال املال واألعمال. 
الكثير  ارتأت  أخرى،  جهة  ومن 

املجال اخليري  النشطة يف  من اجلمعيات 
لعابري  الرحمة  مطاعم  فتح  عدم  ضرورة 
بتوزيع  واستعاضتها  واحملرومني،  السبيل 
قام  ما  غرار  على  غذائية  مواد  بها  قفف 
ملديرية  التابع  اخليرات  سبل  مجلس  به 
كان كل  الذي  واألوقاف  الدينية  الشؤون 
مستوى  على  للرحمة  مطعم  يفتتح  سنة 
بتوزيع  املرة  قام هذه  املطمر، حيث  بلدية 
215 قفة على احملتاجني واملتعّففني بسبب 

عدم الترخيص بفتح مطعم للرحمة. 
أمني. ب

»كورونا« ُيغيِّر طقوَس شهَر رمضان

ي  حمِة بال َعابــرِّ مطــاعــُم الرَّ
ــائحة َسبيــــٍل  بسبب  الجــَ

غليزان 
حمة بتوزيِع 10 آالِف ُقفة اسِتعاضُة مطاعِم الرَّ

البليدة 
ُكورونا َيكبح نشاَط أيقوناِت العمِل 

الَخيري  بالُبليدة 
  شهر رمضان يف والية البلدية هذه السنة سيكون على غير العادة،  حيث 
تسبب انتشار كورونا يف املنطقة التي صنفت بؤرة النتشار للوباء يف كبح نشاط 
اجلمعيات اخليرية التي اعتادت على تنظيم موائد اإلفطار للصائمني من عابري 
السبيل، ما اضطر القائمني عليها لتوزيع إعانات ومساعدات غذائية للعائالت 
املتضررة من احلجر الصحي.   ويقول حمزة رئيس جمعية شباب اخلير لوالية 
البليدة،  وهو الشاب الذي اعتاد رفقة زمالئه تنظيم مطاعم األفطار خالل شهر 
رمضان،  إنه لن يتمكن من هذه املرة من تنظيم موائد اإلفطار لعابري السبيل 
على غير العادة بسبب جائحة كورونا، مضيفا » كنا نعمل كل سنة على نصب 
مائدة إفطار ألزيد من 500 شخص و300 طبق جاهز توزع على املارين عبر 
الفقيرة  للعائالت  إعانات غذائية  بتوزيع  املرة قمنا  السريع، لكن هذه  الطريق 
قبل حلول رمضان«، يضيف املتحدث ذاته.  ولم تتوقف جهود السيدة خديجة 
رغم مخاطر اجلائحة، فهذه السيدة التي اعتادت هي األخرى على تنظيم موائد 
الرحمة يف الشهر الفضيل كل سن من خالل جمعية »نساء اخلير«، اهتدت 
إلى طريقة جديدة تقوم من خاللها باالتفاق مع مجموعة من النسوة لتزويدهن 
مبا يلزم من خضر ومواد غذائية لتحضير وجبات ساخنة توزع على العائالت 
املتعففة، وهي العائالت التي تضررت من احلجر الصحي الذي فرض عليها 

منذ أزيد من شهر ونيف.
 عبد الناصر حمودة

تبسة 
جمعياٌت َتتسابُق لتوزيِع اإلعاَنات 

إلى  السلطَة  اجلزائر  أنحاء  جميع  يف  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  دفع 
اّتخاذ قرارات صارمة ملواجهته واحلد من انتشاره، فبالرغم من اعتبارها قرارات 
التي تعمل من أجل كسب  الفقيرة  العائالت  أنها صعبت حياة  صائبة، إال 
تطلق  تبسة  والية  يف  اخليرية  اجلمعيات  جعل  الذي  األمر  يومي،  مصروف 
الغذائية  املواد  مبادرات تضامنية خالل شهر رمضان، سواء من ناحية تقدمي 
أو املساعدات املالية، فقط من أجل أن تتمكن هذه الفئة من العيش يف حياة 

كرمية كغيرها من العائالت التي تتلذذ مبختلف األطباق على طاولة اإلفطار.
فحسب ما توصلت إليه »أخبار الوطن«، فإن هذه اجلائحة الصحية غّيرت 
على  الفضيل،   الشهر  اخليرية يف  اجلمعيات  ملختلف  املعتادة  النشاطات  من 
غرار مطاعم الرحمة وإفطار عابري السبيل وكذا توزيع الوجبات الساخنة عبر 
مختلف مداخل بلديات الوالية، والتي تغيرت ككل واستبدلت بطرود غذائية 
وفواكه وكذا مساعدات  مواد غذائية واسعة االستهالك وخضر  متكاملة من 
»أنت  املالي جلمعية  األمني  الكرمي  عبد  به روابحية  ما صرح  مالية. فحسب 
بالتنسيق مع شباب متطوع  أزمة  الشريعة،  فإن تشكيل خلية  ببلدية  اخلير« 
من املجتمع املدني ملواجهة الوباء أدى إلى إحصاء 600 عائلة متعففة فقيرة 
يف حاجة ملختلف املساعدات الستقبال الشهر الكرمي، حيث قامت اجلمعية 
لتفادي  الرحمة  مطاعم  فتح  من  بدال  عائلة   350 على  غذائية  طرود  بتوزيع 
التجمعات، على أمل أن يتم استكمال العملية على باقي العائالت املعوزة، 
تقدمي  يوميا  يتم  القفف فقط، بل  توزيع  البرنامج غير متوقف على  أن  مضيفا 
مختلف املساعدات املطلوبة من طرف احملتاجني، إضافة إلى التجهيز لعملية 

ختان جماعي لفائدة أبناء العائالت الفقيرة واألطفال اليتامى. 
وبدورها، جمعية »دير اخلير وانساه« املوجودة يف مختلف بلديات الوالية، 
متكنت حلد الساعة من توزيع 110 طرود بدال من تقدمي وجبات اإلفطار والسحور 
لعابري السبيل، كما تعودت عليه يف كل شهر رمضان، وهذا حسب ما صرح 
أن  بدوره  أكد  الذي  األبيض حميدة شوقي،  املاء  ببلدية  اجلمعية  رئيس  به 

اجلمعية متكفلة بصفة دائمة وكلية بنحو 24 أرملة و82 يتيما.
فيروز رحال

ورقلة
ل   توزيُع 7645 طرًدا غذائيا بمناطق الظِّ
  أشرف، أمس،  أبو بكر الصديق بوستة والي ورقلة على إعطاء إشارة انطالق 
القافلة التضامنية الرابعة إلى بلديات والية ورقلة،  حيث بلغ عدد اإلعانات 3300 
إعانة خصصت لثمانية دوائر إدارية بعدد 19 بلديــــــة،  وهي: بلدية ورقلة األم،  
البيضاء،  عني  خويلد،  سيدي  العالية،  احلجيرة،  أنقوسة،   الرويسات،  بلدية 
حاسي بن عبد اهلل، الطيبات، بن ناصر، املنقر، تقرت، النزلة، الزاوية العابدية، 
التى  الفئات  تنوعت  بلدة عمر.   متاسني،  املقارين، سيدي سليمان،  تيبسبست، 
أرامل  عائالت  و  اجليش  متقاعدي  أرامل،   عائالت  بني  التضامنية  العملية  متسها 
احلرس البلـــدي وكذا عائالت أرامل عمال مختلف مصالح الوالية، حيث أن هذه 
اإلعانات املوزعة يف العمليات السابقة بلغت يف مجموعها 4121 قفة، مت تخصيص 
دائرة  لسكان  قفة  و144  لسوناطراك  التابعة  الباقل«  »رود  منطقة  لسكان  قفة   80
البرمة، حيث إن العملية التضامنية األخيرة التي شملت توزيع 3300 قفة باإلضافة 
إلى القافلة الوطنية لذوي االحتياجات اخلاصة بت 50 قفة ليصل املجموع الكلي 
لكل ما وزعته والية ورقلة إلى 7645 قفة وزعت على مختلف مناطق الظل بالوالية. 

ُضها باإلعانات الِغذائية 	 حمِة وسنعوِّ بن حبيلس :ال مطاعَم للرَّ
للمرة األولى في شهر الفضيل تخلو مطاعم الرحمة من عابري السبيل، يعلق اإلفطار الجماعي بالساحات العمومية إلى أجل 
غير مسمى،  وتطلب السلطات الوصية من الجزائريين التزام بيوتهم، وبات واضحا بعد تمديد الحجر الصحي بسبب الجائحة 

التي غيرت طقوس الشهر الفضيل التي يمارسها أيقونات العمل الخيري في رمضان وكبحت نشاطاتهم،  فيما تزداد الخشية من 
أن تلقى شعائر العيد المصير نفسه.

زاهية سعاد
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دعت لوضع مخطط وطني للطوارئ. . فيدرالية المستهلكين:

على السلطات إطالق »تليطون« لفائدة 
العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم

أحمد بوكليوة )و.أ.ج(

الوطنية  الفيديرالية  أمس،  دعت، 
للمستهلكني مبناسبة حلول شهر رمضان 
السلطات  بينها  من  األطراف  جميع 
يف  للمساهمة  واملواطنني  العمومية 
الوضع  هذا  وضغوط  أعباء  تخفيف 
املستجد وهذا مبزيد من الصبر والتالحم 
التضامن  أواصر  وتعزيز  والتعاضد 
والتكافل، ومن التوصيات التي وجهتها 
العمومية،  السلطات  إلى  الفيديرالية 
جمع  حملة  إطالق  إلى  احلاجة  ومنها 
كافة  عبر  وطنية  »تيليطون«  تبرعات 
واملسموعة،  املرئية  اإلعالم  وسائل 
مع  للتضامن  واخلاصة،  العمومية 
دخلهم،  مصادر  فقدوا  الذين  العمال 
منوهة بضرورة اغتنام فرصة هذه األزمة 
أسعار  انهيار  الى  أدت  التي  الصحية 
إلى  اجلزائر  عائدات  وتراجع  النفط 
اقتصاد وطني متنوع ومتحرر  بناء  إعادة 
إعداد  مقترحة  واحملروقات،  التبعية  من 
على  مبني  للطوارئ  وطني  مخطط 
اجلائحة  تداعيات  استمرار  فرضيات 
والبعيد،  واملتوسط  القصير  املدى  على 
والتدبير  للتفكير  خاليا  إنشاء  ووجوب 
على  تعكف  وزارة  كل  مستوى  على 
املختلفة  للحاجيات  حلول  اقتراح 
االولى  الطبقات  خصوصا  للسكان 
دخلهم،  مصادر  فقدوا  من  بالرعاية 
وذوي  املسنني  النساء،  واألطفال، 

االمراض املزمنة. 
اعتماد  بضرورة  نوهت،  كما 
تقدمي  على  تقوم  إعالمية  استراتيجية 
وعبر  متنوعة  وإذاعية  تلفزيونية  برامج 
ينشطها  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ومختصني  االقتصاد  يف  وخبراء  أطباء 
والتربية  والنفس  االجتماع  علوم  يف 
والتدريب  الصحي  الوعي  لنشر  والفقه 
على التعلم عن بعد وإدارة الوقت وجتاوز 

فترة  لطول  واالقتصادية  النفسية  االثار 
احلجر الصحي املنزلي واستمرار التباعد 

االجتماعي.

 تحذيرات للتجار من االحتكار 
والمستهلكين من التهافت على الشراء 

توصياتها  ويف  أخرى،  جهة   من 
منتجني  من  التجاري،  املجتمع  الى 
الوطنية  الفيديرالية  شددت  وجتار، 
باحترام  االلتزام  على  للمستهلكني 
القوانني املتعلقة بشروط ممارسة االنشطة 
بحماية  املتعلقة  والقواعد  التجارية 
واالبتعاد  املستهلكني  وسالمة  صحة 
االحتكاري  التخزين  ممارسات  عن 
واحترام  أسعارها  يف  واملضاربة  للسلع 
األغذية  عرض  عند  الصحية  الشروط 

لالستهالك.
للتجار،  الربح   وبخصوص هوامش 
واملنتجني  التجار  كل  الفيديرالية  نادت 
السيما  الربح  هوامش  تخفيض  إلى 
مبناسبة شهر رمضان كشكل من أشكال 
اآلثار  من  وللتخفيف  الوطني  التضامن 
اللجوء  وكذا  األسر  على  االقتصادية 
شهر  للسلع خالل  الترويجي  البيع  إلى 
رمضان لدعم القدرة الشرائية للمستهلك 

وفضاءات  التوزيع  قنوات  وتوسيع 
البيع، مذكرة إياهم للمساهمة يف الهبة 
والفئات  املعوزين  لصالح  التضامنية 
دخلها  مصادر  فقدت  التي  املجتمعية 
شهر  خالل  السيما  اجلائحة،  بسبب 
الوقاية  تدابير  اتخاذ  وكذا  رمضان، 
التباعد  منها  التجارية  احملالت  داخل 
يف  السيما  املستهلكني  بني  اجلسدي 
العالية  السكانية  الكثافة  ذات  املدن 

ومنع الطوابير امام املخازن واملخابز.
التسوق  بعملية  تعلق  وفيما 
هذه  يحل  الذي  رمضان  شهر  خالل 
فيروس  جائحة  تفشي  ظل  يف  السنة 
اتخاذ  إلى  الفيديرالية  دعت  كورونا، 
املسبق  والضبط  البيت  من  الشراء  قرار 
قبل  املالية  وتكلفتها  املشتريات  لقائمة 
يف  التسوق  وتفادي  القتنائها  اخلروج 
غير  املواد  اقتناء  وجتنب  الذروة  أوقات 
االسرة  من  واحد  فرد  وتولى  الضرورية 
اخلروج لشراء احلاجيات وجتنب التجول 
سريعا  والعودة  التجارية  الفضاءات  يف 
العادات  عن  التخلي  وكذا  للبيت 
األواني  كاقتناء  مفيدة  الغير  الشرائية 
املنزلية واحللويات وغيرها من املواد الغير 

الضرورية.

أمين  اجلزائر  بنك  محافظ  دعا 
التعاون  تعزيز  إلى  الرحمن  عبد  بن 
وباء  آثار  مواجهة  أجل  من  اإلقليمي 
العالم  يغزو  الذي  كورونا  فيروس 
اجلزائر،  لبنك  بيان  وأوضح  بأسره. 
يف  أكد  قد  احملافظ  أن  أمس،  أول 
عبر  اجتماع  مبناسبة  ألقاها  مداخلة 
الفيديو عن بعد لوزراء مالية ومحافظي 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وأفغانستان وباكستان مع املديرة العامة 
كريستالينا  الدولي  النقد  لصندوق 
الكبرى  التحديات  على  جيورجييفا، 
ما  فترة  خالل  املنطقة  ستواجه  التي 

بعد األزمة.
ذات  -حسب  األمر  ويتعلق 
املسؤول- بعودة النمو الشامل والدائم 
الذي سيسمح بخلق الثروة ومناصب 
النقدية  السياسات  ووضع  العمل 

بالصرف  اخلاصة  وتلك  وامليزانية 
التي من شأنها االستجابة التدريجية 
عجز  إلشكاليات  املتوسط  املدى  ويف 
وإنشاء  املدفوعات  وميزان  امليزانية 
احلفاظ  وأخيرا  الديون  ملعاجلة  آليات 

على االستقرار النقدي واملالي.
الرحمن من  كما أضاف بن عبد 
تتطلب  التحديات  هذه  أن  الواضح 
وتابع  اجلميع«.  من  وتضامنا  »تعاونا 
يقول »إننا اليوم يف مفترق الطرق وان 
حدودنا  لنا  أظهرت  قد  األزمة  هذه 
لذلك يتحتم علينا مواجهتها معا دون 

دوغماتية وملصلحة اجلميع«.
األزمة  أن  املسؤول  ذات  أكد  كما 
الصحية العاملية غير املسبوقة كان من 
ليس  استعجالية  ظهور حاالت  آثارها 
فقط اقتصادية وإمنا كذلك اجتماعية، 
الطارئة  احلاالت  هذه  أن  موضحا 

إجابات  تقدمي  يف  اإلسراع  تطلبت 
تشرك السياسات النقدية واالحترازية 
نقدية  سياسات  وكذا  التقليدية  غير 

توسعية.
أن  اجلزائر  بنك  محافظ  وتابع 
تلك السياسات الظرفية االستعجالية 
يف  العجز  تفاقم  إلى  حتما  ستؤدي 
إلى  متويله  سيؤدي  عجز  وهو  امليزانية 
ارتفاع الدين العمومي الداخلي وكذا 
الدين اخلارجي وذلك لعدد كبير من 

بلدان منطقتنا.
املزدوج  العجز  ظهور  أن  كما 
بالنسبة  املدفوعات(  وميزان  )امليزانية 
انخفاض  سياق  يف  النفطية  للبلدان 
كبيرا  حتديا  سيشكل  البترول  أسعار 
عبد  بن  السيد  يضيف  للمستقبل، 

الرحمن.
)و.أ.ج(

لمواجهة آثار أزمة كورونا 
بن عبد الرحمن يدعو لتعزيز التعاون اإلقليمي

عبر 32 والية
اعتماد أزيد من 200 نقطة لبيع الخضر واللحوم

اعتمد الديوان الوطني املهني املشترك للخضر واللحوم، بالتعاون مع املؤسسات 
العمومية القطاعية، حوالي 200 نقطة بيع للخضر والفواكه موزعة على 32 والية 
عبر الوطن. ويأتي هذا اإلجراء تنفيذا لتوصيات وزير الفالحة ويف إطار البرنامج 
اإلستهالك خالل شهر  الواسعة  الفالحية  املواد  مبختلف  األسواق  لتزويد  املسطر 
رمضان الكرمي، ووضع حد للمضاربة. كما تستهدف أيضا توفير عدد من املنتجات 
الفالحية التي يزداد الطلب عليها خالل أيام الشهر الفضيل باألسعار التي تتماشى 

وقدرة املواطن الشرائية.
الفالحية  املنتجات  بأن  املواطنني  لكافة  الديوان  أعلن  السياق،  هذا  ويف 
املطروحة يف نقاط البيع املخصصة لها ستظل متوفرة وبالكميات املطلوبة طيلة شهر 
بإجراءات  التقيد  وكذا  السلع  تكديس  املواطنني عدم  الديوان  دعا  رمضان، كما 

الوقاية الصحية أمام نقاط البيع لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا املستجد.
صفية. ن

عنابة 
إحباُط محاولة إلغراق السوق بـ 16 

قنطارا من الدجاج الفاسد 
  متكنت مصالح أمن والية عنابة بالتنسيق مع مديرية التجارة، من حجز 16 
قنطار من الدجاج و75 كلغ من أحشاء الدجاج، النعدام شهادة الصحة البيطرية 

مع اتخاد كافة اإلجراءات القانونية الالزمة يف حق املخالف.
شهر  حلول  عشية  جاءت  السموم  هذه  حجز  عملية  فإن  مصادرنا  وحسب 
اكتشاف  مت  أين  روتينية  مراقبة  املدينة خالل عملية  بوسط  ومت ضبطها  رمضان، 
التبريد  شاحنات  إحدى  يف  وأحشائها  الدجاج  من  املعتبرة  الكمية  هذه  وجود 
وبعد تفحص الوثائق تبني أن صاحب الشاحنة الذي يقوم بتزويد املقصبات بهذه 
البضاعة ال يحوز على شهادة الصحة البيطرية فضال على أن مصدرها مجهول األمر 
الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة املستهلك العنابي ليتم على الفور حترير محضر 
إتالف للحجوزات واتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقضائية يف حق صاحب البضاعة 
احملجوزة.  وتواصل مصالح األمن بالتنسيق مع مديرية التجارة لوالية عنابة القيام 
بعمليات مراقبة دورية لألسواق ويف محيطها على غرار: سوق احلطاب والسوق 
محاولة  أي  إلحباط  واملتنقلة  الثابتة  األمنية  النقاط  وعند  املدينة  بوسط  املغطاة 

إلغراق السوق بهذا النوع من السموم يف شهر رمضان املبارك. 
ف. سليم

بومرداس
الكنفدرالية الجزائرية ألرباب العمل 

توزع 1000 طرد غذائي 
بالتنسيق مع مديرية  العمل  اجلزائرية ألرباب  الكنفدرالية  أطلقت، مؤخرا، 
التجارة لبومراس قافلة تضامنية، تضمنت توزيع 1000 طرد غذائي على العائالت 
املعوزة خالل الشهر الفضيل. وقد انطلقت القافلة التضامنية التي حملت شعار 
»رحماء بينكم« من مقر والية بومرداس باجتاه البلديات، محملة بــ 1000 طرد 
غذائي حتوي مختلف املواد الغذائية األساسية مثل السميد، اللحوم، البقوليات، 
اخلضر.. وغيرها. كما تضمنت هذه الهبة التضامنية التي بادرت بها الكنفدرالية 
اجلزائرية ألرباب العمل ببومرداس واملوجهة لفائدة العائالت املعوزة املتضررة من 
الهيدرو  كاحملاليل  الوقائية  الطبية  املستلزمات  من  معتبرة  كميات  كورونا  جائحة 
كحولية، الكمامات باإلضافة إلى األلبسة الواقية ملجابهة الفيروس املتفشي، وكذا 

أنابيب اختبار لفائدة مخابر املستشفيات بكل من دلس، الثنية وبرج منايل.
وجتدر اإلشارة أن هذه الهبة تسّيرها اللجنة الوالئية املستحدثة لهذا الغرض 
الظل  مناطق  وقاطني  املعوزة  للعائالت  وستوجه  املدني  املجتمع  مع  بالتنسيق 
املتضررين من جائحة الفيروس التاجي تزامنا مع حلول شهر رمضان املعظم لهذه 

السنة.
سميرة مزاري

منظمة الصحة العالمية تصرح:
فيروس كورونا المستجد لم ُيهندس مخبريا 
أفادت منظمة الصحة العاملية يف تقرير يومي حول الوضع الصحي العام، صدر 
اخلميس أن جميع األدلة املتاحة حتى اآلن تشير إلى أن فيروس كورونا، والذي 
تسبب يف اجلائحة احلالية، من أصل حيواني طبيعي وليس فيروسا مت التالعب به 
أو تركيبه. ويف ذات الشأن قالت منظمة الصحة العاملية إن »العديد من الباحثني 
SARS-( كوف2-  سارس-  لفيروس  اجلينومية  السمات  يف  النظر  من  متكنوا 
CoV-2( ووجدوا أن األدلة ال تدعم أن فيروس سارس- كوف2- مت إنتاجه يف 
مختبر«، مؤكدة أنه إذا كان فيروسا مت تركيبه، فإن التسلل »اجلينومي« له سيظهر 

مزيجا من العناصر املعروفة، ولكن هذا ليس هو احلال.
كما أضافت أنه وعلى الرغم من عدم التعرف على املضيف احليواني الوسيط، 
اجلديد جاء من مصدر  فيروس كورونا  أن  إلى  تشير  املتاحة  األدلة  أن جميع  إال 
يتم  أو  حاليا  جتري  التحقيقات  من  عدد  ثمة  أنه  تداركت  باملقابل  حيواني، 

التخطيط لها.
محمد رضوان

دعت الفيديرالية الوطنية للمستهلكين السلطات العمومية إلى إطالق حملة جمع تبرعات للتضامن مع العمال الذين فقدوا مصادر 
دخلهم، مقدمة توصيات هامة للحفاظ على صحة المواطنين في ظل األوضاع الراهنة لفيروس كورونا.



ف سليم

تلك  فإن  اإلدارة  بيان  وحسب 
جتهيز  يف  أساسا  تتثمل  القرارات 
مبستشفى  الصدرية  األمراض  مصلحة 
احلكيم ضربان الذي يحوي 20 سرير 
الطبية الالزمة  وجتهيزها بكل املعدات 
مصلحة  إضافة  املرضى  الستقبال 
األمراض الداخلية مبستشفى إبن سينا 
بكل  وتزويدها  سرير   22 يضم  الذي 
املعدات الطبية الالزمة ألجهزة التنفس 
 19 كوفيد  مرضى  إلستقبال  وغيرها 
أن  بعد  لهم  الصحية  التغطية  وضمان 
امراض  إلى مصلحة  املرضى  مت حتويل 
السكري والغدد الصماء كما مت حتديد 
املداخل وواملخارج اخلاصة باملصابني. 

جلنة  أعضاء  أن  البيان  أعلن  كما 
خالل  من  يعملون  واملتابعة  اليقضة 
عدة  تسطير  على  الدورية  إجتماعاته 
برامج خاصة بضمان التعامل اجليد مع 
توسيع  خالل  من  عنابة  بوالية  الوباء 
اإلجراءات اإلحترازية والوقاية لتحكم 

قدر املستطاع يف إنتشار الوباء. 
العلمي  واملجلس  اإلدارة  ودعت 
كل املواطنني واملواطنات بالتحلي بروح 
ومساعدة  مبنازلهم  والبقاء  املسؤولية 
اجليش األبيض حملاصرة الوباء باحملافظة 

على صحة اجلميع.

والية  والي  نهاية  صبيحة  اشرف 
املسيلة السيد الشيخ العرجا على انطالق 
مناطق  سكان  لتزويد  التضامنية  القافلة 
عليها  إحصاءها والوقوف  مت  التي  الظل 

قبل اليوم على مستوى والية
. الهبة التضامنية والتي تعود ملبادرة 
مديرية  وبالتنسيق  الوالئية  املصالح  من 
محسني  وكذا  االجتماعي  النشاط 
هذه  إلجناح  اجلميع  وقد جتند  الوالية. 
العملية التضامنية خاصة وأنها حتوي مواد 
غذائية والتي تهدف أساسا لرفع الغنب عن 

عائالت حتتاج إلى دفئ التضامن يف ظل 
املناطق  وهي  فيروس  كورونا  من  مخاوف 
التي يعاني سكانها من العزلة والتهميش 
الفارطة،  السنوات  طيلة  عليهم  املفروض 
اليوم فيروس »كوفيد 19« من حدة  ليزيد 
عزلتهم ومعاناتهم اليومية، يف ظل قرارات 
للحد من  املفروض  اجلزئي  املنزلي  احلجر 
وضعية  يعيشون  جعلهم  مما  الوباء  هذا 
سلبا  أثرت  مؤخرا  حدتها  زادت  مزرية 
التنقل  على  قدرتهم  لعدم  يومياتهم  على 
يوميا إلى البلديات األم لقضاء حوائجهم 

بعد قرار تعليق نشاط أصحاب النقل ويف 
مقدمتها اقتناء املواد الغذائية األساسية، 
خاصة أن احملالت التجارية القليلة بقراهم 
السكان  طلبات  لتلبية  كافية  تعد  لم 
يعيشون  جعلهم  الذي  األمر  اليومية 
األول  املسؤول  جعل  صعبة.مما  وضعية 
يف  يعجل  بالوالية  التنفيذية  الهيئة  عن 
هذه الهبة التضامنية خاصة وأنها تزامنت 
الهبة  وهي  الكرمي  رمضان  مع حلول شهر 

التي ثمنها سكان هذه املناطق.
جمال أبو أشرف

عنابة 
حجز 5 حاويات بها أجهزة استقبال مفككة

متكنت مصالح مفتشية أقسام اجلمارك 
أمس من حجز  عنابة  ميناء  على مستوى 
أجهزة إستقبال مستوردة من طرف متعامل 
وقابلة  مفككة  الصناعي  النشاط  ميارس 
عكس  تصنيع  ألي  حتتاج  وال  للتركيب 
صرح به املعني ويقدر عددها ب 150الف 
ليتم  5 حاويات  موزعة على  و400 جهاز 
يف  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ 
حقه.  وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن 

عنابة  مبيناء  التجارية  العمليات  ملراقبة  الرئيسي  املفتش  بها  قام  التي  التحريات 
يف  تتمثل  بضاعة  بشأن  للجمارك  األلي  للتسيير  املعلوماتي  النظام  خالل  من 
أجهزة استقبال مستوردة من طرف متعامل معروف لدى املصلحة ميارس النشاط 
املنتوج مفكك  أن  البضاعة تبني  الوثائق وفحص  أنه وبعد مراقبة  إال  الصناعي 
وقابل للتركيب وال يحتاج ألي تصنيع حيث كان عدد األجزاء متساوي وموزع يف 
5 حاويات على مستوى املينائني ويقدر عددها ب 150400جهاز إستقبال حيث 
مرتفعة  جمركية  ورسوم  حقوق  من  التملص  هو  العملية  هذه  من  الهدف  كان 
وتطبيقا للقاعدة) -2أ( مت معاينة مخالفة جمركية ضد املعني قدرت على إثرها 

الغرامة ب 125 مليار و21 مليون سنتيم.
ف سليم

قسنطينة
دخول مقر أمن دائرة علي منجلي حيز الخدمة 
السيد  مبعية  قسنطينة  الشرق  لشرطة  اجلهوي  املفتش  أمس  أول  يوم  أشرف 
الوالي املنتدب للمقاطعة االدارية علي منجلي على وضع حيز اخلدمة مقر أمن 
ملختلف  دعما  سيشكل  هاما  أمنيا  مكسبا  املقر  هذا  ويعد  منجلي,  علي  دائرة 
أمن احلواضر اإلحدى عشر املتواجدة بذات املدينة اجلديدة، مع املرافق األمنية 
والفرقة  النظام  وحدة حفظ   ،BRI والتدخل  البحث  فرقة  غرار  على  االخرى 
أجل ضمان  اجلهود من  تنسيق  والذي سيساهم يف  القضائية،  للشرطة  املتنقلة 
رؤساء  السادة  بحضور  متت  العملية  االختصاص،  بقطاع  ناجعة  أمنية  تغطية 
املصالح اجلهوية والسيد نائب رئيس أمن الوالية رفقة رؤساء املصالح ألمن والية 

قسنطينة.
خديجة بن دالي
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 بمستشفى »الحكيم ضربان« بعنابة 

تجهيُز مصلحِة األمَراض الصدرّية 
الستقباِل الُمصابين بـ »كورونا«

المسيلة 
قافلة تضامنية تجوب مناطق الظل

أكدت إدارة المركز االستشفائي الجامعي لـ »ابن رشد« بعنابة، أول أمس، أنه في إطار التدابير واإلجراءات 
االحترازية المتخذة من طرف المديرية العامة للمركز االستشفائي الجامعي بعنابة، بالتنسيق مع الطاقم الطبي 
لتجهيز األرضية الصحية واالستعداد االستقبال األمثل للمصابين بوباء فيروس كوروناّ كوفيد 19«، وضمان 

التغطية الصحية تم اتخاذ عدة قرارات هامة. 

قالمة
استفادة 150 فالحا من جرارات وحاصدات 

شرعت املصالح الفالحية بوالية قاملة يف دراسة ملفات طلبات الدعم اخلاصة بإقتناء العتاد الفالحي، حيث مت دراسة ومناقشة مايفوق 150 
ملف، حيث مت عرضاحلصيلة النهائية للدعما خلاص بإقتناء العتاد الفالحي مبا يف ذلك اجلرارات الفالحية ولواحقهم خالل سنة 2019 واحلصة 
املمنوحة للوالية بإسم سنة 2020، ليتم بعدها اإلتفاق علىمنهجية العمل واألولويات التي سيتم إتباعها لتوزيع حصةالسنةاحلالية وفقا لقوانني 
الفالحية،  واجلرارات  احلصاد  الفالحي خاصةآالت  العتاد  من  املستفيدين  قوائم  بالوالية  الفالحية  املصالح  مديرية  كما حددت  بها.  املعمول 
ومت وضع قوائم إحتياطية لطالبي الدعم اخلاص بالعتاد الفالحي. ومت اإلتفاق علىضرورة اإلجتهاد جميع األطراف مبا يف ذلك مديرية املصالح 
الفالحية،بنك الفالحة والتنمية الريفية،مؤسسة توزيع العتاد الفالحي P MAT من أجل تسريع وتيرة اإلجراءات اإلدارية لضمان إستفادة 
املعنيني. هذا وقد عقدت ذات املصالح اجتماعا ملناقشة قضية العتاد الفالحي ودراسة آليات الدعم الفالحي اخلاص بعتاد السقي بالتقطير يف 

الشعب املبرمجة خاصةالطماطم الصناعية،والتي سيتم برمجة  إجتماع خاص بهابعد وصول ملفات طلبات الفالحني.
التقنية الوالئية مبشاركةأعضاء  يشار إلى أن االجتماع ترأسه مدير املصالح الفالحية لوالية قاملة السيد محمد عبدالرحمان جمعه باللجنة 
اللجنة رئيس مصلحة التنظيم االنتاج والدعم التقني وإطارات املصلحة واألمني العام لإلحتاد الوالئي للفالحني اجلزائريني نائب مديرة بنك الفالحة 
والتنمية الريفية وممثلةمديرية املوارد املائية باإلضافة إلى ممثلة محافظة الغابات ناهيك عن مدير الصندوق اجلهوي للتعاون الفالحي وهذا مبقر مديرية 

املصالح الفالحية.                                                                                                                                 خديجة بن دالي

متكنت، أول أمس، مصالح األمن يف 
سكيكدة، من توقيف عصابة أشرار ملثمة 
»البكوش«  يدعا  اليد  مبتور  شاب  يقودها 
البالغ من العمر 35 سنة وهو مسبوق قضائيا 
ومن اخطر محتريف االجرام يف سكيكدة. 
و بحسب مصادرنا، فإن املتهم كان برفقة 
خمس متورطني يتراوح أعمارهم ما بني 19 
و41 سنة أربع منهم كانوا محل بحث وأمر 
اتخذوا من مسكن  القبض، حيث  بإلقاء 
لنشاطهم  مقر  املدينة  أعالي  يف  مهجور 

باألسلحة  تسلحوا  بعدما  وهدا  املشبوه 
البيضاء وقارورات الغاز املسيل لدموع قصد 
االعتداء على املواطنني باستغالل مركبات 
احمللية،حيث  الوكاالت  من  تأجيرها  يتم 
نشر  مت  والشكاوى  عملياتهم  تكرار  وأمام 
ملصالح  التابعة  التدخل  من  خاصة  فرق 
الدرك الوطني يف املناطق التي ينشط فيها 
باستدراجهم  توقيفهم  مت  الدين  املتورطون 
غير  زوجني  يف  ممثل  لهم  نسب  طعم  الى 
الكبير،  الشاطئ  منطقة  يف  كانا  شرعيني 

اعتراض  العصابة  أفراد  أحد  حيث حاول 
قبل  من  مباغتهما  يتم  ان  قبل  طريقهما، 
مصالح الدرك الوطني التي متكنت كدالك 
مهجور  بيت  داخل  شركائهم  توقيف  من 
استرجاع  على  كدالك  العملية  وأسفرت 
هواتف  يف  تثمل  املسروقات  من  كمية 
نقالة وأجهزة إعالم إلي محمول يف انتظار 
تقدميهم امام قاضي التحقيق لدى محكمة 

سكيكدة.
جمال بوالديس

سكيكدة
توقيف عصابة ملثمة تعتدي على المواطنين

سطيف
حجز 38 قنطارا من الدجاج الفاسد

 38 الوطني بسطيف من حجز  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  أفراد  أمس  متكن 
قنطار من الدجاج، وهذا أثناء قيام الفرقة املختصة إقليميا مبراقبة مذبحة خاصة 
مبشتةاملقارشة ومعاينة غرف التبريد والدجاج احملجوز بداخلها، من قبل الطبيب 
البيطري أكد أنها غير صاحلة لالستهالك ووجوب إتالفها، ليتم اتالفها بحضور 
اجلهات املعنية واجناز ملف قضائي ضد املعني وإرساله للجهات القضائية املختصة 

إقليميا.
آسيا.ع

القبض على مروجي مخدرات 
إجرامية  جماعة  بسطيف  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  فكك أفراد 
تتكون من خمسة أشخاص من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم ما بني 18 و34 سنة، 
تورطوا يف قضية حيازة وترويج املخدرات، وذلك على إثرها معلومات وردت إلى 
منت  على  توقيفهم  ومت  أمني  حاجز  وضع  ليتم  بشأنهم،  الوطني  الدرك  مصالح 
مركبة سياحية، وكانت النتيجة اإليجابية أين مت حجز 179 غ من مادة الكيف 
املختص  اجلمهورية  وكيل  أمام  وإحالتهم  إجناز ملف جزائي ضدهم  ومت  املعالج، 

إقليميا.
آسيا.ع

قالمة
مستشفى »ابن زهر« يصنع محلول 

النقل الفيروسي 
متكنت املؤسسة العمومية االستشفائية ابن زهر بقاملة من إعداد محلول النقل 
املتواجدة  بامللحقة  باستور  إلى مخبر  العينات  نقل  الذي يستخدم يف  الفيروسي 
بوالية قسنطينة، وفق املعايير واملقاييس املعمول بها وذلك حتت اشراف طبيب 
مختص يف امليكروبيولوجيا ومبساهمة الصيدلية املتواجدة باملستشفى، هذا وتعتبر 
هاته املبادرة االولى من نوعها بعد تلك التي قامت بها صيدلية املستشفى التي 
قامت بصنع املعقم الكحولي بكميات كبيرة من أجل العمل على وقاية وتعقيم 
مختلف االماكن املتواجدة باملستشفى املرجعي للمصتبني بفيروس كورونا بقاملة. 
خديجة بن دالي
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 تنفيذا لمخطط األمني في شهر رمضان

تسخيُر ألَفي شرطٍي لضَمان احتراِم 
تداِبير الَحجر ببجاية

بـــلقاسم.ج

تكيفت  املاضية  السنوات  غير  وعلى 
الدرك  افراد  معية  الشرطة  مخططات 
متر  الذي  الصحي  الوضع  مع  الوطنيني 
احلجر  وتواجد بجاية حتت  البالد  به 
إلى  مساءا  اخلامسة  الساعة  من  اجلزئي 
يجبر  مما  صباحا  السابعة  الساعة  غاية 
على  السهر  على  املختلفة  األمن  مصالح 
ومدى  من جهة  وممتلكاته  املواطن  سالمة 
جهة  من  اجلزئي  احلجر  تدابير  احترام 
للغاية  صعبة  مأموريتها  يجل  مما  آخرى 
الوالية  ساكنة  من  كبير  وعيا  وتتطلب 
انتشار  لتفادي  بالبيت  املكوث  بأهمية 
هذا الوباء العاملي اخلطير ويف ظل التدابير 
من  املتخذة  والوقائية  األمنية  واإلجراءات 
بجاية،و  والية  بأمن  الشرطة  قبل مصالح 
اجلزئي  التجوال  حظر  لقرارات  تنفيذا 
الهادف الى الوقاية من انتشار وباء فيروس 
املصالح  سخرت ذات  املستجد  كورونا 
مخططها  ضمن  شرطيا   2051 األمنية 
اإلمكانيات  عن  ناهيك  احملكم  األمني 
املادية،حيث سيعمل أعوان الشرطة بالزي 
كافة  إقحام  سيتم  كما  واملدني  الرسمي 
الوالئية  املصلحة  من  العملياتية  املصالح 
الوالئية  القضائية،املصلحة  للشرطة 
أمن  وكذا  احلواضر  وأمن  العمومي  لألمن 

الشرطة خالل  مخطط  ويشمل  الدوائر. 
ثابتة  أمنية  حواجز  نصب  الكرمي  الشهر 
ملدينة بجاية ملراقبة  الكبرى  املداخل  عبر 
املركبات،ناهيك  وخروج  دخول  حركة 
احملاور  كامل  جتوب  متحركة  دوريات  عن 
بجاية،وأخرى  ملدينة  الرئيسية  والشوارع 
راجلة جتوب نقاطا مختلفة باملدينة خاصة 
تلك التي تشهد حركة كثيفة وهذا للوقوف 
على إحترام قانون املرورو محاربة التوقفات 
املرورية خاصة  السيولة  العشوائية وضمان 
املديرية  سخرت  كما  الذروة.  أوقات  يف 
تعمل  متحركة  بجاية،قوة  ألمن  الوالئية 
بالزي الرسمي واملدني حملاربة اجلرمية بشتى 
املواطنني  سالمة  على  واحلفاظ  أنواعها 
محاربة  برنامج  إطار  ويف  وممتلكاتهم. 

انتشار وباء فيروس كورونا تواصل مصالح 
للحد من  التوعوي  الوقائي  الشرطة عملها 
املؤسسات  مختلف  مستوى  على  العدوى 
التجارية،وكذا  واحملالت  العمومية واملراكز 
على  املواطنني  حلث  العمومية  الساحات 
التباعد االجتماعي. وكذا  احترام املسافة 
املركبات  وسائقي  املارة  املواطنني  حتسيس 
احترام  بضرورة  الصوت  مكبرات  عبر 
املمتدة من  اجلزئي  التجوال  مواقيت حظر 
الساعة  غاية  إلى  مساءا  اخلامسة  الساعة 
ثقافة  تكريس  إطار  ويف  صباحا.  السابعة 
التبليغ وضعت الشرطة الرقم األخضر -15
املواطنني  خدمة  يف   17 النجدة  وخط   48
على مدار الساعة إلخطار كل ما من شأنه 

املساس بأمن املواطن.

سخرت مصالح أمن والية بجاية 2051 شرطيا لبسط السكينة والطمأنينة بالوالية في شهر رمضان الكريم،من خالل مخطط 
أمني تسهر على تنفيذه فرق متحركة وراجلة بمختلف أحياء دوائر الوالية الـ 19، قبل وبعد حضر التجوال الجزئي المطبق 

بغية الحد من انتشار وباء كورونا.

بجاية
توقيف أشخاص استحوذوا على قطع أرضية

يقومون  أشخاصا  ببجاية  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  وحدات  أوقفت 
بتسطيح قطع ترابية بدون رخصة تسمح بذلك، وهذا أثناء قيام أفراد الفرقة بدورية 
بالقرية السياحية بوليماط وبلدية تالة حمزة،حيث لفت انتباههم أشخاص يقومون 
بحفر وتسطيح قطع ترابية بواسطة جرافتني.وبعد طلب الرخصة التي تسمح لهما 
مبمارسة هذا النشاط،صرحا بأنهما ال يحوزان على أي رخصة، فتم إخطار وكيل 
مت حجز  كما  القانونية ضدهما.  املخالفات  بجاية،ورفع  محكمة  لدى  اجلمهورية 
اجلرافتني،ووضعهما باحملشر البلدي لبجاية،إلى جانب فتح حتقيق، وإجناز محضر 

أُرسل إلى اجلهات القضائية املختصة.
بـــلقاسم.ج

جّزارو »سوق البابور« يطالبون باستئناف نشاطهم 
يعيش جزارو سوق البابور مبدينة بجاية،وضعية صعبة نتيجة تعليق نشاطهم 
التجاري بعد غلق األسواق التجارية منذ 14 مارس 2020 بقرار من الدولة، وذلك 
ملكافحة  ميدانيا  املتخذة  الوقائية  والتدابير  االحترازية  اإلجراءات  تفعيل  إطار  يف 
انتشار عدوى فيروس كورونا.  ونظرا حللول شهر رمضان املعظم سارع جزارو هذا 
السوق مبطالبة السلطات احمللية بالبلدية للنظر يف إمكانية استئناف نشاطهم التجاري 
مجددا نزول عند رغبة املواطنني الذين تعودوا على اقتناء مادة اللحوم املختلفة األنواع 
من هؤالء القصابني، إال أن هذه األخيرة وجهتهم الى مديرية التجارة املكلفة قانونا 
بالنشاط التجاري، غير أن مديرية التجارة حسب هؤالء التجار رفضت االمر نظرا 
للموانع القانونية التي متنع إعادة فتح األسواق يف وجه املواطنني، وهوما أدى إلى 
خارج  مختلفة  أماكن  يف  التجارية  بسجالتهم  العمل  فكرة  بطرح  اجلزارين  هؤالء 
السوق طيلة شهر رمضان الكرمي، لكن يبدو ان هذا احلل ليس ممكنا وال يسمح له 
القانون بذلك، مما وجد رفضا قاطعا من قبل مديرية التجارة، وأمام هذه املعضلة 
التي انتجتها أزمة كورونا، يلتمس جزارو سوق البابور مبدينة بجاية، وزير التجارة 
قصد التدخل واخراجهم من براثن هذه املشكلة التي شلت النشاط التجاري من 

جهة وأدخلت التجار يف بطالة من جهة أخرى دون عمل وبال مدخول شهري.
بـــلقاسم.ج

اختراع أول جهاز تنفس اصطناعي محمول 
كشف رئيس جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية،البروفيسور بوعالم سعيداني 
جهاز  يف  يتمثل  دقيق،  علمي  وبتصميم  جزائرية  بأنامل  جتسد  اختراع  أول  عن 
الطبية  اإلطارات  مبشاركة  اجلامعة  أساتذة  قبل  من  ومنوذجي  محمول  تنفسي 
باملستشفى اجلامعي خليل عمران،وقد مّت جتريبه على املرضى باملستشفى وأعطى 
إلى  انه ميكن حمّله من غرفة  اجلهاز  لهذا  للغاية،فاملّيزة األساسية  إيجابية  نتائج 
أخرى ومن مريض إلى آخر وهو خفيف الوزن وصامت »ال يصدر صوتا وال يزعج 
عمل  ثمرة  وهو  باملئة،  مئة  جزائري  وتصنيعه  تصميمه  فإن  ولإلشارة  املريض« 
للكفاءات الوطنية التي تزخر بها جامعة بجاية،كما مّت االستعانة ببعض املؤسسات 
الصناعية التي كان لها الفضل يف تصنيع بعض أجزاء هذا اجلهاز،ويف سياق حديثه 
يلتمس رئيس اجلامعة من القطاع الصناعي أو باألحرى من املؤسسات القادرة على 
اإلجناز والتصنيع للتكفل بهذا املشروع قصد إثراء الصناعة الوطنية من جهة ووضعه 
حتت تصرف املستشفيات واملؤسسات الصحية املختلفة من جهة أخرى، وأضاف 
أن هذا االبتكار يؤكد مرة أخرى على قدرة الكفاءات الوطنية وامتالكها للمهارات 
العلمية التي تسمح لها بالتمّيز والتفوق يف مجاالت عديدة، شريطة ان تتوفر لهم 
اإلمكانيات الضرورية التي تسمح لهم بولوج عالم االبتكار واالختراع من خالل 

تطوير مجال البحث العلمي اجلامعي والرقي به بكل جدارة واقتدار.
بـــلقاسم.ج

تيسمسيلت
مداهمات للمحالت التجارية عشية رمضان

الصيام  شهر  حلول  مع  تزامنا  بتيسمسيلت،  الوطني  الدرك  مصالح  تنفذ 
عمليات مداهمة وتفتيش استباقية للمحالت التجارية يف مختلف انحاء املدينة، 
حرصا على سالمة املنتجات الغذائية االستهالكية ومدى توفرها وبأسعار معقولة 

خالل شهر رمضان
حيث حجزت ذات املصالح يف إطار محاربة ظاهرة االحتكار واملضاربة خاصة 
يف املواد شبه الصيدالنية التي تستعمل يف عمليات التطهير والتعقيم، كمية معتبرة 
من مواد التعقيم والتطهير كانت محل احتكار ويف طريقها للمضاربة يف األسواق، 

متثلت يف
ملادة  كرتونية  علب  داخل  مموهة  ملل   100 سعة  للتعقيم  هالم  قارورة   7131
الصابون السائل، وبخصوص مراقبة مدى التزام املواطنني بتطبيق إجراءات احلجر 
الصحي اجلزئي املفروض على والية تيسمسيلت، للحد من تفشي فيروس كورونا 
الرقابة يف  تشديد  مع  متنقلة  وأخرى  ثابتة  فرق  على وضع  الدرك  عملت مصالح 
مداخل الوالية ومخارجها وهي اجلهود التي أثمرت برفع 369 مخالفة تتعلق بخرق 
تدابير احلجر الصحي املنزلي مع اتخاذ إجراء الوضع باحملشر لـ 134 مركبة، ولتفادي 
تعقيم  عمليات  دورية  بصفة  الوطني  الدرك  تواصل مصالح  كورونا  فيروس  انتشار 
املواطنني  من  ورضا  قبول  وسط  املياه  باستعمال شاحنات ضخ  واألحياء  للشوارع 

الذي أشادوا باملبادرة.
ع.تباق

بوضع  لوالية معسكر  املياه  وحدة  قامت 
19 بئرا عميقا حيز اخلدمة يف اطار اإلجراءات 
الصاحلة  املياه  توزيع  حتسني  اجل  من  املتخذة 

للشرب مبناسبة حلول شهر رمضان الكرمي.
 06 جند  اجلديدة  األبار  بني  من  و 
بتدفق  تيغنيف  بلديات  من  بكل  أبارعميقة 
13ل/ بتدفق  زهانة  ببلية  بئرين  و  ثا،  24ل/ 
09ل/ بتدفق  املناور  بلدية  عميق  بئر  و  ثا، 
/ 09ل  بتدفق  البرج  ببلدية  أخر  ثاوبئرعميق 

ثا، كما مت إعادة تشغيل 13 بئر عميقة أخرى 
األخيرة  السنوات  كليا خالل  توقفت  أن  بعد 
اجلوفية  املياه  منسوب  انخفاض  ملشكل  نظرا 
والتي استفادت بعمليات تنظيف مبرمجة من 
طرف مصالح املوارد املائية لوالية معسكر وهي 
كاألتي :بئرعميق بلدية سيدي عبد اجلبار، 
بئرين عميقني ببلدية هاشم، بئر عميق ببلدية 
بئرين  القعدة،  ببلدية  عميق  بئر  نسمط، 
بئرعميقبعقاز،  زهانة،  ببلدية  بئر  عميقني 

بئرعميق  معسكر،  بلدية  بئرعميقبسالطنة 
إضافة  عوف  ببلدية  وبئرعميق  قرجوم  ببلدية 
التي  الغمري  ببلدية  املتواجدة  أبارأخرى  الى 
للمياه  اجلزائرية  طرف  من  جتهيزها  سيتم 
مبعسكر والتي سيكون لها اثر ايجابي لتحسني 
البلديات  عبر  للشرب  الصاحلة  املياه  توزيع 

املذكورة.
بلعالم بهيجة

دخول 19 بئرا جديدة حّيز الخدمة 

الفترة  هذه  مبعسكر  فروحة  بلدية  تشهد 
حالة من الفوضى العارمة بسبب إقبال الكبير 
للمواطنني والتجار املتضررين والعمال اليوميني 
من اجراءات احلجر الصحي لتسجيل أنفسهم 
لالستفادة من منحة املليون التي أقرها رئيس 
يف  البلديني  املسؤولني  أربك  مما  اجلمهورية 

التعامل مع الوضع وتزايد الضغوط. 
بيان  او  تعليمات  وجود  عدم  ظل  يف 
كيفية  حتدد  الوصية  السلطات  من  موضح 
إعداد قوائم األسر املعوزة املتضررة من فيروس 

كورونا، ونظرا لعدم توفر البلديات على قاعدة 
تشرف  التي  تلك  غير  املعوزة  لألسر  بيانات 
إجتهدت  ذلك  ورغم  التضامن  وزارة  عليها 
االحياء  جلان  تنصيب  على  البلدية  سلطات 
العائالت  إحصاء  بعملية  ليقوم  حي  لكل 
طريق  عن  الدخل  ومعدومة  املعوزة  واألسر 
بشكل  ودراستها  الطلبات  استقبال  باب  فتح 
سريع، قبل حلول شهر رمضان املبارك و إعتبر 
عبد  قويزي  البلدي«  الشعبي  املجلس  عضو 
احلميد« أن هذه املنحة ما هي إال امتداد لكل 

إعانات الدولة التي متنح سواء كانت السكنات 
ذلك  وغير  اإلجتماعية  السكنات  أو  الريفية 
أنظمة  وفق  تكون  أن  الواجب  اإلعانات  من 
هذا  متنى  احملتاجني.  أولوية  حتدد  إلكترونية 
املنتخب أن تتم عملية اإلحصاء على مستوى 
التعرف  عملية  لتسهيل  البلدية  امللحقات 
ولتخفيف  واملستحقة  فعال  احملتاجة  الفئة  عن 
هذه  ظل  يف  خاصة  البلدية  مقر  عن  الضغط 

الظروف التي تستدعي عدم التجمعات. 
بلعالم بهيجة

التجار المتضررون من الحجر يحاصرون بلدية فروحة 

 طالب أصحاب النقل باحلافالت تدخل 
والية  والي  رأسها  وعلى  احمللية  السلطات 
معسكر النظر يف وضعهم جراء التوقف املؤقت 
للدخل  كلي  انعدام  عنه  جنم  ما  لنشاطهم، 

يقابله أعباء متنوعة من مسؤوليات. 
ويعاني أصحاب احلافالت من أثار تطبيق 
وباء  انتشار  نتيجة  الصحي  احلجر  اجراءات 
كورونا املستجد ما دفعهم لالحتجاج ومطالبة 
لم  التي  األيام  على  بتعويضهم  السلطات 
التنسيقية  طالبت  كما  نشاطهم،  فيها  يزاولوا 

النقابية املمثلة عنهم مبرافقة وتدعيم املتعاملني 
متحملني  لسنوات  خدماتهم  قدموا  الذين 
يواجهون  اليوم  وهم  وحدهم  واخلسائر  األعباء 
الوطنية  التنسيقية  وكانت  احملتوم.  اإلفالس 
للناقلني  اجلهوي  االحتاد  يف  املتمثلة  للناقلني 
اخلواص والنقابة الوطنية لنقل املسافرين على 
نداءات  وجهت  قد  معسكر،  والية  مستوى 
ودعم  التدخل  أجل  من  العليا  السلطات  الى 
أصحاب  يف  املتمثلني  اخلواص  املتعاملني 
لألشخاص  العمومي  والنقل  األجرة  سيارات 

والبضائع واملستخدمني املتأثرين بتدابير احلجر 
28 مارس املنصرم وذلك  الصحي املطبق منذ 
لكل   2020 سنة  ضرائب  إلغاء  خالل  من 
 2020 املركبات  قسيمة  وإلغاء  املتعاملني 
واإلعفاء من جتديد االشتراكات للسنة اجلارية 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  لدى 
املطالبة  جانب  إلى  األجراء  وغير  لألجراء 
بتخصيص منحة مقدرة بـ20 ألف دينار لكل 

متعامل.

معسكر 
 أصحاب الحافالت يطالبون باستئناف نشاطهم
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أخبار السر ايا

أثار خبر سحب  عرض سلسلة »دقيوس 
ومقيوس« من شبكة برامج التلفزيون الرمضانية 

كثيرا من عالمات االستفهام والتساؤالت على 
مواقع التواصل االجتماعي. يذكر أن  بطال 

السلسلة نبيل عسلي ونسيم حدوش  نشرا سجيل 
فيديو تضمن إعالنهما رسميا عدم بث الجزء 
الثالث من السلسلة، موضحين أن القناة التي 

تبّنت عملهما الفكاهي  أعلمتها بعدم بثه في وقت 
متأخر. لم يوضح بطال السلسلة  الخلفيات التي 
استندت إليها القناة لسحب برنامجهما، واكتفيا 

بالقول  إنهما سيعرضان التفاصيل في وقت الحقا. 
يذكر أن سيناريو السلسلة أعد خالل الصائفة 
الماضية ووُفرَغ من التصوير نهاية جانفي 
2020، يقول »دقيوس« و«مقيوس«. 

أعاب الناقد محمد األمين بحري على مجلة »انزياحات« 
األخطاء اللغوية الواردة على غالف مجلة  الصادرة عن 

وزارة الثقافة،  حيث كتب في منشور أتاحه على صفحته  
»فايسبوك«، يعيب األخطاء يقول: »ورد 5 أخطاء لغوية في 

واجهة المجلة! باإلضافة إلى خطأ معرفي في اسم وباء كورونا 
الذي ورد )كولونا(، يفترض على الوزارة االستعانة بمدقق 

لغوي أو فريق مدققين«. وأضاف الناقد يقول: »ال بأس أن  
نتفلسف ثقافًيا، لكن بلغة سليمة على األقل«.

 وعلل األمين بحري انتقاده بأن »هذه مجلة وطنية وليست 
كتاب شاب راح ضحية دور نشر »طايواّن، فأن تحمل عناوين 

الواجهة أخطاًء ساذجة مثل همزة الوصل والقطع، يجعلنا 
نتساءل عن األخطاء األعقد في مضمون المادة؟«، ليختم كالمه 

قائال: »فلنحترم اللغة التي نكتب بها عيبنا من هذه العيوب 
الساذجة«.

 CGTN( نشر موقع شبكة تلفزيون الصين الدولية الناطقة باإلنجليزية  
 Andry( »خبرا مفاده أن رئيس مدغشقر »أندري راجولينا  )AFRICA

Rajoelina( اعتمد رسميا  عالجا عشبيا ضد »كوفيد – 19«. قال أندري إن 
العشبة المحلية التي تعالج فيروس كورونا المستجد كانت سابقا تستعمل في عالج 
المالريا.  ليس هذا فحسب، بل وجه الرئيس خطابا لوزراء بالده والدبلوماسيين 

والصحفيين في معهد مدغشقر لألبحاث التطبيقية )IMRA(،  الذي طور 
المشروب،  قال فيه: »تم إجراء االختبارات،  وقد ُشفَي شخصين اآلن من خالل 
هذا العالج«. وتابع يبرر اعتماد بالده العشبة عالجا: »هذا الشاي العشبي يعطي 

نتائج في سبعة أيام«.
 أندري راجوليناراح يروج لعالج »كوفيد – 19« المزعوم، وتناوله أمام المأل، 
قائال: »اليوم، سأكون أول من يشرب هذا العالج«، في بروباغندا رئاسية غير 

يبدو أن غياب خميرة نوارة عن األسواق  
ألقى بظالله الثقيلة،  في ظل  الحجر الصحي 
الذي تشهده البالد، على المطبخ الجزائري 
بحلول شهر رمضان، الذي يتعزز بطبخ 

مختلف أنواع األطباق.
الفايسبوكيون، كعادتهم، تناولوا الموضوع 

بحسهم الفكاهي، جاعلين من المنتج 
العملة النادرة المفقودة في شهر رمضان 

2020، فقد كانت »نوارة« تنّوُر اإلشهارات 
الرمضانية، منذ عقود.

َرمضان ِبال »دقيوس ومقيوس«!

نيويورك تتضّرع!

انزياحاٌت ُمشينة!من اقتطَف »نوارة«!؟

قال موقع الشركة العالمية للخدمات اإلخبارية واإلعالمية  
متعددة الجنسيات )Bloomberg( إن عمدة مدينة نيويورك 
»بيل دي بالسيو« )Bill de Blasio( صّرح بأن واليته 
تعتزم تقديم نصف مليون وجبة إفطار خالل شهر رمضان. 
وأوضح »بيل«- بحسب المصدر ذاته - أن مدينة نيويورك 
سخرت إلنجاح عملية إطعام السبيل هذه 32 مبنى  تابعا 
لوزرارة التعليم،  وستتكفل مصالح الوالية بمعية جمعيات 
ومنظمات ناشطة بتوفير 400.000 وجبة حالل، على أن 

ُتَوّفر الوجبات جاهزة دون السماح للمستفيدين منها بالوجود 
داخل هذه المباني، تفاديا لالحتكاك واحتراما إلجراءات التباعد 

 .)social distancing( االجتماعي
وقال عمدة نيويورك، خالل مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس 
المنقضي، والذي دعا من خالله  سكان مدينته لالنخراط في 

عملية إطعام السبيل: »إن من أنبل األعمال التي يتقبلها هللا من 
عباده في رمضان  إطعام الجياع«.

بُروباغندا ِرئاسّية!بُروباغندا ِرئاسّية!

رؤية صفحة إلكترونية تدعو متابعيها الستغالل الحجر الصحي بطريقة 
إيجابية، بسبب الوباء الحالي، موضحة في منشور لها على الفايسبوك 
كتبت فيه »نحن مضطرون لقضاء الكثير من الوقت في المنزل، جميع 
األماكن العامة مثل المكتبات والجامعات والمراكز الثقافية والصاالت 

الرياضية مغلقة، من أجل استخدام الوقت في المنزل بشكل فعال 
وعدم الشعور بالملل، قمنا بتجميع 19 رابطا لدورات تدريبية مجانية 
وعروض ثقافية جميعها باللغة العربية، يمكنكم الوصول إليها بسهولة 

من المنزل«.

ُرؤية 
َصاِئبة!
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اضطروا القتناء صهاريج الماء منذ شهر 

الَعطش يهّدُد سكاَن قريِة 
»أوهانت« بعين  أميناس

ابراهيم مالك

وكما ارب سكان حي 80 مسكن لـ« أخبار الوطن » عن 
مدى استيائهم من سياسة الهروب من املسؤلية التي تلجا 
اليها السلطات املعنية يف كل مرة وحتججهم بحجج واهمة 
االستنجاد  يتم  مرة  كل  ففي  حسبهم  بال  الطني  زادة  وما 
بصهاريج تابعة حلظيرة البلدية اال انها ال تكفي لسد عطش 
الساكنة بسبب صغر حجمها خاصة مع حلول فصل الصيف 
ويضيف  احليوية  للمادة  االستهالك  الواسعة  واالحتياجات 
باملدينة  الصيف  فصل  يف  احلنفيات  جفاف  ان  الساكنة 
أصبح عادة تتكرريف كل سنة رغم ان املشكل مطروح بحدة 
على مكاتب اجلهات الوصية والتي فشلت على حد قولهم 
يف إيجاد حلول الزمة العطش التي تؤرق حياة الساكنة على 

تراب واحدة من بني أغنى بلديات اجلزائر 
الرجل االول  اوهانت من  البلدي  الفرع  وطالب سكان 
حل  إليجاد  التدخل  بضرورة  اغامير  مصطفى  الوالية  يف 
قدوم  مع  الشروب خاصة  املياه  من  فوري ملشكل حرمانهم 
شهر رمضان وقبل تازم الوضع وتفاقمه وحدوث ماال يحمد 

عقباه.

يعاني سكان الفرع البلدي أوهانت التابعة لبلدية عين أميناس، الواقعة على بعد 120 كلم شمالي والية إليزي، أزمَة عطش 
حادة بسبب عدم توفر الماء الشروب  منذ أكثر من شهر؛ األمر الذي جعلهم يتجرعون معاناة قاسية في رحلة البحث عن 
المادة الحيوية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة، ما دفع الكثير من المواطنين إلى رفع شكاوى لدى السلطات 

المعنية بالبلدية والتي لم تحرك ساكنا، حسب تصريحهم.

أدرار
تسجيل 61 قضيًة ضد مخترقي الحجر الّصحي 

 متكنت هذه األخيرة من مراقبة 109 محل أين مت تسجيل 33 مخالفة 
حجز  الصدد  هذا  يف  مت  السليمة  التخزين  وشروط  املضاربة  مبحاربة  تتعلق 
كمية من املواد الغذائية كانت موجهة للمضاربة تقدر بـ 956,75 قنطار من 
املخالفني  األشخاص  ضد  تسجيل 61 قضية  مع  الغذائية،  املواد  مختلف 
الجراءات احلجر الصحي اجلزئي. ز قامت ذات املصالح بوضع 16 مركبة 
يف احملشر و07 دراجات النارية، إضافة الى تسجيل 21 مخالفة فيما يخص 
تنظيم42 حملة  اإلطار  نفس  يف  تسجيل  مت  كما  ترخيص.  بدون  النقل 
والساحات  الشوارع  مختلف  عبر  وتطهير  تعقيم  و10 عمليات  حتسيسية 
العمومية رفقة الشركاء امليدانيني.وإلى ذلك يبقى أمن والية أدرار يحسس 
ويدعو املواطنني الى جتنب التجمعات مبختلف أشكالها والبقاء يف منازلهم 

مع دعوتهم بضرورة االلتزام باحلجر الصحي اجلزئي.
عبداهلل مجبري

ديوان مؤسسات الشباب ينظم مسابقة 
»الميكرفون الذهبي«

مؤسسات  ديوان  ينظم  موهبتك  عن  وعبر  البيت  يف  ابقى  شعار  حتت 
الشباب بأدرار الطبعة الثانية للميكرفون الذهبي بحيث ستكون هذه الطبعة 
مختلفة حسب علم من مدير الديوان مؤسسات الشباب السيد ولد احلاج 
التحضيرية  اللجنة  بالنظر إلجراءات احلجر الصحي واملنزلي قررت  محمد 
عن  فيه  تعبر  فيديو  إرسال  عن  عبارة  تكون  املشاركة  بأن  املسابقة  لهذه 
موهبتك الى املوقع اإللكتروني للديوان على أن اليتجاوز مدته 3 دقائق يف 
مجاالت التقدمي اإلخباري والتعليق الرياضي وكذا التجويد القرآني والغناء 
وذلك عبر ثالث مراحل ابتداءا من من 21 ابريل فيما سيتفيد الفائزين من 

جوائز قيمة رصدتها إدارة الديوان املذكور.
عبد اهلل مجبري

إليزي
محسن يتبرع بـ 500 قفة للعائالت الُمتعِففة 
فور إعالن السلطات الوالئية بوالية اليزي يف صفحتها اخلاصة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي بفتح مجال استقبال الهبات املوجهة لفائدة العائالت 
املعوزة والفقيرة وكذا املتضررة من أزمة اجلائحة مؤخرا أين أقدم رجل أعمال 
وصاحب مؤسسة خاصة للخدمات والتموين مبنح 500 قفة تضمنت مواد 
يف  وهذا  مواد  من  وغيرها  وسكر  وسميد  زيت  من  متنوعة  غذائية  متوينية 
ايطار املساهمة يف التخفيف من معاناة الطبقة الكادحة يف املجتمع من فقراء 

ومحتاجني ومساكني ومتضررين من فايروس كوفيد 19. 
ويف ذات السياق قامت مؤسسة خاصة يف اإلشغال العمومية مبنح هبة 
تضامنية قدرت ب 100 قنطار من مادة الفارينة مخصصة لذات الفئة من 
خيرية  مبادرات  هكذا  ملثل  املواطنني  من  العديد  استحسن  كم  العائالت 
وكذا التضامن الشعبي كبير الذي تشهده املنطقة مؤخرا من اجل رفع الغنب 
العائالت والفقراء يف مثل هذا الظرف احلساس الذي  على املتضررين من 
متر به املنطقة واجلزائر عامة على غرار العمل اجلمعوي الذي يبذل قصارى 
جهده على مستوى البلديات الستة من اجل تقدمي يد املساعدة ملستحقيها 

يف ذات الشأن على املستوى احمللي. 
ابراهيم مالك

األغواط
الحماية المدنية تنظم حملة للتبرع بالّدم

نظمت احلماية املدنية باألغواط حملة تضامنية للتبرع بالدم بكل من 
واملسعفييناجلواريني  الوحدات  مختلف  عبر  أعوانها  شملت  وآفلو  االغواط 
مختلف  من  الدم  من  معتبرة  كمية  جمع  مت  حيث  املواطنيني،  من  وعدد 
الزمر وحسب املكلف باإلعالم باملديرية أن العملية تدخل يف إطار التضامن 
الوطني يف ظل االوضاع التي أوجدها وباء فيروس كورونا وتهدف إلى تدعيم 
بنوك الدم عبر املؤسسات الصحية مبختلف الزمر لفائدة املرضى بعد أن تأثر 
املدنية  احلماية  أعوان  واستغل  كورونا،  فيروس  جائحة  بسبب  مخزونها 
احلجر  بسبب  املنزلية  احلوادث  تنامي  من  حتذير  حملة  الطالق  الفرصة 
املواطنني ألخذ احليطة واحلذر من تسربات  للعائالت، كما دعوا  الصحي 
الغاز بعد العودة لتشغيل املدفآت بسبب موجة البرد التي تضرب املنطقة. 

نورين عبدالقادر

عبين صالح 
 تنظيم عمليات تعقيم واسعة تفاديا النتشار الجائحة

التطهير  الوطنى  الديوان  أشرف 
مركز عني صالح بعملية تعقيم لبعض 
وايضا  العمومية  والساحات  األحياء 
التابعة له يف  الرفع  الهيئات ومحطات 
التسيير وذالك وفق برنامج مت تسطيره 

مع البلدية
احمد  مالك  بن  السيد  وحسب 
بالديوان  االستغالل  مهندس  اخلليفة 
امليدان  يف  األخير  هذا  تدخالت  فإن 
تصبح اكثر من ذي قبل يف ظل اجلهود 
كورونا  وباء  إنتشار  ملكافحة  املتعلقة 
التطهير  عمليات  تتواصل  وبالتالي 
وضمان  التدخل  لطلبات  استجابة 
احلماية  مع  املنشآت باملشاركة  سير 
للبلدية  النظافة  اعوان  وأيضا  املدينة 
واجلمعيات الناشطة باملقاطعة اإلدارية 

عني صالح
الديوان  أن  أن  املصدر  ذات  أبرز  و 
والتعقيم  التطهير  بحمالت  قام 
نقل  ومحطات  العامة  األماكن  يف 
الصحية  واملؤسسات  املسافرين 

الهيئات  ومقرات  واألحياء  والشوارع 
وكذا  العمومية  واملؤسسات  اإلدارية 
تشهد  التي  العامة  األماكن  جميع 

إقباال كبيرا من طرف املواطنني
ومت تسخير إمكانيات بشرية ومادية 
شاحنة  يف  متثلت  إجناحها  بغية  كبيرة 
رش واعوان وسائق كما سخرت سيارة 
حتت  نوع navara بسائقها  من 
بعض  لتنقل  البلدية  رئيس  تصرف 

تفشي  مواجهة  أجل  من  االعوان 
جائحة كورونا.

اإلستغالل  مهندس  وأضاف 
بالديوان أنه قد قدمت تعليمات صارمة 
إلطارات وعمال الديوان بوضع معدات 
بالعمل  اخلاصة  والسالمة  االمن 
املمنوحة لهم من وضع كمامات وأيضا 
املعقم  واملطهر  الواقية  الطبية  القفازات 
مباشرة  عالقة  لهم  ألن  العمل  أثناء 
يبلغون  ما  غالبا  الذين  املواطنني  مع 
عن مشكل انسداد يف شبكة الصرف 
لشفط  الشاحنة  طلب  بغية  الصحي 
التي  العمليات  ان  موضحا  بلوعاتهم 
يقوم بها الديوان الوطني للتطهير تعتبر 
جزء من التدابير الوقائية للحماية من 
باإلضافة  كوفيد19-،  فيروس  انتشار 
التدخل  مخطط  وضع  مت  ذلك  إلى 
اخلدمة  لضمان  التناوبي  والعمل 
العمومية للتطهير باستمرار خالل هذه 

األزمة الصحية.
كرزيكة أحمد

تمنراست
اإلطاحة بعصابة َسرقة قطع غيار المركبات

احلضري  األمن  عناصر  متكنت 
أشخاص  خمسة  توقيف  من  الثاني 
سنة   20( مابني  أعمارهم  تتراوح 
قضية  يف  متورطون   ) سنة   30 الى 
تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب 
بإستعمال  بالكسر  السرقة  جنحة 
مركبة، شراء وإخفاء أشياء مسروقة، 
قطع  متمثلة يف  مسروقات  وإسترجاع 
غيار من مختلف أصناف املركبات مع 

حجز مركبة وشاحنة.

ألمن  اإلعالم  خلية  وحسب 
القضية  حيثيات  فإن  متنراست  والية 
عناصر  الى  واردة  معلومات  إلى  تعود 
الشرطة مفادها وجود شاحنة موجودة 
متنراست  املدينة  وسط  مستوى  على 
موجهة  كانت  مشبوهة  جتهيزات  بها 

لإلخفاء، 
ااألمن  عناصر  باشرت  عليه  و 
بإعداد خطة أمنية محكمة، وتفعيل 
الترصد  اجلانب اإلستعالمي وعملية 

الشاحنة  رصد  مت  األبحاث  وتكثيف 
لعملية  الشاحنة  خضعت  أين 
للشاحنة  واإلدارية  األمنية  التفتيش 
ومت ضبط مبقطورتها على علب كرتونية 
مختلف  من  غيار  قطع  على  حتتوي 
أصناف املركبات، ليتم حجز وحتويل 
لوندروفر  نوع  من  ومركبة  الشاحنة 
وفتح  املقر  إلى  فيهم  رفقة املشتبه 

حتقيق يف القضية.
كرزيكة احمد
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آسيا.ع

  أكدت بعض النسوة أنه وبحلول هذا الوباء باجلزائر وفرض 
احلجر اجلزئي، ويف ظل ارتفاع عدد املصابني والوفيات، حرمت 
املعظم،  رمضان  لشهر  التحضير  أجواء  من  العائالت  عديد 
فأصبح  أيام من حلوله،  قبل  به  اخلاصة  الطقوس  تأدية  وكذا 
من  وكم شفي  تويف  وكم  أصيب  كم  معرفة  هو  األول  همهم 
الطبخ  قنوات  يشاهدن  قبل  من  كن  بعدما  الفيروس،  هذا 
واإلسراع إلى اقتناء مستلزمات املطبخ، يف حني أكدت سيدة 
تعيشه  الذي  الوضع  هذا  من  بالرغم  أنه  الوالية  عاصمة  من 
اجلزائر إال أنه ستستقبل شهر رمضان كعادتها بالبخور والطيب 
الندي  والبخور  والطيب  القلوب  ورقة  للحنان  فاحلنة  واحلناء، 

الرائحة أليام سعيدة.

 أدواُت التَّعقيم بدَل التَّوابِل وُمستلزمات الَمطبخ
  بعدما كن يسارعن لشراء التوابل وكل ما يتعلق باملطبخ 
من شراشيف وصحون وغيرها الستقبال شهر رمضان، هاهي 
طبية  وكمامات  وقفازات  ومعقمات  التعقيم من هالم  أدوات 
على  املواطنني  هجوم  وأصبح  مكانها،  تأخذ  جافيل  ومادة 
مؤخرا،  السميد  مادة  على  كهجومهم  هجومهم  الصيدليات 

»ال  األبواب  على  كتبوا  الوالية  عبر  الصيدليات  أن  ولدرجة 
قفازات ال كمامات«. 

ال أسواَق.. ال محالٍت وال حَتى مقاٍه
من  تخوفهم  العليا،  الهضاب  عاصمة  سكان    وأبدى 
استمرار هذا الوضع واستمرار غلق األسواق واملقاهي، خاصة 
وأنه كانت األسواق واحملالت يف هذه األوقات بالذات ال تخلوا 
مغلقة  اآلن  الرجال، أصبحت  أو  النسوة  سواء  املواطنني  من 
شهر  استقبال  نكهة  حرمهم  ما  وهو  الوباء  انتشار  من  تخوفا 
لشراء  آلخر  محل  من  النساء  تنتقل  كانت  فبعدما  رمضان، 
مختلف أنواع التوابل وكل ما يستوجب توفيره ملائدة رمضانية 
لإلفطار،  سيعزمون  الذين  وبالضيوف  جهة  من  بالعائلة  تليق 
أصبحوا اآلن يعتمدون على احملالت القريبة منهم فقط القتناء 

الضروريات فقط.

  الُمصّلوَن ُيحَرمون  صالَة الّتراويح جماعًة
 بالرغم من تأثرهم من غلق األسواق إال أن تأثرهم الكبير 
التراويح  صالة  إقامة  عدم  العليا  السلطات  إعالن  بعد  كان 
حيث  كورونا،  فيروس  بسبب  مؤخرا  أغلقت  التي  باملساجد 
دعا بعضهم السلطات من أجل إتباع طريقة دولة أندونسيا يف 

املسافة  واستعمال  رمضان  شهر  يف  املساجد  بفتح  الشأن  هذا 
يف  الفيروس،  انتشار  ملنع  الوقائية  الوسائل  وكل  املصلني  بني 
تناوله مؤخرا على  ارتياحهم بسبب ما مت  البعض  أبدى  حني 
صفحات التواصل االجتماعي أن الوباء سيغادر اجلزائر وتفتح 
احللم،  هذا  تبدد  ما  سرعان  ولكن  الصالة  ويؤدون  املساجد، 
التروايح  صالة  أداء  يعدم  القاضي  الشؤون  وزير  تصرح  بعد 
باملساجد وكانت صدمة بالنسبة لهم، ودعوا اهلل أن يرفع هذا 
البالء، فهل ستسجيب السلطات لندائهم وهل فعال سيلتزم 

املواطن باإلجراءات الوقائية.
 كورونا تحيي روح التكافل والتضامن 

 بالرغم من الوضع الذي متر به اجلزائر ومن تخوفات جراء 
بني  التكافل  روح  أحيا  الوباء  هذا  أن  إال  الوباء،  هذا  انتشار 
املواطنني فسارع احملسنني واملستثمرين بالوالية للتبرع من أجل 
وتوزيعها على  الطبية  املستلزمات  بالقليل وشراء  ولو  املساهمة 
باإلضافة  التنفس االصطناعي وغيرها،  املستشفيات كأجهزة 
إلى اقتناء املواد الواسعة االستهالك كالزيت والدقيق وغيرها، 
واحملتاجني  الفقراء  على  بتوزيعها  اخليرية  اجلمعيات  وقيام 
الظل عبر  مناطق  الصحي وكذا  تدابير من احلجر  واملتضررين 

بلديات الوالية، خصوصا مع اقتراب شهر الرحمة.

بسبب انتشار الوباء القاتل

 كورونا ُيلغي طقوَس رمضاَن 
ينية في سِطيف! وشعاِئره الدِّ

نواِت الَماضيِة التي كانت ِفيها العائالُت الّسطايفية ُتسارُع القتناِء ما تحتاُجه خالَل شهِر    على نقيِض السَّ
هر الفضيِل، وَتحرُم المواطنيَن ُممارسَة  رمضاَن الفضيِل، هاهي جائحُة كورونا ُتلقي بِظاللها الّثقيلِة على الشَّ

هر الَفضيل. ينّية واالستمتاَع بطقوِس الشَّ َشعاِئرهم الدِّ
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بمجرد رحيل بوبان

انهيار مفاوضات مودريتش مع ميالن
القسم الرياضي

امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
اجلمعة، عن انهيار مفاوضات إي سي ميالن مع 

الكرواتي لوكا مودريتش، العب ريال مدريد.
فإن  اإلسبانية،  »ماركا«  لصحيفة  ووفًقا 
الكرة  قطاع  مدير  بوبان،  زفونيمير  الكرواتي 
احلصول  أعتاب  على  كان  ميالن،  يف  السابق 

على توقيع مواطنه مودريتش هذا املوسم.
من  اقترب  مودريتش  أن  إلى  وأشارت 
الروسونيري،  إلى  انتقاله  شروط  على  االتفاق 
لكن املفاوضات انهارت مبجرد رحيل بوبان عن 

ميالن.
أن  الصحف،  العديد من  أن زعمت  وسبق 
الصيف  يف  مدريد  ريال  عن  سيرحل  مودريتش 
واقتراب  العمر  يف  تقدمه  بسبب  املقبل، 
فيدي  تألق  إلى  باإلضافة  االنتهاء،  من  عقده 
فالفيردي. يذكر أن بوبان متت إقالته من منصبه 
غازيديس،  إيفان  مع  خالف  إثر  ميالن،  يف 

الرئيس التنفيذي للروسونيري.

كوتينيو يتجه للعودة إلى ليفربول
امس  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 

مستقبل  يف  جديد  تطور  عن  اجلمعة، 
برشلونة  جنم  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي 

املعار إلى بايرن ميونخ.
وأعير كوتينيو إلى بايرن ملدة موسم 
مع خيار الشراء، لكن يبدو أن النادي 
الالعب  بضم  مهتم  غير  البافاري 
الوقت  يف  برشلونة  أن  كما  نهائيا، 
إلى  البرازيلي  إلعادة  يسعى  ال  نفسه 

صفوفه يف املوسم املقبل.
البريطانية،  »ميرور«  لصحيفة  ووفًقا 

كوتينيو  ربطت  املصادر  من  العديد  فإن 
بالعودة إلى ليفربول خالل املوسم املقبل.

وأشارت إلى أنه رًدا على هذه األنباء تلقى كوتينيو 
اتصااًل من ليفربول، يخبره أن النادي اإلجنليزي لن يقوم بأي خطوة إلعادته 
خالل الصيف املقبل. وأوضحت أن تشيلسي حالًيا هو النادي األقرب حلسم 

صفقة كوتينيو، لكنه يواجه منافسة من جانب توتنهام.
يذكر أن كوتينيو لعب يف ليفربول من 2013 حتى 2018، قبل أن ينتقل 

إلى برشلونة خالل صفقة تخطت 100 مليون إسترليني.

ليفربول يقتحم سباق المفاوضات مع ويليان
اقتحم نادي ليفربول، سباق 
ويليان،  البرازيلي  مع  املفاوضات 
لضمه  استعداًدا  تشيلسي،  جنم 
املقبل.  الصيفي  امليركاتو  خالل 
وينتهي عقد ويليان مع تشيلسي، 
مجاًنا  رحيله  وأكد  املوسم،  هذا 

عن »ستامفورد بريدج«.
صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
يجري  ليفربول  فإن  البريطانية، 
ويليان،  مع  مفاوضات  حالًيا 
وقد ينتقل الالعب البرازيلي إلى 
الصيف  خالل  مجاًنا  »أنفيلد« 

املقبل.
وأشارت إلى أن ويليان يحظى 
أيًضا باهتمام من قبل آرسنال وتوتنهام يف الدوري اإلجنليزي املمتاز، باإلضافة 
إلى برشلونة من الليغا. وأوضحت أن ويليان يشترط احلصول على عقد ملدة 
وذكرت  تشيلسي.  مسؤولو  رفضه  الذي  األمر  اجلديد،  ناديه  مع  سنوات   3
أن ليفربول سبق أن ضم كل من جول كول ودومينيك سوالنكي مجاًنا من 

صفوف تشيلسي.

بن يدر، ديمبيلي 
وأوسيمين ضمن إهتمامات 

مانشستر يونايتد
اهتمامه مبجموعة من  يونايتد  مانشستر  أبدى 
مهاجمي الدوري الفرنسي »ليغ 1« وفقا ملا ذكرته 
تعزيز  يونايتد  مانشستر  ويريد  صحفية.  تقارير 
صفوفه مبهاجم جديد، بعدما عانى هذا املوسم من 
البلجيكي  املهاجم  الناجت عن رحيل  الفراغ  تغطية 

روميلو لوكاكو إلى إنتر ميالن.
وأكد موقع »لو 10 سبور« الفرنسي أن يونايتد 
دميبيلي،  موسى  ليون  مهاجم  من  كال  يراقب 
وهداف موناكو وسام بن يدر، ومهاجم ليل فيكتور 

أوسيمني.
يضع  يونايتد  مانشستر  أن  املوقع  وأضاف 
بوروسيا  مع العب  التعاقد  أيضا ضمن خياراته، 

مونشنغالدباخ، الفرنسي احلسن بليا.
وانتقل دميبيلي )23 سنة( إلى ليون عام 2018 
 88 اآلن  حتى  معه  وخاض  سلتيك،  من  قادما 
مباراة يف كافة املسابقات أحرز خاللها 42 هدفا. 
وانضم بن يدر البالغ من العمر 29 سنة إلى موناكو 
قادما من إشبيلية الصيف املاضي، وسجل له 19 

هدفا يف 31 مباراة بكافة املسابقات هذا املوسم.
بشكل  فبرز  أوسيمني،  النيجيري  الدولي  أما 
الفت هذا املوسم مع ليل، مسجال 18 هدفا يف 38 

مباراة هذا املوسم.

برشلونة يحسم موقفه من 
صفقتي خيمينيز ونونيز

أكد تقرير صحفي إسباني، امس اجلمعة، أن نادي برشلونة 
وأوناي  الثنائي خوسيه خيمينيز  مع  التعاقد  بشأن  موقفه  حسم 

نونيز، العبي أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.
برشلونة  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفًقا 
صامويل  لبيع  حتسًبا  جديد،  مدافع  عن  امليركاتو  يف  يبحث 
أومتيتي أو رونالد أراوخو.وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة درسوا 
البارسا ألسباب  ميركاتو  من  الالعبني  استبعاد  ومت  الصفقتني، 
أثناء  برشلونة  اهتمام  موضع  كان  نونيز  أن  اقتصادية.وأوضحت 
تواجد املدرب السابق إرنستو فالفيردي الذي طلب ضمه، لكن 
عقده  اجلزائي يف  للشرط  املرتفعة  القيمة  بسبب  رفضت  اإلدارة 
مع بيلباو )30 مليون أورو(.وقالت إنه مت استبعاد خيمينيز أيًضا 
من ميركاتو برشلونة، بسبب أن إدارة النادي تراه صفقة مكلفة، 
رغم امتالك البارسا أولوية التعاقد مع املدافع األوروغوائي، وفًقا 

التفاق أبرم مع أتلتيكو مدريد نظير 15 مليون أورو.

نوير يؤجل تجديد عقده مع البايرن
لم يحسم املخضرم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، 

موقفه من جتديد عقده مع النادي األملاني حتى اآلن.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت وجود خالفات بني الطرفني 
حول قيمة راتب نوير ومدة العقد اجلديد، قبل أن يخرج احلارس 

إلبداء غضبه من خروج تلك الكواليس لوسائل اإلعالم.
احملادثات  يف  جديدة  تفاصيل   ،»1 »سبورت  موقع  وكشف 
اجلارية بني النادي وحارسه البالغ 34 عاًما بشأن العقد اجلديد.

بايرن على احلارس املخضرم،  إدارة  إلى عرض  املوقع  وأشار 
راتب سنوي يبلغ 12 مليون أورو فقط، رغم التقارير التي أفادت 

برغبة األخير يف احلصول على 20 مليون أورو.
ما  وهو  سنوات،   3 ملدة  التعاقد  جتديد  النادي  عرض  كما 

رفضه نوير، برغبته يف متديده ملدة ال تقل عن 4 سنوات.
يذكر أن عقد نوير احلالي مع بايرن ميونخ سينتهي يف صيف 
جانفي  يف  مجاًنا  فريق  ألي  التوقيع  فرصة  مينحه  مما   ،2021

املقبل.

الجوهرة الفرنسية كامافينغا 
في طريقه إلى ريال مدريد

الشاب  الفرنسي  اقتراب  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
ريال  تعاقدات  أول  إدواردو كامافينغا، جنم وسط رين، من أن يصبح 
مدريد يف امليركاتو الصيفي املقبل.وتألق كامافينغا )17 عاًما( بشكل 
لريال مدريد، الذي  ملحوظ مع رين هذا املوسم، ما جعله هدًفا قوًيا 

يبحث عن بديل لالعبه البرازيلي كاسيميرو.
وصول  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
كامافينغا إلى ريال مدريد هذا الصيف، قد يكلف خزينة النادي نحو 
لالعب  املطلوبة  القيمة  ارتفاع  »رغم  وذكرت:  أورو.  مليون   50-60
مقارنة بعمره وخبراته، إال أن ريال مدريد مستعد لدفعها«. يأتي ذلك 
على الرغم من األزمة االقتصادية الضخمة التي متر بها معظم األندية 
األوروبية، بسبب فيروس كورونا. وأضافت: »ريال مدريد لديه إصرار 
كبير على عقد تلك الصفقة هذا الصيف«. ويرى مسؤولو ريال مدريد 
أن سعر كامافينغا مناسب متاما، مقارنة بعمره واإلشادة التي يلقاها من 

قبل اخلبراء واحملللني.

»البريميرليغ« يهدم مقترح »اليويفا«
أكد تقرير صحفي بريطاني، امس اجلمعة، أن مديري البرمييرليغ 
الستكمال  األوروبي  االحتاد  طرحه  الذي  البديل  االقتراح  يرفضون 
الدوريات احمللية.وكان اليويفا متسك بضرورة استكمال البطوالت احمللية 
بشكل طبيعي، لكن يف حالة وجود أسباب متنع ذلك، يجب إكمال 
املتأهلة  الفرق  لتحديد  تصفيات  إقامة  مثل  أخرى  بصيغة  البطوالت 
إلى دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي.كما منح اليويفا االحتادات 
البطوالت،  إلغاء  حالة  يف  أوروبًيا  املتأهلة  الفرق  اختيار  حق  الوطنية 
الرياضية.ووفًقا  اجلدارة  أساس  على  االختيارات  تعتمد  أن  بشرط 
إقامة  يرفضون  البرمييرليغ  مديري  فإن  البريطانية،  »ميرور«  لصحيفة 

تصفيات لتحديد الفرق املتأهلة أوروبًيا يف املوسم املقبل.
كما ال يرى مسؤولو البرمييرليغ أن اعتماد نسبة النقاط يف املباراة 
الواحدة، الختيار املتأهلني أوروبًيا صالح للتطبيق، بسبب اختالف قوة 

اللقاءات التي خاضها كل فريق حتى مت إيقاف املوسم.
من  كل  األبطال  دوري  إلى  سيتأهل  النقاط  نسبة  لنظام  ووفًقا 
تأكيد  حالة  )يف  يونايتد  ومانشستر  وتشيلسي  سيتي  وليستر  ليفربول 
استبعاد السيتي من جانب احملكمة الرياضية(. يذكر أن اقتراح نظام 
يعود  للمباريات،  احلالي  اجلدول  اعتماد  من  بداًل  النقاط  نسبة 
إلى عدم خوض كل فرق البرمييرليغ نفس عدد اللقاءات، عندما 

توقفت املسابقة.
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي

عبر  بيان  يف  االحتاد،  وكشف 
يعتبر  البرنامج  أن  الرسمي،  موقعه 
شيحة،  فؤاد  البروفيسور  من  مساهمة 
مختبر  ومدير  الفنية،  اللجنة  عضو 
اخلبرة وحتليل األداء الرياضي، بجامعة 

قسنطينة 2.
كرة  العبي  جميع  االحتاد  ودعا 
اإلرشادات  بكل  االلتزام  إلى  القدم، 
على  احلفاظ  أجل  من  بها،  املوصى 
احلالي،  الوضع  مع  متاشيا  لياقتهم، 

وإجراءات احلجر الصحي.
اجلزائري  الكرة  احتاد  ويستعد 
بعد  الرياضي،  النشاط  الستئناف 
بسبب  شهر،  من  أكثر  دام  توقف 

جائحة فيروس كورونا املستجد.
الفني  املدير  كشف  جهته،  من 
األندية  بأن  شفيق،  عامر  الوطني 
الالزمة  التحضير  فترة  من  ستستفيد 
أزمة  نهاية  بعد  البطولة  إلستئناف 
»الفرق  الشأن  هذا  يف  وقال  كورونا 
خمسة  الى  أربعة  على  ستتحصل 
اجليد  اإلستعداد  أجل  من  أسابيع 
بأن  »أعتقد  وواصل  املُنافسة«،  لعودة 
بالنسبة  كافية،  ستكون  الفترة  هذه 

من  للجميع 

يف  والدخول  الريتم،  إسترجاع  أجل 
األمور اجلدية:، وختم »بطبيعة احلال 
املباريات،  من  قوي  بريتم  ندخل  لن 
وكل شيء سيكون مدروسا للمحافظة 

على صحة اجلميع«.
االحتاد  جدد  أخر،  جانب  من 
على  حرصه  القدم،  لكرة  اجلزائري 
والتدابير  اإلجراءات  بكافة  التقيد 
فيروس  انتشار  من  للحد  الوقائية، 

كورونا.
وكشف االحتاد احمللي يف بيان نشره 
عبر موقعه الرسمي، أن اللجنة الطبية 

اللجنة  أعضاء  أخضعت  له،  التابعة 
املنافسات،  لوائح  مبراجعة  املكلفة 

لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا.
املكلفة  اللجنة  أعضاء  وعقد 
أزمة كورونا،  مبتابعة تداعيات ما بعد 
التحضير  أجل  من  جديًدا،  اجتماًعا 
للنشاط  التدريجي  لالستئناف 
الرياضي، املتوقف منذ منتصف مارس 
جميع  أن  البيان،  وأضاف  املاضي. 
االجتماع  حضروا  الذين  األعضاء 
فيروس  عن  الكشف  لفحص  خضعوا 

كورونا، وجاءت نتائجهم سلبية.

لمساعدتهم في الحفاظ على لياقتهم البدنية

االتحاد الجزائري لكرة القدم يضع 
برنامًجا رمضانًيا لالعبين

رئيس نادي دفاع تاجنانت، قرعيش:
»الفيفا أعلمتنا بأن قرارها بحرماننا 

من اإلستقدامات كان خاطئا«
كشف رئيس نادي دفاع تاجنانت، الطاهر قرعيش، بأن الفيفا عاودت 
مراسلة إدارته، ملغية العقوبة التي أعلنتها ضده منذ يومني. وصرح أمس 
الوطنية »الفيفا أخطأت، وأعلمتنا، بأن قرارها  قائال على أمواج اإلذاعة 
بحرماننا من اإلستقدامات كان خاطئا«، وواصل »نحن واثقون من فوزنا 
بالقرآن،  ليس  الفيفا  به  تقوم  ما  وكل  املوريتاني،  الالعب  بقضيتنا ضد 
واحلمد هلل إسترجعنا حقنا«. وأضاف »الفيفا أخطأت، ألنها لم متر على 
محكمة التحكيم الرياضي، واآلن ننتظر القرار النهائي يف الفترة القادمة«.
جدير بالذكر، أن االحتادية الدولية لكرة القدم )الفيفا( منعت نادي 
دفاع تاجنانت من انتداب الالعبني لثالث مراحل متتالية كحد أقصى 
ذلك على الصعيدين احمللي والدولي، بسبب عدم دفعه ملستحقات العبه 
الدولي السابق املوريتاني محمد عبد اهلل سوداني، حسب النادي املنتمي 

الى الرابطة الثانية احملترفة.
 ،2020 12 فيفري  بتاريخ  الفيفا  وتلقى نادي تاجنانت مراسلة من 
إلزامية  احترم  الفريق  أن  تثبت  التي  الوثائق  بتقدمي  خاللها  من  تطالبه 
تسديد املستحقات عمال بالقرار املتخذ من قبل جلنة تسوية النزاعات يف 

5 ديسمبر 2019.
يستلم  لم  املوريتاني  الالعب  أن  الفيفا  لدى  الالعبني  وتأكدت جلنة 
معلوماته  قدم  أنه  من  بالرغم  سنتيم،  مليار  ب3.5  واملقدرة  مستحقاته 

البنكية للنادي اجلزائري.
ودعت الفيفا االحتادية اجلزائرية )الفاف( الى تطبيق العقوبة املفروضة 
دفع  ما  حال  يف  سترفع  والتي  فعلية  باتت  كونها  تاجنانت،  دفاع  على 

النادي »االزرق واالبيض« مستحقات الالعب املوريتاني.
محمد هشام

أولمبي المدية ينجو من عقوبة »الفيفا«
أفلت أوملبي املدية، من عقوبة االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، بعد 
املالي  ملدافعه  العالقة،  املستحقات  تسديد  النادي يف  إدارة  جناح مجلس 

ماسيري دميبلي، قبل انقضاء اآلجال القانونية.
تعاقدات  أي  إجراء  من  باحلرمان  النادي،  هدد  قد  الفيفا  وكان 
 10 تبلغ  والتي  الالعب،  مستحقات  تسديده  عدم  حال  يف  ملوسمني، 

آالف أورو، قبل 24 أفريل 2020.
ولعب دميبلي لصالح أوملبي املدية، يف موسم 2018/2019، قبل أن 
يتم فسخ عقده بشكل آلي، بعد هبوط النادي للدرجة الثانية. وعلم أن 
إدارة األوملبي جنحت اول أمس، يف إنهاء اإلشكال، وقامت بصب املبلغ 
يف احلساب البنكي لالعب، لتتفادى بذلك عقوبة صارمة من »الفيفا«.

أيام  خالل  الفيفا،  عقوبة  من  ينجو  فريق  ثاني  املدية  أوملبي  ويعتبر 
قليلة، بعد احتاد العاصمة الذي جنح يف كسب قضيته، ضد نادي ماديرا 

البرتغالي.

ريبيري يتبرع لمستشفيات الجزائر

اإليطالي،  فيورنتينا  العب  ريبيري،  فرانك  الفرنسي،  النجم  قرر 
اجلزائرية،  املستشفيات  ملساعدة  التبرعات  جمع  حملة  إلى  االنضمام 

ومعاونة وزارة الصحة يف مكافحة انتشار وباء كورونا.
حملة  أطلقوا  قد  اجلزائريني،  والفنانني  الرياضيني  من  عدد  وكان 
العائالت  ومساعدة  االستشفائية،  املؤسسات  لدعم  واسعة  تبرعات 
عبر  جزائرية،  من  املتزوج  ريبيري  وقال  رمضان.  شهر  خالل  احملتاجة 
ولكم  لي  بحاجة  »الوطن  أمس  اول  »إنستغرام«،  على  الرسمي  حسابه 
جميعا، ولهذا قررت االنضمام ملبادرة جمع التبرعات«، وتابع: »نحن يد 

واحدة، وسنكون رجاال إلى النهاية«.
بهذه  االلتحاق  إلى  وناس،  وآدم  غزال  رشيد  الثنائي  ريبيري  ودعا 
احلملة التطوعية، ونشرها على أوسع نطاق، للمساهمة يف تخطي األزمة.

قررت المديرية الفنية، التابعة لالتحاد الجزائري لكرة القدم »فاف«، اول أمس، وضع برنامج تدريبي خاص لالعبين، 
لمساعدتهم في الحفاظ على جاهزيتهم ولياقتهم البدنية، طيلة شهر رمضان الكريم.

نادي  أكادميية  مشروع  بات 
مع  بالشراكة  اإلسباني،  فالنسيا 
بالفشل،  مهددا  قسنطينة،  مولودية 
يف  احمللية  السلطات  تأخر  بسبب 
ملباشرة  ترخيًصا  النادي  إدارة  منح 
اإلسباني،  النادي  األشغال.  وكان 
توقيع  املاضي،  سبتمبر  أعلن يف  قد 
إلنشاء  املولودية،  مع  شراكة  عقد 
مبدينة  القدم،  لكرة  عاملية  أكادميية 
العصافير  الصطياد  قسنطينة، 

على  ومساعدتها  باجلزائر،  النادرة 
مصادر  من  وعلم   مهاراتها.  تطوير 
قسنطينة،  مولودية  إدارة  من  مقربة 
مهدًدا  بات  األكادميية،  مشروع  أن 
باإللغاء، بعد رحيل الوالي السابق، 
ومدير  سعيدون،  السميع  عبد 
سيايف،  ياسني  والرياضة،  الشبيبة 
عن  احلالي  الوالي  حتفظ  إلى  إضافة 
املصادقة على قرار انطالق األشغال.
مراسلة  إلى  املولودية  إدارة  وتسعى 

سيدعلي  والرياضة،  الشباب  وزير 
خالدي، إليجاد حل نهائي لألزمة، 
من  األكادميية  مبركز  األشغال  وبعث 

جديد.
جتدر اإلشارة إلى أن وزير الشباب 
الرؤوف  عبد  السابق،  والرياضة 
املشروع،  بدعم  تعهد  برناوي، 
املسيرين  أمام  العقبات  كافة  وتذليل 
إلجناح األكادميية، غير أن رحيله أعاد 

األمور إلى نقطة الصفر.

بالشراكة مع مولودية قسنطينة
مشروع أكاديمية فالنسيا مهدد بالفشل

أفاد موقع »فوت 24« التونسي، إن 
»فاف«  القدم،  للكرة  اجلزائري  االحتاد 
اجلامعة  ضد  الفيفا  إلى  شكوى  أرسل 
التونسية لكرة القدم بسبب قانون اعتبار 
مرتكزة  محليني،  أفريقيا  شمال  العبي 
العامة من  الرابع لألحكام  على الفصل 
وأضاف  بالتمييز.  اخلاص  الفيفا  قانون 
القواعد  إلى  استند  الفاف  أن  املوقع 
األساسية للفيفا التي حتظر جميع أشكال 
بتراجع  يقضى  تدخال  لتطلب  التمييز 
اجلامعة التونسية لكرة القدم عن اعتماد 
شمال  العبي  يصنف  الذي  القانون 
املوقع،  وحسب  كمحليني.  أفريقيا 
ضغوطات  إلى  زطشي  هيئة  »تتعرض 
نزيف  بإيقاف  تطالبها  التي  األندية  من 

التونسي  الدورى  إلى  الالعبني  هجرة 
وبعدما  حلقتها،  التي  لألضرار  نتيجة 
جتد  مميزين  العبني  تكوين  فى  تنجح 
منهم  االستفادة  على  قادرة  غير  نفسها 
رياضيا وماليا فيما حتصد الفرق التونسية 

ثمرات عملها القاعدي.« 
شكواه  يف  اجلزائري  االحتاد  وشدد 
على أن اجلامعة التونسية لم تستشر أي 
من دول احتاد شمال أفريقيا قبل تطبيق 
ليضعف  جاء  الذي  تونس،  يف  القانون 
صفوف  تقوية  مقابل  اجلزائرية  البطولة 
املنافسات  يف  خاصة  التونسية،  الفرق 
القارية. ولم تقتصر شكوى الفاف على 
أن  اعتبرت  حيث  الرياضي،  اجلانب 
أفريقيا  شمال  بالعبي  اخلاص  القانون 

حرم أندية الدوري اجلزائري من عائدات 
مهمة مقابل استفادة الفرق التونسية من 
بصفقات  اجلزائري  لالعب  تسويقها 
بغداد  مع  حدث  ما  غرار  على  قياسية 

بوجناح ويوسف الباليلي. 
على  بالتأكيد  تقريره  املوقع  واختتم 
أن االحتاد اجلزائري يستعد التخاذ تدابير 
مغادرة  من  للحد  جديدة  وضمانات 
العبيه إلى الدوري التونسي دون شروط 
مصالح  على  احلفاظ  شأنها  من  صارمة 

األندية اجلزائرية.
فى  اجلزائريون  الالعبون  عدد  وبلغ 
من  باملائة   22.3 إلى  التونسى  الدورى 
األجانب  لالعبني  اإلجمالى  العدد 

هناك، وفق ذات املوقع.

بسبب قانون اعتبار العبي شمال أفريقيا محليين
»الفاف« تشكو الجامعة التونسية لدى »الفيفا«
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وليد عبد الالهي لـ »أخبار الوطن«:

 َعنتر ِهالل قّدَم لي فرصًة للُمشاركِة في كتابة ِسيناريو 

صّرح وليد عبد الالهي لـ »أخبار الوطن« أّنه تشارك في كتابة سيناريو سيتكوم »راس 
المحنة« رفقة األب الروحي كما يحب تلقيبه »عنتر هالل« الفنان المعروف بعيسى سطوري، 

كونه قدم له الفرصة األولى لدخول هذا المجال بعد مشوار حافل في الفن الرابع.

صارة بوعياد

واملمثل  واملخرج  الكاتب  الالهي  عبد  وليد 
املسرحي الذي جنح يف مجال الفن الرابع وحصد 
مسرحية  تكون  قد  أهمهما  اجلوائز  من  العديد 
يقترب  وعربيا،  وطنيا  توجت  التي  »براغيث« 
حسب  له  يقدمها  فرصة  يف  التلفزيون  عالم  من 
هالل  عنتر  الفنان  الوطن«  »أخبار  لـ  تصريحه 
يف  معه  تشارك  الذي  سطوري  بعيسى  املعروف 

كتابة سيناريو سيتكوم »راس احملنة«.
الفنان  هالل  عنتر  أن  الالهي  عبد  نوه  كما 
القدير الذي يؤمن بالقدرات اجليل الشباب القادم 
حيث لم يتوانى يف تقدمي املشعل له: »عنتر هالل 
رائعة  فرصة  فكانت  الشباب  لي  املشعل  قدم 
وتفرغ  احملنة«  »راس  سيتكوم  سيناريو  كتابة  يف 
حلقات،   7 حوالي  كتابة  بعد  البطولة  متثيل  يف 
وال أخفي أنني كنت أعود يف كل حلقة أكتبها 
وأستشيره فكان شخصا داعما وفنانا ال طاملا آمن 

بقدراتي الكتابية يف املسرح«.
»راس  »سيتكوم  الالهي:  عبد  وليد  قال 
الذي  الكردي  ياسر  السوري  إخراج  من  احملنة« 
التي  احللقات  إحدى  يف  للظهور  فرصة  منحني 
كتبتها بتمثيل دور اخلطاب، حيث لم يكن األمر 
بالشكر  أتقدم  كما  احللقة،  كاتب  ألني  صعبا 
لشركة اإلنتاج ريال تامي املمثلة يف رئيسها هشام 

زالقي«.
رائعة  صاحب  ذاته  السياق  يف  صرح  كما 
اجلزائر  بني  ما  موزع  كان  التصوير  أن  »نون« 
ورغم  املعلقة  اجلسور  مدينة  وقسنطينة  العاصمة 
واحدا  فريقا  كانوا  التي وجهتهم  الصعوبات  كل 

متصديني لكل العوائق.
تبث  التي  احملنة«  »راس  فكاهية  سلسلة   
الشروق  قناة  على  الفضيل  الشهر  هذا  خالل 
26 حلقة، حيث حاصرت  تتكون من  تي يف، 
إلى  التصوير  إمتام  مبنع  السيتكوم  كورونا  جائحة 

احللقة الثالثني حسب عبد الالهي.

امليراث  السلسلة  التي عاجلت  املواضيع  ومن 
ووقوف املرأة مع زوجها يف ظل أزمته االقتصادية، 
العائالت،  بني  ما  التفرقة  موضوع  عاجلت  كما 
والسيتكوم بصفة عامة يحكي عن رئيس البلدية 
يف  يقع  الذي  سطوري  عيسى  بطولة  متقاعد 
املشاكل، يجد زوجته التي تقف معه يف محنته 
وجارته التي شغلها الشاغل ما يحدث يف عائلة 

عنتر هالل.
ما  املزج  احملنة«  »راس  سيتكوم  ميزات  ومن 
والتعارف  لالحتكاك  فرصة  وهي  اجليلني  بني 
متيزت  كما  الشباب،  جليل  املشعل  وتقدمي 
التي  وهي  مسرحية  بوجوه  الفكاهية  السلسلة 

تعرف بقدراتها الفنية على الركح.
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الفنان عبد العزيز المعروف لـ »أخبار الوطن«:
 جمعية الفن الرابع تناشد وزيرة الثقافة َدعَمها

باسم  املعروف  العزيز،  الفنان عبد  الرابع من معسكر  الفن  قال رئيس جمعية 
»موستيكات«، لـ »أخبار الوطن« إن جمعيته  بني اجلمعيات الناشطة وطنيا التي 
لم تستفد من دعم وزارة الثقافة، وناشد وزيرة الثقافة من هذا املنبر دعَم اجلمعيات 

التي تعمل يف صمت لتقدمي األحسن للجمهور. 
تعمل جمعية الفن الرابع ملدينة معسكر ككل سنة على إجناز عملني مسرحيني، 
مجتمع  يف  العربي  املواطن  هموم  تروي  الصدر«  »بنات  عنوان  حتت  للكبار  واحد 
للصغار  آخر  وعمل  الناشئة،  األجيال  خالل  من  أفضل  غد  يف  واألمل  متفكك 
بعنوان »أنا السلطان« وهو عمل تربوي تثقيفي لألطفال عبر حتفيزهم لتناول اخلضر 

بكل أنواعها والفواكه والتعريف مبنافعها وفوائدها وأهميتها يف اجلسم.
تعاني  التي  كورنا  اجلائحة  أن  إال  كبيرة  بنسبة  العملني  هذين  من  االنتهاء  مت 
منها البالد والعالم حالت دون عرضهما على اجلمهور، ورغم ما تقوم به اجلمعية 
من جهود إال أنها لم تتلقى املساعدات ويف هذا الصدد يقول رئيس اجلمعية الفنان 
عبد العزيز املعروف باسم »موستيكات« أن جمعيته رمبا الوحيدة من بني اجلمعيات 
الناشطة وطنيا التي لم تستفد من دعم وزارة الثقافة ويناشد وزيرة الثقافة من هذا 
املنبر لدعم اجلمعيات التي تعمل يف صمت لتقدمي األحسن للجمهور وملساعدتها يف 

االستمرار يف تقدمي األعمال الفنية الهادفة والراقية. 
شبانية  ثقافية  جمعية  هي  معسكر  ملدينة  الرابع  الفن  جمعية  فإن  للتذكير 
خاصة  تهتم  منتظمة،  بصفة  التاريخ  ذلك  منذ  وتنشط   2001 سنة  يف  تأسست 
العزيز«، شاركت يف عدة مهرجانات  املوجيب عبد  الفنان »عبد  يرأسها  باملسرح، 

جهوية ووطنية وحصدت عدة جوائز هامة فيها.
 أنتجت أعمال مسرحية معروفة منها »الكلب املداح« التي تروي قصة حرب 
سيدي«  »أنت  احلكواتي،  أو  املداح  قالب  يف  السوداء  للعشرية  كإسقاط  البسوس 
التي تتحدث عن حرية التعبير يف األنظمة الشمولية وصراع احلق والباطل بني نزاع 
الضمير واخلوف من العواقب، »21، ممنوع املرور« وتصور لنا احلدود املفروضة على 
الشعوب العربية جغرافيا وثقافيا وفكريا رغم تاريخها الواحد ولغتها ودينها املشترك، 

وأعمال أخرى كثيرة جتاوزت العشرة.
 كما أن للجمعية فرعا يهتم مبسرح الطفل واملهرج وعرائس الغراغوز، ينشط على 
مدار السنة خاصة يف املدارس االبتدائية مع مديريات التربية عبر التراب الوطني، 
حيث شاركت مؤخرا يف التنشيط الثقايف مبدارس والية متنراست يف أقصى اجلنوب 

اجلزائري.
بهيجة بلعالم

حّدَد الـ 30 أفريل الجاري آخر أجل للمشاركة 
أحمد بجاوي يترأس لجنة التحكيم للطبعة األولى لمسابقة  

الملصقات  السينمائية
أعلنت إدارة املركز اجلزائري للسينما عن قائمة أعضاء اللجنة 
اخلمسة، يف إطار الطبعة األولى ملسابقة امللصقات السينمائية، 
جلنة  يترأس  حيث  للسينما،  اجلزائري  املتحف  نظمها  التي 

التحكيم أحمد بجاوي الكاتب والناقد السينمائي.
من  عاشور  بن  ليليا  متميزون  أعضاء  مهمته  يف  وسيرافقه 
للملصقات  وجامع  ناقد  فتحي  سامح  التونسية،  السينما 
السينمائية املصرية، عمر مزياني، مصمم ديكور، فنان ومحافظ 
 Redوكالة ومدير  ومنتج  ممثل  شيني  بن  وعماد  معارض، 

Motion، املتخصصة يف التصوير املرئي والرقمي.
أحمد  السينمائي  والناقد  بالكاتب  التعريف  ويجدر 
بجاوي، كرئيس للجنة وهو خريج IDHEC معهد باريس 
والسينما  األدب  يف  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  السينمائي، 
Télé ci� برنامج واستضافة  بإنتاج  معروف   األمريكية، 

néclub الشهير يف الثمانينيات.
يعد منتج وناقد سينمائي يف اجلزائر، يواصل تعليم السينما 
واملشاركة يف تطويرها من خالل املشاركة يف العديد من املؤمترات 

حول العالم، ومن عام 2015 كان محافظ معرض الذكرى اخلمسني للسينما اجلزائرية، من مؤلفاته خمسة كتب 
عن السينما اجلزائرية. وللتذكير لقد فتحت مسابقة »أفضل ملصق سينمائي« من 12 إلى 30 أفريل جلميع املبدعني 
والفنانني اجلزائريني، الرسامني ومصممي الغرافيك، حيث حدد املوضوع امللصق اخلاص بأول وسيط دعائي وترويجي 

للفيلم، يجب أن يكون امللصق إشهاري للفيلم وطني أو دولي.
كما ميكن أن يكون أصلي أو ابتكار »نسخة أصلية« مللصق لفيلم جزائري أو أجنبي مشهور، جميع أنواع األفالم 

مفتوحة منها أكشن، رومانسي، تاريخي، كوميدي أو حتى رعب وخيال علمي.
وستركز جلنة التحكيم على اجلودة الفنية واإلبداعية للعمل، مبا يف ذلك امللصقات املرسومة باليد، وستتلقى جلنة 

التحكيم أفضل 30 ملصقات وستعلن اختيارهم للجائزة بعد عشرة أيام. 
وسيتم عرض أفضل 15 ملًصقا يف متحف السينما اجلزائرية الكائن يف 22 شارع العربي بن مهيدي يف اجلزائر 

العاصمة ملدة ثالثة أشهر، كما سيتم عرضها يف 12 قاعة سينما تابعة للمركز اجلزائري للسينما.
ولإلشارة جاءت املسابقة يف ظل فيروس كورونا حيث سيتم منح أفضل ثالث ملصقات جائزة أفضل ملصق، 

جائزة أفضل ملصق فيلم جزائري، وجائزة أفضل ملصق فيلم أجنبي.
يف حني يجب على الفائزين التوقيع على وثيقة تثبت أن هذا العمل هو من صنعهم، يف انتظار اإلعالن عن نتائج 

املسبقة على املوقع وصفحات الفايسبوك.
صارة بوعياد

»راس الِمحَنة« ِسيتكوم رمضانيٌّ يحاِكي الُمجتمَع الجزاِئري 	
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إشهار
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بـــلقاسم.ج

يطالب األطباء مبصلحة فيروس كورونا 
من  ببجاية،  فانون«  »فرنس  مبستشفى 
القيام  على  مبساعدتهم  الوالية  سكان 
مبهامهم يف عالج املصابني بهذا الوباء من 
خالل البقاء يف بيوتهم و االلتزام بالوقاية 
املختص  طليبة  البرفيسور   أكد  حيث، 
فيروس كورونا  ان  الصدرية  يف األمراض 
هو وباء قاتل خاصة بالنسبة لألشخاص 
الذين يعانون من األمراض املزمنة و نساء 
و هي  املدخنني  و  السن  كبار  و  احلوامل 
هذا  من  تهديدا  األكثر  حسبه  الفئات 

الفيروس الفتاك.
على  املشرف  طليبة   البرفيسور   وجه 
املستشفى  بنفس  كورونا  التهاب  وباء 
رسالة  املعدية  األمراض  يف  املختصة  و 
إلى الشعب اجلزائري عامة و إلى سكان 
تطالبهم  اخلصوص  وجه  بجاية،على 
كون حسبها  الوقاية  بطرق  بااللتزام  فيها 
أن هذا املرض ليس له دواء و ان عالجه 
الوحيد يكمن يف الوقاية و احلجر الصحي 
و  املنازل  يف  مطوال  املكوث  خالل  من 
القصوى  للضرورة  إال  منها  اخلروج   عدم 
مع االبتعاد عن اآلخرين مبسافة األمان و 
شددت حطاب فضيلة على ضرورة الفرار 
السيما  خطورته  بسبب  الوباء  هذا  من 
باألمراض  املصابني  األشخاص  على 

املزمنة كالسكري و ارتفاع ضغط الدم.. 
طالب من اجلميع أن يخافوا على أوليائهم 
و أوالدهم بإتباع سبل الوقاية التي حتميهم 
و عائالتهم من عدوى الفيروس. و أشار 
الوقاية تبدأ من عند الضمائر احلية،  أن 
مضيفا بأنه هو و بقية األطباء ضحوا بكل 
شيئ من اجل التكفل باملصابني واصفة 
يتوجب  ما  هو  و  باجلهاد  بأشبه  مهامهم 
بيوتهم  بالتزام  رد جميلهم  السكان  على 

الوقاية  ثم  الوقاية  ثم  الوقاية  استعمال  و 
على حد تعبيرها.

تكون  األطباء  سعادة  بأن  ذكر  و 
عندما يشفى املريض و معاناتهم تتجلى 
بالوقاية  السكان  التزام  عدم  حال  يف 
كل  مادام  قائلة:  الصدد  هذا  يف  أكد  و 
يأتي  أو  الوقائية  باألساليب  يقوم  واحد 
فان  املناسب  الوقت  يف  املستشفى  إلى 
الوباء.  للتحكم يف  أمورنا ستكون سهلة 

توجد  التي  رحماني  الدكتورة  كشفت 
الساهرين  لألطباء   األولى  الصفوف  يف 
كورونا  بفيروس  املصابني  رعاية  على 
ان  عمران«   اجلامعي«خليل  مبستشفى 
جيدة  باملصابني  الصحية  الرعاية  ظروف 
ناهيك عن توفر كل االمكانيات الوقائية 
اخلاصة بالطاقم الطبي سواء على مستوى 
وكذا  األطباء  إقامة  مقر  او  املستشفى 

املرضى .

بمناسبة شهر رمضان الكريم

األطباء يطالبون المواطنين بالمزيد 
من الوقاية واحترام الحجر ببجاية

رغم استمرار مخاوف تفشي الوباء

طوابير من »الجيجليات« القتناء األواني المنزلية
   شهدت مختلف شوارع حي الفرسان مبدينة جيجل حركة غير عادية، ميزها التهافت الكبير للنساء اجليجليات على محالت بيع األواني املنزلية رغم استمرار مخاوف 

تفشي وباء كورونا.
بعد أكثر من أربع أسابيع خلت فيها شوارع وأحياء والية جيجل مبختلف بلدياتها من النسوة واقتصار احلركة على عدد محدد من الرجال الذين كانوا يسعون خلف أكياس 
السميد، عادت احلركة  منذ يومني إلى أشهر الشوارع وأكثرها استقطابا للمارة وعلى رأسها حي الفرسان الذي يضم جملة من احملالت التجارية املعروفة والتي توفر لزبائنها أغلب 
احتياجاتهم. وعلى الرغم من غلق أغلب التجار حملالتهم منذ بداية تفشي الوباء بالوالية وما أعقبه من قرارات حكومية تتعلق بفرض احلجر الصحي وتعليق بعض النشاطات 
املستقطبة للمواطنني لتفادي انتقال العدوى، إال أن محالت بيع األواني املنزلية املعروفة باملدينة جلأت لفتح أبوابها خالل اليومني املاضيني وهذا بالنظر إلى اقتراب موعد حلول 
شهر رمضان الكرمي. وهذا ما وقفت عليه » أخبار الوطن« خالل جولة لها بحي الفرسان، حيث شهدت أبواب بعض احملالت اكتظاظا الفتا وطوابير من السيدات من مختلف 
األعمار ينتظرن دورهن لدخول احملل بعد اشتراط التجار دخول عدد محدد فقط، وكان من الواضح أن االلتزام بالتعليمات الوقائية كان يختلف من سيدة إلى أخرى، فعدد منهن 
يرتدين الكمامات الطبية والقفازات يف حني أن البقية كن يتصرفن بشكل عادي وكأن مخاوف إصابتهن بالفيروس قد زالت. واجلدير بالذكر أن اجليجليات عرفن منذ عقود 
باستقبال شهر رمضان الفضيل من خالل اقتناء األواني املنزلية مبختلف أنواعها والعمل على جتديد مختلف مستلزمات املطابخ، لكن هذه السنة كانت الظروف استثنائية فمع 

انتشار الوباء عجزت اجليجليات عن اخلروج للتسوق كعادتهن ولم يتسنى لهن اختيار األدوات التي يرينها ضرورية إال خالل هذا األسبوع.
ب. زهرة
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وسيدا  وقورا  رجال  جدي  كان  لقد 
احلكمة  أوتي  ممن  وكان  وحصورا، 
تصاريف  حسب  بابها  يف  يجعلها  فهو 
وتطلب  حينا  أطلبها  فكنت  الزمن، 
عليه  اهلل  رحمة  وكان  منه،  أحيانا  لي 
إال  ببابي  وال  ببابه  مير  مشهدا  يترك  ال 
وأغدق  زبدته  منه  لي  استخلص  وقد 
اشتد  إذا  كغيري  وكنت  منها،  علّي 
غّر  وأنا  مذعورا،  إليه  هرعت  أمر  علّي 
صغير تغلبني رعونتي وأغالبها على فهم 
احلياة ومسايرة أفهام الناس وتعّلم دروس 

الدنيا.
لعل قصة لم ترسخ يف نفسي وعّمرت 
فيها طويال كما رسخت حكاية »الرجل 
يوما  لي  حكاها  وقد  والفأر«،  األعمى 
زار  غريب  رجل  عن  حديثه  سياق  يف 
حمى دارنا ذات سنة وهو ال يخشى منا 
الظن  لغلبة  الصفراء«  األرض  »دابة  إال 
لديه أنها تالزمنا، فكان كلما رأى على 
األرض أثرا لدبيب هاله ثم سأل: )هل 
فحدثني  هنا؟(.  من  مّرت  عقرب  هذه 
يومها عن رجل ظل طول حياته  جدي 
أعمى حتى مّن اهلل يوما عليه بالبصر، 
على  انفتحت  ما  أول  عيناه  فانفتحت 
أن  اهلل  شاء  ثم  فعرفه،  أمامه  مر  )فأر( 
حديثا«  عليه  به  أنعم  »ما  منه  يأخذ 
قدميا«  به  ابتاله  »ما  عليه  د  ويعي  
كلما  فكان  عيناه من جديد،  فابيضت 
حدثوه عن أمر إال قال ملن يحدثه: )هل 
األلوان  ذكر  جاء  وال  الفأر؟(  بحجم  هو 
لونه  كان  )إن  مقارنا:  سأل  إال  أمامه 

كلون الفأر؟(.
نفسه  كل  األعمى  يهمل  هنا  ومن 
الظالم ألن نفسه  إلى أسر  ويؤثر اخلنوع 
الدنيا  سيد  هو  رآه  الذي  أن  حدثته 
وإمامها وهو حاكمها وسلطانها، فتصغر 

الدنيا يف عينه ويكبر )الفأر( فيها مادام 
لم ير غيره، وتهون كل حواسه أمام سطوة 
حاسة البصر التي افتقدها، فعّطل غيرها 
وجعل  النفس،  وملكات  احلواس  من 
الذي  للفأر  أمره  وأسلم  عطلة  يف  عقله 

كان آخر عهده بدنيا املبصرين.
ارتداء عباءة األعمى..  األسر 

الناعم واكتساب الراحة:
من  أنفسنا  اكتشاف  نعاود  فجأة، 
وبعض  جتاربنا  أن  فنكتشف  جديد، 
تاريخنا الذي كنا نوهم أنفسنا أنها )نقاط 
كيف  »سرابا«،  إال  تكن  لم  ارتكاز( 
األعمى  دور  بتقمص  نفخر  ونحن  ال، 
نرضى  املرة،  هذه  كثيرة  أمامنا  والفئران 
فيها من  ما  بدور األعمى وعباءته على 
هوان ذهاب البصر وضياع النظر وانكسار 
يقودها  أصبح  وقد  سموها  على  النفس 
ويصبح  األرض،  خشاش  من  ننت  عود 
ونتفنن  نتقنها  ثقافة  »النعامة«  سلوك 
أنفسنا وتبقينا  إتقانها مادامت حتفظ  يف 
ولو  ويهبط  يطلع  بالَنَفِس  ننعم  أحياء 
على حساب كرامتنا كمخلوقات أكرمها 
اهلل بالعقل، لكنها ال »ُتعمله«، فيكون 
األمر  ضاق  إذا  أنفسنا  يف  فعلنا  أقصى 
كما  رؤوسنا  التراب  يف  نطمر  أن  علينا 
تفعل النعامات اتقاء أن نتعب عقولنا يف 
التفكير، فما دام هناك شيء حترك ذات 
ضير  فال  فأرا،  كان  ولو  أعيننا  أمام  يوم 
إلى  ونركن  العميان  نظارات  نلبس  أن 
األرض وجنعل رؤوسنا يف ترابها حتى مير 
خطر )االضطرار( إلى إعمال الفكر، ثم 
من  جاءنا  قد  احلل  لنجد  رؤوسنا  نرفع 
هم  الفئران  يكون  أن  أو  )الفئران(  بالد 
أنفسهم حملة احلل إلينا، فاألعمى وإن 
كان أعمى إال أنه صاحب مال ينفق منه 
آناء الليل وبعض أطراف النهار على من 

يساعده أو من يفكر بدال عنه.
الذي  األعمى  ذلك  اليوم  فكلنا 
عدوا  البصر  يعتبر  وعاش  عماه  ارتضى 
ويصاحب  بالظلمة  فيأنس  لدودا، 
من  يشكر  ثم  إليه،  ويدنيها  العتمة 
أمريكيا(  )فأر  أبصر  يوم  أبصر  أنه  خلقه 
أو  متحضرا  أوروبيا(  )فأرا  أو  متعلما 
ربط شفري  فيعيد  متقنا،  يابانيا(  )فأرا 
ويالزم  عصاه  وميسك  بعضها  إلى  عينه 
وقد ضبط عقارب ساعته على  األرض 
)براديغم( ذاك احليوان الصغير مادام ال 
يعرف غيره، ثم يتلو ما وقر يف صدره من 
القرآن إذا كان قد وقر، وقد يقرأ قول اهلل 
تعالى: »وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم 
أنه  فرحا  فيبتسم  واملؤمنون«،  ورسوله 
عمل باآلية متام العمل بأن أضنى نفسه 
وهو يبحث عن عصا ترشده، ولن ينظر 
إلى حاله وهو متكئ على عماه أنه مقّصر 
ومتواكل، بل يعتقد أن تلك من حكمة 
العاملني،  بني  األدوار  وّزع  الذي  اهلل 
والسعي  واجلهد  الكد  لبعضهم  فجعل 
وكتب  األرض،  مناكب  يف  »متكلني« 
على اآلخرين أن يبقوا على نواصي اخلير 

»متواكلني« إلى يوم العرض.
حتى في الجوائح والجوانح ... ال 

صوت يعلو على صوت الفئران:
)بعض  منا  الواحد  يستمتع  قد 
ويف  األعمى  نظارة  يرتدى  وهو  الوقت( 
يده عصاه يتكئ عليها وهي ترشده وقد 
رأى الفأر عندما رد اهلل عليه بصره وخطف 
)أعلم(  الفأر  ذاك  أن  علم  ثم  بصيرته، 
أكثرهم )حتضرا( وأعالهم  أو  زمانه  أهل 
ويسلمه  عليه  فيعتمد  للعمل،  )إتقانا( 
أمره أو أن يرى فيه القدوة فيقتدي به، 
لكن أن يعايش هذا الوضع )كل الوقت( 
فتلك مصيبة تلحقه يف نفسه وجتور عليه 

رقاب  على  كاحلية  تلتوي  ثم  زمنه  يف 
إليه  واردا  التحذير  يقرأ  َعِقِبه، وقد كان 
من  الذين  سنن  )لتتبعن  قرنا   14 من 
حتى  بذراع،  وذراعًا  بشبر  شبرًا  قبلكم 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه(، فيقرأه 
أنه  حقيقته  عن  ويغفل  وتسلية  حكاية 

حتذير ونذير.
فعندما بدأت عواصف اجلائحة تهب 
بالد  بعض  آثرت  البالد  بعض  على 
فتفعل  »الفأر«  بالد  ترقب  أن  العميان 
فعلها وتسير بسيرها، فلم تغلق كثير من 
هذه البالد حدودها حتى بادر الفأر إلى 
حتّذر  لم  منهم  وبالد  فأغلقها،  حدوده 
من شر حتى  فيها  وما  الريح  من  قومها 
بيته  أهل  يف  صاح  وقد  الفأر  سمعت 
البترول  تنتج  التي  هؤالء  وبالد  زاجرا، 
سوق  وقع  على  إال  تبيعه  ال  أرضها  يف 
بالد الفأر وترتضي منه ما يرضاه لها بعد 
أن يخسف بها الواجب ويبخصها حقها 
وهي سعيدة مادامت تغلق باحات العقل 
أن تعرف جوره عندما أغلقت دونه أزقة 

البصر ألن ال ترى حقيقته.
جريرة  وال  عيبا  ليس  العمى  إن 
لكن  فيه،  اهلل  قدر  كان  إذا  نقيصة  وال 
يف  وخلق  األسباب  جعل  باملقابل  اهلل 
يف  )نسعى(  أن  وأمرنا  مناكبها  األرض 
كسب القوت، وطلب منا أن )نغير( ما 
بأنفسنا بأنفسنا فـ »اهلل ال يغير ما بقوم 
أن  وحثنا  بأنفسهم«،  ما  يغيروا  حتى 
»وقد  الرزق  األسباب( يف طلب  )نتخذ 
علمنا أن السماء ال متطر ذهبا وال فضة، 
فأن تكون فقيرا أو ضعيفا ليس مبررا أن 
رأيت  ملن  وتستسلم  األرض  إلى  تركن 
وقد  منك  األقدر  أنه  وظننت  القوة  فيه 
آتاه اهلل ما آتاه، فأنت إن جتتهد وتعمل 

سيؤتيك اهلل ما يؤتيك.
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متى ترفع النعامة من التراب رأسها؟

عطلة العقل وحب االستئسار
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كثيٌر ِهي األشياُء اجَلميلُة 
ف هذه احَلياة. وِف بالِدَنا 
- أيًضا - ُهناك الَكثيُر من 
األشياِء اجَلميلِة،سواٌء من 

بيعِة أو الِبيَئة  حيُث الطَّ
وسيوجِلّية، أو حَتى ف  السُّ
ياسية؛ لكّنْ ف  وابِت السَّ الثَّ
غالِب األحَياِن ُتصاُب هِذه 
األشياُء اجَلميلُة واجَلّيدُة 
بَتشوهاٍت َخطيرٍة جّراَء 

ة لم جنْد  أمراٍض اجِتماعيَّ
ْف  لها دواًء، بْل ُرّبا لم ُنكلِّ

أنُفَسنا عناَء الَبحِث عن ِعالٍج 
ارع.  ر اخلوِف من الشَّ برِّ لها، ِبُ
ي  ولعلَّ أبرَز هذه األمراِض التِّ

َهت كلَّ جميٍل ِفينا وف  ُشوَّ
ُمحيِطنا وَبلِدنا وِسياساِتها، 

نظيِم، الَفوضى،  سوُء التَّ
اجَلشُع، األنانيُة امُلفرَطة؛ 
هذه األمراُض الّتي َعّمَقت 
أزمَة امُلجتمِع ف اجلزائر، 

وجَعلت حّتى أصوَب الَقراراِت 
تبُدو غيَر الِئقٍة، وغير 
َفّعالِة وغير َقادرٍة على 

َتقيِق ُمبتغاَها، كما َحّولت 
كلَّ َمناِحي حياِتنا الَيومّيِة 
إلى َجحيٍم بسبِب الَفوضى 
داُخل وُمحاوالِت فرِض  والتَّ
الّذات دوَن احتراِم اآلخٍر، 

ملِك أو  عِي امُلفرِط للتَّ مع السَّ
االستحواِذ على الَفضاِء دوَن 

ُمراعاِة الَقانوِن أو امَلصلحِة 
امُلشتركِة أو َغيِرها من األبعاِد 

اجمِة عن مثِل هذِه  النَّ
الُسلوكّيات.

ف الواقِع، َيبقى تفسيُر 
هذه الُسلوكّيات امُلنجلَيِة 

وامُلتمظِهرة ف نزعٍة لَرفض 
نظيِم واالعتراِض على  التَّ

الَقانوِن، باإلضافِة إلى َتبجيِل 
الّذاِت امَلصحوِب بجشٍع قلَّ 

َنظيرُه، ِنسبيٌّ أو ُجزِئيٌّ ف ظِل 
ِغياب دراَسٍات ُسوسيولوجَيٍة 
وبِسبكولوجّية َعميقٍة على 
َتركيبِة اجَلزائريِّ وَنفسّيِته؛ 

وِمنُه دوافُع ُسلوكه.
هفُة الّتي َتشهُدها  فاللَّ

األسواُق، وما ُيصاِحُبها من 
جاِر رغَم وفرِة  جشِع التُّ
امَلنتوِج، َتدفُع - ِفعال - 

ساؤوِل عن َخلفياِت هذا  للتَّ
لوِك امُلشنِي؛ فاألمُر  السُّ

َيتجّلى ف مشهِد حرٍب، رغَم 
ا،  أّن الوضَع مسَتقٌر اجِتماعّيً

ُمريٌح جتاريا،غيُر مقلٍق 
صحيا. هل ُيعَقل أن يكسَر 

المِة  الّناُس قواعَد السَّ
حيِة من أجِل شراِء اخُلبِز  الصِّ

مثاًل !؟ هناَك أموٌر غيُر 
مفهومٍة، متاًما ِمثَلما هناَك 
ِسياساٌت غيُر مفهومٍة؛ وف 
َمتها الفشُل ف َتنظيِم  ُمقدِّ
شاِط  األسواِق وَتنظيِم النَّ

جاري بشكٍل َعام. التِّ
هذه امُلعاينُة، وحّتى ال 

نكوَن ُمجحِفنَي، َينَبغي أن 
ُترافَقها إشادٌة بخصاٍل ُأخرى 
خصيُة  حميدٍة َتتمّتُع بها الشَّ

ضامُن  اجَلزائرّيُة، وِهي التَّ
ن، واأَلَنَفُة وعدِم  ف امِلَ

اخُلضوِع. لكّن تبُدو احلاجُة 
إلى إعادِة تنظيِم َوضِع الَبلِد 
ا  ا واقتَصادًيا وِصحّيً اجِتماعّيً

ا بإقحاِم امُلواطِن  وِسياسّيً
وَتميِله َمسؤولّياِته، غيَر 

ماُطل. ف  أجيِل أو التَّ َقابلٍة للتَّ
تقيِقها!

53 مصابا بكورونا متاثلوا للشفاء ف الـ 24 ساعة األخيرة  

 تسجـــــيُل 120 حاـلة إصابــة جديـــدة و8 وفيـــات 
أمس  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 
اجلمعة، عن تسجيل 53 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس 
كورونا يف اجلزائر. وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية 
إجمالي  أّن  فورار،  جمال  كورونا،  فيروس  مستجدات  ملتابعة 
شفاء.  حالة   1408 ليبلغ   ارتفع  للشفاء  املتماثلني  املرضى  عدد 
120 حالة إصابة مؤكدة  ذاته عن تسجيل  املتحدث  كما كشف 
جديدة، ليرتفع إجمالي عدد احلاالت املصابة بالوباء إلى 3127 
بني  وفيات   8 تسجيل  مت  ذاته،  املتحّدث  وحسب  مص-wابا. 
املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا »كوفيد 
– 199« إلى 415 هالكا، فيما خضع ويخضع 5433 مريًضا، بني 
مصاب وشخص محتملة إصابته، لبروتوكول العالج بالكلوروكني

خالد دحماني

بومرداس

توقـيُف امرأَتين خالَل فترة الَحجر الّصحي بتهمـِة َتـرويج الُمخـدرات 
ترويج  يف  مختصة  أشرار  بجماعة  اإلطاحة  من  لبومرداس  الثاني  احلضري  األمن  عناصر  أمس،  أول  متكنت، 
املخدرات، تتكون من 4 أشخاص بينهم امرأتان.ومت القبض على أفراد العصابة هذه ، حسب بيان ألمن الوالية، 
على إثر توقيف مركبة سياحية يف حدود الساعة التاسعة ليال، خرقت إجراء حظر التجوال املفروض يف ظل انتشار 
25 و37 سنة، ينحدرون من  4 أشخاص من بينهم امرأتان تتراوح أعمارهم مابني  وباء فيروس كورونا، على متنها 
واليتي بومرداس ومستغامن. وعليه، جرى حتويل املوقوفني مباشرة للمصلحة التخاذ اإلجراءات القانونية. ومن خالل 
مجريات التحقيق يف القضية، تبنّي أنه كان بحوزتهم كيس بالستيكي بداخله أقراص مهلوسة موجهة لالستهالك 
والترويج ومبلغ مالي.كما تبني، من خالل التحريات، أن أحد املشتبه فيهم قام باستئجار شقة على مستوى واجهة 
البحر ببومرداس، لغرض استغاللها يف استهالك املخدرات واملشروبات الكحولية ناهيك عن ممارسة الدعارة.ومن 
جهة أخرى، ومن خالل الدوريات املنظمة بإقليم االختصاص، مت توقيف شاب يبلغ من العمر 37 سنة مسبوق قضائيا 
ينحدر من والية بومرداس وبحوزته مخدرات، ليتم إجناز ملفات جزائية ضد املشتبه فيهم مع تقدميهم أمام اجلهات 
القضائية املختصة.`                                                                                                       سميرة مزاري

تبسة

حــي ُمغـادرة آخـر ُدفعـٍة مـن المسافريـن الحجـَر الصِّ
غادرت، نهاية األسبوع املاضي ، الّدفعة األخيرة من النزالء املوجودين قيد احلجر الصحي باملؤسسات الفندقية 
إطار اإلجراءات  يوما يف  بأربعة عشر  املقدرة  بعد استكمال مدة احلجر الصحي اإللزامي  تبسة،  الوالية  بعاصمة 
للوالية،  العام  املفتش  عليها  أشرف  التي  العملية  وهي  القاتل،  كورونا  فيروس  تفشي  لتفادي  االستباقية  الوقائية 
إلى األراضي  العالقة.و قد دخل هؤالء  الطبّية ذات  السياحة، املصالح األمنّية املشتركة واملصالح  مبرافقة مديرة 
اجلزائرية عبر مختلف املعابر احلدودية البرية بتبسة، عقب قرار كل من اجلزائر وتونس بغلق احلدود، حيث مت التكفل 
بهم رفقة عائالتهم من طرف والي الوالية وكذا مديريتي السياحة والصحة، من خالل تخصيص طاقم طبي ساهر 
ومراقب لكل املستجدات حتسبا لظهور أي أعراض.املغادرون كانوا يف إقامة على مستوى نزل »مهية باالص« ونزل 
والعاصمة.  وسطيف،  وقسنطينة  تبسة  منها  والية   17 من  ينحدرون  أشخاص،   108 نحو  عددهم  وتراوح  البهجة 
ولدى مغادرة الفنادق حيث ُحجَر عليهم، عّبر النزالء عن عميق امتنانهم وشكرهم مقابل اخلدمات الراقية والتكفل 
الطبي الذي استفادوا منه على مدار الساعة ناهيك عن مراعاة احلمية الغذائّية التي كان يتبعها املرضى. جدير 
بالذكر أن إجمالي عدد األشخاص الذين استقبلتهم والية تبسة على عدة مراحل بعد إعالن غلق احلدود شهر 
مارس املنقضي، وامتثلوا لضوابط احلجر الصّحي مبختلف املؤسسات الفندقّية مبدينة تبسة، هو 384 مواطنا جزائرّيا 

ينحدرون من الـ 48 والية.                                                                                                فيروز رحال

بلسان:  رياض هويلي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية يف اليمن، يوم أمس ، 
عن متديد وقف إطالق النار الشامل يف اليمن ملدة شهر.وصرح 
العقيد  العربي،  التحالف  قوات  باسم  الرسمي  املتحدث 
الركن تركي املالكي، أن متديد وقف إطالق النار سيكون ملدة 
قيادة  أن  املالكي  املنقضي.وأوضح  اعتبارا من اخلميس  شهر 
التحالف العربي اتخذت قرار متديد وقف إطالق النار »بناًء 
إطالق  بوقف  اجلاري،  أفريل   8 بتاريخ  السابق  إعالنها  على 
العام  األمني  مبعوث  طلب  على  وبناء  أسبوعني،  ملدة  النار 
لوقف  غريفيث«،  »مارتن  اليمن،  إلى  اخلاص  املتحدة  لألمم 
إطالق النار إلتاحة الفرصة إلحراز التقدم يف املفاوضات مع 
على  االتفاق  وكذلك  دائم،  نار  إطالق  وقف  الطرفني حول 
العملية        والستئناف  واإلنسانية،  االقتصادية  التدابير  أهم 
السياسية«.                                                                      ق.د

مّدته شهر

الّتحالـُف الَعربـي يعلـُن تمديـَد وقـِف إطـالق الـّنار فـي الَيمـن

 طالنب بترحيلهن نحو البلِد الّشقيق

جزائريــاٌت متزوَجات  بُتونسيِّيــن 
يحتِججـــــَن   بالــوادي

 ، حتَج ا أمس   أول 

اخلميس، عدد من النسوة اجلزائريات املتزوجات مبواطنني تونسيني أمام مقر والية الوادي، وذلك 
منذ  البلدين  بني  احلدود  غلق  مت  أن  بعد  تونس  إلى  ونقلهن  أسرهن  شمل  بلم  املطالبة  أجل  من 
احملتجات  النسوة  بعض  املستجد.وأوضحت  كورونا  وباء  من  الوقاية  إطار  الشهر، يف  ونصف  شهر 
إلى  ترحيلهن  أجل  من  البلدين  يف  السلطات  لدى  األبواب  كل  طرقن  أنهن  الوطن«  »أخبار  لـ 
املدن التونسية حيث يقطن أزواجهن، لكنهن تلقني استجابة ضعيفة جدا – حسبهن؛ إذ لم يتم 
ترحيل سوى نحو 100 شخص من مدينة الوادي نحو مدينة توزر التونسية. وكانت النسوة وأغلبهن 
ينحدرن من والية الوادي قد رجعن ألرض الوطن مع بداية العطلة الربيعية مع أوالدهن، قبل أن يتم 
إغالق احلدود من اجلهتني إلى أجل مازال غير معلوم - حلد كتابة هذه األسطر.وناشدت احملتجات 
السلطات نقلهن إلى تونس خاصة ونحن يف شهر رمضان الفضيل. ويف هذا السياق، مت أول أمس 
رفع إجراءات احلجر الصحي عن 290 شخصا كانوامبراكز احلجر الصحي بفنادق »اللوس« وفندق 
التيجاني وفندق العلمي، وكان األشخاص املعنيون قد قدموا من عدة مدن تونسية ،علقوا هناك 
قبل أن يتم إجالؤهم عبر املعبر احلدودي الطالب العربي. وكانت قد سجلت إصابة بفيروس كورونا 
املستجد لدى سيدة من بني احملجورين ، تقطن مبدينة قمالة وجرى التكفل بها على مستوى املؤسسة 

االستشفائية العمومية بن عمر اجليالني مبدينة الوادي.                                     رشيد شويخ

ُسلوكنا َخِطر!



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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