
 السنة 01 - العدد 173 -االحد  03 رمضان 1441  هـ  - 26 أفريل 2020م 16 صفحة         20دج

14140909
حفي بقناِة »اجلزيرة« عبد القادر عراضة: اإلعالِمي والصُّ

»من أجِل الَجزائر« وّحَدْت جهوَد 
الَجاليِة الَجزائرية بقَطر

كشَف اإلعالمُي والّصحفي بقناِة اجَلزيرة عبد القادر عراضة، من ِخالل حواٍر أجرتُه معُه 
ي شرَع فيها َمجموعٌة من اجلزاِئرينَي  »أخبار الوطن«، عن تفاصيَل ُمبادرة »من أجِل اجَلزائر« التِّ
ي َتكّللت بإرساِل آالِف اختَباراِت الَفحِص والكمامات الّطبّيِة،  واسَتهدفت  امُلقيمنَي بقطر، والتِّ
بَية بعد استَشارِة بعض  كمرحلٍة أولى 3 مستشفيات بجيجل، لتزويدها ببعِض امُلعّدات الطِّ
حة بالواليِة َذتها. يذكُر أن اإلعالمي أوضح أن  األطباِء يف جيجل والّتواصل مع ُمدير الصِّ
املبادرَة جاءت كإجابٍة عن سؤال: »ما الذي ميكُن القياُم به للُمساهمِة يف مساعدِة الوطن؟«.

راويح.. وضٌع مختِلٌف رمضان دوَن صالِة التَّ

05
عنابة

استئناُف العمِل تدريجًيا 
بَمصـــلحة الّتوليـــِد 
بمستشفى »إبن رشد« 

06
بجاية

قراٌر استثناِئي بفتـــِح 
َمحالت صناعة الَحلوّيات 

خـــالَل رمضــــان
04

تيسمسيلت

ار فـي  شاٌب يضـرُم النّـَ
ح! رطُة توضِّ جسِده والشُّ

هـر الَفضــيل هـر الَفضــيل حضـوُر َروحانـياِت الشَّ  حضـوُر َروحانـياِت الشَّ
ِ رغـَم غلـِق أبـواب الَمساِجــدِ رغـَم غلـِق أبـواب الَمساِجــد

الفصل الثالث..الفصل الثالث..
 فـي انتظـار الفصـل! فـي انتظـار الفصـل!

راسَية نة الدِّ وَن للُمشاركِة يف تقرير َمصير السَّ الّنقاباُت ومنظَمات أولياِء الَتالميذ َمدعوُّ

0303

هذه  الكرمِي  رمضان  شهَر  بوعريريج  برج  واليِة  ُسكان  استقبَل  ظ،  وحتفُّ باستثنائيٍة   
نة استقبااًل بنَي ُمتذّمر من احَلجِر،  وراٍض مبا هو كاِئن. وبحلول أّول  السَّ
أياِم الشهِر بالواليِة،  َلم تصدْح املآذُن بكالِم اهلل،  ما خلَق سكينًة غريبًة 
وارِع يف ظل احَلجر اجُلزئي، وعّم احُلزن   قلوَب أغلِب سكان الوالية؛  يف الشَّ
العبادِة. دخل رمضان هذا  نة بُدور  السَّ كيَف ال؟ وال تراويَح أقيمْت هذه 

أولى حلظاِت إعالن  هور مع  الظُّ الَعام يف سياٍق جديٍد بدأت مالمُحه يف 

الَجائحُة..  أسِئلٌة وَتخِمينات 
ي يطبُع   يف َهذا امُلناِخ الّدراَماِتيكي الذِّ
العالَم الّيوَم،  حيُث ُتقاِرب احلياُة درجَة 
امُلِدَقة  األخطاِر  حجُم  ويكبُر  فر  الصِّ
ا يكشُف عن َضعِفنا  بحياِة اإلنسان، ِمّ
ريِع والَبسيِط  وَهشاشِتنا وَتناِهينا السَّ
؛  امُلستجدِّ  كورونا  َفيروس  بسبب 
حُتسُد  ال  ي  الذِّ الوضِع  هذا  أماَم  نعم! 
فسيراُت  التَّ َتتعّدُد  اإلنساِنيُة،   عليه 
لني  امُللِّ طرِف  من  يحدُث  مِلا  وَتختلُف 
إلى  وتقفُز  اهن،   الرَّ للوضِع  واخُلبراء 

الواجهِة عدُة ِقراءات وُمقارباٍت.

د. مصطفى كيحل  	15

16
فاء في الـ 24 ساعة األخيرة  تماثُل 71 حالًة للشِّ

تسجيُل 129 إصابًة مؤّكدًة بكورونا و4 وفياٍت 
 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس السبت، عن تسجيل 

71 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر.وأوضح الناطق 
الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، أّن 

إجمالي عدد املرضى املتماثلني للشفاء ارتفع ليبلغ 1479 حالة شفاء. 

راسي الدِّ امَلوسم  راسياجتماٌع منتَظر هذا اإلثنني للفصِل يف مصير  الدِّ امَلوسم  اجتماٌع منتَظر هذا اإلثنني للفصِل يف مصير 
َل األدنى امُلعدَّ الّتالميِذ دون حَتقيِقهم  َل األدنى غير َمقبوٍل انتقاُل  امُلعدَّ الّتالميِذ دون حَتقيِقهم   نواري: نواري: غير َمقبوٍل انتقاُل 

بامَلائة بامَلائة   8080 اسُتكمَل بنسِة  راسُي  الدِّ اسُتكمَل بنسِة امُلقّرر  راسُي  الدِّ امُلقّرر  فرقينس: 
الفصلنِي نتائَج  احتساَب  تقترُح  الفصلنِي  نتائَج  احتساَب  تقترُح  »أسنتيو«  الـ  »نقابُة  الـ  نقابُة 
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قالت إّن الطلَب عليها ازداد خالل رمضان 

َجمعية التُّجار تطالُب بالّسماِح بمزاولِة 
بعض النَّشاطاِت الحرفّية والتِّجارية

للتجار  الوطنية  اجلمعية  كشفت 
لها،  بيان  يف  أمس،  يوم  واحلرفيني، 
التجارة،  لوزير  قدمتها  مقترحات  عن 
التقليدية،  والصناعة  السياحة  ووزير 
املهن  ألصحاب  بالسماح  للمطالبة 
والتجارية  احلرفية  بالنشاطات  املتعلقة 
وتتمثل  الطلب،  عليها  يزداد  التي 
واحلالقة  احللويات،  صناعة  يف 
وسيارات  واألحذية،  املالبس  وبيع 
بإجراء  التقيد  ضرورة  مع  األجرة، 
من  والوقاية  االجتماعي  التباعد 
فيروس كورونا، والدعوة إلى االستمرار 
تعقيم  على  واحلرص  الوقاية  يف 
العمل،  ووسائل  التجارية  املساحات 
ومركبات السلع، والبضائع واالستمرار 

يف احلمالت التحسيسية بالتنسيق مع 
املصالح الوالئية لألمن الوطني.

شهر  مائدة  لوازم  وبخصوص 
الوطنية  اجلمعية  شّددت  رمضان، 
االستهالكية  املواد  وفرة  ضرورة  على 
منها  خاصة،  الغذائية  واملواد  عامة 
الغذائية  املواد  والفواكه،  اخلضر 
محاربة  مع  بنوعيها،  واللحوم  العامة، 
جميع أشكال املضاربة املمنوعة قانونا 
على  والتأكيد  أخالقا،  واملرفوضة 
على  وجتزئة،  جملة  التوزيع  شبكة 
أنها تبقى مفتوحة طيلة شهر رمضان، 

حسب ما جاء يف البيان.
ومن جهة أخرى، دعت اجلمعية 
التقيد  إلى  واملواطنات  املواطنني  كل 

كورونا  فيروس  من  الوقاية  بشروط 
االجتماعي  بالتباعد  االلتزام  وضرورة 
التجارية،  احملالت  وأمام  التسوق  عند 
تسوقهم  أوقات  تنظيم  وكذلك ضرورة 
ما  الطلب،  واملبالغة يف  اللهفة  وجتنب 
داعية  والتبذير  للمضاربة  املجال  يفتح 
إلى  الواليات  يف  اجلمعية  ممثلي  أيضا 
التضامنية  األعمال  يف  املساهمة 
شهر  خالل  وتشجيعها  واخليرية 
الرحمة، والعمل على تعويض مطاعم 
إلى  الغذائية  وجبات  بإيصال  الرحمة 
احملتاجني واملعوزين يف بيوتهم ومقرات 

إقامتهم.
أحمد بوكليوة

عرفت سوق إعادة التأمني منوا بلغ 
مع سنة  باملقارنة   2019 باملائة يف   11

2018، مبا فيها العقود الدولية.
السنوية  احلصيلة  وأوضحت 
أن  للتأمينات،  الوطني  للمجلس 
مبختلف  بلغ  التأمني  إعادة  إنتاج 
 35.7 مقداره  ما   2019 نهاية  فروعه 
دج  مليار   32.1 مقابل  دج،  مليار 
 11.2 بلغت  بزيادة  أي   ،2018 سنة 
باملائة. وسجلت العقود الوطنية حصة 
83.5 باملائة من مجمل إنتاج الشركة 
رقم  مسجلة  التأمني  إلعادة  املركزية 
أعمال قدره 29.8 مليار دج أي بزيادة 
سنة  مع  باملقارنة  باملائة   7.5 بلغت 

.2018
إلى  االرتفاع  احلصيلة  وأرجعت 
التقدم الذي سجل يف معظمه يف عدة 
على  التأمني  وخصوصا  للتأمني  فروع 
التوقيع  بعد  باملائة(   +63( السيارات 
مع  اخلاصة«  »املخاطر  معاهدة  على 
و«  »دوماج«  للتأمينات  شركتني 

كات-نات« )36+ باملائة( مما أدى إلى 
حسب  الفرع،  هذا  أسعار  يف  ارتفاع 
للتأمينات  الوطني  املجلس  حتليالت 
الذي سجل أن فرع »القرض« تراجع 

بنسبة 18.5 باملائة.
أما بخصوص العقود الدولية )أي 
أجانب(  مؤمنني  لدى  التأمني  إعادة 
باملائة   34.5 بنسبة  منوا  فقد سجلت 
يف  التأمينات  ارتفاع  بفعل  وذلك 
املخاطر«  ومختلف  »احلوادث  مجال 
تسجيل  بعد  وذلك  و«كات-نات« 
ملفات جديدة للسنة املالية لـ 2019. 
دفعت  فقد  التعويضات،  وبخصوص 
الشركة املركزية إلعادة التأمني خالل 
سنة 2019 ما مقداره 12.6 مليار دج 
باملائة   1.6 بلغ  طفيف  بتراجع  أي 
باملقارنة مع 2018 حيث خصت هذه 
بسنتي  خطيرة  حوادث  التعويضات 
بتأمينات  متعلقة  و2019   2018
األعمال«،  و«هندسة  »احلرائق«  ضد 

حسب املجلس الوطني للتأمينات.

إلعادة  املركزية  الشركة  وتقوم 
دج  مليار   8.9 مبلغ  بتسوية  التأمني 
 71.6 ميثل  ما  الوطنية  امللفات  شمل 
دج  مليار  و3.5  املجموع  من  باملائة 
مخصصة للملفات الدولية أي بحصة 

بلغت 28.4 باملائة من املجموع.
حوادث  مخزون  يخص  وفيما 
إعادة التأمني الباقي دفعها فقد بلغت 
38.4 مليار دج نهاية 2019 أي بزيادة 
سنة  مع  باملقارنة  باملائة   30 بلغت 
2018 بسبب ارتفاع عدد التصريحات 
باحلوادث املهمة سنة 2019. وبلغت 
طرف  من  للدفع  الباقية  احلوادث 
1ر89  التأمني  املركزية إلعادة  الشركة 
للعقود  بالنسبة  املجموع  من  باملائة 
فيما  دج  مليار   34.2 بقيمة  الوطنية 
 10.9 الدولية  العقود  نسبة  بغت 
باملائة أي بقيمة بلغت 4.2 مليار دج

اإلذاعة الوطنية 

الّتأمين على السيارات ارتفع بـ63 % 
نموُّ سوِق إعادة التَّأمين في 2019 بنسبِة 11 %

رفعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مقترحات إلى وزارة التجارة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل 
العائلي، تطالب فيها بالسماح بمزاولة بعض النشاطات الحرفية والتجارية التي يزداد عليها الطلب وهي الحلويات، 

والحالقة وبيع المالبس واألحذية، وسيارات األجرة.

ضبًطا لألسعار خالل رمضان

يواُن الَوطني للُخضِر والّلحوم يستحِدُث 200 نقطَة بيٍع  الدِّ
أنشأ الديوان الوطني املهني املشترك للخضر واللحوم »أونيالف« أكثر من 200 نقطة 
بيع معتمدة، موزعة على 32 والية قصد تزويد األسواق مبختلف املواد الفالحية واسعة 

االستهالك خالل شهر رمضان الكرمي بـ«أسعار معقولة«.
اخلطوة  هذه  أن  »فايسبوك«،  صفحته  على  أمس  نشره  بيان  يف  الديوان،  وأوضح 
التي قام بها بالتعاون مع املؤسسات العمومية القطاعية ترمي أساًسا إلى »ضبط السوق 
من  عدد  توفير  الديوان  بيع  نقاط  يف  سيتم  األساس،  هذا  وعلى  املضاربة«.  ومحاربة 
املنتجات الفالحية التي يزداد الطلب عليها خالل أيام الشهر الفضيل، كالبطاطا والبصل 

والزيتون والتمور باألسعار التي تتماشى وقدرة املواطن الشرائية.
وطمأن الديوان املستهلكني بأّن املنتجات الفالحية املطروحة يف نقاط البيع املخصصة 
لها »ستظل متوفرة وبالكميات املطلوبة طيلة شهر رمضان« داعًيا لتفادي »تكديس السلع 
الوقاية الصحية أمام نقاط  بسبب الهلع واخلوف من ندرتها«، وإلى »التقيد بإجراءات 

البيع لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا«.
السوق يف  الندرة يف  املضاربة وخلق  لكل محاوالت  بالتصدي  الديوان  تعهد  كما 
الشهر  أيام  طيلة  وذلك  األسعار  رفع  أجل  من  األساسية  الفالحية  املنتجات  بعض 

الفضيل.
وبخصوص األزمة الصحية التي متر بها البالد، لفت »أونيالف« إلى عدم انقطاع 
األسواق  مختلف  متوين  يف  واجبهم  أداء  عن  القطاع  ومهنيي  املربني  الفالحني،  كافة 

الوطنية رغم الظروف املهنية الصعبة التي يشتغلون بها خالل أيام اجلائحة.
خالد دحماني

َتقريًبا للمواطِن من اإلدارة 
وكالُة »عدل« تضُع رقًما أخضَر في خدمِة ُمكِتتبيها

 
انطلق،يوم أمس، رسميا العمل بالرقم األخضر )3040( للوكالة الوطنية لتحسني 
وقاطني  الوكالة  مكتتبي  خدمة  حتت  الرقم  وضع  قصد  »عدل«،  وتطويره  السكن 
سكناتها للتكفل بجميع انشغاالتهم بهدف تقريب اإلدارة من املواطنني والقضاء على 

البيروقراطية.
وقال املدير العام للوكالة الوطنية لتحسني السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي، يف 
تصريح أدلى به للصحافة باملناسبة، أّن الهدف من وضع هذا اخلط األخضر هو اإلصغاء 
واإلعالم والتدخل للتكفل بجميع االنشغاالت التي يطرحها مكتتبي وقاطني سكنات 
عدل يف مختلف واليات الوطن. وأضاف املتحدث أّنه سيتم تشغيل هذا الرقم خالل 

شهر رمضان من السبت إلى اخلميس من الساعة التاسعة صباًحا لغاية الرابعة مساًء.
طرح  من  عدل  سكنات  وقاطني  مكتتبي  سيمكن  الرقم  أّن  ذاته  املسؤول  وأبرز 
األمر  تعلق  وإن  لوساطة، حتى  احلاجة  دون  اإلدارة  على  مباشرة  انشغاالتهم  مختلف 
بعطب يف املصعد أو مشكل يف ملفات االكتتاب حيث سيتم التكفل بهذه االنشغاالت 

وتبليغ املعنيني عن طريق الهاتف.
وذّكر املدير العام أّنه مت متديد آجال تسديد فاتورة اإليجار واألعباء الشهرية ملدة شهر 
إضايف لصالح قاطني سكنات عدل، يف إطار التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا. كما 
طمأن بلعريبي قاطني سكنات عدل أّن »تسديد هذه الديون سيكون بصفة »تدريجية«، 
موضًحا أّنه: »لن يفرض على املكتتبني تسديد شطرين يف دفعة واحدة بل سيتم ذلك 

بصفة تدريجية وفًقا جلدول لتسديد املستحقات«.
وقال املتحدث، يف سياق آخر، إّن«إجراءات احلجر الصحي بسبب وباء كورونا أدى 
إلى تقليص وتيرة أشغال مشروع سكنات املدينة اجلديدة ببوينان بالبليدة التي تراوحت 
نسبة اإلجناز بها ما بني 5 و10 باملائة«، مؤكًدا أّنه » بعد إنتهاء هذه اإلجراءات ستكون 

الوتيرة جيدة بهدف االنتهاء من هذا املشروع«.
تعطيل  إلى  كذلك  أدت  الصحي  احلجر  إجراءات  أّن  اإلطار  هذا  يف  املدير  وأبرز 
عمليات توزيع السكنات للسداسي األول من هذه السنة، دون أن ُيحدد عدد السكنات 
الوقت  عنها يف  اإلعالن  سيتم  إنه  بقوله  مكتفيا  املعنية  الواليات  أو  األحياء  مواقع  أو 

املناسب.
خالد دحماني 

مصرُع رئيِس ديوان والي الَوادي في حادِث َسير 
مرور  إثر حادث  الوادي مصرعه  والي والية  ديوان  رئيس  أمس،  أول  لقي، مساء 
أليم، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم )48 ب(، وذلك بالقرب من املدخل الشرقي 

لبلدية جامعة.
وحسب مصادر محلية، فإن الضحية فقد السيطرة على سيارته التي كان قادما بها 
من مدينة الوادي إلى ذويه مبدينة املغير لقضاء أول أيام الشهر الفضيل عندهم. وانقلبت 
السيارة عدة مرات حيث حتطمت بشكل كامل خاصة واجهتها األمامية، ما أدى إلى 
وفاة رئيس الديوان يف مكان احلادث عينه، لينقل بعدها إلى مصلحة حفظ اجلثث يف 
الدرك  قوات  فتحت  فيما  بالوادي.  املدنية  احلماية  مصالح  طرف  من  املغير  مستشفى 

الوطني حتقيقا لكشف أسباب احلادث. 
يذكر أن املرحوم حسني سلمي تقلد منصب رئاسة ديوان والي الوادي قبل أكثر من 
احتجاج  الذي سبقه وكان محل  الديوان  رئيس  بعد تسجيل اختالل يف عمل  سنة، 
من طرف املواطنني، ويجمع املدراء التنفيذيون واملوظفون واملواطنني على بشاشة املرحوم 
بيته قبل  إلى  النادر أن يرجع  إذ من  الكبير لعمله،  للمواطنني وحبه  وحسن استقباله 

السادسة مساء، حتى يوم اجلمعة، لهذا نزل خبر وفاته كالصاعقة على اجلميع. 
هذا، ووري جثمان الفقيد الثرى يف مقبرة حي وغالنة مبدينة جامعة عصر أمس 
السبت، بحضور حشد من السلطات املدنية والعسكرية والشعبية تقدمهم والي الوادي.
رشيد شويخ



صفية نسناس

وجهتها  التي  الدعوة  يف  جاء   
وزارة التربية على لسان رئيس الديوان 
نظرا  بوزعرة،  صديق  بوبكر  بالنيابة 
وباء  تفشي  جراء  الدراسة  لتعليق 
وزارة  فإن  انتشاره،  من  واحلد  كورونا 
النقابات  رؤساء  طالبت  التربية 
تنظيماتهم  لتمثيل  حضورهم شخصيا 
الوقائية  لإلجراءات  احتراما  النقابية 
املزمع  االجتماعات  حلضور  وذلك 
الكائنة  االجتماعات  بقاعة  عقدها 
باملرادية،  الوطنية  التربية  وزارة  مبقر 
وستخصص هذه االجتماعات ملناقشة 
الدراسية  السنة  نهاية  أعمال  تنظيم 
حتسبا  املدرسية  واالمتحانات  اجلارية 

لتمديد احلجر أو رفعه.
تنوي  التي  االجتماعات  وتخص 
فيها  إشراكهم  الوطنية  التربية  وزارة 
املوسم  الفصل يف مآالت  واملتمثلة يف 
أعدتها  مقترحات  وهي  احلالي، 
الوزارة مسبقا وترغب يف استطالع آراء 
بغية  بشأنها  االجتماعيني  شركائها 
مبوجبه  يتم  نسبي  توافق  إلى  الوصول 
مترير إحدى االستشرافات على طاولة 
يف  النهائي  الفصل  مت  ومن  احلكومة 

املقترح الراجح.
وكان رئيس اجلمهورية عبد املجيد 
املنصرم  اخلميس  يوم  أعلن  قد  تبون 
عن اتخاذ إجراءات فيما يخص السنة 
الدراسية يف القريب العاجل، مطمئنا 
التالميذ والطلبة وأولياءهم فيما يخص 

مصير السنة الدراسية، مؤكدا أن كل 
قريبا  تتخذ  سوف  التي  اإلجراءات 
لن  املشروع  االنشغال  بهذا  للتكفل 
يف  املتمدرسني  صالح  يف  إال  تكون 

جميع أطوار التعليم.
إنه  تبون  قال  أخرى،  جهة  من 
هذه  أن  يف  شك  أدنى  هناك  ليس 
سنويا  تتعزز  التي  البشرية  الثروة 
اجلامعات  من خريجي  اآلالف  مبئات 
عليها  تعول  التي  العليا، هي  واملعاهد 
االقتصادي  النموذج  ِبناء  يف  بالدنا 
ويخلق  الثروة،  يوفر  الذي  اجلديد 
استقاللنا  ويحصن  الشغل،  مناصب 
االقتصادي بالتحرر من تقلبات أسعار 

احملروقات يف األسواق العاملية.
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أخبار السياسة

قالت النقابة الوطنية لعمال التربية 
أقسام  بخصوص  إنه  األسنتيو«   «
االمتحانات الرسمية بالنسبة النتقال 
إلى  ابتدائي  اخلامسة  السنة  تالميذ 
املتوسط،  التعليم  من  األولى  السنة 
الفصل  معدل  احتساب  تقترح  فإنها 
هو  منه  واملقصود  والثاني،  األول 
حساب معدل املواد األساسية باملعامل 
والفرنسية  والرياضيات  العربية  للغة 
املواد  وهي  والثاني،  األول  للفصلني 
التي يجتاز فيها تالميذ السنة اخلامسة 
يف  االبتدائي  التعليم  شهادة  ابتدائي 
الظروف العادية، وأن كل تلميذ حتصل 
على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10 
إلى  ينتقل  األساسية  املواد  هذه  يف 
التالميذ  أما  مباشرة.  املتوسط  الطور 
احلصول  يف  احلظ  يسعفهم  لم  الذين 

فرصة  إعطاؤهم  يتم  املعدل  هذا  على 
املواد  ملعدل  يضاف  حيث  ثانية، 
األساسية الثالثة املعدل الكلي جلميع 
ويقسم  والثاني  األول  للفصلني  املواد 
 5 معدل  على  واملتحصل   ،2 على 

وأكثر ينتقل للسنة أولى متوسط.
طرحت  أخرى،  جهة   ومن 
التالميذ  رفض  النقابة إشكالية 
مواصلة الدراسة يف الفصل الثالث بعد 
هذا االنقطاع الطويل، كونه أمر صعب 
جدا من اجلانب النفسي، لذلك فإنه 
الرجوع  التربية  وزارة  قررت  حال  ويف 
إلى الدراسة بعد 29 أفريل يجب عدم 
الدخول مباشرة يف الدروس وجعل فترة 
إعادة اندماج التالميذ مع بعضهم ونزع 

هاجس اخلوف.
إلى  كذلك  النقابة  أشارت  و 

الصحي،  احلجر  انتهاء  أنه بعد 
مقاعد  إلى  التالميذ  عودة  حالة  ويف 
على  األمر  يقتصر  سوف  الدراسة، 
تالميذ أقسام االمتحانات فقط، وهم 
والسنة  متوسط  الرابعة  السنة  تالميذ 
على  الدراسة  وتقتصر  ثانوي،  الثالثة 
مع  األفواج،  وبطريقة  األساسية  املواد 
االحتياطات  االعتبار  بعني  األخذ 
واحترام  الكمامات  كوضع  الصحية 
تالميذ  فمثال  االجتماعي،  التباعد 
شعبة علوم جتريبية يدرسون فقط املواد 
األساسية التالية: اللغة العربية، علوم 
الفيزيائية،  العلوم  واحلياة،  الطبيعة 
تواريخ  تعديل  يتم  وقد  الرياضيات، 
بداية  أو  نهاية جوان  إلى  االمتحانات 

شهر جويلية.

راسي اجتماٌع منتَظر هذا اإلثنين للفصِل في مصير الَموسم الدِّ

الّنقاباُت ومنظَمات أولياِء الَتالميذ 
نة  وَن لتحديِد مصير السَّ َمدعوُّ

اعتبرت العودَة إلى المدارس في الظرف الحالي صعبة 
نقابُة الـ »أسنتيو« َتقترح احتساَب ُمعّدل الَفصليِن

رف الَحالي.. نواري: قال إّن قلَق أولياء األمور مبّرٌر في الظَّ
 َنرفُض انتقاَل التالميِذ دوَن تحقيِقهم 

الُمعّدَل األدَنى
كمال  التربوي  الناشط  قال 
نواري، يف اتصال أجرته معه » 
أخبار الوطن« إنه وبصفته مهتم 
أنه  يؤكد  التربوي  للشأن  ومتابع 
إرسال  رفض  األولياء  حق  من 
الدراسة  مقاعد  إلى  أوالدهم 
بفيروس  إصابتهم  من  خوفا 
أي  رفضه  أعلن  كما  كورونا، 
إلى  مستوى  من  لتلميذ  انتقال 
مستوى ومن طور إلى آخر دون 
يساوي  انتقال  معدل  حساب 
و20/10  االبتدائي  10/05 يف 

أو مجالس  استدراكية  اختبارات  تنظيم  إمكانية  والثانوي، مع  املتوسط  يف 
إنقاذ كما كان معمول به سابقا ويحدد فيه معدل الدخول لهذا االختبار أو 

اإلنقاذ.
 يف السياق ذاته، أشار محدثنا إلى أن االنتقال املباشر موجود قانونا إال 
يف السنة األولى ابتدائي ميكن كل التالميذ من االنتقال دون إعادة السنة، 
على  حتصل  تلميذ  بني  يساوي  الذي  رئاسي  إهداء  أي  نريد  ال   « قائال: 
معدل 10/03 وتلميذ آخر معدل 10/09 أو بني 20/06 وتلميذ له معدل 
20/17ينتقلون معا«، مضيفا بالقول: »نحن يف امليدان وبعملية حسابية: 
التلميذ غائب يف الفصل الثالث ومببرر فما هو العمل الذي نقوم به يا ترى؟ 
اإلجراء الوحيد هو حساب معدل الفصليناألول + الثاني تقسيم/2(. وقد 
نضيف شيئا هو عدم طرد التالميذ إلى الشارع أو توجيههم إلى مراكز التكوين 
املهني، كما أنه أكد أنهم يدركون متاما ما يترتب على عملية االنتقال املباشر 

يف االكتظاظ داخل القسم.
صفية نسناس

نة الجارية دعا لتقديِم َتوضيحات حوَل مصيِر السَّ
فرقينس: التالميُذ اسَتكملوا 80 % من 

الُمقّرِر الِدراسّي

معه  أجرته  اتصال  يف  فرقينس،  مبيل  والنقابي  التربوي  الناشط   أكد 
»أخبار الوطن«، أنه ومع تفشي الوباء الفتاك ومغادرة التالميذ قاعات الدراسة 
منذ أكثر من 40 يوما، وحالة القلق تنتابهم وتنتاب أولياء التالميذ، خاصة 
يف ظل صمت الوزارة - إلى حد اآلن - حول كيفية التعامل مع هذا الوضع 

خاصة بالنسبة لالمتحانات الرسمية.
وقد تساءل فرقينس عن إمكانية الذهاب لالمتحانات الرسمية يف هذه 
األوضاع، فصحة املنظومة التربوية والتعليمية أولى من كل شيء خاصة أننا 
بسبب طول  النظافة  انعدام  تعاني من  التربوية  املؤسسات  أغلب  أن  نعرف 
فترة غياب وشح امليزانية وعدم املصادقة عليها حلد اآلن، وهل الدولة لها كل 
اإلمكانات لتوفير الوسائل الطبية كالكمامات وما شابه لكل التالميذ وأفراد 

اجلماعة التربوية يف حال استئناف الدراسة وفتح املؤسسات. 
و أضاف املتحدث ذاته يقوا إنه كناشط تربوي يقلقه صمت الوزارة يف هذا 
الظرف الذي متر به البالد، موضحا أنه كان عليها تنوير الرأي العام ببيانات 
ونشرات إعالمية يومية، توضح فيها أو جتيب من خاللها على العديد من 
التساؤالت التي تصل من التالميذ من األولياء وحتى من األساتذة حول 
مصير االمتحانات الرسمية الثالثة، وحول عملية االنتقال من سنة ألخرى 
النقابات،  لنداء  يستجيب  ألن  الوزير  داعيا  الثالث،  الفصل  مصير  وحول 
 80 القلق بشأنه كون  الدراسي فال يجب  املقرر  أنه وبخصوص  إلى  مشيرا 

باملائة منه قد مت خالل الفصلني األول والثاني.
صفية نسناس

 بعد أن اكتنف الغموض مصير السنة الدراسية، والتزام الوزارة الصمت، مقابل دعوات من نقابات 
ونشطاء تربويين إلى رفض العودة للتدريس في الظرف الحالي تخوفا من موجة ثانية النتشار فيروس 
كورونا المستجد، باشرت وزارة التربية الوطنية إجراءات للفصل في كيفية الفصل في مصير السنة 
الدراسية الحالية عبر اجتماعات قررت تنظيمها مع الشركاء االجتماعيين بداية من يوم غد االثنين، 
وتلقت منظمات أولياء التالميذ دعوة من قبل وزارة التربية لحضور االجتماع،في حين تلقت النقابات 

دعوة لحضور اجتماع في القضايا التي تهم قطاع التربية حددت لتاريخي 28و29 أفريل الجاري.
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تنوعت بين مواد غذائية ومواد طبية

وزارة التجارة تكشف عن حصيلة 
التبرعات األسبوعية

محمد رضوان 

 Promotion( شركة  أما 
 )immobilière Amias
 25( سميد  كيس   215 بـ  فتبرعت 
اجلزائر.  لوالية  أيضا  وجهت  كلغ( 
 GCV( شركة  تبرعت  فيما 
قارورة   2400 بـ   )Boulmerka

خل، و200 قارورة ماء الزهر والورد 21 
كيس فرينة من 30 كلغ و08 أكياس 
سميد من 10 كلغ و09 أكياس طحني 
 Agro( من 10 كلغ، وتبرعت شركة
 industrie Tlemcen S
محمولة  تطهير  مضخة   20 بـ   )PA
و05  اجلزائر  لوالية  منها   15 تسليم  مت 

لوزارة التجارة.
شركة  تبرعت  ذلك،  جانب  إلى 
من  »كرتون«  بـ50   )Bazikos(
طبيا  لباسا  و490  مطهر  مسحوق 
مناصفة  وإرسالها  تقسيمها  مت  واقيا 
بني مديرية الصحة للبليدة ومستشفى 

القطار.

يف  شاب  األول،  أمس  أقدم، 
يف  النار  إضرام  على  الثالث  عقده 
جسده أمام محيط مقر األمن احلضري 
احتجاجا  تيسمسيلت،  بوالية  الرابع 
جتاري  نشاط  ممارسة  من  منعه  على 
وسط  الصفاح  بحي  به  مرخص  غير 
القضية،  الوالية.  وقائع  عاصمة 
خلية  عن  صادر  أمني  بيان  حسب 
أمن  مستوى  على  واالتصال  اإلعالم 
والية تيسمسيلت، تعود إلى اخلميس 
املنقضي، حيث قامت دورية للشرطة 
 8 لفائدة  حتسيسي  توعوي  بعمل 
أشخاص أنشأوا نقطة بيع غير شرعية 
ملمارسة نشاط غير مرخص به يتعلق 
الصفاح  بحي  والفواكه  اخلضر  ببيع 
بضرورة  مطالبتهم  مت  حيث  املذكور، 
إخالء املكان وااللتزام بالتدابير الوقائية 

وباء  انتشار  من  للحد  بها  املعمول 
وذلك   ،»19 »كوفيد  كورونا  فيروس 
حفاظا على صحتهم وصحة غيرهم.  
يضيف  املوالي،  اليوم  صبيحة  ويف 
املجموعة  أفراد  أحد  مت ضبط  البيان، 
باحلي نفسه،  التجاري  نشاطه  ميارس 
املعمول  الوقائية  التدابير  بكل  ضاربا 
إخالء  رافضا  احلائط،  بها عرض 
املكان وتقدمي أي وثيقة هوية للشرطة، 
مما استدعى تطبيق إجراء سحب جهاز 
البيع  عملية  يف  املستعمل  منه  امليزان 
مع استدعائه إلى مقر األمن احلضري 
الرابع، من أجل سماعه يف املوضوع، 
الساعة  حدود  ويف  املعني  أن  غير 
األمن  محيط  إلى  تقدم  زواال  الثالثة 
جسده  برش  وقام  الرابع  احلضري 
مبادة سريعة االلتهاب وأضرم النار فيه 

إلقناعه  األمن  عناصر  مساعي  رغم 
باإلضافة  الفعل،  هذا  عن  بالعدول 
إلى ذلك يقول البيان فإن املعني حاول 
اقتحام مقر األمن احلضري الرابع لكن 
فطنة عناصر الشرطة والتدخل السريع 
إطفاء  من  ومتكنوا  ذلك  دون  حال 
الفور  على  ونقله  حياته  وإنقاذ  النار 
الطبية  االستعجاالت  مصلحة  إلى 
االستشفائية  العمومية  باملؤسسة 
وكيل  إخطار  مع  تيسمسيلت،  ملدينة 
اجلمهورية بالواقعة، التي يؤكد البيان 
األمن  رئيس  إصابة  يف  تسببت  أنها 
الدرجة  من  بحروق  الرابع  احلضري 
وجرى  اإلنقاذ  عملية  جراء  الثانية 
لتلقى  املستشفى  إلى  إثرها  نقله على 

العالج الالزم.
 ع. تباق

الحادثة تسببت في إصابة رئيس األمن الحضري الرابع 
شاب يضرم النار في جسده أمام مقر الشرطة بتيسمسيلت

بفعل تدابير الحجر الصحي 
تراجع تبذير الخبز بـ 9.24 طن 

مقارنة بالسنة الماضية 
كشف رئيس االحتادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، يف تصريحات 
تراجعت  اخلبز  تبذير  ظاهرة  بأن  السبت،  أمس  األولى،  للقناة  بها  أدلى 
وتيرة  بأن  مضيفا  املاضية،  السنة  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  معتبرة  بنسبة 
املطاعم  غلق  مع  تزامنا  أي  املنصرم  مارس  منتصف  منذ  تسارعت  التراجع 

ومحالت األكل السريع وباقي تدابير احلجر الصحي املتخذة.
باملوازاة مع هذا، كشف املكلف باإلعالم على مستوى مؤسسة »ناتكوم« 
نسبة  هي  يرمى  الذي  اخلبز  كميات  يف  التراجع  نسبة  أن  بوثلجة  كرمي 

محسوسة ومقدرة بـ 9.24 طن. 
محمد رضوان

مساهمة في مكافحة كورونا

أعضاء سلطة االنتخابات يتبرعون 
براتب شهر 

أعلن رئيس السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات، محمد شريف، أمس 
السبت، عن تبرعه براتب شهر يف إطار دعم جهود الدولة املبذولة للقضاء 

على وباء كورونا.
التي  الهيئة  أعضاء  تبرع  إعالمي، عن  كما كشف شريف، يف تصريح 
مبجهودات  شريف  وأشاد  الفيروس.  مكافحة  سبيل  يف  براتبهم  يترأسها، 
لرئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون،  العليا والقرارات احلكيمة  السلطات 
كل  تسخير  يف  وحنكته  كورونا،  جائحة  مواجهة  أجل  نت  اتخذها  التي 
إمكانات الدولة واالستفادة من التجارب الناجحة مبا يف ذلك غلق احلدود، 

وفرض احلجر الصحي، بحسبه.
ق.و

تيسمسيلت 
ضبط صاحب حمام يمارس نشاطه ِسرا  
مبدينة  صونة  حمام  مسير  تيسمسيلت  والية  أمن  مصالح   ضبطت 
تيسمسيلت، كان ميارس نشاطه بطريقة سرية ومخالفة للمراسيم والقرارات 

املتخذة قانونا من طرف السلطة اإلدارية اخلاصة بالوقاية من وباء كورونا.
تفاصيل القضية تعود، بحسب البيان األمني، إلى 23 أفريل اجلاري، 
لألمن  الوالئية  للمصلحة  تابعة  قامت عناصر  مؤكدة  معلومات  وبناء على 
العمومي مبداهمة احملل أي مقر احلمام حيث مت ضبط مسيره ميارس نشاطه 
الفئات  زبونا من جنس ذكر من مختلف   18 فيما مت ضبط  بصفة عادية، 
العمرية داخل مرافق احلمام بعد السماح لهم باالستفادة من خدماته بطريق 

سرية.
 وحسب البيان ذاته، فإن صاحب احلمام كان يقوم بغلق باب املبنى 
اتخاذ  تتوان يف  لم  التي  الشرطة،  انتباه  لفت  لتفادي  الزبائن  مبجرد دخول 
كافة اإلجراءات القانونية ضد املخالفني، وذلك بإجناز ملف قضائي وتقدمي 

صاحب احلمام أمام اجلهات القضائية املختصة.
   ع.تباق

تخوفا من العدوى بفيروس كورونا
البوليساريو تناشد األمم المتحدة 
الّتدخل إلطالق سراح األسرى 

طالب املكتب الدائم لألمانة الوطنية جلبهة البوليساريو، يف اجتماع له 
حتت رئاسة رئيس اجلمهورية، األمني العام جلبهة البوليساريو األمم املتحدة 
يف  الصحراويني  األسرى  كافة  سراح  إطالق  أجل  من  عاجال  بالتدخل 
وكالة  حسب  املستجد،  كورونا  وباء  انتشار  مع  خاصة  املغربية،  السجون 
أية  عن  الكاملة  املسؤولية  املغربية  الدولة  حملت  الصحراوية.كما  األنباء 

تبعات خطيرة قد تنجر عن إصرارها على إبقائهم رهن االعتقال.
وحسب املصدر ذاته، فإن املكتب الدائم لألمانة العامة أّكد على ضرورة 
األسرى  سراح  بإطالق  التعجيل  أجل  من  املتحدة  لألمم  العاجل  التدخل 
الصحراويني يف السجون املغربية والذين هم يف عرضة للخطر نتيجة انتشار 
وباء كورونا يف السجون املغربية، محملني الدولة املغربية املسؤولية الكاملة 
رغم  السجن  رهن  إبقائهم  على  إصرارها  جراء  بهم  يلحق  مكروه  أي  عن 

األوضاع احلساسة.
محمد رضوان

كشفت وزارة التجارة، أمس السبت، عن حصيلة التبرعات التي جمعت خالل األسبوع المنصرم، موضحة أن حجم التبرعات 
بالنسبة إلى الفدرالية الجزائرية للمصدرين تمثلت في 5 شاحنات مجهزة بمواد غذائية وتنظيف، و18 طنا 

و1000 كمامة وجهت لوالية الجزائر. كما تبرعت شركة )sarl HCP Saoula( بـ 4320 قارورة ماء حافية 
وجهت لوالية الجزائر.

حي  سكان  األول،  أمس  منع، 
النزلة وسط مدينة الوادي شاحنة تابعة 
للديوان الوطني للتطهير من تفريغ مياه 
خضراء  منطقة  يف  صحي  صرف 
مستوى  على  العائالت  فيها  تستريح 
السلطات  بحضور  وطالبوا  حيهم، 
لـ  محلية  مصادر  قالت  و  احمللية. 
النزلة  حي  سكان  إن  الوطن«  »أخبار 
تفاجؤوا،  الوادي  مدينة  وسط  الواقع 
مساء أول أمس، بقدوم شاحنة تابعة 
ساحة  نحو  للتطهير  الوطني  للديوان 
تتخذها  واملقاعد  األشجار  بعض  بها 

ما  وهو  لالستراحة،  مكانا  العائالت 
الشاحنة ومنعها  للتجمع حول  دفعهم 
بحضور  وطالبوا  حمولتها  تفريغ  من 
هذا  واستهجنوا  احمللية.  السلطات 
على  أقدم  الذي  وأن  خاصة  السلوك 
عن  وتساءلوا  عمومية.  هيئة  الفعل 
من  يعاني  الذي  حيهم  اختيار  سبب 
بشبكات  يتصل  ما  يف  جمة  مشاكل 
أنهم  وأضافوا  الصحي،  الصرف 
أيام  أول  يف  »الهدية«  بهذه  تفاجؤوا 
الهيئة  من  أتتهم  التي  رمضان  شهر 
من  تنتشلهم  أن  ينتظرون  كانوا  التي 

الكريهة  والروائح  التسربات  مشاكل 
املنبعثة من املياه القذرة.

مدير  بحضور  احملتجون  وطالب   
يف  بالوادي،  للتطهير  الوطني  الديوان 
احلضور،  عن  امتنع  إنه  قالوا  حني 
بتطهير  سيطالبونه  كانوا  إنهم  قائلني 
جراء  مدة  منذ  ُيعاني  الذي  احلي 
الصرف  لقنوات  املستمر  االنسداد 
والية  والي  ناشدوا  كما  الصحي، 
املوارد  مديرتي  طريق  وعن  الوادي، 

املائية والبيئة، التدخل عاجال.
رشيد شويخ

قالوا إنها كانت بصدد سكب مياه قذرة في حديقة الحي 
سكان النزلة بالوادي يمنعون شاحنة تابعة لديوان التطهير من إفراغ حمولتها



ف. سليم

أعلن  قد  عنابة  والية  والي  وكان   
ميدانية  زيارة  خالل  املاضي  الثالثاء 
رشد  ابن  اجلامعي  للمستشفى  تفقدية 
ستباشر  والنساء  التوليد  مصلحة  أن 
مهامها تدريجيا وهذا بعد غلقها وحتويل 
مستشفى  إلى  احلوامل  النساء  جميع 
تسجيل  بسبب  املاضية  األيام  البوني 
اصابة ألحد الطبيبات بفيروس كورونا. 
وأوضح والي الوالية جمال الدين برميي 
الطاقم  ملساندة  جاءت  الزيارة  هذه  أن 
الطبي والشبه الطبي بقطاع الصحة دون 
الواجهة  يف  هم  الذين  خاصة  استثناء 
مبصالح األمراض املعدية حيث إستهل 
التوليد  ملصلحة  التفقدية  الزيارة  هذه 

والنساء مبستشفى إبن رشد والتي سبق 
وأن مت غلقها فيما مت نقل وعزل جميع 
أجل  من  الفنادق  إلى  الطبي  الطاقم 
إصابة  تسجيل  بعد  الصحي  احلجر 
متصل  سياق  الطبيبات.ويف  ألحد 
للتعقيم مبداخل  أعلن عن وضع ممرات 

املدخل  من  بكل  عنابة  مستشفيات 
السرطان  مكافحة  ملركز  الرئيسي 
اجلراحية  االستعجاالت  ومصلحة 
ومدخل  اجلامعي  رشد  ابن  مبستشفى 
مبستشفى  املعدية  االمراض  مصلحة 

احلكيم ضربان.

بإزالة  قسنطينة  والية  والي  أمر 
ربط  تصاحب  التي  العراقيل  مختلف 
عدل  سكن   6000 مبشروع  الشبكات 
مراد  ديدوش  بلدية  الرتبة  مبنطقة 
شروحات  إلى  استماعه  بعد  وذلك 
واألشغال  الورشة  وضعية  بخصوص 
املوجودة  العراقيل  وكذا  واملتبقة  املنجزة 
باملشروع  احمليطة  اجلوانب  كافة  عبر 
الربط  أشغال  معظمها  يخص  والتي 
جارية  التزال  التي  املختلفة  بالشبكات 

وتعرف بعض املعوقات، حيث أكد على 
املتدخلني  مختلف  بني  التنسيق  ضرورة 
واملشاركني يف املشروع علىغرار األشغال 
الطريق  استكمال  أجل  من  العمومية 
الغاز  شبكات  بتوصيل  سونلغاز  وبدأ 
والكهرباء إلىاملوقع،أماشبكات الربطب 
املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي 
فهي مكتملة يف أغلب احلصص، مؤكدا 
على الدفع باملشاريع السكنيةولكن دون 
اإلخالل بالقواعد التدابير االحترازية. 

محول  مشروع  الوالي  وتفقدالسيد 
الطريق الرابط بني الطريق الوطني رقم 03 
والطريق السيار شرق غرب والذي تنجزه 
اجلزائريةللطرق   ( العمومية  املؤسسة 
السريعة ( باملشاركة مع مديريةاألشغال 
والذي  كلم   5 علىمسافة  العمومية 
سيلعب دور حيوي بالنسبةلسكان الرتبة 

وديدوش مراد عامة. 
خديجة بن دالي

عنابة
تشميع ورشتين سريتين لصناعة مواد التنظيف 
متكنت فرقة الدرك الوطني بالبركة الزرقاء التابعة للمجموعة االقليمية بعنابة 
بالتنسيق مع فرقة مراقبة اجلودة وقمع الغش التابعة ملديرية التجارة تنجحان يف 
تفكيك ورشتان سريتان لصناعة مواد التنظيف والتعقيم بحي بوشارب اسماعيل 
الورشتني  صاحبة  توقيف  عن  اسفرت  والعملية  البوني  لبلدية  اداريا  التابع 
ايثانول،  االولية،  املواد  من  900لتر  من  اكثر  وحجز  43سنة  العمر  من  البالغة 
وجافيلمركز،وملونات ومواد كيميائية اخرى باالظافة الى حجز اكثر من 10آالف 
قارورة فارغة تستعمل يف تعبئة هذه املواد وحسب املصدر فقد مت حترير ملف قضائي 

يف حق صاحب الورشتني وحتويله على محكمة احلجار.
ف سليم

توقيف 336 شخصا خرقوا الحجر الجزئي
اعلنت مصالح األمن بوالية عنابة أمس عن توفيق أكثر من 300 شخص 
السابعة  الى  السابعة مساءا  الساعة  املمتد من  اجلزائي  احلجر  قرارت  ملخالفتهم 
17افريل2020  املمتدة من  الفترة  فإنه خالل  الوالئي  بيان لألمن  صباحا. ويف 
 57 احملشر  يف  ووضع  336 شخص  توقيف  مت  الشهر  نفس  ال23من  غاية  والى 
املتخدة  االحترازية  والتدابير  القرارات  ملخالفة  وهذا  نارية،  دراجة  و129  مركبة 
يف  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  كافة  اتخاد  مع  كورونا،  فيروس  وباء  ملجابهة 
حق املخالفني. وذكر البيان أنه خالل الفترة السالفة الذكر مت تسجيل إنخفاض 

محسوس يف عدد املخالفني مقارنة مع األسبوع الفارط.
ف سليم

المسيلة
حجز 8 قناطير من أحشاء البقر الفاسدة

من متكن أفراد املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني باملسيلة ويف إطار مكافحة 
اجلرمية االقتصادية خاصة ما تعلق منها بحماية املستهلك وقمع الغش من توقيف 
نوع » كيا » على مستوى مفترق  توقيف شاحنة صغيرة ذات مبرد  شاحنة من 
الطريقني الوطني رقم 08 و40 ببلدية عني احلجل والية املسيلة كانت مقتادة من 
طرف املسمى )ج، م( البالغ من العمر 37 سنة واملنحدر من والية البويرة، كانت 
البقر  وضرع  وشحوم  أحشاء  من  غرام  و800  قناطير  تفتيشها ب8  عند  محملة 
)موجهة لإلستهالك البشري( بقيمة مالية تقدر بحوالي 1400000 دج مع عدم 
حيازته على الشهادة الطبية للصحة احليوانية، وبعد معاينتها من طرف الطبيب 
البيطري تبني أنها غير صاحلة لالستهالك البشري، أين مت حجزها وإتالفها مع 

إعداد ملف قضائي وحتويله للسلطات القضائية املختصة. 
جمال ابو اشرف
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ُأغلقت إثر إصابة طبيبة بعدوى »كوفيد – 19« بعنابة 

استئناُف العمِل تدريجًيا بَمصلحة 
الّتوليِد بمستشفى »بن رشد« 

قسنطينة
الوالي يستعجُل إنجاَز الُبنى التحتية بمشاريع عدل

أعلنت المديرية العامة للمركز االستشفائي الجامعي »ابن رشد« بعنابة، يوم أمس، عن استئناف العمل تدريجيا بمصلحة 
التوليد إلى حين استكمال أشغال الترميم بقاعة العمليات، بعد أن استفادت المصلحة من إعادة التأهيل وكذا تجديد كلي 

لألفرشة واألغطية، حيث استغلت اإلدارة فترة الحجر الصحي للطاقم الطبي وشبه الطبي لبرمجة كل األشغال المذكورة في 
سبيل تحسين عملية استقبال النساء الحوامل والرضع وكذا توفير اإلمكانات والظروف الجيدة للعاملين بالمصلحة.

قسنطينة
القبض على عصابة سطت عل منزل بعلي منجلي 

متكنت مصالح األمن احلضري الثاني بعلي منجلي من توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بني 21 و41 سنة لتورطهم 
يف قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة املوصوفة واخفاء أشياء مسروقة، حيث مكنت العملية من استرجاع جزء من احللي من املعدن األصفر 
اضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ 90.75 مليون سنتيم من عائدات بيع املسروقات، وكذا أدوات مستعملة يف عملية السرقة، تعود حيثيات القضية 
السرقة استهدف مبلغ مالي معتبر  باملدينة اجلديدة علي منجلي الى فعل  الكائنة  الى شكوى تقدمت بها ضحية بخصوص تعرض شقتها 
ومصوغات من املعدن االصفر باهضة الثمن، الضحية كلفت شابني إلمتام أشغال تهيئة شقتها غير أنها تفاجأت بتعرضها للسرقة، التحريات 
التخاذ  املصلحة  مقر  إلى  وحتويله  فيهما  املشتبه  أحد  توقيف  من  مكنت  عليها  املتحصل  للمعلومات  اجليد  واالستغالل  املكثفة  واألبحاث 
االجراءات الالزمة. ومواصلة يف التحقيق املعمق مت توقيف مشتبه فيه اول مبدينة اخلروب وبحوزته جزء من املسروقات ومبلغ مالي يقدر بـ 67 
مليون سنتيم، كما مت يف وقت اخر وبعد تكثيف األبحاث توقيف مشتبه فيهما اخرين من بينهما امرأة هذه األخيرة كان بحوزتها مبلغ مالي 
يقدر بـ 20 مليون سنتيم من عائدات بيع املصوغات ليتم اقتيادهم الى مقر املصلحة الستكمال اجراءات التحقيق، وتكوين ملف قضائي قدموا 

مبوجبه إلى وكيل اجلمهورية لدى محكمة اخلروب.
خديجة بن دالي

الدينية  الشؤون  مديرية  شرعت 
عبرمجلسسبالخليراتلواليةق واألوقاف 
سنطينةفيتوزيعقفةرمضانلفائدةالعائالت
الصحي،  احلجر  من  واملتضررين  املعوزة 
قفة  آالف   6 حوالي  توزيع  مت  حيث 
من  للمتضررين  وزعت  قفة  منها3400 
توزيع  الشروع يف  مت  كما  كورونا،  جائحة 
2526 قفةعبر 16 مسجدبالواليةكمرحل
أن  ينتظر  حيث  ةاولىوالعمليةمستمرة، 
مسجدا   21 عبر  قفة   3016 توزيع  يتم 
لتتواصل العملية طيلة شهر رمضان، هذا 

وكان مجلس سبل اخليرات قد قام بتوزيع 
3409 قفف على املتضررين من إجراءات 
احلجر الصحي عبر 33 مسجدا، يف ظل 
ظهور عائالت فقيرة ومتضررة من جائحة 
كورونا، كما ساهم مجلس سبل اخليرات 
يف عديد عمليات التعقيم والتطهير التي 
الوالية،  مستشفيات  مختلف  مست 
يف  ممثلة  طبية  اعانات  توزيع  عن  ناهيك 
 700 وكذا  الهواء،  لتنقية  اجهزة   10
 600 توزيع  عن  ناهيك  طبية  علبة 
حتاليل  إلجراء  مخصص  فيروسي  ناقل 

فيروس كورونا، وذلك فياطارالعماللتض
امنيخاصةمعالظروفاالستثنائيةالتيتمربه
األسبوععملي انطلقتنهاية  كما  االبالد. 
ةتوزيعالطرودالغذائيةلفائدةاالسراملعوزةو
ساكنيمناطقالظلواملتضررينمناجراءاتالح
جرالصحيتحتاشرافمديريةالنشاطاالجت
ماعيلواليةقسنطينةوذلكبعدجمعتبرعات
ملنظممنقبال منيا لتضا احملسنينخالالليوما
حيث  لواليةبالتنسيقمعاذاعةقسنطينة 

مستالعمليةكمرحلةاولى 250 عائلة. 
خديجة بن دالي

وزارة الشؤون الدينية توزع 6 آالف قفة 

جيجل
القبض على شبكة إجرامية تمتهن السرقة

من  مؤخرا  بجيجل،  الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
توقيف شبكة إجرامية وحجز شاحنة صغيرة وكدا استرجاع مسروقات وهدا يف 

إطار جهود محاربة أوكار اجلرمية املنظمة ومكافحة اآلفات االجتماعية. 
وتعود تفاصيل العملية إلى تلقي الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني لبلدية خيري 
واد عجول ملكاملة هاتفية من طرف أحد املزارعني العاملني بحقول البلدية مفادها 
البوتان من حافة  غاز  وقارورة  هوائيتني  دراجتني  قيام أشخاص مجهولني بسرقة 
الفور مت تشكيل دورية  نوع هاربني. وعلى  باستعمال شاحنة صغيرة من  احلقل 
والتنقل إلى عني املكان أين مت جمع املعلومات حول االجتاه الذي سلكته الشاحنة 
أفراد  الرابط بني مشتى بني بلعيد واحملمية، وهناك متكن  الترابي  وتتبع املسلك 
الفرقة من توقيف الشاحنة والعثور على املسروقات على متنها ليتم اقتياد سائقها 

ومرافقه إلى مقر الفرقة يف انتظار تقدميهما أمام اجلهات القضائية املختصة.
ب.زهرة

تبسة
تخصيص 500 طرد غذائي لفقراء بلدية مرسط

قافلة  تبسة  بوالية  مرسط  وبلدية  دائرة  من  لكل  احمللية  السلطات  أطلقت 
تضامنية لفائدة األسر الفقيرة يف مناطق الظّل لتغطية احتياجاتهم اليومّية يف هذه 
الظروف االستثنائّية  وهذا مبساهمة أهل البر واخلير، من خالل تخصيص 500 
قّفة من املواد الغذائّية  التي ستوّزع تدريجيا على األسر املعوزة املنتشرة عبر 26 
مبرافقة رئيس  دائرة مرسط جنوى ساسي  رئيسة  ريفّيا. وقد أشرفت  حّيا وجتّمعا 
املجلس الشعبي البلدي لبلدية مرسط السّيد خالد حملة، أول أمس   على توزيع 
أول دفعة محّملة بـ 108 قفة من املواد الغذائّية واسعة االستهالك   استهدفت 
خمس مشاتي وهي » اخلشني والطّريشة   أوالد مهّنية واملراونة  احلوض الكبير »   
وهذا بالتنسيق مع اللجنة الوالئّية للهالل األحمر اجلزائري ومبساهمة جمعية » 
محبوبة للفّن والّثقافة » والعديد من املؤسسات اخلاصة من داخل وخارج الوالية، 
إضافة إلى عدد من التجار واملقاولني والّصيادلة   وبعض اخليرين من أبناء املنطقة. 
فيروز رحال
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تزامنا وحلول شهر رمضان

قراٌر استثناِئي بفتِح َمحالت صناعة 
الَحلوّيات  ببجاية

بـــلقاسم.ج

وأكد رئيس دائرة بجاية أن هذا اإلجراء 
االستثنائي سيمتد على مدار شهر كامل، 
مشيرا أن يف شهر رمضان يكثر استهالك هذه 
احللويات املميزة وأضاف ذات املتحدث أن 
جل احملالت اخلاصة بهذا النشاط التجاري 
سيتم إعادة فتحها عبر جل بلديات الوالية 
الشهر  خالل  اقتنائها  للمواطنني  للسماع 
الكرمي وذلك رغم األوضاع الصحية احلالية 
للبالد التي دخلت يف حجر صحي منزلي 
وباء كورونا فيروس.وللمحافظة  انتشار  ملنع 
على صحة املواطنني ومنع انتشار هذا الوباء 
والسكان  بجاية  دائرة  رئيس  دعا  اخلطير 
أثناء  وذلك  بينهم  متر  بعد  احترام  بضرورة 
احملالت  من  وغيرها  احملالت  لهذه  تنقلهم 
القتناء  الغذائية  املنتوجات  ببيع  اخلاصة 
الوباء  هذا  انتشار  ملنع  وذلك  مستلزماتهم 
مديرية  من  موثوقة  مصادر  اخلطير.أكد 
التجارة ببجاية،أن جميع أصحاب محالت 
يحوزون  الذين  الشرقية  احللويات  بيع 
ممارسة  لهم  مرخص  جتارية  سجالت  على 
الغلق  بقرار  معنيون  غير  وهم  نشاطهم. 
أنها  باعتبار  األنشطة  بعض  مس  الذي 
أن  العامة،مضيفا  التغذية  إطار  يف  تندرج 
االحتاد رفع أيضا عدة اقتراحات، هي حاليا 

التجارة من أجل  على مستوى طاولة وزارة 
غرار  على  العمل  من  أخرى  فئات  متكني 
لديهم  ليس  الذين  والسباكني  احلدادين 
بالنسبة  األمر  بالزبائن،ونفس  احتكاك 
للحالقني وأصحاب سيارات األجرة الذين 
به  يسمح  حسبما  فيها  الفصل  يترقبون 
التي  الهيئة  هذه  حتددها  وبشروط  القانون 
تتالءم مع هذا الوضع احلساس الذي متر به 
البالد يف مواجهة وباء« كورونا«.إلى جانب 
احترام  ضرورة  إلى  املواطنني  دعا  ذلك 
بتفادي  وهذا  اجلائحة  من  الوقائية  التدابير 
واحترام  واألسواق  باحملالت  االكتظاظ 
أبواب  على  ونحن  األمان خاصة  مسافات 
حاجياتهم  واقتناء  الفضيل  رمضان  شهر 

من احملالت التي تتواجد بأحيائهم وتفادي 
حتى  للضرورة  إال  املنزل،  من  اخلروج 
نتخطى هذه األزمة يف أقرب اآلجال وعدم 
الغذائية  املواد  شراء  عمليات  اإلسراف يف 
على  للحفاظ  واللحوم  والفواكه  واخلضر 
القدرة الشرائية، وعدم السماح من خاللها 
ألية مضاربة يف األسعار التي غالبا ما تنجم 
بالعرض،وأشار  مقارنة  الطلب  ارتفاع  عن 
تزال  ال  التحسيس  حمالت  أن  إلى 
االلتزام  بضرورة  التجار  لتوعية  مستمرة 
بأساليب الوقاية وتنظيف احملالت وتطهيرها 
البيع  عملية  أثناء  القفازات  واستعمال 

حلماية أنفسهم والزبائن من أية عدوى. 

أصدر والي والية بجاية، أحمد معبد، تعليمة استثنائية تقضي بإعادة فتح محالت إنتاج الحلويات الخاصة بصناعة قلب اللوز 
والزالبية كثيرة االستهالك خالل شهر رمضان الكريم.

البيض
هالك شاب بطلق ناري بصحراء بريزينة

صيد  بندقية  من  ناري  اصابته بطلق  بعد  حتفه  سنة   22 يبلغ  شاب  لقي 
البيض  والية  جنوب  بريزينة  بلدية  سواس  مبنطقة  وذلك  البطن  مستوى  على 
التي  االسعافات  ولم تفلح  اثرها  على  حتفه  الضحية  وفارق  قاتلة  االصباة كانت 
التي  الوطني  الدرك  اثرها تدخل عناصر  قدمت له إلنقاذ حياته. احلادثة مت على 
فتحت حتقيق باحلادث فيما مت حتويل اجلثة الى مستشفى محمدبوضياف بالبيض 
إلجراء التشريح الالزم بطلب من نيابة محكمة البيض يف انتظار استدعاء عديد 

االطراف للتحقيق يف القضية خاصة من من حضروا احلادثة واب الضحية. 
نورالدين رحماني

السطو على بيت شخص يخضع للحجر الّصحي 
اهتزت البارحة مدينة البيض اول البارحة املصادفة الول يوم من رمضان على 
بفندق  الصحي  مواطن موضوع حتت احلجر  راح ضحيتها  منزل  وقع عملية سرقة 
غياب  استغلوا  السراق  كورونا.  بفيروس  عائلته  افراد  احد  اصابة  بسبب  كسال 
كل العائلة املوجودة باحلجر الصحي لتنفيذ عمليتهم حيث قاموا بسرقة مجموعة 
اغراض من الذهب واملال وبعض االشياء الثمينة ثم الذوا بالفرار. وقد سارعت 
مصالح االمن الوطني الى بيت الضحية الذي مت احضاره من مكان احلجر الصحي 
البيض  الذي خلف استياءا كبيرا وسط سكان والية  وا حتقيق باحلادث  وفتحت 
خاصة يف ظل الوضعية الصعبة التي متر بها العائلة بعد وضعها يف احلجر الصحي 
عدد  ان  الى  نشير  العائلية.  اجواء رمضان  من  وحرمانها  رمضان  شهر  بداية  مع 
العائالت املوضوعة باحلجر الصحي بالبيض يقدر بثالثة يف حني ان عدد املصابني 

بفيروس كورونا بالوالية يقدر باثنني.                           نورالدين رحماني

بومرداس
توزيع 250 طردا غذائيا على عائالت 

مرضى الّسرطان 
وزعت، مؤخرا، جمعية الرحمة ملساعدة مرضى السرطان ببومرداس 250 قفة 
غذائية، استفاد منها عدد من عائالت مرضى السرطان ببلدية أعفير الواقعة شرق 
الوالية. العملية التضامنية متت بالتنسيق مع جمعية بني سليم لبلدية أعفير، وقد 
مكنت من توزيع 250 قفة غذائية وكمامات إلى جانب مواد تعقيم صحية على 
أسر املعوزين وباألخص املصابني مبرضى السرطان القاطنني بذات البلدية وضواحي 
النور  رأت  التي  املبادرة  من خالل  الرحمة  بومرداس. حيث سعت جمعية  مينة 
على  التاجي  الفيروس  جائحة  حدة  من  التخفيف  إلى  احملسنني  تبرعات  بفضل 
عائالت مرضى السرطان خالل األيام األولى من شهر رمضان، السيما وأن هذه 

املساعدات قد وزعت قبل يومني من حلول الشهر الفضيل.
سميرة مزاري

ملبنة بودواو تجّهُز قافلة تضامنية لمدينة  البليدة
انطلقتقافلة تضامنية من والية بومرداس باجتاه البليدة، حتوي كميات معتبرة 
من احلليب ومشتقاته.القافلة التضامنية انطلقت من ملبنة ومجبنة بودواو الواقعة 
غرب الوالية، ومتثلت يف 4 شاحنات محملة باحلليب ومشتقاته تضامنا مع سكان 
مدينة البليدة التي وضعت منذ مدة يف احلجر الكلي بسبب التفشي الكبير لفيروس 
اجلائحة  بداية  منذ  ارسلت  قد  بومرداس  والية  أن  اإلشارة  وجتدر  بها.   19 كوفيد 
الغذائية  املواد  مبختلف  محملة  الورود،  مدينة  إلى  تضامنية  قافالت   3 من  أزيد 
بنوعيها...  اللحوم  والفواكه،  اخلضر  والفرينة،  السميد  مادتي  مثل  األساسية 
الذين  املواطنني  جانب  إلى  اقتصاديون  ومتعاملون  الوالئية  السلطات  بها  تبرعت 
أبوا إال أن يساهموا يف التخفيف من حدة اجلائحة على العائالت البليدية. وجتدر 
اإلشارة أن السلطات العليا يف البالد قد أمرت، أول أمس اخلميس، برفع احلجر 
الكلي املفروض على والية البليدة بشكل جزئي، بعد التراجع الكبير لعدد حاالت 
اإلصابة بالفيروس التاجي بها، ما جعل العائالت تتنفس الصعداء، السيما وأن 

قرار رفع احلجر الكلي تزامن مع بداية شهر رمضان املعظم.           سميرة مزاري

استحداث نقاط بيع للخضر والفواكه خالل رمضان 
قررت مديرية التجارة لوالية بومرداس استحداث نقاط جديدة لبيع اخلضر والفواكه 
عبر البلديات الــ 32، من أجل التسهيل على املواطنني عملية التزود بهذه املواد األساسية 
اخلضر  بائعي  لبومرداس  التجارة  مديرية  دعت  الصدد،  هذا  ويف  الفضيل.  الشهر  خالل 
والفواكه املتنقلني الناشطني عبر إقليم الوالية إلى التقرب من مصاحلها، قصد إنشاء نقاط 
اخلاصة  التجارية  الفضاءات  فادحا يف  نقصا  التي تسجل  بالبلديات  بيع جديدة السيما 
ببيع اخلضر والفواكه. وجتدر اإلشارة أنه بالنظر إلى الظرف الراهن الذي متر به البالد بسبب 
تفشي جائحة كورونا، وما نتج عنه من قرارات الغلق التي مست يف اآلونة األخيرة العديد 
من األسواق األسبوعية واليومية بالوالية، على غرار السوق األسبوعية لبلديتي بومرداس 
وبرج  الثنية  اخلشنة،  خميس  بودواو،  من  بكل  يومية  أسواق  إلى  باإلضافة  وبغلية، 
اخلاصة  العرض  كبيرا يف مساحات  نقصا  املواطنني  الذي خلق حسب  األمر  منايل... 

بهاته املواد التي تعتبر أساسية لدى كل العائالت. 
مما استوجب على مديرية التجارة لبومرداس استحداث نقاط بيع جديدة عبر البلديات 
لتدارك النقص املسجل يف الفضاءات التجارية اخلاصة باخلضر والفواكه عبر كامل اقليم 
الوالية خالل الشهر الفضيل لهذه السنة.                                     سميرة مزاري 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك سطرت 
مصالح أمن والية معسكر مخططا أمنيا يهدف 
إلى حماية األشخاص واملمتلكات خالل هذا 
تدابير  تطبيق  ظل  يف  خاصة  الفضيل  الشهر 
كورونا  فيروس  تفشي  لسبب  الصحي  احلجر 
، حيث سخرت   COVID – 19 املستجد
مصالح أمن والية معسكر تشكيال أمنيا بتعداد 
معتبر من قوات الشرطة قارب 2300 شرطي من 
مختلف الرتب مبا فيها العنصر النسوي، لضمان 

قطاع  كافة  عبر  وفعال  مستمر  أمني  تواجد 
االختصاص مبا فيه أمن الدوائر واحلواضر وتوفير 
جو من الطمأنينة والسكينة إلى جانب احملافظة 
على الصحة العامة، يتركز البرنامج على السهر 
املفعول  الساري  الصحي  احلجر  تدابير  بتطبيق 
ووضع  واملتنقلة  الراجلة  الدوريات  وتكثيف 
أما  املدينة.  ومخارج  مبداخل  األمنية  احلواجز 
قواعد  على  ركزت  فقد  الوقائي  اجلانب  يف 
مع  بالتنسيق  العمومية  الصحة  وحماية  النظام 

املصالح املختصة حملاربة مظاهر التجارة الفوضوية 
عبر األرصفة والطرقات وذلك بتنظيم خرجات 
ميدانية مع مصالح املراقبة، للوقوف على مدى 
قواعد  وكذا  والنظام  الصحة  معايير  احترام 
التجارة، كما سيتم تكثيف النشاطات امليدانية 
يف مجال الوقاية املرورية عبر فرق مهمتها تنظيم 
العمل  إلى ذلك تكثيف  املرور، يضاف  حركة 

التحسيسي والتوعوي يف امليدان. 
بلعالم بهيجة

تسخير 2300 شرطي خالل شهر رمضان

أمنية  تدابير  بومرداس،  والية  سطر أمن 
لهذه  الكرمي  رمضان  مبناسبة حلول شهر  وقائية 
السنة خاصة مع تزامنه مع إجراء احلجر الصحي 
اجلزئي ملواجهة وباء فيروس كورونا كوفيد 19. 
هذا  يف  مت  فقد  الوالية،  ألمن  بيان  وحسب 
توزيعهم  تسخير 3000 شرطي يتم  الصدد 
من  امليداني  العملياتي  التخصص  حسب 
والتدخل  البحث  وفرقة  القضائية  الشرطة  فرق 
على  موزعني  العمومي،  األمن  فرق  وكذا 

شكل أفواج عملياتية، بتكثيف دوريات راجلة 
االختصاص. إقليم  كامل  عبر  راكبة  وأخرى 
وفق  املتخذة،  االجراءات  هذه  تهدف  حيث 
وحماية  املواطن  أمن  توفير  إلى  ذاته،  البيان 
وكذا  اجلرمية  أشكال  كل  مبحاربة  ممتلكاته 
العمومية  املروري واحلفاظ على الصحة  العنف 
الصحي.ويف سياق  احلجر  بإجراءات  باإللتزام 
تسطير  عن  بومرداس  أمن  كشف  متصل، 
يرافق  وقائي  حتسيسي  أمني  إتصالي  مخطط 

اجلواري  العمل  تعزيز  خالل  من  املواطنني، 
سواق  فئة  من  الطريق  مستمعلي  باستهداف 
احلوادث  واملشاة، من أجل احلد من  املركبات 
املرورية، باإلضافة إلى توعية أصحاب احملالت 
التجارة،  مديرية  مبشاركة  والزبائن  التجارية 
باجراءات  التقيد  بضرورة  حتسيسهم  لغرض 
من  جملة  تقدمي  خالل  الصحية من  السالمة 
للحد  الصحية،  األمنية  والنصائح  التوصيات 

من انتشار هذا الوباء.        سميرة مزاري

بومرداس
تسخيــر 3 آالف شرطـي لتأمين المواطنين في رمضان

والفواكه  اخلضر  أسواق  جل  تشهد 
بوالية معسكر، ارتفاعا جنونيا يف األسعار 
اليوم االول من رمضان رغم تطمينات  يف 
وزير التجارة بضبطها وتقنني أسعارها طيلة 
الشهر الكرمي، نفس الشيئ بالنسبة ألسعار 
عرفت  والتي  منها  احلمراء  خاصة  اللحوم 
حتدي  يف  سعرها  يف  مسبوق  غير  لهيبا 
الوزارة  لتعليمات  التجار  طرف  من  صارخ 
األسواق  تشهد  باألسعار  التالعب  ورغم 
الكرمي.  للشهر  حتضيرا  كبيرا  بشريا  تدفقا 

وزارة  تعليمات  معسكر،  جتار  جل  ضرب 
التجارة عرض احلائط والتي هددت مبعاقبة 
يخص  فيما  األسعار  يف  يزيد  تاجر  كل 
اخلضر والفواكه وحتى اللحوم، ففي جولة 
استطالعية قادتنا اليوم الى أسواق عاصمة 
الواد  طريق  سوق  وجهتنا  وكانت  الوالية 
على  فيه  وقفنا  والفواكه  باخلضر  املغروف 
حقيقة األسعار التي تتنافى متاما مع ما مت 
تداوله صفحات، حيث أن األسعار عرفت 
البطاطا  سعر  جتاوز  مسبوقحيث  غير  لهيبا 

70 دج، والطماطم ما بني 90 و120 دج، 
واحللو  احلار  بنوعية  الفلفل  ثمن  بلغ  فيما 
من  كل  أسعار  وقفزت  دج   140 عتبة 
الفاصولياء اخلضراء إلى 220 دج والبصل 
إلى 50 دج للربطة، فيما وصل سعر اجلزر 
100 دج، هذا وتعدى سعر الكوسة 120 
من  قفزت  بأنواعها  احلشائش  وحتى  دج 
عليها  يكثر  والتي  دج   50 الى  دج   30

الطلب بكثرة يف هذا الشهر الفضيل.
بلعالم بهيجة

معسكر
تسجيل ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه
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أخبار السر ايا

عمدت العديد من المؤسسات اإلنتاجية 
إلى التكيف مع الوضع الذي يشهد 
تفشي وباء كورونا، حيث جعلته 

موضوع إشهاراتها التي خصت بها 
الشهر الفضيل، إذ زاوجت بين الدعوة 

لاللتزام بشروط الوقاية والحجر 
الصحي وبين استغالل الفرصة للترويج 

لمنتجاتها. 
ووسط كل الدعوات لاللتزام بتدابير 
الوقاية للحماية من الوباء الذي لم 

يتوفر له لقاح بعد، يبقى مدى التزام 
المواطنين هو حجر الزاوية.

قّرر الكاتب واإلعالمي عبد العزيز بوباكير أن يكون 
خير جليسه في رمضان ) من مكتبته( ميخائيل نعيمة،إذ 
كتب في منشور أتاحه على الفايسبوك »خير جليس في 

رمضان من مكتبتي ميخائيل نعيمة وهو لبناني - ) 1889 
1988-( كاتب ومفكر من الجيل الذي قاد اليقظة والتجديد 
في المشرق والمهجر. ونعيمة شاعر وقاّص ومسرحّي 

وناقد ومتأّمل في الحياة والنفس اإلنسانية، وقد ترك خلفه 
آثاراً بالعربية واإلنجليزية والروسية. ونصح بوباكير 

بقراءة أعماله: »الغربال« و«مرداد« و«أبعد من موسكو 
ومن وشنطن« و«سبعون«، في حين اختار من أقواله:« 
قبل أن تفكروا في التخلص من حاكم مستبد ، تخلصوا مما 

يستبد بكم من عادات سيئة وتقاليد سوداء«.

لم يكن الدكتور بن شتيح يوسف يتوقع أن تطول به رحلته العلمية في العاصمة 
األندونسية، جاكارتا. علق الدكتور الجزائري في أندونيسا بسبب وقف الرحالت 

الجوية عقب تفشي فيرو س كورونا حول العالم حتى أدركه شهر رمضان. 
وظل الرعية الجزائرية يناشد السلطات للتكفل به وإجالئه إلى أرض الوطن، لكن 
تشاءاألقدار   أن يعتلي   محراب جاكارتا مدرًسا  وإماما يقف وراءه  المصلون 

لتأدية صالة التراوي، ح فكان القرآن ِنعم الصاحب له في السفر.

على ما يبدو، فإن الكاتب بشير مفتي 
يغار من أم وليد المعروفة في فن 

الطبخ، حيث كتب في منشور له على 
الفايسبوك »ماذا تخسر أم وليد لو 

تنصح متابعيها الذين يعدون بالماليين 
بأال ينسوا غذاء العقل ، موضحا 
بالقول: »ما تأكله مصيره دورة 

المياه، وما تقرأه يخزن في العقل«. 
فهل ستأخذ أم وليد بنصيحة بشير 
مفتي وتحث متابعيها على القراءة؟ 

اإلشهاُر يتكّيُف مع كورونا

الُجمهور يريُد َجعفر قاسم! 

بوباكير ُيجاِلس نعيَمةَبشير مفِتي يستنجُد بأم وليد !

رفعت الصفحات الفايسبوكية اسم المخرج جعفر 
قاسم عاليا، حيث دعاه روادها    إلنقاذ موسم  

رمضان الحالي. وإن كان الوقت قد تأخر، إال أنهم 
عمدوا لمقارنة ما تم إعداده لهذا الموسم مع ما 

كان يشرع في إخراجه جعفر قاسم، وهو النجم في 
عالم الفكاهة بأسلوبه الخاص بداية من »ناس مالح 
سيتي« وصوال إلى  عاشور العاشر، في حين لجأ 

آخرون  إلى اليوتيوب لتمضية السهرات الرمضانية 
في مشاهدة أعماله الرائدة. 

حِبيُس َجاكارتا حِبيُس َجاكارتا 
 إماٌم واِعظ إماٌم واِعظ

افتتح وزير الشؤون الدينية واألوقاف يوسف بلمهدي 
الحديث الديني الذي يعرض على التلفزيون العمومي ُقبيل 
أذان المغرب. اختار بلمهدي موضوع الحلقة األولى ما 

نتعلمه من رمضان والصبر واالبتعاد عن التهلكة في هذه 
الظروف خاصة في الجانب الصحي بالتزامن وجائحة 

كورونا.

بلمهدي 

يؤمُّ األئمة 



08
اخبار الجنوب

 السنة 01 - العدد 173 -االحد  03 رمضان  1441  هـ  - 26 افريل 2020م

عقب تعليق حركة الطيران إثَر تفشي وباء »كوفيد – 19« 

 الُمواطنون يثمِّنون نقَل الجيِش 
مريًضا من تاظروك إلى العاصمة

كرزيكة أحمد

 املريض الذي مكث يف مستشفى 
متنراست  بوالية  بغدادي  مصباح 
تعرض حلادث ببلدية تاظروك اصيب 
للجزائر  نقله  إستلزم  بالشلل  اثره  على 
املدني بسبب  الطيران  توقف  مع  لكن 
يف  مكث  كورونا  جائحة  تفشي 
أثار  الذي  الشئ  شهر  مدة  املستشفى 
املريض  عائلة  خاصة  املواطنني  قلق 
التي ناشدت اجلميع من اجل التدخل 
إبنهم للعاصمة بغية إجراء هذه  لنقل 

العملية.
األهالي  من  النداءات  هذه  ومع 
تدخلت املؤسسة العسكرية بتمنراست 
عنها  بغريب  وليس  النداء  هذا  ملبية 
الذي  الشعبي  الوطني  اجليش  وعلى 
شعبه  مع  وتالحمه  تضامنه  عن  ابان 
حسب  احلالكة  األيام  يف  خاصة 
تصريحات بعض املواطنني الذين اكدو 

حدودها  وحرس  األرض  حمى  أنه 
واالن يقدم مجهودات لكي ال ينتشر 
للمساعدات  جلبه  ظل  يف  الوباء  هذا 
أسطوله  بتسخير  اخلارج  من  الطبية 
اجلوي يف ظرف قياسي قصير واضاف 
ان هذه املساعدة التي قدمت اليوم لهذا 

بني  يربط  واصل  إال  هي  ما  املريض 
اجليش والشعب وهذا الرابط ال ينقطع 
مع السنني بسبب متانته متمنني لهذه 
املؤسسة كل التوفيق يف مهامها وصيام 
للمرابطني  شهر رمضان مقبول خاصة 

على احلدود. 

»نحمد اهلل على وجود الجيش الشعبي بالمنطقة وحمايته للحدود«،« نشكر مجهوادت المؤسسة العسكرية المبذولة ووجودها 
دوما جنبا إلى جنب مع الشعب في أحلك األزمات«؛ هي في الحقيقة بعض الشهادات التي ألدلى بها أهالي الوالية عقب نقل 

المؤسسة العسكرية، ممثلة في الناحية العسكرية السادسة لوالية تمنراست، مريًضا من بلدية تاظروك عبر طائرة عسكرية 
مجهزة طبيا إلى العاصمة من أجل إجراء عملية دقيقة.

 األغواط 
استقرار في األسعار في أّول أيام رمضان

تفاجأ سكان والية االغواط يف أول يوم من شهر رمضان من التهاب أسعار 
والبصل  100دينار،  إلى  اجلزر  من  كلغ  وصل  واحلليب، حيث  والفواكه  اخلضر 
بينما  دينار،   350 إلى  اخلضراء  الفاصوليا  من  وكلغ  دينار   120 إلى  والطماطم 
إلى  الربطة من اخلس  دينار وسعر  50و60  مابني  البطاطا  الكلغ من  ترواح سعر 
والكلغ من  300دينار  إلى  املوز  الكلغ من  قفز سعر  للخضر  وبالنسبة  100دينار، 
البطيخ 170دينار، ولوحظ إنتشار لباعة طاوالت اخلضر والفواكه يف بعض النقاط 
العمومية والطرقات التي تعرف حركة مرور كثيفة عرفت تهافتا كبيرا من طرف 
املواطنني بسبب التخفيض الطفيف يف أسعارها مقارنة مبا هي عليه يف احملالت. 

من جهة أخرى بيع سعر كيس احلليب العادي ب40 دينار وكيس حليب 
البقر ب60 دينار بينما عرفت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا طفيفا حيث وصل 
سعر الكلغ من حلم الدجاج إلى 220دينار واستقر سعر الكلغ من حلم اخلروف يف 

حدود 1250 دينار وسعر الكلغ من حلم اجلدي ب1100 دينار. 
نورين عبدالقادر

إليزي  
الكالب الضالة تقضي على 12 رأس 

غنم بحي تينمري
ضالة  كالب  اخلميس  يوم  فجر  قضت 
على 12 رأس من الغنم بحي تينمري غرب 
احد  إلسطبل  مهاجمتها  بعد  اليزي  بلدية 
قطيع  صاحب  به  ماصرح  وحسب  املربني 
الوطن  أخبار  ل  اوميدي  سيداعلي  الغنم 
جميع  قتل  من  متكنت  الضالة  الكالب  أن 
 12 باملكان وعددها  املتواجدة  املاشية  رؤوس 
سياج  عبر  قفزت  أن  بعد  املاشية  من  رأس 

اإلسطبل والدخول إليه لتفعل فعلتها. 
للحادثة  تفطن  انه  املتحدث  أكد  وكما 
فورا وقوعها يف الساعات األولى بعد سماعه 

ثغاء املاعز وهلعه داخل اإلسطبل ليتوجه لعني املكان ويفاجئ بوجودها مرمية 
على التراب ومقتولة بأكملهااألمر الذي اثار استياء كبيرا لدى الساكنة باحلي 
باعتبار مصدر رزق عائالتهم بات مهدد يف ظل االنتشار الرهيب الذي تعرفه 
املدينة مؤخرا من ظاهرة تنامي انتشار الكالب الضالة عبر العديد من أحياء 
مدينة اليزي والتي باتت تكبدهم خسائر باجلملة رغم إبالغهم لسلطات املعنية 
باألمر اال أنها لم حترك ساكنا بعد. مطالبني بإحلاح اجلهات الوصية بضرورة 
احليوانات  هاته  على  للقضاء  النطاق  واسعة  عملية  وشن  العاجل  التدخل 
املفترسة والتي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على اإلنسان واحليوان وأصبحت 
تغزو شوارع األحياء املجاورة ملجرى الوادي بكثرة وما تسببه من الهلع والرعب 

لساكنة.
 براهيم مالك

جانت
فة  توزيع 600 قفة على العائالت الُمتعفِّ

التضامنية  العملية  تتواصل   
املوجهة للفئات املعوزة والعائالت 
 19 كوفيد  فايروس  من  املتضررة 
النشاط  قطاع  عليها  يسهر  والتي 
مع  باالشتراك  االجتماعي 
مصالح التجارة واملصالح الفالحية 
مع  وبتعاون  جانت  مبقاطعة 
توزيع  يف  االقتصاديني  املتعاملني 
املساعدات والتي مست أزيد من 
وبلدية  جانت  مابني  عائلة   600

توزيع  برج احلواس وكما ساهم يف 
القفة رؤساء جلان احياء وممثلني عن البلديات قامت بإحصاء احملتاجني والفقراء 
ومتضررين من اجلائحة حسب ما صرح به املدير املنتدب لنشاط االجتماعي 

حلبيب اغيبة ل أخبار الوطن 
 وكما أضاف ذات املسئول ان العملية االخيرة مست كل من أحياء اغوم 
والفقيرة  العائالت احملتاجة  قبلها  وافري وبني وسكن مبقاطعة جانت وكانت 
ببلدية برج احلواس وما جاورها من املناطق النائية مؤكدا يف ذات السياق ان 
احلملة التضامنية متواصلة طيلة شهر رمضان الكرمي وتستهدف جميع الفئات 
الهشة يف املجتمع وهذا لغرض التخفيف عنها يف ظل حالة الطوارئ الصحية 
التي يشهدها العالم جراء انتشار فايروس كورونا ولكونها إقناع ضمني وتضامن 
مع العائالت من اجل تفعيل اخلطوات االحترازية التي أعلنتها اجلهات الوصية 
احلجر  خرق  وتفادي  البيوت  يف  البقاء  يف  واملساعدة  الوباء  انتشار  من  للحد 

الصحي الذي يعد خطرا صحيا على اجلميع. 

وزير الصحة مطلوب في أدرار
تصاعد منحى الزيادة بإصابة كورونا يثير مخاوف سكان أدرار

أدرار  بوالية  األيام  هذه  تصاعدت 
اإلصابة  يف  الزيادات  سريعة  بوتيرة 
بفيروس كورونا املستجد حيث سجلت 
من 7 إصابات مؤكدة إلى 15 حالة إلى 
25 حالة إيجابية أمر يستدعى الوقوف 
الوالية  يف  الوبائية  الوضعية  على 
مدى  على  التساؤوالت  عديد  ويطرح 
من  الوقايه  بإجراءات  املواطنني  التزام 
استياء  وماأثار  الكونية.  اجلائحة  هذه 
ساكنة أدرار هو صمت السلطات احمللية 
والي  برئاسة  املشكلة  األزمة  وخلية 
وإحصاءات  بيانات  إعطاء  عن  أدرار 
منطقة  أين  ومن  باملصابني  تتعلق 
ينحدرون مما يجعل الغموض يلف هذا 
الوباء يف ظل استهتار وقلة الوعي من 
والقصور  األحياء  سكان  بعض  لدن 
احلجر  رغم  وهذا  سواء.  حد  على 
أدرار  والية  على  طبق  الذي  اجلزئي 
من الساعة السابعة مساًء إلى الساعة 
هذا  حصيلة  لكن  صباحا  السابعة 
حيث  الفت.  بشكل  تزايدت  الوباء 
ترتيب  يف  الثانية  هي  أدرار  أضحت 
حيث  ورقلة.  بعد  اجلنوبية  الواليات 
أكد جمال فورار رئيس اللجنة الوطنية 
احلصيلة  إعطائه  لدى  الوباء  لرصد 
 10 تسجيل  على  أمس  ليوم  الوطنية 
إلى  مرده  أدرار  والية  يف  إصابات 
اليلتزمون  السكان  من  البعض  أن 
وقد  هذا  الصحي.  احلجر  بإجراءات 
بضرورة  السكان  أدرار  يف  أطباء  ناشد 
التقيد بشروط الوقاية وإجراءات احلجر 
املنزلي مع ضرورة التباعد االجتماعي 
اجلدد  املصابني  أهالي  من  طالبوا  كما 
من  التقرب  معهم  أحتك  من  وكل 

باحلجر  أوالقيام  االستشفائية  املصالح 
من  خوفا  وذلك  منازلهم  يف  الذاتي 
إلى  الذي  القاتل  الوباء  هذا  انتشار 
حد اآلن لم يتم التعرف عليه بالشكل 
االمكانيات  انعدام  ظل  يف  اجليد 
وهذا  مجابهتة  يف  تسمح  التي  الطبية 
فيما  الشمال.  يف  بنظرائهم  مقارنة 
املدني  املجتمع  يف  ناشطون  طالب 
املستشفيات  وإصالح  الصحة  وزارة 
بضرورة فتح ملحقة تابعة ملعهد باستور 
التحاليل  انتظار  طول  بعد  السيما 
التي ترسل إلى اجلزائر العاصمة على 
مسافة 1700 كلم أو ورقلة التي تبعد 
توات  عاصمة  عن  1000كم  بزهاء 
من  النتائج  يف  خروج  مدة  حتديد  مع 
يتسبب يف عدم  مما  أسبوع  إلى  أيام   5
وهو  اإلصابات.  عن  املبكر  الكشف 
بالطمأنينة  اليبعث  الذي  احملزن  األمر 
النتائج  بطء  أن  كما  الساكنة  لنفوس 
الذي  الوفاة  سبب  يف  جدال  أحدث 
قد تكون للفيروس أو طبيعية مما عطل 
الزيادة  ألقت  وقد  هذا  الدفن.  عملية 
املفاجئة للمرض بظاللها على املجلس 
ناقوس  دق  الذي  الوالئي  الشعبي 
اخلطر عن طريق جلنة الصحة واملتابعة 
اثر  وذلك  الوالئي  الشعبي  باملجلس 
املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفاع 
بعد  الى25حالة  كورونا  بفيروس 
جديدة  تسجيل10حاالت  اإلعالن 
ادرار  اولف  مستشفيات  من  بكل 
وتيميمون  وكانت اللجنة قد ناشدت 
اإلسراع يف  البالد  العليا يف  السلطات 
فتح ملحقتني ملعهد باستور والصيدلية 
املؤسسات  وجتهيز  بالوالية  املركزية 

االستشفائية مبختلف الوسائل الكفيلة 
املقدمة  الطبية  اخلدمات  بتحسني 
يف  كورونا  بوباء  باملصابني  والتكفل 
الى  إضافة  التنفس  أجهزة  مقدمتها 
من  محذرة  الواقية  واألجهزة  الوسائل 
عبر  واسع  نطاق  على  الوباء  انتشار 
أقاليم الوالية بالرغم من اجلهود املبذولة 
من قبل مختلف املصالح وكانت جلنة 
عقدت  قد  باملجلس  واملتابعة  الصحة 
قطاع  مسؤولي  مع  اجتماعات  سلسلة 
ادرار  مستشفيات  من  بكل  الصحة 
للصحة  الوالئي  واملدير  اولف  رقان 
على  الوقوف  مت  حيث  والسكان 
اجلهود املبذولة يف اطار التكفل مبرضى 
يف  املسجلة  والنقائص  كورونا  فيروس 
الوقاية  ووسائل  الطبية  التجهيزات 
وسبل حتسني اخلدمات وتفعيل اليات 
العمل املشترك بني مختلف املؤسسات 
يقوم  أن  املرتقب  ومن  هذا  الصحية. 
املستشفيات  وإصالح  الصحة  وزير 
بوزيد  بن  الرحمان  عبد  البروفسيور 
املصابني  تزايد  بعد  أدرار  لوالية  بزيارة 
الضطالع  احلدودية  الوالية  هذه  يف 
احتواء  عن  يحول  ما  على  كثب  عن 
يف  القطاع  مشاكل  ومعرفة  الوباء  هذا 
يتطلب  الذي  االستثنائي  الظرف  هذا 
توفير االمكانات للحد من انتشار هذا 
التي  الزيارة  هاته  انتظار  الفيروس.يف 
وساكنة  الطبي  السلك  عليه  يعول 
بأدرار علها تأخذ قرارات مهمة وحتمل 
الوعي  يبقى  أكثر  وقاية  معدات  معها 
لتصدي  الوحيد  السالح  هو  والوقاية 

لكورونا.
عبد اهلل مجبري
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حاورته: سهام عاشور

يف  املساهمني  أحد  وحاورت  التقت  الوطن«  »أخبار   
اجلزائريني  اإلعالميني  أبرز  أحد  التضامنية،  العملية  هذه 
األستاذ  القطرية،  ّاجلزيرة«  قناة  يف  صيته  ذاع  الذي 

واإلعالمي واحد أبناء مدينة جيجل عبد القادر عراضة.

 بدايًة أستاذ، نشكرك على الوقت الذي 
صتُه لـ »أخبار الوطن«، هل لك أن ُتخبرنا  خصَّ
برع ملستشفيات جيجل؟ كيف تبلورت فكرَة التَّ

وانتشار  كورونا  جائحة  خلفته  ملا  بالنظر  ميكن  ال 
يف  يفكر  ال  واحد  أي  تترك  أن  متسارع  بشكل  الفيروس 
خط  يعد  الذي  الطبي  القطاع  على  خصوصا  تداعياتها 
كان  ولهذا  الفيروس.  تفشي  مواجهة  يف  األول  الدفاع 
تفاعلنا كجزائريني مقيمني يف اخلارج بشكل طوعي وفردي 
كل على مستواه للنظر يف ما ميكن عمله للتضامن والدعم 
والعمال  واملمرضني  األطباء  مع  الصعبة  الظروف  هذه  يف 
يف القطاع الصحيبالتأكيد هناك مساهمات مادية تبرع بها 
كثيرون عبر ما وضعته الدولة اجلزائرية من حسابات بنكية 
يف الداخل واخلارج كصندوق للتضامن يف مواجهة فيروس 
كوفيد 19، وكثيرون ممن أعرف ساهموا يف هذا الصندوق. 
وهناك مبادرات انطلقت للعديد من اجلاليات اجلزائرية عبر 
بفضل  متكنت  التي  اجلزائر  أجل  من  مبادرة  ومنها  العالم 
مساهمة اجلزائريني يف اخلارج من إرسال آالف اختبارات 
املبادرة  لهذه  أولى.بالنسبة  كمرحلة  وكمامات  الفحص 
دولة  يف  املقيمني  من  ملجموعة  فردي  بشكل  كانت  فقد 
قطر أصالء والية جيجل من بلديات مختلفة، وشاركهم 
برغبة منهم جزائريون من واليات اخرى أعطى املبادرة بعدا 
وطنيا رمزيا وكان االستهداف املباشر ملستشفيات ثالثة يف 
والية جيجل ) جيجل والطاهير وامليلية( لتزويدها ببعض 
وذلك  اجلزائري،  السوق  املتوفرة أصال يف  الطبية  املعدات 
ربحا للوقت وتسهيال لوصولها السريع وعددها رمزي ألنها 
بالتأكيد ال تلبي االحتياجات الكاملة، ولكن متنح رسالة 
إيجابية للطاقم الطبي بأننا معهم يف هذه املرحلة احلاسمة 

لتجاوزها. 

 ما طبيعُة هذه الّتبرعات، وهل ُيكننا معرفُة 
ِع بها؟ الكمية املتبرَّ

لالستشارة  جيجل  يف  أطباء  مع  بداية  التواصل  مت 
اجلزائرية  السوق  يف  متوفر  هو  وما  االحتياجات  مجال  يف 
الطبية، وأيضا مت التواصل مع مدير الصحة بوالية جيجل 
بها  رحب  والتي  التطوعية،  الفردية  مببادرتنا  إلبالغه 
أجهزة  أربعة  توفير  مت  اهلل  وبحمد  مبادرة جزائريني،  كونها 
متابعة  على  دائم  بشكل  تعمل  للمرضى  الطبية  للمراقبة 
Moni� واحد  آن  للمريض يف  )خمس جوانب صحية 
teurs de surveillance(، كما تو توفير خمس 
حقن كهربائية ايضا تساعد خصوصا العاملني يف األقسام 
منتظم  بشكل  بالدواء  املرضى  تزويد  متابعة  على  احلرجة 
وأيضا   ،)Seringues Electriques(ومراقب
500 كمامة من نوع )FFP2(. وباعتبار أن األمر رهن 
دائم  تواصل  هناك  كان  فقد  أطباء،  من  امليدان  أهل  رأي 
يساعد  مبا  وتوجيهنا  واألولويات،  االحتياجات  لتحديد 
على االختيار األمثل ملا ميكننا اقتناؤه. كما كان االختيار 
على ما ميكنه أن يساعد يف ظروف وباء كورونا وما بعده، 

حيث يستفاد منه بكل دائم ضمن املستشفيات الثالث مع 
إعادة تأكيدي على رمزية املبادرة وتواضعها، إذ قام بها أفراد 
جمعتهم الرغبة يف أن يقدموا شيئا لبلدهم اجلزائر عبر دعم 

مستشفيات جيجل.

أال تظُن أن مثل هذه املساهمات تعُد فضاء 
واضحا إلبراز انتماءكم ووالءكم للوطن؟

املبادرة طوعية وبالتأكيد االنتماء للوطن واالرتباط به 
يتعلق  وال  جغرافية،  حدود  وال  بعيدة  مسافات  حتده  ال 
بجانب مادي يقدم، بقدر ما يرتبط بحمل هذا الوطن يف 
بأن  جماعيا  شعورا  كان  وهذا  حللت.  وحيثما  وجدانك 
للجزائر عبر دعم مستشفيات  تقدميه  ما ميكن  أقل  املبادرة 

إحدى والياتها.
اإلنسان يعتز بالكوادر اجلزائرية يف اخلارج وهنا حتديدا 
أن  أرادت  جزائرية  إطارات  املبادرة  يف  شارك  ومن  قطر  يف 
لدى  يتبادر  سؤال  على  وإجابتها  تفاعلها  يف  بصمة  تترك 
تتعدد  حينما  وبالتالي  به.  القيام  ميكننا  ماذا  كثيرين: 
أطر  اجلزائريني ضمن  من  الكثير  بتبرع  ونسمع  ملبادرات، 
على  الصدر  يثلج  هذا  الظروف،  هذه  مثل  يف  واضحة 

رمزيته.
تفاعل  من  به  نسمع  ما  بحر  يف  نقطة  هذه  بالتأكيد 
العالم وهذا مبثل  أكثر من مكان عبر  جايلتنا اجلزائرية يف 
ما يبعث على الفخر، يدفع لضرورة تسريع تنظيم مساهمة 

اجلالية يف التنمية ومبادرات أوسع. 

 هل يكُن أن نشهَد مستقبال إنشاء هيئة تضم 
اجلالية اجلزائرية، ويكون دورها تنظيم مثل 
هذه العمليات يف زمن الكوارث واألزمات، على 

غرار باقي الدول؟
تنظيم اجلالية اجلزائرية يف اخلارج ثمار نقاش من مدة 
طويلة، خصوصا وأن مفهوم » اجلزائريني باخلارج« لم يعد 
اجلزائريون  اضحى  بل  واحد،  جغرايف  حيز  على  مقتصرا 
منتشرين عبر العالم وبكثافة يف اكثر من بلد. هناك جتارب 
اجلزائريني  بني  العالقة  تنظيم  يف  منها  االستفادة  ميكن 
موجودة،  املخلصة  اإلرادات  األم.  وبلدهم  اخلارج  يف 
واملبادرات أيضا، واملفقود هو همزة الوصل التي تثمن هذه 
املاليني وجتعلها أكثر تفاعال واستفادة وإفادة. وعد الرئيس 
الشعور  هذا  أن  وأعتقد  أولوية  ومنحها  باجلالية  باالهتمام 
موجود ايضا لدى كوادر واسعة باخلارج تريد أن تفيد بلدها 
ويستفيد  يستوعبها  مرنا  إطارا  يستدعي  مما  كبير،  بشكل 

من خبراتها.
األمر يحتاج إلى أطر شفافة ذات مصداقية، تعبر عن 
رأي اجلالية وميكنها أن تشكل فعال يف مثل هذه الظروف 
سريع  بشكل  والتضامن  للتفاعل  رافعة  كورونا  كجائحة 

ومنظم ضمن األطر القانونية.

أستاذ عراضة، أليس من الضروري االستثمار يف 
خبرات اجلالية اجلزائرية من أجل تسيير أمثل 

لألزمات؟
يجب  بدونها  وحتى  وغيرها  االزمات  هذه  مثل  يف 
االستثمار يف اجلالية اجلزائرية املقيمة باخلارج ألنها تشكل 
كمثال  قطر  يف  هنا  هلل  واحلمد  العالم.  عبر  البلد  واجهة 
جاليتنا تتمتع بسمعة رائعة وطيبة، بالنظر ملا تزخر به من 

أن يكون ظرفيا بل  كوادر وإطارات. واالستثمار ال يجب 
واقتراحات  انتظارات  للجالية  والراحة.  الشدة  أوقات  يف 
العناوين  من  الكثير  وحتتاج  بالداخل،  دورها  لتسهيل 
حلحلة وأثيرت يف أكثر من مرة وهي ذات العالقة مبلفات 
وفتح  واالستثمار  املالية  املعامالت  وتسهيل  التقاعد  مثل 
واالستفادة  مساهماتها  وتنظيم  املتخصصة  للكوادر  املجال 
والقانوني  التنظيمي  لإلطار  حتريكا  يحتاج  ما  وهو  منها، 
لوزارة  محوري  دور  على  هنا  ونراهن  يضمنها،  الذي 
اخلارجية وكتابة الدولة املكلفة باجلالية الوطنية والكفاءات 

باخلارج والتفكير بطريقة مختل

 يف األخير، كيف تعيش اجلالية اجلزائرية يف 
قطر يف ظل انتشار الفيروس؟

اجلالية اجلزائرية يف قطر كغيرها من اجلاليات تعيش 
التنقل  حركة  وتأثر  الفيروس  انتشار  ارتدادات  وقع  على 
استثناء.  بال  اجلميع  وفاجأت  توقفت  التي  والطيران 
بالتأكيد ترك ذلك اثرا على كثيرين خصوصا العاملني يف 
مؤسسات مغلقة بشكل مؤقت ومن علقوا خالل وجودهم 

يف زيارات سياحية أو عائلية.
وهنا من اإلنصاف اإلشادة بدور سفارة اجلزائر وعلى 
طاقم  مبعية  سهر  الذي  بوطورة  مصطفى  السفير  رأسها 
أماكن  وتوفير  املستجد  الوضع  مع  التعامل  على  السفارة 
املجال  غلق  بعد  السبل  بهم  تقطعت  ممن  عشرات  إليواء 
اجلوي يف فنادق بالدوحة والتعامل مع هذا الوضع يف انتظار 
تشكلت  باجلزائر  خلية  بوجود  علمنا  مع  قريبة  انفراجة 

أشيد  كما  العالم.  عبر  اجلزائريني  العالقني  وضع  ملتابعة 
باملبادرات التضامنية التي دأب عليها اجلزائريون هنا بقطر 
حيث أطلقت مبادرة مت خاللها مساعدة عائالت جزائرية 
بشراء  صعب  مالي  وضع  يف  ممن  اجلزائريني  وعشرات 
وتنطلق  رمضان،  قبيل  خصوصا  ومشتريات  مستلزمات 
مبادرة إفطار صائم التي تنظم منذ ثماني سنوات من قبل 
جزائريني لفائدة العزاب وممن ال دخل لهم أو يعيشون وضعا 
صعبا بالتنسيق مع مطاعم مت التعاقد معها من قبل منظمي 
تضامنية  إن حالة  القول  العموم ميكن  فعلى  املبادرة.  هذه 
الظروف الصعبة تطبع حياة اجلزائريني  حتى يف مثل هذه 

يف قطر.

حفي بقناِة »الجزيرة« القطرية عبد القادر عراضة لـ« »أخبار الوطن«: اإلعالِمي والصُّ

َفاع األّول في ُمواجهِة كورونا ُمساهمتنا َطوعّيٌة لدعِم خط الدِّ

 قد تجبرك ظروف الحياة على الهجرة واالبتعاد عن البلد، وربما اكتساب ثقافة أخرى أو حتى 
التماس عاداٍت جديدة، غير أّن هذا ال يعني أن تفك االرتباط ببلدك وال عن شؤونه وأحوال 
مواطنيه؛ أن تكون مغتربا هذا يعني حًبا مضاعفا للوطن؛ فاالشتياُق لألهل والوطن أحاسيس 
يترجمها الحنين للبلد ولوعة الفراق والغربة، فتسارع بمد يد العون للوطن مع كل محنة قد 
تطرق بابه؛ هذا ما عاشته الجالية الجزائرية بقطر؛ فكان التضامن والتفاعل مع أزمة كورونا 
في البلد األم لدى أبناء الجزائر المنحدرين من والية جيجل واضحا، إذ مّدوا يَد العون في شكل 
مساهمات وتبرعات للمستشفيات الثالثة الموجودة بجيجل، في مشهد حّرَك مشاعر الُحبِّ واألخوة 

بين سكان والية جيجل وأبنائها المغتربين في قطر.

 ُمبادرتنا رسالٌة إيجابّية للطاقِم الِطبي في جيجل 	
ه َمسافاٌت! 	  االنتماُء واالرتَباط بالجزائِر ال تحدُّ
 الَجاليُة الجزائرَية في قطر ُمتضاِمنة 	
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خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا

»واثق من استكمال الموسم الكروي«

القسم الرياضي

نقلتها  تصريحات  خالل  تيباس،  وقال 
»املرحلة  اإلسبانية:  »ماركا«  صحيفة 
نقوم  أن  الطوارئ،  حالة  إعالن  فور  األولى، 
العودة  من  نتمكن  حتى  املواعيد،  بتمديد 
علينا  وكان  املباريات،  وخوض  للتدريبات 
وبقية  األوروبي  االحتاد  مع  لألمر  ُنخطط  أن 
على  عملنا  »لقد  وأضاف:  الدوريات«. 
ويبدو  األوروبية،  املسابقات  ثم  الدوريات، 
جماهير،  بدون  سيتم  كل شيء  أن  لو  كما 
ويف أملانيا بدأوا التدريبات بالفعل قبل بضعة 
يف  النشاط  يستأنفوا  أن  املتوقع  ومن  أيام 
حتديد  »مبجرد  تيباس:  وتابع  املقبل«.  ماي 
اجلدول الزمني، سنكون بدأنا املرحلة الثانية 
لم  إذا  سنتكبدها  التي  اخلسائر  تقييم  وهي 
نلعب، أو إذا كان علينا اللعب خلف أبواب 
مغلقة«. وأوضح: »لقد حسبنا هذه اخلسائر 
نستكمل  لم  إذا  أورو  مليار  إلى  ستصل 
مغلقة  أبواب  خلف  لعبنا  وإذا  املوسم، 
ستكون 300 مليون أورو«. ونوه: »منذ ذلك 
احلني وضعنا إستراتيجيات عمل، وتقدمت 
تخفيض  لتطبيق  بطلب  األندية  بعض 
أجور  آخرون على تخفيض  ووافق  الرواتب، 
الثالثة  »املرحلة  تيباس:  وزاد  الالعبني«. 
تتمثل يف وضع بروتوكول ملعرفة متى وكيف 

خاص،  موضوع  وهو  للتدريبات،  سنعود 
الصحة  إلى  ونحتاج  جماعية  رياضة  ألنها 
األندية  جميع  على  ويجب  والسالمة، 
ناٍد  يلتزم  لم  إذا  ألنه  بالبروتوكول،  االلتزام 
ذلك  سيؤثر  العبيه  وأصيب  خطأ  وارتكب 
الرابعة  »املرحلة  واستكمل:  اجلميع«.  على 
بدون  اللعب  كيفية  حول  بروتوكول  هي 
جماهير، فهو ليس مثل التدريب ألننا يجب 
أن ُنقرر متى تسافر الفرق، وأين تقيم، وعدد 
األشخاص املسموح لهم التواجد يف امللعب، 
التلفزيون  شركات  مع  جنلس  أن  يجب  كما 
للتفاوض بشأن األرقام، لكننا سنفعل ذلك 

حني ُنحدد موعد العودة«.
»نتحدث  الليغا:  رابطة  رئيس  وأردف 
نلعب،  لم  إذا  أورو خسائر  مليون   500 عن 
وفيما يتعلق باللعب خلف األبواب املغلقة، 
وأيًضا  ممكن،  قدر  أقل  نخسر  أن  سنحاول 

التلفزيوني  البيع  يف  خسائر  هناك  سيكون 
وال  للحانات  احلقوق  من  جزءا  نبيع  ألننا 
 39 وسنخسر  هناك،  املباريات  متابعة  ميكن 
مليون أورو«. وواصل: »املرحلة اخلامسة هي 
التخطيط ملا سيحدث يف املوسم املقبل، ومن 
مغلقة  أبواب  خلف  نلعب  أن  جًدا  احملتمل 
حتى ديسمبر املقبل، وعندما تعود اجلماهير، 

لن نتمكن من تنظيم جتمعات جماهيرية«.
وعن خطط الليغا حال لم يتم استكمال 
ليس  السيناريو  »هذا  أجاب:  املوسم، 
وال  األوروبي  االحتاد  يف  ال  حالًيا،  مطروحا 
جويلية   31 »حتى  واسترسل:  الليغا«.  يف 
قادرين  سنكون  أننا  من  متأكد  أنا  املقبل 
على اللعب، ورمبا نقوم بالتمديد ألطول من 
بأننا  مقتنع  »أنا  واختتم:  قليال«.  املدة  هذه 
سنكمل املوسم، ولدينا مساحة لبدء وإنهاء 

املوسم املقبل يف الوقت املناسب«.

كورونا ُيقيد مستقبل كريستيانو
بشأن  تطور جديد  السبت، عن  امس  إيطالي،  تقرير صحفي  كشف 

مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس. ووفًقا لصحيفة »توتو 
سبورت«، فإنه تأكد بقاء رونالدو مع يوفنتوس ملوسمني آخرين، وذلك 
حتى نهاية عقده يف صيف 2022. وكانت بعض التقارير قد زعمت 
لريال مدريد عقب حتسن عالقة الالعب  احتمالية عودة كريستيانو 
إلى  الصحيفة  وأشارت  امللكي.  رئيس  بيريز  فلورنتينو  مع  البرتغالي 
أن مسؤولي يوفنتوس على تواصل دائم مع الالعب خالل األسابيع 
األخيرة، كما أن رونالدو أعلن الوالء للسيدة العجوز حتى نهاية عقده.

وأوضحت أن فيروس كورونا أضر كثيًرا بعالم الساحرة املستديرة، 
كما تعرض يوفنتوس لبعض النتائج السلبية، إال أن الوباء أكد عدم وجود 

لديهما  الطرفني  إن  الصحيفة  وقالت  العجوز.  والسيدة  كريستيانو  بني  ة طالق  عد
أسباب ملواصلة العمل مًعا، أبرزها العالقة القوية بني رونالدو ويوفنتوس باإلضافة إلى وجود حالة 

مرتفعة من الرضا املتبادل.
وأضافت أن ما صنعه كورونا يف عالم كرة القدم، جعل رونالدو ال يفكر يف البحث عن مستقبله 

خارج يوفنتوس.

برشلونة ينتظر إشارة نيمار
كشف تقرير صحفي إسباني، امس السبت، عن تطور جديد 
بشأن ارتباط البرازيلي نيمار دا سيلفا، جنم باريس سان جيرمان، 

بالعودة إلى برشلونة خالل الصيف املقبل.
لن  برشلونة  فإن  ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
يقوم بأي حترك صوب عودة نيمار، قبل أن تأتي إشارة بدء 
لن  برشلونة  أن  وأوضح  البرازيلي.  النجم  من  املفاوضات 
باريس  إلى  نيمار  يعود  أن  يتفاوض مع سان جيرمان قبل 
التجديد  عرض  نهائي  بشكل  يرفض  ثم  ماي،   11 يوم 
الرحيل  يف  رغبته  ويعلن  الفرنسي،  النادي  قدمه  الذي 
تصرف  أن  يرى  برشلونة  أن  إلى  وأشارت  الصيف.  خالل 
الصفقة، وسيجبر سان جيرمان على  نيمار سيكون سر جناح 
التخطيط لبيعه. وقالت الصحيفة إن فتح امليركاتو الصيفي املقبل 
عودة  يجعل صفقة  قد   ،2021 جانفي  وحتى  أوت  من شهر  بدًءا 

أكثر  تعقيًدا. وأضافت أن برشلونة يدرك حاجة النادي الفرنسي لعقد صفقات نيمار 
تبادلية وضم العبني جدد خالل الصيف، ألنهم يواجهون حتدًيا صعًبا مع انتهاء عقود 11 العًبا يف 

الفريق.

ليفربول يخطط لصفقة 
هجومية من الكالتشيو

مميزة  ليفربول إلبرام صفقة هجومية  نادي  يخطط 
من الدوري اإليطالي، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

املقبلة.
ووفًقا لصحيفة »ميرور«، فإن يورغن كلوب مدرب 
ماني،  لساديو  احتياطي  عن العب  يبحث  ليفربول، 
وأشارت  عالية.  جودة  يكون صاحب  أن  بشرط  لكن 
التسيو،  جنم  كوريا  خواكني  حدد  ليفربول  أن  إلى 
الصيف  خالل  الريدز  هجوم  لدعم  أساسي  كهدف 

املقبل.
املواهب  أبرز  من  كوريا  أن  الصحيفة  وأوضحت 
يف  متاًحا  يكون  قد  أنه  كما  الكالتشيو،  يف  املثيرة 
امليركاتو املقبل نظير 20 مليون جنيه إسترليني فقط، 
كمهاجم  يلعب  كوريا  إن  وقالت  كورونا.  أزمة  عقب 
األيسر  اجلناح  دور  تأدية  أيًضا  يستطيع  لكنه  ثاٍن، 
مناسب  كوريا  أن  وأضافت  املهاجم.  الوسط  والعب 
متاًما ملشروع كلوب، حيث أن عمره 25 عاًما كما يتمتع 
النجاح  مواصلة  على  ليفربول  ستساعد  فائقة  بسرعة 

يف املرتدات.
وذكرت أن الشرط اجلزائي يف عقد كوريا يبلغ 72 
إغراء  على  سيعمل  ليفربول  لكن  إسترليني،  مليون 
أي  من  باملائة   30 نسبة  امتالك  عن  بالتخلي  التسيو 
بيع مستقبلي للويس ألبيرتو جنم النسور احلالي والريدز 

سابًقا.

آرسنال قد يفشل في الظفر 
بصفقة باو توريس   

تلقى آرسنال أنباء مزعجة بشأن أحد الالعبني الذين 
يريد ضمهم لصفوف الفرق قبل بداية املوسم اجلديد. 

وتناقلت الصحف اإلسبانية اإلجنليزية مؤخرا، أنباء عن 
رغبة آرسنال يف ضم العب فياريال باو توريس، من أجل 

تعزيز خط دفاعه يف املوسم املقبل.
وتواصل آرسنال مع العبه السابق وجنم فياريال حاليا 

سانتي كازورال، من أجل التوسط لدى توريس وإقناعه 
باالنضمام إلى صفوف الفريق اللندني، يف وقت أكد فيه 

الالعب نفسه أنه يتلقى حاليا دروسا لتعلم اإلجنليزية.
بيد أن صحيفة »ذا صن«، نقلت عن الصحفي 

اإلسباني املعروف جوليم باالغو، يف مقطع فيديو له يجيب 
فيه على أسئلة الصحفيني مبنصة »يوتيوب«، عدم رغبة 

توريس يف ترك فياريال.
وقال باالغو: »باو توريس؟ ليس يف الطريق للرحيل، 

فياريال يريد االحتفاظ به، وهو يريد البقاء ويريد التطور يف 
فياريال«.

ويبلغ الشرط اجلزائي يف عقد توريس مع فياريال 43 
مليون جنيه إسترليني، وميتد العقد حتى العام 2024، 

وهو الذي ترك انطباعا مميزا يف أوساط الكرة اإلسبانية مع 
ملقة يف الدرجة الثانية الوسم املاضي، قبل أن يتألق مع 

فياريال وينضم لصفوف املنتخب اإلسباني.

سواريس يتمنى البقاء في 
آرسنال

يأمل العب آرسنال، املعار من ساوثهامبتون، 
سيدريك سواريس، االنتقال إلى الفريق اللندني بشكل 

دائم، رغم أنه لم يلعب دقيقة واحدة مع الغانرز حتى 
اآلن.

وانتقل الظهير األمين البرتغالي إلى آرسنال على سبيل 
اإلعارة، خالل فترة االنتقاالت الشتوية املاضية، لكنه 

كان يعاني حينها من إصابة يف الركبة. ونقلت صحيفة 
ذا صن عن سواريس قوله »التواجد يف آرسنال كان جتربة 

إيجابية، الالعبون عاملوني بشكل جيد منذ وصولي 
مللعب اإلمارات«. وأضاف »ما زلت أتعرف على مايكل 
أرتيتا، هو مدرب متكامل وميتلك اجلودة املطلوبة«. وتابع 

»أحب آرسنال منذ سن مبكر للغاية، ألنني تابعت 
البرمييرليغ وأنا طفل، ودائًما ما كنت أشجع الغانرز يف وقت 
فازوا فيه بكل شيء«. ونوه »كنت أعرف دائًما أن آرسنال 
فريق كبير، لكن لم أملك فكرة حقيقية عن حجم النادي 

إال بعد رؤيته من الداخل«.
ويف حال ظل سواريس يف صفوف آرسنال، فإنه 

سيواجه منافسة من زميله هيكتور بيليرين يف موقع الظهير 
األمين، لكنه يتسلح بخبرته يف البرمييرليغ، إضافة إلى 

خبرته الدولية بعدما فاز مع البرتغال بلقب اليورو 2016.

إدارة البارصا ال ترغب في 
التعاقد مع بيانيتش

كشف تقرير صحفي إسباني، امس السبت، عن 
تطور جديد بشأن إمكانية انتقال البوسني ميراليم بيانيتش 
العب وسط يوفنتوس، إلى صفوف برشلونة خالل الصيف 

املقبل.
وكانت العديد من التقارير قد قالت إن بيانيتش قد 

يرتدي قميص برشلونة خالل صفقة تبادلية مع آرثر ميلو، 
أو يقوم يوفنتوس ببيعه مباشرة للنادي الكتالوني.

ووفًقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو«، فإن بعض املصادر 
داخل برشلونة أكدت عدم رغبة النادي يف ضم بيانيتش، 
مع اإلقرار بصحة وجود عرض من يوفنتوس بهذه الصيغة.
وأشارت إلى أن برشلونة ال يريد ضم العب يبلغ 30 

عاًما، وإذا حدثت الصفقة التبادلية قد تشمل العبني 
آخرين لديهم مستقبل أفضل.

يذكر أن بيانيتش خرج من حسابات املدرب مارويسيو 
ساري، لصالح رودريغو بينتانكور، قبل إيقاف الدوري 

اإليطالي بسبب أزمة فيروس كورونا املستجد.

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، 
أنه واثق من استكمال بطولة الليغا هذا 
الموسم، رغم الظروف الصعبة الحالية 

بسبب تفشي وباء كورونا.
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القسم الرياضي

الذي  الدولي،  االحتاد  وأوضح 
السويسرية  زوريخ  مدينة  من  يتخذ 
مقرا له، يف بيان أنه »سيفرج عن كل 
التمويل التشغيلي املستحق لالحتادات 
و2020   2019 العامني  عن  األعضاء 
من  أولى  كخطوة  املقبلة،  األيام  يف 
أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي 

تأثر بجائحة كورونا.
األعضاء  كل  أن  الفيفا  وأضاف 
نصف  سيتسلمون   211 وعددهم 
بجانب  املقبلة  األيام  يف  دوالر  مليون 
و2020   2019 من  مستحقات  أي 
الذي  كورونا  فيروس  آثار  ملقاومة 
اللعبة وتعاني  تسبب يف توقف نشاط 
غياب  مع  املوقف  مع  للتعامل  األندية 

اإليرادات.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا 
»تسبب الوباء يف حتديات غير مسبوقة 
واجب  ومن  القدم  كرة  مجتمع  لكل 

هذا  املتضررين.  كل  يدعم  أن  الفيفا 
مالية  مساعدات  تقدمي  من  ينطلق 
ويعاني  األعضاء  لالحتادات  فورية 

الكثير منها من أزمة مالية«.

ضمن  خطوة  أول  »هذه  وأضاف 
نطورها  النطاق  واسعة  إنقاذ  خطة 
كرة  مبجتمع  الطوارئ  حالة  ملواجهة 

القدم«.

بدعم من االتحاد الدولي لكرة القدم   

»الفاف« تستفيد من 150 مليون 
دوالر لمواجهة أزمة كورونا

شبيبة القبائل يحسم الجدل حول نبيل سعدو
كشف مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل، حقيقة ما تردد عبر منصات 
سعدو،  نبيل  الالعب  عقد  بفسخ  قيامه  حول  االجتماعي،  التواصل 
بسبب خالف مالي. وقال النادي القبائلي يف بيان عبر حسابه الرسمي 
والشائعات  اإلدعاءات  نشر  على  األبواق  بعض  »دأبت  »فيسبوك«  على 
إلثارة البلبلة، ألغراض شخصية، متناسية أن إدارة الشبيبة حريصة على 
البيان »سعدو ال يزال العًبا يف  التصدي لكل هذه احملاوالت«. وأضاف 
صفوف الشبيبة، وهو حاليا يف منتصف فترة إعادة التأهيل، حتت إشراف 
ومراقبة النادي والطاقم الطبي، بعد أن خضع لعملية جراحية ناجحة يف 
الركبة«. وتابع »نؤكد تضماننا التام مع نبيل سعود، وحرصنا على اتخاذ 
أفضل القرارات يف الوقت املناسب، فإدارة النادي حريصة على االحتفاظ 

بأبنائها من أجل خدمة مصالح الفريق«.

االتحاد األوروبي يبقي على تسمية 
يورو 2020

 أكد االحتاد األوروبي لكرة القدم أن كأس أوروبا املقبلة سُتبقي على 
اسمها »يورو 2020«، وذلك على الرغم من إرجائها حتى صيف 2021 

بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
وقال االحتاد القاري عقب اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية االتصال 
بالفيديو، أن احلفاظ على نفس االسم سيكون وسيلة لتذكر جائحة فيروس 
كورونا املستجد واألوقات الصعبة التي تواجهها القارة األوروبية هذا العام 
فإن  »كوفيد19-«،  فيروس  به  تسبب  ما  تذكر  من  واألهم  ذلك.  نتيجة 
االحتاد القاري قد أنتج كميات هائلة من السلع التي حتمل العالمة التجارية 

لنهائيات »يورو 2020« قبل أن يتخذ القرار بإرجائها.

االتحاد اإليطالي يعتزم تمديد الموسم 
حتى الثاني من أوت

أعلن االحتاد االيطالي لكرة القدم أنه يعتزم متديد املوسم حتى الثاني 
السماح  أجل  من  وذلك  جوان،   30 حتى  سابقا  كان  أن  بعد  أوت  من 
كورونا  فيروس  بسبب  املنافسات  توقف  بعد  الدوري  نهاية  إلى  للوصول 
املستجد. وجاء يف بيان االحتاد أنه يعتزم اتخاذ »قرار إرجاء نهاية موسم 
الدوري  أندية  جددت  أن  بعد  أوت«،  من  الثاني  حتى   2019-2020
االيطالي عزمها إنهاء املوسم املعّلق منذ التاسع من مارس إذا سمحت لها 
السلطات بذلك. وتأمل األندية معاودة التمارين بدءا من الرابع من ماي 
املقبل، املوعد احملدد الستمرار االغالق التام يف البالد املفروض منذ التاسع 

من مارس، حيث من املتوقع أن تبدأ احلكومة بتخفيف االجراءات.  

عجلة الـ»بوندسليغا« مستعدة 
للدوران في 9 ماي

الستئناف  مستعدة  أنها  القدم  لكرة  األملاني  الدوري  رابطة  أعلنت 
السلطات  سمحت  حال  يف  ماي  من  التاسع  يف  البوندسليغا  منافسات 

بذلك.
وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت بعد اجتماع مع اندية الدرجة 
االولى ان »الدوري بات مستعدا للعودة الشهر املقبل يف حال احلصول على 
تنال هذه اخلطوة،  ان  ويرجح  السياسية«.  السلطات  الضوء األخضر من 
ميركل مبسؤولي  اجنيال  االملانية  املستشارة  اجتماع  النهائية خالل  املوافقة 

مختلف املقاطعات، واملقرر يف 30 أفريل.
ويف حال عاود الدوري االملاني نشاطه يف التاريخ احملدد، فانه سيكون 
اول بطولة كبرى تقوم بذلك متاشيا مع ارادة االحتاد القاري النهاء الدوريات 
االوروبية  البطوالت  امام  الباب  االمر  هذا  يفتح  وقد  املوسم.  هذا  احمللية 
الكبرى االخرى يف ان حتذو حذو املانيا.  وتوقف الدوري االملاني يف 13 

مارس بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
البوندسليغا  من  األولى  الدرجة  تشكل  التي  الـ18  األندية  وعاودت 
قواعد  اعتماد  مع  مبجموعات صغيرة  لكن  األخيرة،  اآلونة  يف  تدريباتها 

التباعد االجتماعي وقيود صحية صارمة يف أرض امللعب.
وتبدو رابطة الدوري »دي أف أل« مصممة على انهاء موسم -2019
2020 يف 30 جوان لضمان حصول األندية على ايرادات من حقوق النقل 
التلفزيوني تقدر بـ300 مليون أورو، يف ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من 
أصل 36 يف الدرجتني االولى والثانية تواجه خطر االفالس. وتتبقى تسع 
مراحل يف الدوري االملاني الذي يتصدره بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن 

بوروسيا دورمتوند.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( اول أمس انه سيفرج عن 150 مليون دوالر لالتحادات األعضاء كخطوة أولى 
ضمن خطة انقاذ للمساعدة في مواجهة التأثير االقتصادي لوباء كورونا.

أعلن االحتاد الهولندي لكرة القدم 
 2019- موسم  إنهاء  عن  أمس،  اول 
2020، من مسابقة الدوري الهولندي 

بسبب فيروس كورونا.
النجم  موسم  يكون  القرار  وبهذا 
الدولي اجلزائري أسامة درفلو قد انتهى 
مبا أنه ينشط مع فريق »يف يف يف فينلو« 

الهولندي.
بعد  الهولندي  االحتاد  قرار  وجاء 
بإيقاف  روتة  مارك  الوزراء  رئيس  قرار 
األنشطة الكروية حتى سبتمبر املقبل 

، ليتقرر إنهاء املوسم بأكمله.
عدم  على  املفاجئ  القرار  ونص 
هذا  الهولندي  للدوري  بطل  حتديد 
متصدرًا  كان  أياكس  أّن  علمًا  املوسم 
املوسم  تأجيل  حلظة  حتى  للمسابقة 
التي اتخذت الشهر الفائت للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
بذلك  الهولندي  الدوري  وبات 
أول بطولة وطنية يف دولة منضوية حتت 
)ويفا(،  للعبة  األوروبي  االحتاد  راية 
بسبب  مبكر  بشكل  إنهاؤها  يتم 

»كوفيد19-«.
بيان: »لألسف،  االحتاد يف  وأفاد 
منع  )بشأن  اإلجراءات  إلى  ونظرًا 
اتخذتها  التي  العامة(  التجمعات 
إنهاء  املستحيل  من  بات  احلكومة، 
االحتاد  وتابع   .»2019-2020 موسم 
األولوية،  دائمًا  حتتل  العامة  »الصحة 
قدم  كرة  مبشكلة  يتعلق  ال  هنا  األمر 
مبا يسببه فيروس كورونا يف  فقط، بل 
الوقت  يف  أقر  وإن  ككل«،  املجتمع 
عينه بأن هذا القرار »سيترك خيبة أمل 
أي  يهبط  ولن  البعض«.  لدى  كبيرة 

مبوجب  األدنى  الدرجة  لدوري  فريق 
يصعد  لن  وكذلك  اجلديد  القرار 
األولى،  الدرجة  لدوري  فريق  أي 
إلى  وألكمار  أياكس  سيتأهل  كما 
التصفيات التأهيلية من مسابقة دوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.
يف  أبدى  قد  القاري  االحتاد  وكان 
تنهي كل  ان  رغبته يف  املاضية  الفترة 
دون  من  موسمها  الوطنية  البطوالت 

إلغائه بشكل مبكر.
للجنته  اجتماع  بعد  االحتاد  ورأى 
التنفيذية اخلميس الفارط، أن التأهل 
دوري  من  املقبل  املوسم  نسخة  الى 
أساس  على  يكون  أن  يجب  األبطال 
يكن  لم  حال  يف  الرياضية،  اجلدارة 
 2019-2020 موسم  إنهاء  ممكنًا 

محليا.

نهاية موسم درفلو في البطولة الهولندية  

أكد مدرب نادي مولودية اجلزائر، 
احتمال  أن  أمس،  اول  نغيز،  نبيل 
 16 منذ  املتوقفة  البطولة  استئناف 
كورونا  جائحة  تفشي  بسبب  مارس 
أنه  معتبرا  معقدا،  أضحى  فيروس، 
 4 يدوم  بتحضير  القيام  الضروري  من 
التدريبات  إلى  العودة  تقرر  إن  أسابيع 

عقب 29 أفريل.
وصرح نغيز قائال »األمور تعقدت 
وأضحت أكثر صعوبة، لكننا نأمل يف 
أن يحدد املسؤولون تاريخا لالستئناف، 
أحسن  يف  بالتحضير  لنا  يسمح  ما 

الظروف وفق برنامج مسطر«.
والرياضة،  الشباب  وزارة  وقررت 

متديد تأجيل كل املنافسات الرياضية، 
املتمثلة يف البطوالت الوطنية ودورات 
إلى  التخصصات  جميع  يف  الكؤوس 
مت  بعدما  اجلاري،  أفريل   29 غاية 
تأجليها على مرتني يف وقت سابق، يف 
بالوقاية  املتعلق  احلكومة  مخطط  إطار 

ومحاربة وباء كورونا.
»نحن  قائال  نغيز  املدرب  وأضاف 
السلطات للسماح لالعبني  ننتظر قرار 
سوف  املنافسة،  أجواء  إلى  بالعودة 
وهو  للجميع  خاصا  برنامجا  نسطر 
املستجدة.  الوضعية  هذه  تتطلبه  ما 
 29 عقب  االستئناف  تقرر  حال  يف 
أربعة  لفترة  بحاجة  سنكون  أفريل، 

التحضيرات  من  األقل  على  أسابيع 
من أجل استرجاع الوتيرة«.

وبعدما استهل املدرب نغيز املوسم 
احلالي على رأس احتاد طنجة املغربي، 
للنادي  الفنية  بالعارضة  التحق 
خلفا  الفارط  فيفري  شهر  العاصمي 

للفرنسي برنارد كازوني.
وقبل توقف البطولة الوطنية، كان 
جدول  صدارة  يحتل  بلوزداد  شباب 
برصيد  األولى  احملترفة  الرابطة  ترتيب 
سطيف  وفاق  على  متقدما  نقطة   40
ومولودية اجلزائر، اللذان ميتلكان نفس 
الرصيد، مع مباراة منقوصة لكل من 

الشباب والعميد.

اشار إلى أن استئناف المنافسة أضحى معقد، نبيل نغيز:  
»سنكون بحاجة لفترة أربعة أسابيع من التحضيرات«
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الكاتبة زينب بن طالب لـ »أخبار الوطن«:

 النَّقُد والُنقاد ُينميَّاِن األديَب وُيطوراِنه ! 
قالت الكاتبة الشابة زينت بن طالب لـ »أخبار الوطن« إن كتابها »خربشات أنثى« هو عبارة 
عن خواطر تتحدث فيه عن واقع الحياة التي نعيشها، مؤكدة أن الّنقد والّنقاد بصفة عامة ُينمَيان 

األديب ويطورانه، إذ البد أن يتحلى كالهما بالموضوعية والشفافية.

حاورها: خلضر بن يوسف

مواليد  من  شابة  طالب  بن  زينب  الكاتبة 
املهني  التكوين  معهد  يف  تدرس   ،1999
يف  سام  تقني  تخصص  التسيير  يف  املتخصص 
يف  الكتاب  يختلف  تقول  البشرية،  املوارد  إدارة 
صياغة نصوصه حسب ما يرضي قناعته الفكرية 
إلهامها  أن مصادر  اإلبداعي، علما  ويلّبي حسه 
يكمل يف قراءة الكتب، فالكتابة بالنسبة لها متثل 
يف تنمية املهارات وتطوير اإللهام وزيادة الثقة يف 

النفس.

كيف كانت بدايتك مع الكتابة، وحتديدا 
اخلواطر؟

كانت بدايتي مع الكتابة وخصوًصا اخلواطر 
بينما  العاشرة من عمري،  عندما كنت يف سن 
كنت اقرأ كتاًبا بدأت يف الكتابة ولم اجنح لكن 
مطالعة  نتيجة  كتاباتي  تطورت  الوقت  مرور  مع 
املوهبة  خلفية  على  يقف  مبدع  وأي  الكتب، 
أوال، ومن ثمة احلوافز ونطاق تأثره بغيره، حيث 
خلفية  على  يقف  كان  الذي  بإبداعي  استعنت 

موهبتي انطالقا من إلهامي.

حدثينا أكثر عن إصدارك األّول »خواطر 
أنثى«، كيف جاءتك الفكرة ومن أين 

استوحيت العنوان؟

خواطر  عن  عبارة  هو  أنثى«  »خاطر  كتابي 

نعيشها، جاءتني  التي  احلياة  واقع  تتحدث عن 
الفكرة من وحي خيالي واستوحيت العنوان من 
صفحة على الفيس بوك ومدلوالته هي خربشات 

متنوعة.

ملاذا نهجِت نهج الكتابة يف هذا اجلنس 
األدبي رغم أن الشباب املبدع من أمثالك 

يّتجه نحو الرواية؟

األدبي  اجلنس  هذا  يف  الكتابة  نهج  نهجت 
ألنني أميل أكثر لكتابة اخلواطر والسبب يف ذلك 
فأجد  الشباب،  لدى  الفكر  أمني  أن  أريد  ألني 
اخلاطرة حتمل معاني ومدلوالت أكثر رغم قصرها 
أجد  هكذا  خاللها،  من  عديدة  رسائل  وأوجه 

اخلاطرة.

أين جتد بن طالب ضالتها للتعبير عّما 
رد أم يف الشعر؟ يختلج ذاتها، يف السَّ

ألن  الشعر  من  أكثر  السرد  يف  ضالتي  أجد 
السرد بالنسبة إلي ينجذب له الشباب أكثر من 
الشعر، لكن هذا ال ينقص أبدا من قيمته لكونه 
متابعيه  وله  العرب  ديوان  فهو  واحد  رقم  يبقى 
ومحبيه وكتابه، وقريبا سيتجه قلمي نحو الكتابة 

يف جنس الرواية التي تعد فن قائم بذاته.

ما رأيك يف الّنقد األدبي يف اجلزائر؟

ينمان  شيئني  عامة  بصفة  والنقاد  النقد 

نقف  أن  البد  لكن  لألفضل،  ويطورانه  األديب 
أن  البد  التي  والشفافية  املوضوعية  حدود  عند 
التي  العالية  الرياضية  وروح  النقد،  بها  يتحلى 
أن  ويحاول  أعماله  نقد  يف  الكاتب  بها  يستلزم 
واحد  آن  يف  لكن  إليه،  املوجه  النقد  من  يتعلم 

ضروري أن يكون النقد بناء.

أال ترين أن الكّتاب الشباب سقطوا اليوم يف 
فخ الّتسابق على اجلوائز وتقدمي الكم دون 

النوع، ما أثر سلبا على كل األجناس األدبية 
يف غياب اإلبداع؟

غيره  كتابات  ينسب  من  فمنهم  كثيًرا  نعم 
زمن  يف  يحصل  أن  ميكن  ما  أخطر  وهذا  إليه 
أصبح التسارع يف الكتابة من أجل اجلوائز، فعاد 
كشباب  فنتمنى  بالنوع،  وليس  بالكم  االهتمام 

أن يكون اإلبداع عنواننا التميز واالحترافية.

ما هي مشاريعك وطموحاتك؟

مشاريعي أن اكتب املزيد من الكتب كالرواية 
وأطمح يف أن أصبح متحدثة حتفيزية تزرع األمل 
واإلرادة يف نفس كل شخص سلبت منه حلظة 

الفرح.

كلمة أخيرة للقراء وجلريدة »أخبار 
الوطن«؟

برفقتي  كانوا  من  جميع  أشكر  البداية  يف 
أوصيكم  ثانيا  األدبية،  مسيرتي  يف  ومساندتي 
أيها القراء بالكتابة فهي كنز ثمني وتعزز ثقتكم 
فشلتم  وان  حتى  ومثابرة  قوة  تزيدكم  بأنفسكم 
حاولوا حتى تنجحوا، ثالًثا وأخيًرا اشكر الصحفي 
بن يوسف خلضر على هذه املقابلة الطيبة وأمتنى 

أن نلتقي مرة أخرى يف إصداري الثاني قريبا.
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تحت رعاية دار »حروف منثورة« للنشر والتوزيع 

فتح باب المشاركة في جائزة »منف« 
لآلداب العربية 2020

العربية  لآلداب  منف  جائزة  فتح 
أبوابها الستقبال األعمال يف األول من 
القادم  أوت  آخر  حتى  القادم  جويلية 
تلقي  أبواب  غلق  فيها  سيتم  والتي 
حسب  اجلائزة،  يف  املشاركة  األعمال 

موقعها الرسمي.
ديسمبر  شهر  يف  النتيجة  وتعلن 
للنشر  منثورة  حروف  دار  وستتعاقد 
الكّتاب  مع  للجائزة  الراعية  والتوزيع 
الفائزين لنشر أعمالهم ورقيًا على نفقتها 

اخلاصة.
وفق  للجائزة،  الترشح  أبواب  يفتح 
الباب األول: الرواية ال يقل العمل عن 

15 ألف كلمة وال يزيد عن 25 ألف كلمة، أما الباب الثاني: املجموعة القصصية )يستثنى منها 
املجموعات القصصية التي تضم القصة القصيرة جدًا( ال يقل العمل عن 15 ألف كلمة وال يزيد عن 

25 ألف كلمة.
ويتحور الباب الثالث حول: النص املسرحي والذي يتكون من ثالثة فصول وينطوي كل فصل 

على ثالثة مشاهد، ال يقل العمل عن 15 ألف كلمة وال يزيد عن 25 ألف كلمة.
ويتعلق الباب الرابع بديوان شعر فصحى عمودي- تفعيلة  حر- مرسل أال يقل العمل عن 10 
)باللهجة  العامية  ديوان شعر  اخلامس حول  الباب  كلمة،ليكون  ألف   15 عن  يزيد  وال  كلمة  ألف 

املصرية فقط( أال يقل العمل عن 10 ألف كلمة وال يزيد عن 15 ألف كلمة.
أما الباب السادس: خواطر نثرية باللغة العربية الفصحى فقط، أال يقل العمل عن 15 ألف كلمة 

وال يزيد عن 25 ألف كلمة.
ق.ث

بمناسبة شهر الّتراث 

م مسابقة »المرشد الصغير«  قسنطينة تنظِّ
والصورة الفوتوغرافية 

للفنون  الوطني  العمومي  املتحف  نظم 
أحمد  احلاج  قصر  التقليدية  الثقافية  والتعابير 
الذي   2020 لسنة  التراث  احتفاال بشهر  باي 
الرقمنة«  ظل  يف  الثقايف  »لتراث  شعار  حمل 
ماي   18 إلى  أفريل   18 من  املمتدة  الفترة  من 

.2020
متنوعة  افتراضية  نشاطات  يشمل 
الرسمية لقصر  ومسابقات وذلك عبر الصفحة 
احمد باي وموقع اليوتيوب ملرافقة أطفالنا خالل 

العطلة ويف هذه الظروف االستثنائية.
وتتمثل املسابقة يف مشاركة األطفال بفيديو 
يعرف بأحد معالم التاريخ والتراث املنتشرة عبر 
تراب اجلزائر يف خمس دقائق مع عرض صور 
ماي   16 قبل  األعمال  وترسل  املعلم  لهذا 

القادم.
حداد  مالك  الثقافة  دار  نظمت  كما 
دائما،  التراث  شهر  ومبناسبة  بقسنطينة، 
شعار  حتت  الفوتوغرافية  الصورة  يف  مسابقة 
»عدسة التراث حتكيني«، تخص التراث املادي 

والغير املادي لقسنطينة.
وستكون الصورة الفائزة كملصقة اشهارية ألحد النشاطات دار الثقافة حسب موضوعها وسيشرف 
على انتقائها أساتذة ومصورون محترفون، وذلك مبساهمة املؤسسة العمومية للتلفزيون اجلزائري واإلذاعة 

اجلزائرية من قسنطينة.
خديجة بن دالي
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إعـــالن  عـــن منــــح  مؤقــــت لــــصفقة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 1436 احلجة  02ذو  يف   املؤرخ    24/15 رقم  الرئاسي  املرسوم  من   65 املادة  ألحكام  طبقا 
املوافق لـــ 2015/09/16 و املتضمن تنظيم الصفقات العمومية تفويضات املرفق  العام .

                يعلم السيد رئيس املجلس الشعبي  البلدي  املشاركني يف طلب العروض املفتوح مع 
اشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/02 

                   اخلاصة مبشروع : متوين املطاعم املدرسية باملواد الغذائية 2020
                                       احلصة   02 -املواد الغذائية العامة و اخلبز

أنه بعد تقييم العروض التقنية و املالية من طرف جلنة الفتح و تقييم العروض مت منح 
الصفقة  مؤقتا لصالح املتعهدين اآلتيني:

بإمكان املتعهدين املعارضني لهذا االختيار تقدمي طعن للجنة البلدية للصفقات و ذلك 
82 من املرسوم  املادة  10أيام ابتداء من صدور هذا اإلعالن طبقا ألحكام  يف أجل أقصاه 
الرئاسي رقم 15   - 247  الصادرة بتاريخ 02ذو احلجة 1436 املوافق لـــ  16سبتمبر 2015  و 

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية تفويضات املرفق  العام .

والية املدية 
دائرة تابالط 
بلدية تابالط

التعريف اجلبائي : 098426525029417

رقم احلصة 

احلصة 02 -املواد الغذائية 
العامة واخلبز 

املالحظة

مؤهل تقنيا و أقل 
عرض مالي 

إسم املتعهد 

حجام وليد

العالمة 
التقنية

20نقطة

مبلغ العرض املقترح و بعد 
التصحيح )بكل الرسوم(

الدنيا

7514500,009457350,00

القصوى
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صفاء كوثر بوعريسة

بدأت  جديد  سياق  يف  العام  هذا  رمضان  دخول  ومع 
الشهر  بداية  إعالن  حلظات  أولى  مع  الظهور  يف  مالمحه 
الفضيل ، احلركة محدودة واملساجد مغلقة ، السكان إذْن أمام 
إجبارية الصالة يف البيوت مضطرين بذلك املكوث يف املنازل 
منذ الساعة السابعة مساء لغاية السابعة صباحا ، وذلك يف 
ظل الظرف االستثنائي الذي يعيشه العالم والوطن والوالية مع 

تفشي فيروس كورونا املستجد .

 انقسام المواطنين بين مؤيد ومعارض ..
 صعوبة تقبل فكرة حلول الشهر املعظم دون أجواء صالة 
التراويح وصالة اجلماعة بصفة عامة ، أدخل مواطني والية 
رافضني  مواطنني   ، واضح  وانقسام  دوامة  يف  بوعريريج  برج 
املطالبات  مع  لذلك  مؤيدين  وآخرين  املساجد  إغالق  لفكرة 
تفشي  لوقف  االجتماعي  التباعد  قوانني  باحترام  احلثيثة 

فيروس كوفيد 19 .
التقينا بهم ، عبر عن  الذين  '' أحد األشخاص  '' سليم 
الشهر  هذا  يف  املساجد  غلق  السلطات  قرار  من  امتعاضه 
يخِدمهم كمسلمني  قرار ال  أن مثل هكذا  الفضيل ، مؤكدا 
يعتبرون أن روحانية رمضان هي يف صالة اجلماعة واالعتكاف 
'' إنه من الّصادم جدا أن نقع أمام ظرف مبثل  يف املساجد : 
فيروس  هو  كورونا  فيروس  أن  جيدا  نعي   ، احلساسية  هذه 
قاتل يستوجب احلذر ، لكننا ايضا كمسلمني نستقبل شهر 
رمضان مرة واحدة كل سنة ، كيف لنا ونحن املعتادون على 
صالة املساجد منذ عشرات السنني أن نتوّقف هذا العام عن 
ارتيادها بحجة اخلوف من فيروس يتحكم فيه اهلل وليس البشر 
املساجد  تٌغلق  أن  املنِصف  غير  من  إنه   ، اهلل  بيد  أعمارنا   ،
يف وجوهنا بينما تفتح احملالت التجارية بكل أريحية وبساطة 
'' تساؤالت وجهه  '' سليم  '' وهنا طرح  وبشكل كبير وواسع 

للسلطات اآلمرة بغلق املساجد : '' هل رمضان هو شهر األكل 
حتى تبقى احملالت التجارية مفتوحة ؟ أم هو شهر للروحانيات 
؟  املصلني  وجوه  العبادة يف  دور  فتح  فيه  يتم  أن  املفروض  من 
شهر  خالل  االقل  على  املساجد  فتح  إعادة  بضرورة  مطالبا   ''

رمضان فقط وإعادة غلقها فيما بعد .
'' احلاج الطيب '' كان له رأيا آخر ، رأيا منافيا ملا صّرح به 
سليم ، فُرغم أنه من أبناء مسجد أبي بكر الصديق بحي 12 
هكتار ببرج بوعريريج ومن أهم مرتاديه منذ عقود طويلة ، إال 
أنه اعتبر أن قرار غلق املساجد ـ حاليا ـ هو قرار صائب يخدم 
املصلحة العمومية ويحقن األرواح : '' نقف اليوم أمام أمر واقع 
املوازين  قلب  الذي  املفاجئ  الفيروس  هذا  ظل  منه يف  مفر  ال 
واملعادلة يف كل الدنيا ، وليس يف بالد املسلمني فقط ، تلزمنا 
الضرورة وحتّتم علينا أن نصّلي يف البيوت ال يف املساجد حفاظا 
على أرواح العشرات ، بل املئات واآلالف إن لم نقل املاليني ، 
وكما نعرف أن صالة التراويح هي سنة من سنن الصحابي عمر 
البشر خاصة  بن اخلطاب وليست فرضا ، فلم ال نحِقن دماء 
وأنه بإمكاننا تعويض صالة املساجد بالبيوت بطريقة شرعية ، 
ديننا دين يسر وليس عسر ، ليس دين قتل وإزهاق لألرواح '' 
كما أكد أن البديل الشرعي لصالة التراويح باملساجد موجودة 
فال داعي للتهويل إذا كان األجر موجودا والدين دين يسٍر وأكمل 
قائال : '' ثّم إن على املواطنني أن ال يغفلوا عن حقيقة أن من 
ومن  الشريف  النبوي  املسجد  واحد يف  إمام  على  الناس  جمع 

ثّم احلرم املكي هو سيدنا عمر بن اخلطاب واستمر احلال 
على حاله منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا ، إال أن الظرف 
استثنائي هذا العام وألول مرة ، ما يتطلب منا العودة الى 
إلى  العمومية  الصحة  على  حفاظا  مؤقتا  الفرادى  صالة 

غاية الفرج وانتهاء الغمة على العاملني أجمع '' .
برج  بوالية  لألئمة  املستقل  الوطني  املجلس  رئيس 
بوعريريج الشيخ فريد عمارة يف رسالة للمواطنني : حافظوا 

على روحانية الشهر الفضيل أيا كان الظرف.
الشارع  قّسم  الذي  املوضوع  هذا  على  أكثر  للوقوف 
وأدخل الكثير من االشاعات واملشاعر املختلطة من غضب 
وحزن وتأييد ومعارضة يف صفوف املواطنني ببرج بوعريريج 
، كان لنا لقاء مع رئيس املجلس الوطني املستقل لألئمة 

بوالية برج بوعريريج الشيخ ''فريد عمارة'' .
فيها رمضان  التي حل  املسبوقة  الظروف غير  '' رغم   
املسلمني سيتم  أن  يعِني  فإن هذا األمر ال  السنة ،  هذه 
اعفاؤهم من ممارسة فريضة الصيام ، بل إن عادات الصيام 
أو رمضان بصفة عامة تبقى نفسها منذ عقود من الزمن 
وستبقى السنوات القادمة '' كما أكد أنه و '' بالرغم من 
من  بوعريريج  برج  والية  سكان  على  املفروض  احلجر 
خالل اإلجبار بالبقاء يف البيوت وعدم اخلروج إال للضرورة 
يكون  ما  على  أساسا  يعتمد  األمر  أن  إال    ، القصوى 
أينما  واملجتمعات  األفراد  قلوب  داخل  جوهرّيا  مخزونا 

رمضان  االستثناءات يف شهر  أن  مؤكدا   '' حّلوا  واينما  كانوا 
تبرر اإلعفاء الفردي على غرار املرضى وكبار السن .

أما بالنسبة لصالة التراويح ، أكد الشيخ '' فريد عمارة '' 
أن هذه الصالة بالذات '' ال ميكن أن تتم يف اإلطار اجلماعي 
املساجد  املصلني على شكل جماعات يف  أي بني  املعتاد ، 
كما هو احلال كل سنة منذ حقبات زمنية متعددة ، خاصة 
أنها صالة  يبني  ما   '' واجبة  ليست  الصلوات  هذه  مثل  وأن 

ُيثاب فاعلها وال ُيعاقب تاركها .
إهمال  عدم  الى  املواطنني   '' عمارة  فريد  الشيخ   '' ودعا 
الصلوات بحجة إغالق املساجد الى إشعار آخر ، كما وجه 
رسالة إلى العائالت من أجل االلتزام بالصالة داخل البيوت 
على غرار الصالة اليومية وكذلك التراويح ، مما سيسمح لهم 

باالستفادة الكاملة من مزايا صالة اجلماعة .

 صالة التراويح ، أمل بانتهاء األزمة والعودة لبيوت 
اهلل ..

من  العديد  رفعه  شعار   ، نبقيه  أن  يجُب  األمَل  وألن   
شهر  استقبلوا  وغصة  بحسرة   ، بوعريريج  برج  والية  سكان 
فيها  يعلوا  التي  املساجد  أصوات  أجواء  عن  بعيدا  رمضان 
بحالوة  املواطن  ُيشعر  ما  الساعة  مدار  على  الكرمي  القرآن 
داخل  وحتى  واألزقة  الشوارع  يف   ، خطوة  كل  يف  رمضان 
ويتوقف  األزمة  تنتِهي  أن  املواطنني  يأمل   ، والغَرف  البيوت 
فيروس كورونا عن االنتشار ويعود للمساجد مصّليها ومرتاديها 
، وتعود احلركة أمام صفوف املصّلني املتسابقني بلهفة لصالة 
سهرات  الستكمال  اخلروج  ثّم  ومن   ، التراويح  أو  اجلماعة 
رمضان املعتادة ، أمل يتشبث به املواطنني خاصة ممن تعلقت 

قلوبهم بصالة التراويح .

اشــهــــار

برج بوعريريج : صالة الّتراويح ، حزن وصعوبة في التّكيف

األئمة يطالبون بضرورة حضور  
روحانية الشهر رغم الظروف

 Akhbar El waten 26/04/2020

باستثنائية وتحّفظ ، استقبل سكان والية برج بوعريريج شهر رمضان الكريم هذه السنة استقباال بين منقسمين لمتذّمر من الحجر ، وآخر راٍض 
بما هو كاِئن . مع أول صالة تراويح بالوالية ، ال تصدح المآذن بكالم اهلل ، ما خلق سكينة غريبة في الشوارع في ظل الحجر الجزئي  وحزن 

في قلوب أغلب سكان الوالية ، كيف ال ، وال تراويح هذه السنة بدور العبادة .
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

       يف هذا املناخ الدراماتيكي الذي 
احلياة  تقارب  حيث   ، اليوم  العالم  يطبع 
درجة الصفر و يكبر حجم األخطار احملدقة 
بحياة االنسان ، مما يكشف عن ضعفنا و 
هشاشتنا و تناهينا السريع و البسيط بسبب 
هذا  أمام  نعم   ، املستجد  كورونا  فيروس 
 ، اإلنسانية  عليه  حتسد  ال  الذي  الوضع 
تتعدد التفسيرات و تختلف ملا يحدث من 
طرف احملللني و اخلبراء  للوضع الراهن ، و 
تقفز إلى الواجهة عدة قراءات و مقاربات 
،  فهناك من يرى أن اجلائحة هي قضية 
سياسية اقتصادية بالدرجة األولى بسبب 
الغربي  أو   الصيني  األمريكي  الصراع 
التهم  التفسير  ذلك  يعزز  و   ، الصيني 
لم  حيث  واشنطن  و  بكني  بني  املتبادلة 
ترامب  دونالد   « األمريكي  الرئيس  يتردد 
» يف كل سانحة يف وصف فيروس »كوفيد 
19 » بأنه فيروس صيني  تسرب من مخبر 
 « »ووهان  مدينة   يف  املوجود  الفيروسات 
العواصم  من  الكثير  أن  ،كما  الصينية 
يحدث  ما  مسؤولية  الصني  حتمل  الغربية 
اليوم من كوارث كونها تسترت على الوضع 
األسابيع  يف  الفيروس  عن  تكشف  لم  و 
الفرصة  تعط   لم  و   ، النتشاره  األولى 
اإلجراءات  التخاذ  للعالم  و  للغربيني 
الالزمة يف الوقت املناسب ، و يف املقابل 
ترفض الصني كل تلك االتهامات جملة و 
تفصيال و تشير بأصبع االتهام إلى أمريكا 
التهمة  حسب  فريقها    سرب  التي   ،
مبناسبة  الفيروس   - املتداولة  الصينية 
األلعاب العسكرية العاملية التي جرت يف 
مدينة » ووهان  » يف أكتوبر 2019  . كما 
ووهان«   « يف  الفيروسات  مخبر  مدير  رد 
الصيني  املخبري   التخليق  فرضية  على 
يكون  أن  املستحيل  من   بأن   ، للفيروس 
الفيروس خرج من املختبر . و تندرج هذه 
التأويالت يف ما يسمى » بنظريات املؤامرة 
» و هي جملة التفسيرات السياسية التي 
من  متهمة  فالصني   ، الدول  إليها  تلجأ 
طرف الغرب بأنها تتآمر عليه سواء بالقول 

أن الفيروس هو صناعة صينية أو أنه انتشر 
ميكن  ال  ذلك  كل  و   ، اخلطأ  طريق  عن 
تفسيره مبعزل عن التسابق نحو التحكم يف 
تعوض  التي  البيولوجية  األسلحة  برامج  
غيرها من األسلحة يف حروب املستقبل .

عدم  و  االتهامات  هذه  تبادل  و 
حتميل  و  حدث  ما  على  أمريكا  سكوت 
االقتصادية  و  السياسية  املسؤولية  الصني 
الصني  جماح  كبح  غرضه  األخالقية  و 
كبير  كمنافس  صعودها  و  االقتصادية 
االقتصاد  يف  تتحكم  التي  ألمريكا 
العوملة  بسبب  حتولت  حيث   ، العاملي 
كله  العالم  اليوم  و   ، للعالم  مصنع  إلى 
التنفس  توفير أجهزة  يستجدي الصني يف 
مساعدتها  و   ، الكمامات  و  االصطناعي 
للدول من أجل وقف انتشار فيروس كورونا 
، كما أن اجلميع يشيد بتجربتها الناجحة 
مساعدة  يطلب  و   ، للفيروس  تصديها  يف 

الصينيني يف وقف هذا الفيروس القاتل .
    إلى جانب التفسير السياسي جلائحة 
و  العلمي  التفسير  أيضا  هناك   ، كورونا 
الذي  التفسير  هو  و   ، احملض  البيولوجي 
يبحث يف فيروس كورونا من عدة جوانب 
منها ما يتعلق بطبيعة هذا الفيروس و هل 
هو فيروس مخبري مصنع أم فيروس طبيعي 
سابقا  املعروفة  بالفيروسات  صلته  ما  و  ؟ 
مثل سارس ؟ و ما هي خصائصه ؟ و هل 
صحيح أنه فيروس مخادع و متنكر و لذلك 
ال تكتشفه دفاعات اجلسم و ال يستشعره  
جهاز املناعة عند االنسان ؟ و ما هو منشأه 
؟ و ملاذا تعجز اللقاحات املتوفرة عن شل 
قدراته على إحلاق الضرر باإلنسان ؟ و متى 
لوقف  لقاح  إلى  يتوصلوا  أن  للعلماء  ميكن 
املتوفرة و  اللقاحات  هذه اجلائحة ؟ و هل 
املستعملة سابقا بإمكانها أن تستعمل يف 
اللقاحات  العالج ؟ و ما هي تكلفة تلك 
؟ و ما هي مخاطرها اجلانبية ؟ . و تتوالى 
عن  العلماء  و  لألطباء  احمليرة  األسئلة 
بعض  يف  بسرعة  الفيروس  هذا  انتشار 
 ، أخرى  دول  يف  انتشاره  عدم  و  الدول 

مثال  احلرارة  بدرجة  ذلك  عالقة  ما  و 
الثقافية  و  االجتماعية  احلياة  بطبيعة  و 
للناس ؟ و هل صحيح أن الفيروس ينتشر 
أكثر يف املجتمعات التي تعرف فيها ظاهرة 
احلال  هو  كما  كبيرا  ارتفاعا  الشيخوخة 
البحث  يستغرق  كم  و  ؟   مثال  أوروبا  يف 
اللقاحات  الكتشاف  وقت  من  العلمي 
هذه  ؟  اجلائحة  هذه  على  للقضاء  الفعالة 
األسئلة و غيرها غرضها بناء معرفة علمية 
بالفيروس للحد من خطره أوال و على أمل 
التوصل الكتشاف لقاح فعال له يف أقرب 

وقت ممكن.
شغلت  التي  التفسيرات  بني  من  و 
الناس منذ األيام األولى النتشار الفيروس 
التفسير الديني ، و يجد التفسير الديني يف 
املخيال الشعبي ما يساعده على االنتشار 
منطلق  و   ، الناس  وعي  على  الهيمنة  و 
هذا التفسير مفاده أن كل كارثة أو جائحة 
هي تعبير عن سخط الهي ، و أن اهلل ال 
الفيروسات  أنواع  كل  تسليط  يف  يتردد 
واألمراض و الزالزل و الفيضانات و غيرها 
من الشرور على البشر الفاسد الذي يطغى 
يف األرض ، و يستفز اهلل و يثير غضبه ، 
ما تخلفه من عشرات  و  و جائحة كورونا 
اآلالف من الضحايا  هي صورة من صور 
الغضب اإللهي ، مبعنى أخر أن  »كوفيد 
19« هو جند من جنود اهلل يستعمله ملعاقبة 
البشرية الفاسدة التي جتاوزت  كل احلدود 

يف القتل و الظلم و الفجور .
التدين  يكتسب  األوبئة  زمن  يف    
عقول  و  وعي  على  كبيرة  سلطة  الشعبي 
الذي  الديني  املتخيل  ينتعش  و   ، الناس 
املقدس  الرعب  و  املقدس  اجلهل  يف  يجد 
مقاربته  و  تفسيراته  لترويج  متكأ  أيضا 
انتشار  فسر  البداية  ففي   . لألشياء 
الفيروس يف الصني بسبب اإلحلاد املنتشر 
يف الصني الشيوعية ، وكما كانت اجلائحة 
هو   كما  التراثية  للمدونة  للعودة  مناسبة 
العسقالني  حجر  ابن   « كتاب  مع  احلال 
» بذل املاعون يف فضل الطاعون » و القول 

علمي  إعجاز  هو  الصحي  احلجر  أن  أيضا 
السالم  و  الصالة  عليه  الرسول  إليه  سبق 
أن  أيضا  القول  إلى  ذهب  من  هناك  و   ،
 ، املنتظر  املهدي  لظهور  مقدمة  هو  الوباء 
كما كانت كورونا مناسبة النتشار الفتاوى 
تعليق  املضادة خاصة عندما مت  الفتاوى  و 
صالة اجلمعة و اجلماعة و تال ذلك غلق 
املساجد و ارتفعت أصوات تدعو إلى عدم 
الصوم هذه السنة ، و تعطيل شعيرة احلج 
و العمرة و بدت  الكعبة و احملراب النبوي 
فارغة من املتعبدين يف صورة حزينة جدا 
و   . اإلسالم  ظهور  منذ  ما حصلت  نادرا 
هذا ال يتعلق باإلسالم و املسلمني فقط و 
إمنا بباقي الديانات األخرى ، ففي العالم 
أغلقت  و  الصلوات  أيضا علقت  املسيحي 
هذه  املسيحيون  يحتفل  لم  و   ، الكنائس 
السنة بعيد الفصح أو عيد القيامة ، و هو 
 ، املسيحية  الديانة  يف  األعياد  أهم  من 
ففيه يتذكر املسيحيون قيامة املسيح و بعثه 
بعد صلبه ، و نفس األمر بالنسبة لليهود 

أيضا .
  و هكذا يف حلظة ما تيقن اجلميع أن 
احلكومة  رئيس  قال  كما  األرض  حلول 
حلول  إال  تبق  لم  و  عجزت  االيطالية 
العلماء  و  احلكومات  جتد  لم  و   ، السماء 
لوقف  طريقة   البحث  مخابر  و  األطباء  و 
على  الشرس  التاجي  الفيروس  هجمة 

احلياة البشرية .
 ، واحدة  اجلائحة  فإن  احملصلة  و يف    
متعددة  التخمينات  و  التأويالت  لكن  و 
من  أكثر  مرور  من  بالرغم  و   ، مختلفة  و 
الفيروس  انتشار  بداية  على  شهور  أربعة 
البشرية  تهتد  لم  كوارث  من  يخلفه  ما  و 
التحكم  من  متكنها  التي  السبل  إلى  بعد 
الهلع  و  اإلرباك  حالة  من  اخلروج  و  فيه 
الذي تعيشه ، و يبدو أن العودة إلى احلياة 

العادية ليست غدا .
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فاء يف الـ 24 ساعة األخيرة  متاثُل 71 حالًة للشِّ
تسجيُل 129 إصابًة مؤّكدًة بكورونا و4 وفياٍت 
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس السبت، 
عن تسجيل 71 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا 

يف اجلزائر.
تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
فيروس كورونا، جمال فورار، أّن إجمالي عدد املرضى املتماثلني 
املتحدث عن  1479 حالة شفاء. كما كشف  ليبلغ  ارتفع  للشفاء 
عدد  إجمالي  ليرتفع  جديدة،  مؤكدة  إصابًة   129 تسجيل 
ذاته،  املتحّدث  وحسب   .3256 إلى  بالوباء  املصابة  احلاالت 
ليرتفع  بالفيروس،  املصابني  املرضى  بني  وفيات   4 تسجيل  مت 

إجمالي حاالت الوفيات إلى 419.
واحملتمل  املصاب  بينهم  مريًضا،   5644 ويخضع  خضع  فيما 

إصابته، لبروتوكول العالج الكلوروكني.
خالد دحماني

بدايًة من ُمنتصف الّشهر املقبل 

اسِتئناُف العمِل فى َمقّر األَمم الُمّتحدة بفيينا تدريجيا 
 أعلنت املديرة العامة ملكتب األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية واملخدرات غادة والي، أمس السبت، عن 

استئناف العمل يف مقر األمم املتحدة بفيينا تدريجيا، اعتبارا من 15 ماي املقبل، مشيرة إلى أن القرار 
مت بالتشاور مع احلكومة النمساوية وبقية املنظمات الدولية العاملة يف فيينا.وأوضحت املتحدثة، 
أمس يف بيان رسمي، أن نحو 5 آالف موظف يف مقر األمم املتحدة يف فيينا يعملون عن ُبعد منذ ما 
يقرب من ستة أسابيع حتى اآلن، منوهة مبساهمة موظفيها يف اجلهود املبذولة يف خفض معدالت 

اإلصابة بفيروس كورونا. وثمنت دعم األمم املتحدة للحكومات واألشخاص حملاربة هذا الوباء.
وأكدت املسؤول األممية أن فريق إدارة األزمات يف األمم املتحدة »يراقب عن كثب تطورات وضع الوباء«، 

ملفتة إلى أن عودة العمل يف مقر األمم املتحدة ستكون »تدريجية ومرنة وحذرة«.
ق.د

تسجيُل 3 إصابات بكورونا بنَي النزالء

حي ببومرداس 378 شخًصا ُيغادرون الحجَر الصِّ
السبت،  أمس  غادر، 
الرعايا  من  شخصا   378
من  القادمني  اجلزائريني 
اإلمارات العربية املتحدة 
اجلزائري  املعهد  إقامة 
ببومرداس،  للبترول 
للحجر  خضعوا  حيث 

الصحي 14 يوما.
السلطات  وقامت 
عدة  بتجهيز  الوالئية 
التحاق  حافالت من أجل 

شرعت  اجلزائريني،  الرعايا  مغادرة  وفور  هذا،  الوالية.  خارج  القاطنني  خاصة  بعائالتهم  املواطنني 
السلطات املعنية يف تعقيم إقامة املعهد، السيما وأن الطاقم الطبي الذي أشرف على فحص املغتربني 
الصحة  مديرية  اضطر  مما  كورونا،  بفيروس  نزالء   3 إصابة  سجل  قد  اإلمارات  دولة  من  العائدين 

بالوالية إلى حتويل املصابني إلى مستشفى العقيد »أوعمران« ببرج منايل لتلقي العالج.
سميرة مزاري

بلسان عبد العزيز تويقر 

العامة  املديرية  كشفت 
واإلصالح  للوظيفةالعمومي 
عن  أمس،  يوم  اإلداري، 
يف  للعمل  اجلديدة  املواقيت 
املؤسسات واإلدارات العمومية 
املبارك،  رمضان  شهر  خالل 
وذلك تزامنا واحلجر الصحي 
الواليات  مستوى  على  املطبق 
وباء  تفشي  محاربة  اطار  يف 

فيروس كرونا )كوفيد - 19(.
يوم  املديرية،  بيان  وأوضح 
لكل  العمل  أوقات  أن  أمس، 
ومتنراست  أدرار  والية  من 
وإليزي وتندوف وبشار وورقلة 
والوادي  وبسكرة  وغرداية 
السابعة  الساعة  بني  متتد 

والثانية  صباحا  والنصف 
زواال. 

مت  فقد  البليدة،  بوالية  أما 
فيها  العمل  أوقات  حتديد 
الثامنة  الساعة  من  ابتداء 
الواحدة  الساعة  إلى  صباحا 
الوالية  هذه  أن  علما  زواال، 
الصحي  باحلجر  معنية 
غاية  إلى  زواال  الثانية  من 

الساعة السابعة صباحا.
واليات  باقي  يخص  فيما  و 
أوقات  حددت  فقد  الوطن، 
الساعة  ابتداء من  العمل بها 
الثالثة  إلى  صباحا  الثامنة 

زواال.
ق.و

تخصُّ املؤسسات واإلدارات العمومية

إقـــــراُر أوقــــاِت عمــــٍل َخاصـة بَشهـــــر رمضـــان 

التحَق باجلماعات اإلرهابية سنة 2012

الجيُش يلِقي القبـَض عـلى إرهابـيٍّ 
مبحـــوٌث  عـــنه 

 
متكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس اجلمعة، 

إلقاء  من  إيليزي،  بوالية  احلدودية  الدبداب  مبنطقة 
)يونسي  املسمى  عنه  املبحوث  اإلرهابي  على  القبض 
قويدر(، اّلذي التحق باجلماعات اإلرهابية سنة 2012.

مصالح  مع  بالتنسيق  للجيش،  مشتركة  مفرزة  حجزت  كما 
األمن الوطني بتلمسان، كمية كبيرة من الكيف املعالج تقدر 
الدرك  عناصر  ضبط  فيما  كيلوغراما،  و45  قناطير  بـ4 

املعالج،  الكيف  من  كيلوغراًما   30 أخرى،  جهة  من  الوطني، 
بوالية سكيكدة.

ويف سياق متصل، أوقف عناصر الدرك بغليزان 4 جتار 
مخدرات، وحجزوا 14 كيلوغراما من الكيف. يف حني، 
ضبطت مفرزة مشتركة للجيش بالتنسيق مع مصالح 

1500 قرص مهلوس كانت بحوزة تاجري  اجلمارك 
مخدرات كانا على منت مركبتني بوالية معسكر.
بكل  للجيش،  مفارز  أوقفت  أخرى،  جهة  من 

باجي  وبرج  متنراست  من 
العسكرية  بالناحية  مختار 
شخًصا   36 السادسة، 
و9  شاحنتني  وضبطت 
الدفع  رباعية  مركبات 
و4,3 طن من املواد الغذائية 

باإلضافة  للتهريب،  املوجهة 
إلى بندقية صيد وجهاز اتصال عبر األقمار الصناعية.

خالل  وذلك  وقود،  لتر   12240 تهريب  محاوالت  للجيش  أخرى  مفارز  أحبطت  حني،  يف 
عمليات متفرقة نفذتها بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس. كما مت توقيف 93 مهاجًرا 

غير شرعي من جنسيات مختلفة بوالية متنراست.
 

خالد دحماني

هايِة،  ال ميكُن، يف النِّ
امُلروُر دوَن احَلديِث عن 

امُلمارساِت الّتي الَتصقْت 
ِببدايِة شهِر رمضان، سواٌء 
يف زمِن ُكورونا أو يف َغيرِه؛ 

َففي الَوقِت الّذي توّقَع 
الّناُس أن َيردَع الوضُع 

جاَر؛ فَتنتِشر  حُي التُّ الّصْ
كاُفل  بعُض مظاهِر التَّ
االجِتماِعي عبَر عدِم 

جوِء إلى َرفِع األْسعاِر  اللُّ
جوِء إلى امُلضاربِة  واللُّ

ين  وأكٍل حَلم امَلغلوِبنَي، الذِّ
أذاَقتُهم َجائحُة ُكورونا 

الَويالِت؛ بعَد أن َتسّببْت 
ضِييِق على األرزاِق،  يف التَّ
غيَر أّن األماَل خابِت مرًة 
ل يوٍم من أّياِم  ُأخَرى يف أوَّ
هِر الَفضيِل، وحَتّركِت  الشَّ

األنفُس اجَلِشعة مرًة 
ُأخَرى؛ َفرفعْت األسعاَر 

عِف يف بعِض امَلواِد  إلى الضِّ
وخاصًة اخُلضِر والَفواكِه، 
حوُم - ِبدورَها  وَحّلقِت اللُّ

ماِء؛ وَكشفْت  - يف السَّ
عن َخلٍل كبيٍر يف َتركيبِة 

الَفرد اجَلزائريِّ وَخراٍب يف 
سيِج االْجتماِعي، بعد  النَّ

أن فقَد امُلجتمُع القدرَة 
راحِم حتّى يف  على التَّ
احَلاالِت األَشدِّ َقسوٍة، 

ي َنرُّ بها اآلن! كالتِّ
 َقد ال َنختلُف أيضا 

يف أنَّ ما َيرفُع األسعاَر 
 ، هو الّسلوُك الَبشريُّ
فَبعيًدا عن امُلضاربِة 

جاِر إلى  وَسعِي بعِض التُّ
يطرِة على األسواِق  السَّ

بح يف األوَقات  وحَتقيِق الرِّ
امِلفصلّية، يقُف امُلواطُن 

ِبعاداتِه االستهاَلِكية 
وراَء ما َيحدُث ُقبيَل كلِّ 
هفُة  رمضان ؛ َفتفعُل اللَّ

ِفعلَتها يف َتهيئِة األرضيِة 
ي ُتساهُم يف  اخِلصَبة التِّ

ِمهم  ِل امُلضاربنَي وحَتكُّ َتغوُّ
يف ِرقاب امُلستهلِكني. 
ه  َكما َيحدُث ذلك كلُّ

يف غياِب َقوِة الّردِع من 
ي تقُف  ِقبل احُلكومِة التِّ
عاِجزًة عن َترشيِد الِفعل 

االستهاَلكي وَتقنيِنه 
يطرِة على األسواِق ؛  والسَّ
يف اجتاِه َجعل األسَعاِر يف 

بقاِت،  ُمتناوِل ُمختَلف الطَّ
َبعيًدا عن االرجَتاليِة 

ي ال  والَعنترّياِت التِّ
تقدُم وال ُتؤِخر يف وْضِع 

امُلستهلِكني. 
 وخالصُة الَقوِل إنَّ ُهناك 

مثٌل َيجري َتداوُله 
يف الَكثيِر من امَلناطِق 

اجَلزائريِة مفاُده »َعاْم 
اجِليَفة ْتسَمْن ِفيه 

الْكاَلب«. 

َرمضـــاُن
 والنَّـــاس! 



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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