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02020909
فني بغليزان حتضيراٌت َتري على قدٍم وساق لتوزيع امُلساعدات على امُلتعفِّ

 ُغرفة التِّجارِة والِصناعة نموذٌج 
للَتضامن والتكاُفل في زمِن ُكورونا

ضامنية خالَل فترِة احَلجر الصحِي بوالية غليزان، وامُلتزامنة  تتواصُل العملياُت التَّ
مع ُحلول الشهِر الَفضيل، يف أبَهى صورٍة لّلتكافل االجتَماعي بني ِفئات امُلجتمع، ويف 
اهن  أصعِب األوقاِت التي متُر بها بالُدنا، ما يؤكُد قدرَة اجلزاِئريني على تاوِز الَوضع الرَّ
ي وباء ُكورونا. بتآزرِهم وتضاُمِنهم ووقوِفهم مع بعضهم جنًبا إلى جنٍب يف ِظل َتفشِّ

لتحسني القدرة الشرائية لألسر

06
الشلف

تجــارُة األرصفـــِة 
والطرقـات تنتعـُش 
رغـــم الوبـــــاِء 

05
سطيف 

كن  تسليُم مفاتيِح السَّ
لـ 1100 ُمستفيٍد

08
أدرار 

ُسكان القصوِر الَعتيقة 
ــون بتيميمـون يحتجُّ

اجتمـاع الحكومـة يقــر تجديد اجتمـاع الحكومـة يقــر تجديد 
تخفــيض تخفــيض ““IRGIRG” بـــ ” بـــ 5050 %  % 

ارع! ارع!الشَّ الُحكومةالُحكومة  تلقي بالَمسؤوليِة إلى تلقي بالَمسؤوليِة إلى الشَّ
شاط الِتجاري وإخالُل املواطِن بقواعد الِوقاية تخفيُف إجراءاِت احَلجر، عودُة النَّ

التحاضر  بتقنية  للحكومة،  اجتماًعا  أمس،  جراد،  العزيز  عبد  األول،  الوزير  ترأس 
.2020 لسنة  التكميلي  الـمالية  لقانون  التمهيدي  املشروع  لدراسة  خّصص  بعد،  عن 

»الّدولُة الُمنقَذة«
أفكاِر  استحضاَر  الّيوَم،  نعيُد، 
»جون  اإلجنليزي  االقتَصاد  عاِلم 
الكَساد  أزمِة  عِقب  كينز«،  مينارد 
تلَك   ،1929 عام  بدأت  ي  التِّ الَكبير، 
إلى  الّداعيُة  الَعظيمُة  األفكاُر 
وقَت   ، خيِّ السَّ احُلكومي  اإلنفاِق 
يف  قشف.  التَّ ال  واألزمات،  الّركوِد 
األنظمِة  أعتى  فيه  ُأْجِبرت  وقٍت 
»الكينزية«  استعاَدة  على  يبرالَية  اللِّ
ُطغيان  أماَم  لها،  ِهجران  ُطول  بعَد 

»الفريدمانية«.

د. مهماه بوزيان 	15

ي الَوباء ي الَوباء تصرفاُت املواطننِي قد ُتؤدي إلى تفشِّ طايلب: طايلب:  تصرفاُت املواطننِي قد ُتؤدي إلى تفشِّ
بقاط: بقاط: احلفاُظ على االستقراِر ضروريٌّ ماداَم الوباُء منتشًرااحلفاُظ على االستقراِر ضروريٌّ ماداَم الوباُء منتشًرا

16
فاء   فيما تماثَل 29 شخًصا للشِّ

 تسجيُل 126 إصابًة جِديدة مؤكدًة و6 وفياٍت بكورونا 
 29 تسجيل  عن  أمس،  يوم  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  أعلنت 

حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر.
كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية  اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
البروفيسور جمال فورار، أّن إجمالي عدد املرضى املتماثلني للشفاء ارتفع ليبلغ 

1508 حالة شفاء .

ي إلى مَتديد َفترة احَلجر ي إلى مَتديد َفترة احَلجر ِقّلُة وعي املواطِن قد ُتؤدِّ بولنوار: بولنوار:  ِقّلُة وعي املواطِن قد ُتؤدِّ
بن خدة: بن خدة:  َنخشى ارتفاَع عدِد اإلصاباِت بسبب االحتَكاك َنخشى ارتفاَع عدِد اإلصاباِت بسبب االحتَكاك



02
أخبار السياسة
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قال إنه حان الوقت لضبط السوق ووضع حدٍّ للفوضى

رزيــق ُيهاجــم  الُموالـــين 
بسبِب أسَعار اللُّحوِم في رمضان

صفية  نسناس
تصريحات  يف  رزيق،  الوزير  قال   
أمس  يوم  الوطنية  لإلذاعة  بها  أدلى 
األشهر  يف  حتدث  عندما  إنه  األحد، 
املجمدة  اللحوم  استيراد  عن  املاضية 
منتلك  أننا  بحجة  شرس  بهجوم  قوبل 
ماشية، مضيفا - يف  رأس  مليون   28
بأن  وعدوا  املوالني  أن   - ذاته  السياق 
 800 يتجاوز  لن  احلمراء  اللحوم  سعر 

دج، فلماذا لم يلتزموا بذلك؟ 
أّن  ذاته  املتحدث  كشف  كما 
ارتفاعا  الغذائية لم تشهد  املواد  أسعار 
الشهر  من  األيام  هذه  خالل  كبيرا 
من  املستوردة  املواد  ماعدا  الفضيل، 
املواد  كل  أن  إلى  مشيرا  اخلارج، 
بوفرة،  موجودة  املواطن  يحتاجها  التي 
والكوسة  الطماطم  سعر  أن  موضحا 
ملحوظا  ارتفاعا  سجل  الذي  فقط  هو 
بسبب  الفضيل  الشهر  مع  بالتزامن 
املادتني  هاتني  على  الكبير  اإلقبال 
أنه  ملفتا  مضاربة،  كانتا محل  اللتني 
ملصاحله  صارمة  تعليمات  وجه  قد 

اعترف  املضاربني، كما  التجار  مبعاقبة 
أن مصاحله ال تتحكم يف شعبة التوزيع 
بالنسبة للخضر والفواكه، وكذا اللحوم 
وضع  سيجري  أنه  إلى  ملفتا  احلمراء 
ميكانيزمات لضبط األسواق وتنظيمها 
للفوضى،  نهائي  حد  وضع  بهدف 
ضرورة  إلى  التجارة  وزير  دعا  حيث 
التجاري كاشفا يف هذا  العمل  أخلقة 
للمراقبني  أوامر  أسدى  أنه  السياق 

أسواق  املزايدة يف  بنظام  العمل  بوقف 
أمام  األسعار  إشهار  وإلزامية  اجلملة 

التجار.
وزير  أوضح  أخرى،  جهة  من 
التجارة أن الهدف الذي يجري العمل 
من  عدد  مع  بالتنسيق  حاليا  عليه 
الوزارات هو تقليص فاتورة االستيراد، 
مع األخذ بعني االعتبار املواد التي ال 

ميكن إنتاجها محليا.

الشؤون  بوزارة  الزكاة  طالبت جلنة 
يف  نظيرتها  واألوقاف،  الدينية 
بالنظر  الفتوى،  جلنة  ذاته،  القطاع 
الفطر،  زكاة  إخراج  مشروعية  يف 
السنة،  لهذه  رمضان  بداية شهر  منذ 
وظروف  كورونا  وباء  تفشي  بسبب 

احلجر املنزلي.
أّن  الزكاة  للجنة  بيان  يف  وجاء 
مطلبها هذا جاء عقب االجتماع الذي 
مت  حيث  الوزارة،  مبقر  أعضاؤها  عقده 
الفطر  زكاة  توزيع  آليات  دراسة  فيه 
الظرف  أّن  البيان  وأكد  السنة.  هذه 

البالد  تعيشه  الذي  االستثنائي 
دفع  كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 

اللجنة التخاذ إجراءات استثنائية.
ومن هذه القرارات، حثت اللجنة 
زكاة  منح  على  اجلزائري  الشعب 
دون  احملتاجة  للعائالت  مباشرة  الفطر 
حيث  الزكاة،  صندوق  على  املرور 
أضاف البيان أن اللجنة الوزارية للزكاة 
الدينية  الشؤون  وزارة  مبقر  اجتمعت 
آليات جمع وتوزيع  واألوقاف لدراسة 
اآلليات  دراسة  وبعد  الفطر،  زكاة 
املعطيات  جميع  بني  واملوازنة  املتاحة 

إلى  اللجنة  خلصت  واملتطلبات، 
للظروف  نظرا  أنه  التالية:  القرارات 
كورونا،  جائحة  انتشار  عن  الناشئة 
العاملني  سالمة  على  وحفاظا 
باملساجد واملواطنني، فإن اللجنة حتث 
زكاة  إخراج  على  استثنائية  وبصفة 
مباشرة  وتسليمها  السنة  لهذه  الفطر 
صندوق  واسطة  دون  احملتاجة  لألسر 
العودة  إلى ضرورة  التنبيه  مع  الزكاة، 
املعتادة  الزكاة وصرفها  آلية جمع  إلى 

بعد زوال هذه اجلائحة«.
 خالد دحماني

مع تقديمها مباشرة للمحتاجين دون وساطة صندوق الزكاة 
نحَو إصداِر فتوَى تجيُز إخراَج زكاة الِفطر بدايَة رمضان

هاجم وزير التجارة، كمال رزيق، الموالين بسبب ما أسماه عدم الوفاء بالتزامهم المتمثل في توفير اللحوم بأسعار ال 
تتجاوز 800 دينار جزائري، مشيرا إلى أن انتشار وباء كورونا حال دون الوفاء بالوعود المتمثلة في توفير اللحوم 

الحمراء بأسعار تكون في متناول المواطن.

بعد قرار الحكومة توسيَع األنشطة التجارية

منظمُة حمايِة الُمستهلك تدعو الّتجاَر 
الحتراِم اإلجراءاِت الوقاِئيَّة

 
أّكدت منظمة حماية املستهلك على ضرورة أن يقوم أصحاب احملالت 
باتخاذ تدابير إلزامية مع تعريض مخالفيها للغلق الفوري، منها عدم إدخال 

أكثر من 3 زبائن دفعة واحدة وإلزامية التطهير باملعقم قبل الدخول.
 حثت منظمة حماية املستهلك على إلزامية استخدام الكمامات قبل 
دخول احملل وضرورة استعمال الكمامات للبائع وكل عامل باحملل، وأخيرا 

احترام مسافة األمان.
العزيز جراد،  األول، عبد  الوزير  قرار  ردا على  املنظمة  وتأتي دعوات 
القاضي بإصدار تعليمة إلى الدوائر الوزارية املعنية وكذا إلى والة اجلمهورية 
من أجل توسيع قطاع النشاط وفتح محالت جتارية، بغرض احلد من اآلثار 

االقتصادية واالجتماعية ألزمة فيروس كورونا.
بالنشاطات  يتعلق  األمر  أن  األول  الوزير  ملصالح  بيان  يف  وجاء 
قاعات  احلضرية،  األجرة  سيارات  يف  واملتمثلة  التجارية  والـمحالت 
الـمالبس  التقليدية،  واحللويات  واحللويات  الـمرطبات  احلالقة، 
الـمطبخ،  وأواني  أدوات  جتارة  الكهرومنزلية،  األجهزة  جتارة  واألحذية، 
والساعات،  الـمجوهرات  جتارة  والـمنسوجات،  واخلياطة  األقمشة  جتارة 
الـمكتبي،  واألثاث  األثاث  جتارة  والعطور،  التجميل  مستحضرات  جتارة 
البناء  لـمواد  والتجزئة  اجلملة  جتارة  الـمدرسية،  اللوازم  وبيع  الـمكتبات 
واألشغال العمومية )الـمنتجات اخلزفية، والـمعدات الكهربائية واألدوات 
الصحية، والركام والـروابط، مواد الطالء، والـمنتجات اخلشبية، والقنوات 

واألنابيب(«.
الـمناطق  والنقل بسيارة األجرة داخل  بأنشطة احلالقة   وفيما يتعلق 
حتديد  الوالة  على  »فيتعني  واألحذية،  الـمالبس  جتارة  وكذا  احلضرية، 
شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة«، يضيف البيان.
احمليط  داخل  األجرة  سيارات  نشاط  استئناف  أن  إلى  البيان  ويشير 
املتعلقة  للكيفيات  العمومية  السلطات  إعالن  غاية  إلى  مؤجل  احلضري 

باألمن الصحي اخلاصة بهذا النوع من وسائل النقل. 
صفية نسناس

ينُي بالجزائر:  فير الصِّ السَّ
جائحُة كورونا ُتبرز العالقاِت الوطيدَة 

ين الَشعبيِة والَجزائر بين الصِّ
هي«، يوم  ليان  »لي  باجلزائر  الشعبية  الصني  جمهورية  سفير  صرح 
أمس، بأن املكافحة املشتركة للجزائر والصني ضد فيروس كورونا املستجد 
شراكة  تربطهما  والصديقني  الشقيقني  البلدين  أن   - أخرى  مرة   - تؤكد 

شاملة وإستراتيجية، تقوم على صداقة استثنائية وثقة متبادلة.
كتب السفير الصيني، يف مقال له نشر يف الصحافة الوطنية، أن الصني 
واجلزائر شريكان إستراتيجيان تربطهما صداقة استثنائية. وأمام الفيروس 
الدعم  تقدمي  وستواصل  اجلزائر  جانب  إلى  الصني  ستبقى  املستجد، 
واملساعدات حسب إمكاناتها. ويف هذات السياق، بعث السفير رسائل 
مبرزا  الوباء،  لهذا  اجلزائر ستخرج منتصرة من مكافحتها  إن  قائال  أمل، 
التوجهات اإليجابية بفضل اإلجراءات املتخذة من طرف رئيس اجلمهورية 
عبد املجيد تبون، واجلهود والتضحيات املبذولة من طرف الشعب اجلزائري 
وكذا للدعم القوي من البلدان الصديقة على غرار الصني.وأضاف السفير 
لن  والصني  نفسها،  الشاقة  املهمة  تواجه  اجلزائر  »إن  قائال:  الصيني، 
األمد«،  طويلة  عالقة  التي جتمعهما  اجلزائر  مساعدة صديقتها  تتردد يف 
مشيرا إلى أن اجلزائر كانت أحد البلدان التي سعت إلى تقدمي املساعدات 
العاجلة من أجهزة خاصة مبكافحة الوباء إلى الصني، مؤكدا أن الصني قد 
بعثت عدة تبرعات ومساعدات عاجلة من املواد الطبية للجزائر، تتكون من 
أقنعة طبية ومالبس طبية واقية وأقنعة عزل طبية وقفازات طبية وكواشف 

تشخيص وأجهزة التنفس.
وأوضح املتحدث فيما تعلق بشراء املعدات الطبية بصفة عاجلة، أن 
الصني قدمت أيضا للجزائر مساعدة معتبرة يف وقت يعاني فيه العالم من 
هامة  مباحثات  أجرت  بالده  »إن  قائال:  املعدات،  هذه  يف  عاملي  نقص 
ومستمرة مع اجلزائر، السيما عبر تقنية التحاضر عن بعد بني املتخصصني 
من كال البلدين ومن خالل مشاركة خطة التشخيص والعالج للمرضى 
عن  الصيني  السفير  أعرب  أخرى،  جهة  )كوفيد19-(«.من  بـ  املصابني 
أسفه من كون بعض الدول الغربية لم تتخذ إجراءات حازمة وفورية مثل 
الصني أو اجلزائر يف بداية انتشار الوباء، مستنكرا االتهامات الباطلة لهذه 
هذا  انتشار  يف  املسؤولية  حتميلها  استخدامها  بغية  الصني  حيال  الدول 

الوباء، بحسبه.
أحمد بوكليوة

اإلنتاج يمتد على مدار 27 سنة
عرقاب: الَجزائر تملُك احتياطَي نفٍط قدرُه 10 ملياَر برميل 

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس األحد، عن احتياطي النفط اجلزائري والذي حدده بـ 1340 مليون طن.
قال وزير الطاقة محمد عرقاب، يوم مس، يف تصريح أدلى به لإلذاعة الوطنية، أن احتياطي النفط الذي متتلكه اجلزائر 

يبلغ 10 مليار برميل نفط، موضحا أنه ميكن أن ميتد لـ 27 سنة.
أما بخصوص احتياطي الغاز، فقال إنه يبلغ 2368 مليار متر مكعب، فيما متتلك اجلزائر 260 مليون طن من املكثفات.
)ق.و(

أميُر قطر ُيهنِّئ رئيَس الُجمهورية بحلوِل َشهر رمضان أميُر قطر ُيهنِّئ رئيَس الُجمهورية بحلوِل َشهر رمضان 
تلّقى رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون، ظهر أمس، مكاملة هاتفية من قبل أمير دولة قطر، الشيخ متيم بن حمد آل 
التهاني واألمنيات أصالة عن نفسيهما وأصالة عن شعبيهما  ثاني.وحسب بيان رئاسة اجلمهورية، فقد تبادل الطرفان 

الشقيقني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك، راجني اهلل أن يعيده عليهما وعلى البلدين باخلير والبركات.
وعّبر رئيس اجلمهورية وأمير دولة قطر عن ارتياحهما ملستوى عالقات األخوة والتعاون القائمني بني البلدين الشقيقني.

خالد دحماني



أحمد بوكليوة 

ثمار  وبروز  التحسن  من  أيام  بعد 
شهر  عشية  عادت  الصحي،  احلجر 
املسجلة  االكتظاظ  مظاهر  رمضان 
األسواق  مثل  العمومية  األماكن  يف 
الطرقات،  وحتى  التجارية  واحملالت 
استعدادا  الوطن،  واليات  مختلف  عبر 
الطبخ  لوازم  شراء  خالل  من  لرمضان 
العادة  عليه  جتري  كما  الغذائية  واملواد 
املواطنون  بدأ  إذ  السابقة،  األعوام  يف 
أخذ  دون  عادية  بصفة  باخلروج 
لوازم  شراء  قصد  بجدية  الوضع  خطورة 
حيث  الفضيل،  الشهر  ومقتنيات 
يف  والوقاية  األمان  تدابير  تنعدم  تكاد 
أن  إال  للمواطنني،  الشرائية  السلوكات 
باخلير  تبشر  ال  آراء  لهم  كانت  اخلبراء 
التصرفات والتهاون الذي  من وراء هذه 
وصفه أطباء ومختصون بالكارثي والدافع 

حلدوث انتشار واسع لفيروس كورونا.

طايلب: َتصرفاُت الُمواطنيَن الّيوَم 
ي الوباِء غًدا  ستؤدي إلى تفشِّ

مختص  طبيب  طايلب  محمد  قال 
حديثه  يف  الصدرية،  األمراض  يف 
هذا  تداعيات  عن  الوطن«  »أخبار  لـ 
اخلطير  بالسلوك  وصفه  الذي  السلوك 
التصرفات  هذه  »إن  املسؤول:  وغير 
مدى  عن  تعبر  املواطنون  بها  يقوم  التي 
وكيفية  كورونا،  لوباء  فهمهم  سوء 
والية  أن  إلى  طايلب  وأشار  انتشاره«، 
فيروس  لتفشي  بؤرة  أصبحت  تيارت 
كورونا بسبب التهاون وعدم أخذ األمور 

بجدية.
عودة  بخصوص  طايلب  وأوضح 
إن  قائال  البليدة،  يف  اإلصابات  ارتفاع 
»حصيلة األيام األخيرة تعود إلى تدافع 
الناس على املقتنيات قبل األسبوعني أو 
ثالثة املاضية، هذا ما أدى إلى ظهور بؤر 
على  املتحدث  وأكد  للفيروس،  جديدة 
التجارية، واحترام  ضرورة تأطير احلركة 
مسافة األمان بني كل فرد وآخر، منوها 
حتى  ولو  األقنعة  ارتداء  وجوب  إلى 
أقنعة قماشية، مؤكدا أن اتباع التدابير 

تهاون  ودون  بجدية  املفروضة  الوقائية 
سيقلل من فرص انتشار فيروس كورونا.

بقاط: البدَّ من الِحفاظ على االستقَرار 
ماداَم الوباُء متواصًل 

بقاط  األطباء  عمادة  رئيس   وعبر 
ارتياحه  عن  جهته،  من  بركاني، 
األخيرة،  األيام  هذه  املسجلة  للحصيلة 
قائال »إن اإلصابات املسجلة هذه األيام 
أن  ويجب  االستقرار  معدل  نسبة  هي 
يجب  ال  أنه  مضيفا  عليها«،  نحافظ 
وأن  الوباء،  هذا  مجابهة  يف  نتهاون  أن 
األخبار املطمئنة غير كافية للخروج من 
البيوت دون حاجة لذلك أو دون مبرر، 
مرجعا سبب عودة ظاهرة االكتظاظ يف 
اخلوف  تراجع  إلى  العمومية  األماكن 
خاصة  املواطنني،  نفوس  يف  والرهبة 
أمرا  اعتبره  إذا  امللحوظ،  التحسن  بعد 
الفيروس  بانتشار  يسمح  قد  خطير  جد 
نداء  موجها  نطاق،  أوسع  يف  وتفشيه 
إلى كافة املواطنني واملواطنات بأن الوباء 
لم ُتطَو ورقته بعد، وعليهم أخذ اليقظة 
واحلذر أكثر من خالل التزامهم بالتدابير 
للحد  الصحي،  احلجر  واحترام  الوقائية 
على  والقدرة  الوباء  هذا  انتشار  من 

احتوائه. 

بن خدة: َنخشى ارتفاَع عدد 
المصابين مجدًدا بسبِب احتَكاك الّناِس 

ببعِضهم 
خدة،  بن  سليم  البروفيسور  حتدث 
يف منشور أتاحه على صفحته الرسمية 
الكارثي،  التهاون  عن  الفايسبوك،  يف 
قال  حيث  االكتظاظ،  ظاهرة  وعودة 
ارتفاع  هو  املقبلة  األيام  يف  يخشى  »ما 
جديد لعدد املصابني نتيجة عودة الناس 
بدون  العادي  واالتصال  التقارب  إلى 
والنصائح  الالزمة  باالحتياطات  األخذ 

الصحية«.
فإن  املتخصص،  أكده  وحسبما 
من  األخيرة  األيام  يف  استقر  الوضع 
عدد  يف  ملحوظ  نقص  تسجيل  خالل 
املرضى، مرجعا سبب ذلك إلى تطبيق 
احلجر املنزلي الصحي ولو بصفة نسبية 

وغير كاملة، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي 
غير  املرض  انتشار  وحقيقة  مستقر  غير 
للمحافظة  اجلميع  داعيا  بدقة،  معروفة 
على اإلجراءات الوقائية األولية كغسل 
اليدين باستمرار واحترام إجراء التباعد 
وجتنب  الكمامات  ولبس  االجتماعي، 
بالنسبة  خاصة  للضرورة  إال  اخلروج 
يستطيع  أحد  فال  واملرضى،  للمسنني 
أن يتنبأ بدقة بكيفية تطور هذا الوباء يف 

األسابيع القادمة.

 بولنوار:غياُب الَوعي لدى 
الُمواطنيَن قد ُيمِدُد فترَة الحجِر 

حي الصِّ
جمعية  رئيس  بولنوار  الطاهر  أكد 
مخابز  معظم  أن  واحلرفيني  التجار 
بيع  ومحالت  الغذائية  املواد  ومحالت 
اللحوم بها طوابير تضم أشخاص بأعداد 
كبيرة غير آبهة للتدابير الوقائية املفروضة 
حيث  الوباء،  انتشار  تفادي  أجل  من 
أرجع سبب ذلك إلى غياب الوعي لدى 
املستهلك.  ثقافة  ونقص  املواطنني، 
وأضاف املتحدث أنه وبالرغم من زيادة 
بحلول  الغذائية  املنتوجات  الطلب على 
شهر رمضان، إال أنه يجب على التجار 
مسافات  يحترموا  أن  املستهلكني  وعلى 
األمان، مع احلرص على أخذ املنتوجات 

بطريقة تضمن صحة كال الطرفني. 
التجار  جمعية  رئيس  وأوضح 
ظاهرة  تداعيات  بخصوص  واحلرفيني 
قائال »إنه ومن خالل مثل  االكتظاظ، 
حتما  فإنه  السلبية  التصرفات  هذه 
حني  يف  الصحي،  احلجر  مدة  ستطول 
وكحل  مدته«،  طول  من  املواطنون  ملَّ 
بولنوار  دعا  السلبية،  الظاهرة  لهذه 
إلى ضرورة  املستهلك  جمعيات حماية 
وحتسيسهم  الناس  توعية  على  العمل 
مبدى جدية األمر، والعمل على مراقبة 
حركة األسواق واحملالت التجارية، من 
كورونا،  فيروس  انتشار  تفادي  أجل 
بروح  التحلي  إلى  املواطنني  كافة  داعيا 
بجدية،  الوضع  خطورة  وأخذ  املسؤولية 
الصحي  باحلجر  االلتزام  عليهم  متمنيا 

وعدم اخلروج إال للضرورة.
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األطباُء يؤكِّدون على ضرورِة االلتَزام بقواعد الوقاية 

االكتظاُظ َخطر يحِدق بصَحة المواِطنين
رة أولى ليالي رمضان غيُر مبشِّ

أغلُب سكان واليِة سكيكدة يرُفضون 
االلتزاَم  بالَحجر 

 سجل مواطنو والية سكيكدة خرقا للحجر الصحي على مستوى عدة 
بلديات الوالية يف أولى أيام الشهر الفضيل، حيث وجدت مصالح األمن 
املختصة صعوبة بالغة يف توجيه الساهرين لاللتزام باحلجر، حيث بلغ األمر 
بالبعض إلى درجة فتح املقاهي وإقامة التجمعات خاصة يف البلديات البعيدة 
عن مركز املدينة. فيما حتولت العديد من األحياء إلى ساحة للكر والفر بني 
مصالح األمن املختصة والشبان الذين فضلوا اخلروج من بيوتهم رغم احلجر 
الصحي، حتت ذريعة الشهر الفضيل وطقوس شهر الصيام، غير أن مصالح 
األمن تدخلت وجنحت يف فرض احلجر الصحي من خالل االنتشار اجليد 
يف كامل إقليم تخصصها، خاصة يف األحياء الكبرى لبلديات الوالية سواء 
عاصمتها سكيكدة، القل، احلروش، عزابة وحتى متالوس، حيث مت اتخاذ 
ضد املوقوفني التدابير القانونية فيما مت مداهمة عدد من املقاهي التي فتحت 
القانون  التجارية من أصحابها وتطبيق  أبوابها خلسة ومت سحب السجالت 

بقوة.
جمال بوالديس

تسجيل 13 إصابة في يوم واحد، ودائرة »غريس« أكبر بؤرة موبوءة 

ارتفاٌع مقِلٌق في عدِد المصابين بَفيروس 
ُكورونا بمعسكر 

مفاجئ  ارتفاع   سجل 
اإلصابات  حاالت  يف 
كورونا بوالية  املؤكدة بفيروس 
جزئي  استقرار  معسكر بعد 
اجلديدة،  اإلصابات  عدد  يف 
عن  الصحة  مديرية  وحديث 
حالتني  ومغادرة  5 حاالت  شفاء 

املستشفى بعد شفائهما نهائيا.
مؤخرا،  الوالية،  شهدت 
جديدة  إصابة  حالة   13 تسجيل 

أعلن عنها الناطق باسم جلنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال 
الوبائية  الوضعية  لتطور  املخصص  اليومي  اإلعالمي  اللقاء  خالل  فورار، 
اللجنة  قبل  من  بها  املصرح  اإلصابات  عدد  ليرتفع  »كوفيد19-«  لفيروس 

ذاتها إلى 39 حالة إصابة مؤكدة.
فبعد  االضطراب،  من  حالة  يشهد  معسكر  والية  يف  الوبائي  الوضع 
األربعاء  يومي  بني  خصوصا  لالرتفاع  احلاالت  عادت  االستقرار  من  أيام 
واخلميس، وهو ما يستدعي تعميق التحقيقات الوبائية ملنع أي مفاجآت غير 
سارة قد تفسد األخبار السارة التي أعلنت عنها مديرية الصحة يف بياناتها 
على  املستشفى  الشفاء وحصول  والتي كشفت عن حاالت  تباعا  الصادرة 
كميات من كواشف التحاليل التي افتقد إليها السلك الطبي املكلف بعالج 

املرضى املصابني بالفيروس. 
اللجنة  قررت  غريس،  دائرة  مستوى  على  بالوالية  الوباء  بؤرة  ولتطويق 
يف  الصحي  احلجر  تطبيق  مبعسكر  الصحي  للوضع  الوالئية املتابعة  األمنية 
البيت لكل من كان له احتكاك بأحد املصابني بكورونا على مستوى دائرة 
الهالل  جلنة  مع تكفل  إصابات،  من  عدد  أكبر  بها  سجل  التي  غريس، 
األحمر اجلزائري بتوفير املؤونة لهم أثناء فترة حجرهم اإللزامية وتخصيص 
قاعة عالج أو عيادة متعددة اخلدمات مبدينة غريس مخصصة فقط لفحص 
كما  املستشفى.  تكون خارج  أن  على  الداء،  بهذا  بإصابتهم  املشتبه 
أكدت اللجنة على وجوب تكفل رؤساء البلديات بعملية دفن املتوفني مبرض 
وظهور  وتزامنا  األمنية.  األسالك  ومختلف  املدنية  احلماية  بحضور  كورونا 
حاالت إصابة بفيروس كورونا ملفتة مبنطقة غريس، قامت مصالح البلدية 

هناك بعملية تطهير واسعة شملت كل شوارع املدينة.
و لتفادي كل التعقيدات، ترى الدكتورة »بهلول أمينة« طبيبة مبستشفى 
اخلوف  يكون صارما ألن  أن  احلجر البد  تطبيق  أن  مبعسكر  »يسعد خالد« 
كل اخلوف أن يأتي اخلطر من حاملي الفيروس بدون أعراض الذين يصولون 

ويجولون يف الشوارع وبني السكان.
و تضيف املتحدثة أنه يف حال رفع احلجر تدريجيا، كما هو متوقع، يجب 
حتسيس وتوعية األفراد من أجل حماية أنفسهم بارتداء الكمامات واحترام 
ولألسف  االكتظاظ،  لتجنب  واإلدارة  والبريد  احملالت  وتنظيم  أمان  مسافة 

هذا أمر صعب التطبيق أمام تزايد وتيرة األفعال الالمسؤلة.
أنه  الدكتورة  تؤكد  املستشفيات،  يف  الفحص  لقاعات  بالنسبة  أما 
يستحيل التفريق بني املرضى لذلك يجب توفير وسائل الوقاية الالزمة لكل 
ممتهني الصحة يف كل نقاط الفحص، واحترام التباعد بني املرضى يف قاعات 

االنتظار وترى أن املسألة ال تعدو أن تكون تنظيمية بحتة. 
بلعالم بهيجة

دعا المتابعون للوضع الصحي لللتزام بقواعد الوقاية، خاصة مع عودة بعض األنشطة التجارية، ناصحين بجعلها فرصة 
لبداية العودة الطبيعية للحياة مع الحفاظ على الصحة، محذرين من عودة االكتظاظ الذي عرفته األسواق عشية الشهر 

الفضيل، رامين الكرة في مرمى الوعي الشعبي ومدى االلتزام بقواعد الوقاية حفاظا على الصحة العامة والحذر من تأزم 
الوضع وانتشار فيروس كورونا على أوسع نطاق، في حال بقاء ظاهرة االكتظاظ في األسواق والمحلت التجارية التي وصفها 

الخبراء بالسلوك غير المسؤول وغير الواعي.
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في ظل جائحة كورونا 

»سيتال« تتبرع بـ 300 طرد غذائي لوالية عنابة

ق.و

أنه  أمس  املؤسسة  أصدرته  بيان  وأورد 
الفضيل،  رمضان  شهر  عشية  تقدمي،  مت 
للسلطات  الغذائية  املواد  من  قفة   300 قرابة 
املُتعّففة  العائالت  لفائدة  عنابة  لوالية  احمللية 
األزمة  جراء  ماليا  تضررت  التي  والعائالت 
هبة  ضمن  املسعى  هذا  ويندرج  الصحية«. 

تشهدها  الذي  املستمر  الوطني  التضامن 
بالدنا، يضيف املصدر نفسه.

كما اضاف البيان أن اخلطوة تأتي من أجل 
دعم استمرار التقيُّد بتدابير احلجر الالزمة من 
كورونا  فيروس  جائحة  تفشي  مكافحة  أجل 

املستجد )كوفيد19-(«.
كما قالت رئيسة »سيتال« وحيدة شعاب، 
باملناسبة: »قّررنا هذه الهبة من املواد الغذائية 

مديرية  مصالح  تزويد  يف  املساهمة  بغرض 
الذين  فهم  للوالية،  االجتماعي  النشاط 
من  املستفيدين  لفائدة  التوزيع،  على  يشرفون 
رمضان  مع حلول شهر  الغذائية.  املعونة  هذه 
املعظم، نأمل أن يغطي العمل التضامني هذا 
جزءا من احلاجات الغذائية الضرورية ملواطنينا 

األشد فقرا ويدعمهم يف هذه الفترة«.

 سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل 
الـ 24 ساعة األخيرة، 2289 تدخال نفذتها 
تلقي  إثر  الوطن،  من  مختلفة  مناطق  يف 
مكاملات االستغـاثة من طرف املواطنني. هذه 
أنشطة  مجاالت  شملت مختلف  التدخالت 
احلمايـة املدنية، سواء املتعلقة منها بحوادث 
اإلجالء  عمليات  املنزلية،  احلوادث  املرور، 

الصحي وتدخالت إخمــاد احلرائق.
مديرية  عن  أمس  صدر  بيان  وأوضح 
النشاطات  يخص  فيما  أنه  املدنية،  احلماية 
املتعلقة بالوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا 
املدنية  احلماية  مصالح  أجرت  )كوفيد19-( 
عبر  املواطنني  لفائدة  حتسيسية  عملية   259
وتذكرهم  حتثهم  بلدية(،   137( والية   31
قواعد احلجر  احترام  من خاللها على ضرورة 
الصحي وكذا التباعد االجتماعي، باإلضافة 

نفذتها  عامة  تعقيم  عملية   161 إجرائها  إلى 
عدة  مست  بلدية(،   129( والية   30 عبر 
املجمعات  وخاصة  عمومية  وهياكل  منشآت 
املديرية  والشوارع، حيث خصصت  السكنية 
العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية  العامة 
الرتب،  مبختلف  مدنية  حماية  عون   1150
 07 لتغطية  أمنية  أجهزة  وضع  إلى  باإلضافة 
أماكن لإلقامة موجهة للحجر الصحي عبر 03 

واليات )تيبازة، اجلزائر، خنشلة(.
املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  كما    
بحيث  املرور،  حوادث  بضحايا  للتكفل 
حادث   79 نفسها  الفترة  خالل  سجلت 
مرور أدت إلى وفاة 07 أشخاص وإصابة 93 
آخرين، مت إسعافهم يف أماكن احلوادث ذاتها، 

قبل نقلهم للمستشفيات احمللية. 
بوالية  سجلت  حصيلة  أثقل  أن  يذكر 

اصطدام  إثر  على  شخصني  مبصرع  سطيف، 
االجتنابي  بالطريق  وشاحنة  سيارة  بني 
اجلنوبي ) الباز وفرماتو( ببلدية ودائرة سطيف.
من جهة ثانية، تدخلت مصالح احلماية 
تقدمي  أجل  من  قسنطينة  لوالية  املدنية 
تسمموا  أشخاص   03 لـ  األولية  اإلسعافات 
بغاز أحادي أكسيد الكربون )CO(، املنبعث 
من سخان املاء املوجود داخل مسكنهم بحي 
أن  يذكر  قسنطينة.  ببلدية  صالح  بودراع 
املدنية سمح  السريع ألعوان احلماية  الّتدخل 
قبل  احلادث،  مكان  يف  وإسعافهم  بإنقاذهم 
الصحية  املراكز  إلى  حتويلهم يف حالة مستقرة 

احمللية.
رحمة عمار

خالل الـ 24 ساعة األخيرة 
الحماية المدنية تجري 161 عملية تعقيم و259 حملة تحسيسية

بني ونيف 
الدرك يضبط 5 قناطير من 

الكيف المعالج 
أول  احلدود،  وحراس  الوطني  الدرك  عناصر  ضبط 
كبيرة  كمية  ببشار  احلدودية  ونيف  بني  مبنطقة  أمس، 
من الكيف املعالج تقدر بـ5 قناطير و20 كيلوغراما، يف 
حني مت توقيف 3 جتار مخدرات وحجز89 كيلوغراما من 

املادة نفسها بتلمسان.
الوطني  للجيش  مفارز  ضبطت  أخرى،  جهة  من 
رباعية  مركبة  وتندوف،  متنراست  من  بكل  الشعبي، 
من  لترا  و840  الذهب  عن  التنقيب  ومعدات  الدفع 
الوقود، فيما أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة 

غير شرعية هم بها 12 شخصا بالطارف.
رحمة عمار

معسكر 
انتحار خمسيني ببلدية خلوية 
 وضع شخص يبلغ من العمر 58 سنة حدا حلياته 
البرج  لدائرة  بخلوية التابعة  مبنزله  أمس،  مساء  شنقا، 

لوالية معسكر.
أطفال كان  ألربعة  أب  فإن الهالك  مصادر،  ووفق 

يعاني من اضطرابات نفسية صعبة.
وهرعت مصالح الدرك ملكان احلادث وفتحت حتقيقا 
احلماية  مصالح  أجلت  فيما  مالبسات القضية،  ملعرفة 

املدنية جثة الضحية إلى مصلحة حفظ اجلثث. 
بلعالم بهيجة

البيض
انتحار ثالثينيٌّ بعد الّسحور

سنة   30 العمر  من  يبلغ  شاب  أمس،  يوم   أقدم، 
بوسط  يقع  بحي  العائلي  منزله  داخل  االنتحار  على 

مدينة البيض.
حسب  السحور،  وجبة  تناول  بعد  وقعت   احلادثة 
عناصر احلماية املدنية، حيث وجد الضحية معلقا إلى 
أبلغ  اكتشافه،  وفور  برقبته.  ربطه  بحبل  غرفة  سقف 
أحد أفراد عائلته مصالح احلماية املدنية واألمن. يذكر 

أن أسباب احلادث غير مجهولة.
 نورالدين رحماني

 
سكيكدة

طوابير وفوضى أمام المحالت 
وكورونا تترصد الجميع 

على  املواطنني  من  العشرات  أمس،   تهافت، 
بسبب  الطويل  الغلق  بعد  التجارية  احملالت  أصحاب 
القرار  هذا  من  األول  اليوم  مّيز  وما  الصحي،  احلجر 
الفوضى الكبيرة والتهافت القياسي للمواطنني على تلك 
التقليدية  احللويات  محالت  وخاصة  التجارية  احملالت 
عاصمة  يف  خاصة  بقوة،  نشاطها  ملزاولة  عادت  التي 
الوالية سكيكدة وأشهر احملالت بحي األقواس، حيث 
سجل غياب النظام وإجراءات الوقاية، بل تسابق على 
من يظفر به من احللويات ذات اجلودة العالية والشهيرة.
منهم  محاولة  يف  التجار  بعض  اجتهاد  ورغم   
لتنظيم الطوابير، إال أنهم فشلوا أمام اللهفة واالكتظاظ 
للمواطنني الذين حتدوا الوباء وخرجوا بقوة خاصة النساء 
اللواتي تهافنت كذلك على محالت األواني املنزلية يف 
القل  الوالية واحلروش، وحتى  كبرى احملالت بعاصمة 

وإن كانت بدرجة أقل.
جمال بوالديس

تبرعت الشركة الصناعية للنقل الجزائري »سيتال« الناشطة في تجميع قاطرات الترامواي بـ 300 طرد غذائي للسلطات المحلية لوالية عنابة 
فة، وتلك التي تضررت ماليا جراء وباء فيروس كورونا. لفائدة العائالت الُمتعفِّ

املواطنني  من  عدد  أمس،  أول  احتج، 
الذين ال ميلكون أي دخل مادي أمام مقر دائرة 
القل يف سكيكدة، مطالبني السلطات بإصدار 
تصريح خاص بهم من أجل نصب طاوالتهم 
تعرض  والتي  فقط،  الفضيل  بالشهر  اخلاص 
احللويات  من  بالصائمني  خاص  هو  ما  كل 
الصائم،  يحتاجه  ما  وكل  املنزلية  التقليدية 
سنوات  منذ  عليه  تعودوا  الذي  التقليد  وهو 

طويلة وبات نكهة شهر الصيام.
احملتجون الذين كانوا بالعشرات، وخاصة 
يسترزقون  الذين  و«الزوالية«  الفقراء  أولئك 
أكدوا  الصيام،  شهر  يف  الطاوالت  تلك  من 

يف  عائالتهم  جّوعت  الكورونا  جائحة  أن 
التي حرمت  السلطات  ظل غياب موقف من 
واملنحة  رمضان  قفة  من  حتى  منهم  العديد 
أقرها رئيس اجلمهورية، رغم أن اجلميع  التي 

يعرف حالهم. 
ملنحهم  السلطات  بعضهم  ودعا  هذا، 
لساعات  ولو  نشاطهم  ملزاولة  مؤقت  تصريح 
التي تعد  الروح يف«السويقة«،  لبعث  معدودة 
رمزا من رموز املدينة يف شهر الصيام على أن 
يتعهدوا باتباع خطوات الوقاية من الوباء وحفظ 
مسافة األمان بني الزبائن وحتى بني أصحاب 
الطاوالت التي كانت تعج بها السويقة، التي 

غاب عنها ضجيج التجار وأصحاب الطاوالت 
يف أولى أيام رمضان.

إلى  القل  بلدية  رئيس  وعمد  هذا، 
بأن  لهم  وأكد  احملتجني،  عن  ممثلني  استقبال 
األمر تنظيمي ال دخل للبلدية فيه، وهو قرار 
مؤكدا  العمومية،  الصحة  على  بالفائدة  يعود 
بإدراج كل العائالت الفقيرة واملعوزة سواء يف 
من  أو ف  رمضان  قفة  من  املستفيدين  قائمة 
املنحة داعيا اجلميع إلى الصبر والتكافل فيما 

بينهم.
جمال بوالديس

فيما افتقدت سكيكدة رائحة رمضان
فقراء و»زوالية« يطالبون برخص استثنائية لنصب طاوالت الحلويات



06
أخبار الداخل

 السنة 01 - العدد 174 -االثنني  04 رمضان  1441  هـ  - 27 افريل 2020م
W

مضالُح األمِن ِببجاية تؤكدعلى ضرورة االلتزام بإجراءات الوقاية

اكتظاظٌ وازدَحام ُمروري وتدافٌع 
باألسواِق في أّوِل أياِم رمضان

بـــلقاسم.ج

التي  جولة  خالل  الحظناه  وما   
شهر  من  االول  اليوم  يف  بها  قمنا 
احترام  عدم  هو  مواقع  بعدة  الصيام 
ارتداء  حيث  من  ال  الوقاية  إجراءات 
بني  األمان  مسافة  واحترام  الكمامات 
اطار  فرض  على  فضال  االشخاص 
املساحات  داخل  للمتسوقني  تنظيمي 
باملدينة  التجار  اشتكى  كما  التجارية. 
غلق  رغم  املواطنني  تدافع  من  اجلديدة 
االبواب واالكتفاء بتلبية طلبات زبونني 
إال  االخرين  دخول  ومنع  االكثر  على 
التحكم  اكدوا عدم قدرتهم على  أنهم 
واإلقبال  التدافع  بسبب  الوضع  يف 
مروريا  اختناقا  خلق  الوضع  الكبير 
يزيد حدة قبل ساعة من دخول توقيت 
بطرق  خاصة  اجلزئي  الصحي  احلجر 
املؤدية  املسارات  وكل  املدينة  وسط 
الى املدينة القدمية،  من حيث اخترق 

تعليمات  النساء  وخاصة  السكان 
للتسوق  اجلميع  وخرج  الصحي  احلجر 
الكلونديستان  سيارات  على  معتمدين 
التعليمات  كل  احلائط  ضاربني عرض 
التحضير  لهفة  امام  والتوجيهات 
من  مصادر  أكدت  وباملوازاة  لرمضان 
مديرية أمن الوالية أن الشرطة ال ميكنها 
التدخل يف مثل هذه احلاالت ويقتصر 

جانب  إلى  التحسيس  على  دورها 
املتسوقني  ودعوة  املدنية  احلماية  أعوان 
وجتنب  بينهم  متر   1 مسافة  ترك  إلى 
مضيفا  االسطح  ومالمسة  االحتكاك 
على  فقط  يقتصر  الصارم  التدخل  أن 
التجول  حظر  يخترقون  الذي  املواطنني 
من الساعة اخلامسة مساء الى السابعة 

صباحا.

عادت حالة االزدحام المروري وفوضى األسواق من جديد بعد الهدوء الذي ميز األجواء العامة لمدن بجاية،بسبب تفشي 
وباء »كورونا« وتراجع حركة المواطنين باألسواق جراء توقف وسائل النقل، إال أن ما ُسجل خالل الساعات األخيرة 
عكس نقص الوعي وتجاهل الخطر من خالل مشاهد تدافع المواطنين على المساحات التجارية الكبرى ومحالت التوابل 

واألواني والمواد الغذائية. 

الشلف 
تجارة األرصفة والطرقات تنتعش رغم 

انتشار الوباء
بات الكثير من الزبائن واملواطنني بوالية 
اليومية  مستلزماتهم  اقتناء  يفضلون  الشلف 
من  والفواكه  باخلضر  منها  تعلق  ما  وخاصة 
من  بدال  واالرصفة  الطرقات  قارعة  على 
االسواق او احملالت التجارية املخصصة لذلك 
وذلك بسبب اثمانها املعقولة وتفاديا حلاالت 
تعرفها  صارت  التي  واالكتظاظ  الزحام 

االسواق اجلوارية على قلتها.
قارعة  على  البيع  ظاهرة  تفاقم  من  وزاد 
كورونا  وباء  انتشار  هو  واالرصفة  الطرقات 
مستلزماتهم  اقتناء  من  الناس  وتخوف 

الضرورية من اخلضر والفواكه من االسواق اجلوارية او احملالت التجارية املخصصة 
باإلضافة  وتدافع  التجارية من فوضى  الفضاءات  تعرفه هذه  ما  الى  بالنظر  لدلك 
الى حاالت االكتظاظ وتكدس للسلع واملنتجات الفالحية يف شروط غير صحية 
وغير مراقبة. وزادت مؤخرا التجارة عبر الطرقات مبختلف احملاور والطرقات الرئيسية 
عبر الوالية وزاد معها اقبال الناس والزبائن عليها بالنظر الى اسعاره املعقولة ونوعية 

املنتجات املعروضة للبيع والتي هي يف الغالب ذات نوعية جيدة. 
طه االمني

50 ألف عائلة تستفيد من منحة 
المليون  سنتيم

التضامن  منحة  من  لالستفادة  احملصاة  العائالت  عدد  محلية  مصالح  قدرت 
تسفيد يف  كانت  ممن  عائلة  و608  الف  العملية ب49  السلطات  قبل  من  املقررة 
التي  املعنية بهذه االعانة  الفئات  انها ضمن  السابق من قفة رمضان على اعتبار 
متنح سنويا للعائالت املعوزة والفقيرة. وسارعت العديد من البلديات على مستوى 
العائالت  حسابات  يف  دج  االف  ب10  واملقدرة  املالية  االعانة  صبح  يف  الوالية 
املسجلة سابقا لديها وهي املعنية بقفة رمضان ككل سنة واملقدرة ب06 االف دج 
مضاف اليها ال4االف دج التي اقرها رئيس اجلمهورية يف ظل جائحة كورونا حيث 

ينتظر ان يسحي املعنيون االعانات املخصصة لهم قبل مطلع االسبوع اجلاري
العائالت  لهذه  كإعانة  دج  مليون   30 الى  يصل  ما  الوالية  مصالح  ورصدت 
كبيرات  ساهمت  كما  دج  مليون  ب35  التضامن  وزارة  مساهمة  اليها  يضاف 

الشركات. 
طه األمني

معسكر 
مشروع فاشل إلنارة القطب 

الحضري«بوجالل قادة« بمطمور
يعاني القطب احلضري«بوجالل قادة« ببلدية مطمور بوالية معسكر من ظالم 
فأموال  مؤخرا  العمومية  االنارة  مشروع  من  احلي  هذا  إستفادة  من  بالرغم  دامس 
صرفت واملشكل بقي مطروحا. و يتساءل السكان هناك عن جدوى مشروع ربط 
القطب احلضري«بوجالل قادة« باإلنارة العمومية على طول الطريق من القطب الى 
غاية محور الدوران املسمى »الشطبة« أين مت وضع أعمدة كهربائية مبصابيح متطورة 
ما  للقطب لكن سرعان  العمومية  اإلنارة  لتوفير  التحسني احلضري  إطار  )الد( يف 
تفاجأ السكان بإتالف املصابيح املوضوعة قبل بضعة أيام فقط وإعتبروا أن املشروع 
فاشال بأمت معنى الكلمة وينم عن سياسة »البريكوالج« املنتهجة كالعادة بدليل أن 
هذا املشروع لم يقدم شيئ. وما زاد الطني بلة يقول سكان احلي أنه ورغم إبالغ 
املصالح املختصة ألجل التدخل وإصالع األعطاب إال ان الصوت سمع لهم وبقي 

االمر على ما هو عليه بالرغم من الغالف املالي الكبير املرصود للمشروع. 
بلعالم بهيجة

سيدي بلعباس 
األمن يواصل تعقيم شوارع وأحياء المدينة  

مواصلة لدورها الوقائي للحد من إنتشار جائحة كورونا )covid-19(، فبعد 
بلعباس،  مدينة سيدي  على  اجلزئي  الصحي  احلجر  إجراءات  تطبيق  الشروع يف 
املدينة  وأحياء  شوارع  وتعقيم  تطهير  يف  الوالية  بأمن  الشرطة  مصالح  واصلت 
شملت  حيث  النظام،   حفظ  لوحدات  التابعة  املياه  ضخ  شاحنات  بإستعمال 
املدني  الوئام  ساحة  املقطع،  شارع  غرار  على  للمدينة  الرئيسية  الشوارع  العملية 
وغيرها من الشوارع الفرعية،  خاصة تلك التي تعرف حركية من طرف املواطنني، 
كما مت يف نفس السياق تطهير وتعقيم الشوارع املستشفيات املتواجدة مبدينة سيدي 
هذه  ثمنوا  الذين  املواطنني  طرف  من  كبيرا  إستحسانا  لقيت  العملية  بلعباس.  
املجهودات الرامية إلى احلفاظ على الصحة العامة والوقاية من إنتشار هذا الفيروس 

الفتاك.
 رفيق.ف

العمران  متكنت عناصر شرطة 
بجاية،  والية  ألمن  البيئة التابعة  وحماية 
خالل تاريخ البارحة من حجز كمية معتبرة 
صاحلة  غير  فاسدة  البيضاء  اللحوم  من 
بـ 620 كلغ،  تقدر  البشري  لإلستهالك 
تطبيق  جاءت أثناء  العملية  تفاصيل 
حيث  اجلزئي  الصحي  احلجز  إجراءات 
مت توقيف مركبة جتارية من نوع كيا مجهزة 
والية  تسجيل  رقم  حتمل  تبريد  بغرفة 

مجاورة على مستوى نقطة املراقبة والتفتيش 
معبئة،  الصومام  جسر  األمني  باحلاجز 
وبعد مراقبتها تبني بأنها معبئة بكمية من 
اللحوم البيضاء تقدر بـ 200 دجاجة وزنها 
اإلجمالي يقدر بـ 620 كلغ«دجاج مذبوح 
صناديق  داخل  الريش« موضوعة  منزوع 
غير مغلفة وال حتمل أية تعريفة، ومذبوحة 
ال  صاحبها  أن  كما  شرعية،  غير  بطريقة 
تثبت  التي  الصحية  الشهادة  على  يحوز 

السلعة  الذبح، صاحب  وتاريخ  مصدرها 
أحد  مستوى  على  تسويقها  بصدد  كان 
الطبيب  من  بجاية،وبأمر  مبدينة  احملالت 
البيطري التابع للمصالح الفالحية مت حتويل 
الكمية احملجوزة إلى محشر احليوانات التابع 
اجلير،وقد مت  مبادة  بجاية وإتالفها  لبلدية 
إجناز ملف جزائي ضد املخالف وإرساله إلى 

اجلهات القضائية املختصة.
بـــلقاسم.ج

حجز 620 كلغ من اللحوم الفاسدة

وزو  تيزي  والية  امن  مصالح  اتخذت 
إجراءات  عدة  الكرمي  الشهر  هدا  خالل 
املناطق  لتأمني  أين وضعت مخططا وقائيا 
عدة  يتضمن  احلضرية  وشبه  احلضرية 
اجراءات من بينها وضع تشكيالت ثابتة 
وكذا  اإلقليمية  الوحدات  من  ومتنقلة 
الطرقات وأوضح مصدر من  أمن  وحدات 
المن  العامة  والعالقات  االتصال  خلية 
أنه »مبناسبة شهر رمضان  والية تيزي وزو 
املبارك وسعيا منها لضمان األمن والسكينة 

العموميني وضعت شطر تيزي وزو مخطط 
أمني وقائي خاص لتأمني املناطق احلضرية 
الطرقات  شبكة  وكذا  احلضرية  وشبه 
ويتمثل  االختصاص  إقليم  الواقعة ضمن 
ثابتة  تشكيالت  »وضع  يف  املخطط  هذا 
وحدات  اإلقليمية  الوحدات  من  ومتنقلة 
والتدخل،  األمن  وفرق  الطرقات  أمن 
وجتسيد  لإلقليم  فعالة  مراقبة  لضمان 
التواجد الدائم واملستمر يف امليدان وحرصا 
منها على حماية األشخاص واملمتلكات، 

حركية  تشهد  التي  الفضاءات  وتأمني 
انتشار  ظل  يف  للمواطنني  معتبرا  وتوافدا 
الطمأنينة  من  جو  ولتوفير  كورونا  فيروس 
مستوى  على  خاصة  الشهر  هذا  خالل 
الكبرى،  التجارية  املجمعات  األسواق، 
اإلجراءات  جميع  اتخاذ  مت  ومحيطها، 
الدوريات  »تكثيف  منها  الالزمة  األمنية 
للحفاظ  ونهارا،  ليال  واملتنقلة،  الراجلة 

على أمن املواطنني وممتلكاتهم. 
احمد - آليان

تيزي وز
وضع مخطط أمني لحماية المواطنين في رمضان

قام مسؤولو املستشفى اجلامعي »خليل 
األخيرة،  األيام  خالل  عمران«ببجاية، 
بتحويل بعض املصالح االستعجالية على 
العظام  وجراحة  األعصاب  جراحة  غرار 
واحلنجرة  واألذن  األنف  ومصلحة جراحة 
باإلضافة إلى مصالح أخرى، إلى العيادة 
أجل  من  بتارقةأوزمور؛  املتواجدة  اجلديدة 
باملصابني  للتكفل  الالزمة  األماكن  توفير 

بداء كورونا.
الذي  الضغط  القرار بسبب  يأتي هذا 
عمران  »خليل  مستشفى  به  مير  أصبح 
حيث  كورونا،  وباء  انتشار  ببجاية،منذ 

األشخاص  من  كبير  بعدد  التكفل  يتم 
الذين قاموا بالتحاليل التي تستلزم التكفل 
كبير  عدد  يتواجد  حيث  بهم،  السريع 
فيما  االستشفائية،  املؤسسة  بهذه  منهم 
أخرى  مصالح  حتويل  سابق،  وقت  يف  مت 
غرار  على  فانونط  »فرانس  مبستشفى 
توفير  لضمان  الكلى،  غسيل  مصلحة 
كما  املعدية.  األمراض  ملصلحة  األماكن 
والية  مستشفى خراطة شرق  مسؤولو  قام 
االستعجاالت  مصلحة  بتحويل  بجاية، 
إلى املركز اخلاص مبرضى السكري املتواجد 
بالقرب من املؤسسة االستشفائية،بعد أن 

للمصابني  جديدة  حاالت  تسجيل  مت 
عناية  تتطلب  التي  كوفيد19-،  بفيروس 
القرار  وهو  الفترة،  هذه  خالل  أحسن 
بضمان  الطبي  للطاقم  سيسمح  الذي 
خطر  من  والتخفيف  املستوى،  يف  خدمة 
وفاة  بعد  خاصة  الوباء،  بهذا  اإلصابة 
طبيب عام بهذه املؤسسة الصحية بسبب 
أفريل املاضي، فيما تسعى   12 كورونا يف 
الوسائل  كل  لتوفير  الصحية  املصالح 
التكفل  أجل  الالزمة من  والبشرية  املادية 

باملصابني بهذا الوباء. 
 بـــلقاسم.ج

بجاية
تحويل مصالح االستعجاالت بمستشفى »خليل عمران« إلى مستشفيات أخرى
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أخبار السر ايا

هاجم لصان في ألمانيا، قبل أيام، محال 
تجاريا لبيع المواد الغذائية والمالبس، 

وهددا العاملين فيه والزبائن بسالح جديد 
»قد ال يخطر على بال كثيرين«.

نقلت وسائل إعالم ألمانية أن لصين اقتحما 
محال وأشهر أحدهما حقنة زاعما أنها 

»ملوثة« بفيروس كورونا المستجد، من 
أجل السطو على المكان. ونشرت صحيفة 
»بيلد« األلمانية عبر موقعها اإللكتروني 
أن الحادثة وقعت 22 أفريل الماضي في 

مدينة »كريفيلد« غربي البالد، ونقلت عن 
الشرطة قولها إن اللصين هما رجل وامرأة 

يبلغان من العمر 37 و41 عاما على 
التوالي.

 في الوقت الذي تشهد منافسات كرة القدم حول العالم بما فيها 
البطولة األوروبية واأللمانية توقًفا استثنائية بسبب تفشي 

فيروس كورونا حول العالم، صنع الدولي الجزائري رامي بن 
سبعيني، مدافع نادي »بوروسيا مونشنغالدباخ« األلماني، 

لنفسه أجواًء رمضانية خاصة في ألمانيا.
ونشر مدافع الخضر، السبت المنقضي، صوًرا وهو يستمتع 
باألجواء الرمضانية التي يحاول أن يعيشها بعيًدا على البالد 

في ظل تفشي الجائة عالميا. وعلق حامل لقب كأس أمم إفريقيا 
مع المنتخب الوطني على صورتين نشرهما، يظهر فيهما 

وهو يحظر مأكولة »البريك«: »نتدبر أمرنا بما نستطيع.. أنا 
جاهز«. وفي صورة ثالثة، ظهر الجزائري وهو يستمتع بشرب 

الشاي مرفوًقا بالزالبية، وعلق عليها يقول: »األفضل في 
النهاية«. 

يبدو أن قرار الجزائر القاضي باستئناف بعض النشاطات التجارية عملَها في ظل تفشي جائحة 
CNN( يوم أمس عبر موقعها اإللكتروني أن  »كورونا« يحمل صبغًة عالمية؛ إذ نشرت الـ )ِِ
أمريكا التي تحصي نحو مليون مصاب بوباء »كوفيد – 19« ُتقرر استئناف بعض النشاطات 

التجارية بدءا من يوم أمس األحد، رغم تحذيرات األطباء والقائمين على شؤون الصحة 
في البالد. فُرِخص لصالونات الحالقة ومحالت بيع مواد التجميل بمزاولة النشاط التجاري، 
باإلضافة إلى فتح الحدائق العامة ومحالت العناية بالحيونات األليفة، في كثير من الواليات 

كجورجيا )GEORGIA( وأوكالهوما )OKLAHOMA( وأتالنتا )ATLANTA(. وفي 
الضفة األخرى من العالم، تقول الـ )BBC(، قررت كل من النمسا وأستراليا وإيطاليا فتح 
بعض المحالت التجارية،  فُسمح بفتح الحدائق العامة و آالف المتاجر كمحالت بيع الكتب 
والقرطاسية ومالبس األطفال ومتاجر األعمال اليدوية الصغيرة شرط احترام قواعد التباعد 

.)BBC( االجتماعي، تقول الـ

بدت المنتجة سميرة حاج جيالني 
متأسفة من خالل منشور أتاحته 

على صفحتها »فايسبوك« من أشباه 
السينمائيين في الجزائر، قائلة: » 
»أرواح وقول راني منتج، أرواح 
وقول راني مخرج، أرواح أو قول 
راني سينارييت، أرواح وقول راني 

ممثل«.
ويبدو أن البرامج التلفزيونية للموسم 

الحالي تنال حظا وافرا من النقد.

سالُح الَعصر! 

َوا حاْج َرحيم ! 

َرمضان VS ُكورونا!  ناِقمة على األشباه 

استاء الشاعر سليمان جوادي مما ُيبثُّ في برنامج 
الكاميرا الخفية )أنا وراجلي(، وعاد بنا عبر منشور 
أتاحه على صفحته فيسبوك إلى التضامن الذي لقيه 

الكاتب رشيد بوجدرة لما أهين في برنامج كاميرا خفية 
في وقت مضى. وتساءل سليمان الشاعر قائال: » من 
يقف مع السّذج منا حين نقع فريسة بين مخالب من 

يريد إضحاك الناس على حساب طيبتنا وبساطتنا وحسن 
ظننا بإعالمنا«، متأسفا على الوضع العام الذي تشهده 

الجزائر، ومحذرا من التقهقر اإلعالمي المتّجه إلى الدرك 
األسفل من المستويات، على حد وصف الشاعر.

وفي ختام منشوره، أشاد الشاعر بروائع برنامج الكاميرا 
الخفية الذي كان يقدمه المرحوم »حاج رحيم« في 

سبعينيات القرن الماضي.

اسِتئناٌف أم اسِتخَفاٌف َعالمي؟!اسِتئناٌف أم اسِتخَفاٌف َعالمي؟!

أبدى المسرحي محمد شرشال امتعاضه من مستوى برنامج الكاميرا 
الخفية للموسم الحالي، حيث أشار في منشور فيسبوكي إلى برنامج 
تحدث فيه شابة عدة شباب، وبعبارات: »أنت اعجبتني وأنا راني 

حابة نتزوج«، متسائال إن كانت برامج كهذه تصنف ضمن الكاميرا 
الخفية كتجربة اجتماعية. وقال شرشالي إن الوضع البائس بلغ 

مداه، محذرا من حجم االستغباء الذي بات يواجهه المشاهد،إذ قال: 
»التلفزيونات الجزائرية أصبحت تستغبي المشاهد الجزائري بطريقة 

مقززة ورخيصة، لقد أصبحت خطرا على الذوق العام«.

خطٌر 
على الّذوِق 

العام!
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إثر تهاطل األمطار األخيرة

ون ُسّكان القصوِر الَعتيقة بتيميمون َيحتجُّ

عبداهلل مجبري

 11 سكان  من  عددا  طالب 
ببلدية  سكنية  واحياء  عتيقا  قصرا 
احمللية من خالل  السلطات  تيميمون 
تيميمون  بلدية  برئيس  لقاء جمعهم 
االعتبار  ورد  االهتمام  بضرورة 
أوالد  غرار  على  العتيقة  للقصور 
واملنجور  وحتتايتتدمايتوتزقاغت  احلاج 
حيث  مجاورة  أخرى  وقصور  وقوباء 
خالل  من  استيائهم  عن  هؤالء  عّبر 
االحياء  شباب  بعض  احتجاج 
املذكورة عقب تساقط األمطار الغزيرة 

معتبرة  مادية  خسائر  خلفت  التي 
والبناءات  السكنات  هشاشة  بسبب 
باإلسراع يف  طالبوا  املعنيون  الطوبية  
إجناز بالوعات الصرف الصحي بطريق 
فندق قورارة وجتديد وتوسيع شبكات 
والصرف  للشرب  الصاحلة  املياه 
والغاز  العمومية  واالنارة  الصحي 
بالعائالت  االهتمام  وكذا  الطبيعي 
املنكوبة التي انهارت منازلها كأولوية 
املعوزة  االسر  إحصاء  على  والعمل 
للتكفل بها اجتماعيا  والقضاء على 
أصحابها  ومتكني  الهشة  السكنات 
أوترميم  سكنات  من  االستفادة  من 

رؤوساء  بإشراك  احملتجون  طالب  كما 
جمعيات االحياء يف برمجة ومراقبة 
اجناز املشاريع وادراج القصور كمناطق 
للنمط  االعتبار  إعادة  اجل  من  ظل 
من  واحلد  بالطني  املبني  العمراني 
شبكة  وتوسيع  الهشة  السكنات 
فضاءات  بخلق  احمليط  تهيئة  الطرق 
ومساحات للعب األطفال وإعادة فتح 
بسيدي  اخلدمات  املتعددة  العيادة 
عثمان املني ان جتد مطالبهم هذه املرة 
البلدية  السلطات  قبل  من  استجابة 

والوالئية.

خرج سكان القصور العتيقة بتميمون إلى الشارع احتجاجا بسبب ما سببته األمطار األخيرة من خسائر مادية، جراء هشاشة 
السكنات والبنايات الطوبية التي يقطنونها، مطالبين باإلسراع في إنجاز بالوعات الصرف الصحي.

األغواط 
 القبض على 99 شخصا خرقوا الحجر الصحي 
متكنت مصالح أمن والية االغواط خالل النصف األول من هذا الشهر 
للمحشر بسبب مخالفة  مركبة   55 99 شخصا وحجز وحتويل  توقيف  من 

إجراءات احلجر اجلزئي واتخاذ اإلجراءات القانونية يف حقهم.
التحسيسية  املصالح مختلف األنشطة  باملوازاة مع ذلك كثفت ذات  و 
والتوعوية اخلاصة باتخاذ مجمل التدابير الوقائية من عدوى فيروس كورونا، 
الغلق،  من  املستثناة  التجارية  احملال  أصحاب  وكذا  للمواطنني  واملوجهة 
شهر  خالل  الوالية  أمن  ملصالح  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  كل  وجتنيد 

رمضان الكرمي لضمان الطمأنينة والسكينة للمواطنني. 
نورين عبدالقادر

تجّند مطاحن القمح والشعير لتلبية 
حاجيات  السكان 

الزالت تنتشر بوالية األغواط املطاحن التقليدية التي تستخدم لطحن 
القمح والشعير ويعد شهر رمضان فرصة ألصحابها للتكثيف من نشاطهم 
لتلبية احتياجات السكان تشهد الطاحن التقليدية هذه األيام اقباال كبيرا 
من طرف املواطنني لطحن القمح والشعير لتوفير الدقيق والتشيشة، حيث 
يسمى  ما  لتحضير  والتشيشة  املطلوع،  اخلبز  لتحضير  الدقيق  يستخدم 
ويحرص   ،« الشعير  »خبز  لتحضير  البعض  يستعملها  كما   ،« »باحلريرة 
والسحور  الفطور  لوجبات  التقليدية  املواد  الوالية على حتضير  أغلب سكان 
ملادة  يلجأون  ما  نادرا  أنهم  السكان  بعض  وأفاد  الصحية،  ألهميتها  نظرا 

السميد والفرينة يف شهر رمضان وحتى طيلة السنة. 
نورين عبدالقادر

الواليُة توّفر وجبات فطور جاهزة 
لعابري  السبيل 

لتحضير   »ّ البيضاء  »الوردة  مطعم  فتح  إلى  باألغواط  والية  بادرت 
وجبات للفطور لتوزيعها على عابري السبيل عبر الطرقات وإيصالها للمعوزين 
والفقراء يف منازلهم، وقد مت جتنيد اجلمعيات الفاعلة ومتطوعون من الشباب 
الدينية  الشؤون  مديرية  الوجبات  إعداد  على  وتشرف  املهمة،  بهذه  للقيام 
ومديرية اخلدمات اجلامعية ومديرية النشاط االجتماعي، وتأتي هذه املبادرة 
لسد الفراغ يف االعمال التضامنية التي كان يعرفها شهر رمضان وهذا بسبب 

الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. 
نورين عبدالقادر

غرداية
قتيالن في حادث سير بحاسي لفحل 

خلف أمس حادث سير مروع وقع بالطريق الوطني رقم 1 غير بعيد عن 
بلدية حاسي لفحل بوالية غرداية قتيلني من اجلنسني، وهذا جراء انقالب 
أدرار،  والية  ترقيم  حاملة  هيليكس  تويوتا  نوع  من  الدفع  رباعية  مركبة 
الضحيتان سائق املركبة وامرأة، ليتم نقل الضحيتني إلى مستشفى حاسي 
لفحل قبل حتويلهما إلى مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى قضي بكير بغرداية 
الدرك حتقيقا عن مالبسات  اثرها فتحت مصالح  الوالية، وعلى  بعاصمة 
تبقى  انه  الوطن  اخبار  ل  موثوق  مصدر  تصريح  وحسب  األليم،  احلادث 

السرعة املفرطة احد اسباب احلادث املذكور.
يوسف بن حيزية

تمنراست
23 ألف عائلة تستفيد من منحة 10 آالف دينار

باشرت مكاتب البريد املنتشرة عبر 
تسديد  عملية  متنراست  والية  أقليم 
جزائري  دينار  أالف  عشرة  منحة 
السيد  اجلمهورية،  رئيس  أقرها  والتي 
عمليات  اطار  يف  تبون،  املجيد  عبد 
بالنسبة  احملتاجة  االسر  مع  التضامن 
لشهر رمضان وكذا دعما لألسر املتأثرة 
بتدابير الوقاية من وباء كورونا التي بلغ 

عددها 23342 عائلة. 
 اشرف والي والية متنراست السيد 
العملية  سير  بتفقد  جياللي  دومي 
بالوالية  املركزي  البريد  التضامنية عبر 
شجع  والذي  سرسوف  حي  وبريد 
توصيات  لهم  مقدما  البريد  مصالح 
تسديد  عملية  يف  اإلسراع  بضرورة 
مسافة  واحترام  هؤالء  مستحقات 
البريد  وعمال  املستفدين  بني  األمان 

ملسنا  وقد  كورونا  وباء  إلنتشار  جتنبا 
املسجلني  لهؤالء  النظير  حضورمنقطع 
قبل  إحصائهم  مت  والذين  القوائم  يف 
بصب  البريد  لتباشرمكاتب  العملية 
وصرفها  أرصدتهم  يف  املالية  املبالغ 
استثنائية  بصفة  أبوابها  وفتحت  لهم 
حلد  متواصلة  اجلمعة. والعملية  يوم 
املستفيدين  بعض  أكد  أين  الساعة 
املنحة  هذه  ان  الوطن  اخبار  جلريدة 
بعض  إلقتناء  وقتها  يف  جاءت 
املعظم  رمضان  لشهر  الضروريات 
اجلمهورية  رئيس  قرارات  مثمنني 
أالف  ستة  مبلغ  من  برفعها  القاضية 
دينار  أالف  عشرة  إلى  دينارجزائري 
الفضيل  الشهر  هذا  قبل  لهم  وصرفها 
وأضاف أخر انه بالرغم من املصاريف 
ستخفف  انها  إال  الشهر  لهذا  الكثيرة 

يف  خاصة  منها  البعض  عنهم 
الغذائية  املواد  بعض  إرتفاع  ظل 

واخلضروالفواكة بوالية متنراست.
مديرالوحدة  كشف  جهته  من 
بولغيت  السيد  للبريد  الوالئية 
حتويل  عملية  إمتام  عن  عبدالرحيم، 
مستوى  على  املالية  األرصدة  وصب 
األسبوع  نهاية  مع  البريد  مكاتب 
الفارط، ليتم صرفها للمعنيني مباشرة 
ضمن عملية تواصلت الى غاية اليوم، 
اإلمكانيات  كافة  تسخير  على  مؤكدا 
عملية  إمتام  أجل  من  واملادية  البشرية 
مثنيا  الظروف  أحسن  املنحة يف  صب 
واجلمعيات  املدني  املجتمع  دور  على 
يف  اإلسالمية  والكشافة  والشرطة 

عملية التنظيم.
كرزيكة احمد

ورقلة
انعدام المرافق الترفيهية والمالعب الجوارية يؤرق سكان

ورقلة  بلدية  سكان  أعرب 
سياسة  من  الكبير  استيائهم  عن 
تنتهجها  التي  واإلقصاء  التهميش 
واإلدارية  الوالئية  السلطات 
املرافق  غياب  نتيجة  جتاههم، 
التي  والرياضية،  التربوية  الترفيهية 
بإمكانها أن متنحهم قسطا من الترفيه 
يف  التسكع  آثار  وتقيهم  والراحة، 

الشوارع وهاجس البطالة.
 واعتبر شباب عدد من األحياء 
املعزولة الكائنة بالبلدية هذه املرافق 
لقضاء  لهم  الوحيد  املتنفس  مبثابة 
أوقات فراغهم. وقد اشتكى سكان 
يف  الفادح  النقص  من  املنطقة 
اجلوارية،  واملالعب  احليوية  املرافق 
عنهم  ترفع  أن  شأنها  من  التي 
الغنب، ومتّكنهم من إظهار طاقاتهم 
اإلبداعية، خاصة أن بلديتهم تضم 
البطالني  الشباب  من  كبيرا  عددا 
حيث  الثقافية،  مستوياتهم  بكل 
لقضاء  يضطرون  أنهم  الشباب  أكد 

ظهور  قبل  باملقاهي  الفراغ  أوقات 
ُتعتبر  التي   ،19 وباء كورونا كوفيد 
املتنفس الوحيد لهم للعب أو متابعة 
األفالم،  مشاهدة  وحتى  املباريات 
ل  املسَجّ الفادح  للنقص  نظرا 
أما  والرياضية.  الترفيهية  باملرافق 
يف  اللعب  إلى  فيلجأون  األطفال 
معرضني  واألرصفة،  الطرقات 
غياب  ظل  يف  للخطر  حياتهم 
الصدد  وبهذا  الترفيهية.  املرافق 
األحياء  ورؤساء  السكان  يناشد 
برمجة  أجل  من  املعنية  السلطات 
بعض املشاريع الترفيهية والثقافية، 
على اعتبار العديد من قرى البلدية 
أّزمت  التي  نفسها  احلالة  تشهد 
الوضع؛ نظرا ملا طالهم من تهميش 
جعلهم  ما  تعبيرهم،  حد  على 
يعانون من البطالة ومن العديد من 
نغصت  التي  االجتماعية  املشاكل 
عليهم حياتهم وحّولتها إلى جحيم 

يف إطار مماثل.

حي  شباب  وعّبر 
لبلدية  التابع  النصر«اخلفجي« 
من  الشديد  تذمرهم  عن  ورقلة 
طيلة  عاشوه  الذي  التهميش 
السنوات الفارطة، النعدام الهياكل 
احلي  يفتقر  حيث  الرياضية، 
رياضتهم  ملمارسة  مللعب  املذكور 
املفضلة تقيهم مشقة التنقل مسافة 
التنقل 7 كلم الى عاصمة الوالية، 
خاصة خالل العطل سواء املدرسية 
يكون  التي  الصيفية،  العطل  أو 
عرضة  واملراهقون  الشباب  فيها 
االجتماعية.  واآلفات  لالنحراف 
والي  اخلفجي  شباب  طالب  ولذا 
العاجل  التدخل  بضرورة  الوالية 
اجلوارية  املالعب  توفير  أجل  من 
لشساعة  نظرا  الشبانية  واملرافق 
احلي يف السنوات األخيرة، ناهيك 
عن انتشالهم من شبح البطالة الذي 

بات يهددهم.
يوسف بن حيزية
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 سخرت غرفة التجارة والصناعة مينا لوالية غليزان 
كل إمكاناتها لتوصيل مساعدات غذائية هامة للمعوزين 
تضامنية  وقفة  يف  الصحي،  احلجر  من  واملتضررين 
حتسب لها يف الظرف احلالي حيث لم تتخل عن واجبها 
اإلجتماعي وأعطت درسا للجميع يف التضامن والتآزر يف 

الظرف احلالي. 

  تخصيص 44.6 طنا من المواد الغذائية لمناطق الظل 
غليزان  لوالية  مينا  والصناعة  التجارة  غرفة  قامت 
تضامنية  عمليات  يف  كورونا  وباء  ظهور  بداية  ومنذ 
وأصحاب  األعمال  رجال  كل  جتميع  خالل  من  كثيرة 
املؤسسات اخلاصة املنضوية حتت لواء الغرفة بجمع أكثر 
حتت  وضعت  اإلستهالكية  املواد  من  طن   44.6 من 
تصرف السلطات الوالئية ليتم توزيعها على مستحقيها 
الراهن خصوصا من  الوضع  من مواطنني متضررين من 

عدميي الدخل والعائالت املعوزة واحملرومة. 
عملية  على  مينا  والصناعة  التجارة  غرفة  وسلمت 
هذه املواد اإلستهالكية ملديرية النشاط اإلجتماعي حتت 
إشراف السلطات الوالئية، من أجل القيام بتوزيعها على 

احملتاجني عبر إقليم الوالية يف عمليات متفرقة. 

  تجهيُز قافلتين لفائدة سكان البليدة
مينا  والصناعة  التجارة  غرفة  مبادرة  تقتصر  ولم 
واملتضررة  الهشة  للفئات  محليا  مساعدات  منح  على 
لسكان  تضامنية  بهبة  قامت  بل  الصحي  احلجر  من 
والية البليدة عبر مرحلتني مختلفتني عند بداية احلجر 
 2020 أفريل   7 بتاريخ  كانت  حيث  الشامل  الصحي 
يف قافلة تضامنية تتكون من 6 شاحنات مقطورة حتوي 
100 طن من ماديتي السميد والفرينة وكذا 20 طن من 
البطاطا مبشاركة الغرفة الفالحية وحتت إشراف السلطات 

الوالئية. 
البليدة  سكان  مع  الثانية  التضامنية  الهبة  وكانت 
قبل يومني فقط حني مت توجيه قافلة محملة مبواد غذائية 
والعجائن  الفرينة  مادة  من  130.5 طن  بلغت  مختلفة 
ودائما  والقرنون  والبطاطا  أخرى  استهالكية  ومواد 
منت  على  معبئة  كانت  الفالحية  الغرفة  مع  بالتنسيق 
8 شاحنات مقطورة ومبساهمة خاصة من رجال اعمال 

وبعض املتعاملني اإلقتصاديني. 

  منح 500 طرد غذائي لبلدية غليزان
غذائي  طرد   500 غليزان  بلدية  مصالح   إستلمت 
البلدية  خصصتها  مينا،  والصناعة  التجارة  غرفة  من 
مت  الوالية، حيث  لعاصمة  إقليميا  التابعة  الظل  ملناطق 
تضررت  والتي  واملعوزة  الفقيرة  العائالت  على  توزيعها 
من احلجر الصحي بإعتبار أنها ال تتوفر على أي دخل 
او عمل قار، حيث قامت مصالح البلدية بالتنقل لهذه 

املناطق ألجل توزيع هذه املساعدات. 
وحسب تصريح لرئيس بلدية غليزان » قويدر بلحاج 
إستفادت من  بأن مصاحله  أكد  الوطن  جلول » ألخبار 
التجارة  عرفة  من  غذائي  طرد   500 قدرها  مساعدة 
والصناعة وقامت بتسليمها ملستحقيها بعدة مناطق الظل 
عبر اقليم البلدية للتخفيف عنهم من الضرر الذي مسهم 

جراء تفشي وباء كورونا. 
وأصاف رئيس البلدية يف تصريحه ان العملية متت عبر 
مرحلتني، حيث كانت العملية األولى قد مست 280 
الشرايطيةوالقرادبيةوالبخايرية  دواوير وهي   6 عائلة عبر 
وأوالد محمد واوالد جلطي ومقان فيما جاءت العملية 
الثانية لفائدة بعض العائالت الساكنة مست دواوير سي 
بونابوفيرمة قارة والتفافحةوالقوايديةواملهايدية واوالد بن 
ميينة، وكلها حسبه دواوير فقيرة بحاجة ماسة ملثل هذه 
التجارة  التي جاءت يف وقت هام من غرفة  املساعدات 
مبثل  يوما  عليهم  تبخل  لم  حسبه  التي  مينا  والصناعة 

هذه املساعدات. 

دعُم قطاع صحة بمواد طبية وصيدالنية 
 وإستفاد القطاع الصحي يف والية غليزان من هبة 
مينا،  والصناعة  التجارة  غرفة  قبل  من  هامة  تضامنية 
كمية  بالوالية  الصحة  مديرية  بتسليم  قامت  التي 
طبية  وجتهيزات  مواد  يف  تتمثل  املساعدات  من  معتبرة 
وصيدالنية ستساعد كثيرا القطاع الصحي يف التصدي 

إلنشار وباء كورونا. 
القطاع  فيه  بعاني  وقت  يف  املبادرة  هذه  وجاءت 
والصيدالنية  الطبية  املواد  يف  كبير  نقص  من  الصحي 
القطاع  التعقيم، وهو ما جعل مسؤولي  مواد  وخصوصا 
توزيعها  مت  مساعدة  من  الغرفة  به  قامت  ما  على  يثنون 

على بعض املؤسسات الصحية املنتشرة بالوالية. 

  والي غليزان تفتخر بمساهمة الغرفة في هذه 
الظروف

والي والية غليزان،  براهيمي  السيدة نصيرة  أثنت 
التجارة  تقوم غرفة  باتت  الذي  الكبير  الدور  كثيرا على 
والصناعة للوالية يف ظل االزمة الصحية الراهنة نتيجة 
إنتشار فيروس كوفيد 19، من خالل قيامها بعدة هبات 
تضامنية وجهت للعائالت الفقيرة واملتضررة من احلجر 
لوالية  املوجهتني  الضخمتني  القافلتني  وأيضا  الصحي 

البليدة. 
وقالت والي والية غليزان يف تصريح ألخبار الوطن 
حلظة إشرافها على إنطالق القافلة الضتامينة الثانية بأن 
لغرفة  املنتمني  اإلقتصاديني  واملتعاملني  األعمال  رجال 
مينا، أنهم لم يبخلوا على الوالية بأي مساعدة خصوصا 
يف هذا الظرف التي متر به البالد وإعتبرت ذلك بالعمل 
النبيل لرجاالت غليزان يف مكافحة الوباء اخلطير وقمة 
املتعاملني  كل  وأن  والعباد،  اهلل  أمام  باملسؤولية  الوعي 
مساعدات  من  قدموه  ما  على  مشكورين  اإلقتصاديني 
للوالية وهو ما يثبت بان اجلزائريني يد واحدة ومن معدن 

حر يتكاثفون يف وقت الشدة. 

 رئيس غرفة التجارة والصناعة: لن نتخلى عن 
المتضررين من األزمة 

التجارة  غرفة  رئيس   « زروقي  محمد   « كشف 
املتعاملني  كل  أن  الوطن  ألخبار  مينا  والصناعة 
من  املتضررين  املواطنني  على  يتخلوا  لن  اإلقتصاديني 
الوالية، ويضعون كل  التي متر بها  هذه األزمة الصحية 
وسيعملون  املواطنني  فائدة  حتت  ومنتجاتهم  أموالهم 
الفقيرة  والعائالت  املتضررين  على مساعدة كل  جاهدا 

واملعوزة يف كل تراب الوالية. 
الوقت  ما يهمهم يف  أن كل  زروقي  السيد  وأضاف 
وأن  البالد  بها  متر  التي  الصعبة  الفترة  جتاوز  هو  احلالي 
التي  املساعدات  وبخصوص  البالء،  هذا  عنا  اهلل  يرفع 
الغرفة  بأن  قال  األخيرة،  الفترة  يف  الغرفة  بها  قامت 
املساعدة  يد  تقدمي  أجل  من  تستغلها  مناسبة  كل  يف 
مناسبة  خالل  خصوصا  واملواطنني  احمللية  للسلطات 
الشهر الفضيل أين يتم تخصيص ميزانية هامة يشترك 
السماعدة  يد  لتقدمي  اإلقتصاديني  املتعاملني  كل  فيها 
املواد  من  معتبرة  كميات  وتخصيص  املعوزة  للعائالت 
املعيشة  غالء  عناء  من  عنهم  للتخفيف  اإلستهالكية 

والوقوف إلى جانبهم. 
وجهتا  اللتان  التضامنيتني  القافلتني  وبخصوص 
وبالتنسيق مع  الغرفة  أن  البليدة يقول زروقي  إلى والية 
السلطات الوالئية وضعا صوب أعينهم مساعدة سكات 
البليدة يف هاته الظروف وتطبيقا لتعليمات وزير التجارة 
وهذا يندرج يف إطار العملية التضامنية مع هذه الوالية 

املتضررة من انتشار الوباء اخلطير. 

 مطاحن »رياض« صنعت الحدث بمساعداتها الضخمة
الصناعية  باملنطقة   « رياض   « مطحنة  لفتت 
بلعسلبوزقزة، اإلنتباه خالل الهبة التضامنية التي قامت 
بها غرفة التجارة والصناعة من خالل مساهمته الكبيرة 
الفرينة  مادة  من  أطنان  تخصيص  خالل  من  ذلك  يف 

والسميد لفائدة سكان والية البليدة وإنطالق القافلة من 
مقر املطحنة التي سخرت كل إمكاناتها لصالح استقبال 

املساعدات األخرى املشاركة يف القافلتني. 
 « السيد  رياض«   « حملنة  العام  للمدير  تصريح  ويف 
غنام بوخامت » ألخبار الوطن كشف بأن الظروف احلالية 
التي متر بها اجلزائر من خالل تفشي وباء كورونا يحتم 
عليه التضامن مع املواطنني خصوصا سكان البليدة التي 
يعاني سكانها يف الظرف الراهن، حيث أكد بأن مطاحن 
» رياض » قدمت وال تزال تقدم كل ما يف وسعها ألجل 
وعدم  معنوياتهم  من  للرفع  البليدة  يف  إخواننا  مساعدة 
من  هذا  وحسبه  الفيروس  يصارعون  لوحدهم  تركهم 
شيمات اجلزائريني الذين يتحدون يف وقت الشدة واحملن 

راجيا من اهلل العزيز القدير أن يرفع هنا هذا الوباء. 

غرفة التجارة والصناعة مثال حقيقي عن روح 
التضامن

قال السيد محمد مختاري رئيس املجلس الشعبي 
مينا  والصناعة  التجارة  غرفة  بان  غليزان  لوالية  الوالئي 
اإلقتصاديواإلجتماعي  املجالني  يف  هاما  دورا  تلعب 
من  الكثير  يف  الدائم  نسجيل حضورها  من خالل  من 
املناسبات الوطنية وحتى الدولية وما تقوم به من عمل 
واالعمال  املال  رجال  طيبة  صميم  من  هو  تضامني 
ال  التجارة  غرفة  بأن  مختاري  وأضاف  لها.  املشكلني 
التكافل  معاني  إبراز  يف  للمساهمة  مناسبة  أي  تضيع 

والتضامن وهو ما يتجلى يف مشاركتها الدائمة يف مختلف 
الوالئية  السلطات  بعها  تقوم  التي  التضامنية  العمليات 
السباقة  دائما  وتكون  بأي شيئ  عليها  تبخل  ال  حيث 
يف عرض خدماتها واملساهمة يف االعمال اخليرية لفائدة 
املواطنني وبخاصة الفئات الهشة من املجتنع التي هي يف 

أمس احلاجة ملساعددتها ماديا ومعنويا. 
التي  واملساعددات  الراهن  الظرف  وبخصوص 
قال  بغليزان  والصناعة  التجارة  غرفة  بتقدميها  قامت 
شيئ  الغرفة  به  قامت  ما  حقيقة  بأنه  األبيوي  رئيس 
مفرح ونعتز به كثيرا ألنها أثبت وجودها يف هذا الظرف 
الوطن  واليات  غرار  على  الوالية  به  متر  التي  بالذات 
لكل  اخلالص  شكره  موجها  كورونا  وباء  من  املتضررة 
األعمال  مختلف  يف  املساهمني  املتاعمليناإلقتصاديني 
السلطات  بها  قامت  التي  التضامنية  والهبات  اخليرية 

الوالئية. 

فين بغليزان  تحضيرات على قدم وساق لتوزيع المساعدات على الُمتعفِّ

 ُغرفة التِّجارِة والِصناعة نموذٌج للَتضامن والتكاُفل في زمِن ُكورونا
تتواصُل العملياُت التَّضامنية خالَل فترِة الَحجر الصحِي بوالية غليزان، 

والُمتزامنة مع ُحلول الشهِر الَفضيل، في أبَهى صورٍة لّلتكافل االجتَماعي بين 
ِفئات الُمجتمع، وفي أصعِب األوقاِت التي تمُر بها بالُدنا، ما يؤكُد قدرَة 
اهن بتآزرِهم وتضاُمِنهم ووقوِفهم مع  الجزاِئريين على تجاوِز الَوضع الرَّ

ي وباء ُكورونا.  بعضهم جنًبا إلى جنٍب في ِظل َتفشِّ
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دي خيا حارس مانشستر يونايتد:

»أتمنى البقاء لسنوات كثيرة أولد ترافورد«

القسم الرياضي

تصريحات  يف  مازًحا،  خيا،  دي  وقال 
امس  البريطانية  »ميرور«  صحيفة  أبرزتها 
لي  العاشر  سيكون  املقبل  »املوسم  األحد: 
مع مانشستر يونايتد؟.. أنا أتقدم يف السن«. 
وأضاف: »مجرد املشاركة مع هذا النادي أمر 
مذهل. أتخيل أنَّ البقاء هنا ملا يقرب من 10 
سنوات مبثابة احللم.  من الرائع اللعب مع هذا 
النادي، لذا آمل البقاء هنا لسنوات أخرى«. 
»إنَّه  عاًما:  الـ29  صاحب  احلارس  وواصل 
أمر استثنائي أن تكون دائًما يف املنزل، لكن 
الناس،  صحة  هو  اآلن  شيء  أهم  أن  أعتقد 
سواء يف إسبانيا، أو هنا يف إجنلترا«. وأكمل: 
بحاجة  لكننا  الشيء،  بعض  غريب  »األمر 
إلى االستمرار يف القيام ببعض األشياء داخل 
واللياقة«.  التدريبات  على  للحفاظ  املنزل، 

الوقت  يف  جًدا  جيدة  »عائلتي  وأردف: 
جيدون،  وعائلتي  أصدقائي  وكل  احلالي، 
يعانون  األشخاص  من  الكثير  هناك  لكن 
يحدث  »ما  واستطرد:  الفيروس«.  بسبب 
يف  احلياة  هي  هذه  لكن  واقعي،  غير  اآلن 
أريد توجيه لهم رسالة  الوقت احلالي، لذلك 

قوية ملواصلة القتال، وآمل أن ينتهي كل شيء 
قريًبا«.  وأمت: »رسالة للجمهور؟ أول شيء هو 
التحلي بالصبر؛ ألننا يف وضع صعب للغاية. 
أن تكون يف املنزل هو أهم شيء حالًيا. كن 
يف وضع آمن، وكل شيء سينتهي يف مرحلة 

ما«.

برشلونة يوقف المفاوضات مع شتيغن
كشف تقرير صحفي إسباني، امس األحد، عن 

احلارس  مفاوضات جتديد عقد  بشأن  تطور جديد 
نادي  مع  شتيغن  تير  أندريه  مارك  األملاني 

برشلونة.
اإلسبانية،  »سبورت«  لصحيفة  ووفًقا 
فإن إدارة برشلونة ترى أن جتديد عقد شتيغن 
أمر إستراتيجي، لكن ال تزال هناك مسافة 
الراتب  بشأن  الطرفني  بني  املفاوضات  يف 

السنوي.
وأشارت إلى أن برشلونة أبلغ وكيل شتيغن 

وحتى  التجديد،  بشأن  حالًيا  املفاوضات  بوقف 
على  كورونا  لفيروس  االقتصادية  العواقب  النادي.معرفة 

وأوضحت أن العالقة ممتازة بني برشلونة وممثلي شتيغن، وال تزال هناك إرادة من 
الطرفني حول التوصل إلى اتفاق.

النادي  بأن  املفاوضات،  بوقف  برشلونة  قرار  فسر  شتيغن  وكيل  إن  وقالت 
الكتالوني يحتاج معرفة الوضع االقتصادي بشكل نهائي ومدى تأثر امليزانية، قبل 
أن يقدم عرضه النهائي. وأضافت أن شتيغن ال يزال مينح األولوية املطلقة لبرشلونة 
على مستوى املفاوضات، رغم وجود اهتمام بضمه من قبل يوفنتوس وبايرن ميونخ.

نابولي يتخلى عن فكرة ضم أومتيتي
إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
التعاقد  عن  التراجع  نابولي  نية  عن 
برشلونة  أومتيتي مدافع  مع صامويل 

خالل االنتقاالت الصيفية املقبلة.
»الغازيتا  صحيفة  وبحسب 
ديللو سبورت« اإليطالية، فإن نابولي 
للغاية  مكلف  أومتيتي  سعر  أن  يرى 
اخليارات  إلى  وسينظر  له،  بالنسبة 

البديلة.
على  موافقته  برشلونة  وأبدى 
الالعب  رغبة  رغم  أومتيتي،  رحيل 
ولكن  عقده،  نهاية  حتى  البقاء  يف 
مشاكل  بجانب  اجلديدة،  الصفقات  لتمويل  املال  إلى  بحاجة  الكتالوني  النادي 

إصابات الفرنسي يف الفترة األخيرة.
الفرنسي،  املدافع  بيع  أورو مقابل  50 مليون  ويأمل برشلونة، يف احلصول على 
على الرغم من أن هذا الرقم قد يقل بعض الشيء، نظًرا لألزمة املالية العاملية بعد 

تفشي فيروس كورونا.
وأشار التقرير، إلى أن نابولي يريد بالفعل ضم مدافع مميز، نظًرا القتراب السنغالي 
كاليدو كوليبالي من الرحيل، لكن أومتيتي حالًيا ليس ضمن خططه بسبب سعره.

دورتموند يفتح 
باب الرحيل لشورله 

وغوتزه
فتح هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس 

التنفيذي لنادي بوروسيا دورمتوند، 
الباب أمام رحيل أندريه شورله بشكل 

نهائي بعد انتهاء فترة إعارته من 
سبارتاك موسكو الروسي.

وصنع شورله الهدف الذي سجله 
ماريو غوتزه لصالح املنتخب األملاني يف 
نهائي مونديال البرازيل 2014، لكن 

مسيرته تدهورت منذ ذلك احلني.
وقال فاتسكه لشبكة »سكاي« 

امس األحد: »أعتقد أنَّ كال الطرفني 
يدركان أنه لن يكون وضًعا سهاًل. علينا 

أن جنري مناقشات مفتوحة بشأن ما هو 
أفضل لكل األطراف«. وينتهي عقد 
شورله، 29 عاًما، يف جوان 2021.

كما ناقش فاتسكه أيًضا مستقبل 
ماريو جوتزه، الذي مثله مثل شورله 
فشل يف استعادة أمجاده مع الفريق. 

وأشار فاتسكه: »يف الوقت احلالي كل 
شيء متوقف، يف فترة ما سنواصل أيضا 

احملادثات مع ماريو غوتزه«.

آرسنال يطلب ضمانات للتعاقد 
مع ديمبلي

يرغب آرسنال يف احلصول على خدمات الفرنسي عثمان 
دميبلي، جنم برشلونة، خالل الصيف املقبل. ووفًقا لصحيفة 

»سبورت« اإلسبانية، فإن برشلونة يسعى للتفاوض حول 
ضم دميبلي، ولكن لدى النادي اللندني مخاوف بشأن احلالة 

اجلسدية لالعب. وأشارت إلى أن آرسنال يشترط قبل 
التفاوض، احلصول على ضمانات بشأن مشكلة اإلصابات 

التي يعاني منها الالعب خالل املواسم األخيرة. وأوضحت أن 
الغانرز يطلب تقارير طبية عن حالة دميبلي، باإلضافة إلى تقارير 

أخرى عن أسباب عدم تكيفه يف برشلونة بعيًدا عن اجلانب 
الرياضي.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت رغبة برشلونة يف 
االستغناء عن دميبلي خالل الصيف املقبل، من أجل متويل 

صفقتي نيمار دا سيلفا )باريس سان جيرمان(، والوتارو 
مارتينيز )إنتر ميالن(.

روما يستهدف جونيور فيربو  
يسعى روما، إلبرام صفقة جديدة من صفوف 

برشلونة، خالل سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، بعدما 
تعاقد مع كارليس بيريز، يف الشتاء املاضي. وقالت صحيفة 

»الغازيتا ديلو سبورت« اإليطالية، امس األحد، إنَّ روما 
يستهدف جونيور فيربو، الظهير األيسر للبلوغرانا، لتدعيم 

صفوفه.
وانضم فيربو لبرشلونة الصيف املاضي، قادًما من ريال 

بيتيس ليكون بدياًل جلوردي ألبا، لكنه لم يظهر باألداء 
املطلوب، ما قد يدفعه للتفكير يف الرحيل إلى روما.

كان برشلونة، قد دفع 18 مليون أورو لضم فيربو بخالف 
املتغيرات اإلضافية، وشارك هذا املوسم بـ17 مباراة، وسجل 
هدًفا، وصنع آخر، لكنه واجه صعوبة يف التأقلم مع ناد كبير 
بحجم برشلونة. وأشار التقرير، إلى أن روما يبحث حالًيا عن 

بديل للمخضرم كوالروف، وُيشعل املنافسة مع سبينازوال الذي 
انضم للجيالوروسي مقابل 30 مليون أورو، ولم يظهر باملستوى 

املطلوب.

خماسي يوفنتوس يقرب عودة بوغبا
أكد تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، أن يوفنتوس لديه 

العديد من األوراق التي قد حتسم صفقة الفرنسي بول بوغبا، 
جنم مانشستر يونايتد، لصالح السيدة العجوز.

ووفًقا لصحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن يوفنتوس 
ميلك عدة العبني ميكن استخدامهم يف الصفقات التبادلية، 

مثل دوغالس كوستا وميراليم بيانيتش وأليكس ساندرو وآرون 
رامزي وأدريان رابيو. وأشارت إلى أن بيع مانشستر يونايتد 
لبوغبا يف الصيف املقبل بات أمًرا ال مفر منه، بسبب أزمة 

فيروس كورونا. وأوضحت أن التبادالت ستكون السمة الغالبة 
للميركاتو املقبل، وستدعم موقف يوفنتوس يف الصفقة، ألنه 

ميلك العبني يثيرون إعجاب مانشستر يونايتد. وقالت إن 
يونايتد سبق أن حاول ضم ساندرو من يوفنتوس، كما دخل 

الشياطني احلمر صراًعا من قبل مع السيدة العجوز على صفقتي 
رابيو ورامزي.

فاتسكه يدعو إلنقاذ البوندسليغا
يرغب هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي 

بوروسيا دورمتوند يف استئناف موسم الدوري األملاني لكرة القدم 
)البوندسليغا( يف أقرب وقت ممكن على أن تقام املباريات بدون 

جمهور. وتوقف الدوري األملاني منذ منتصف الشهر املاضي 
بسبب جائحة كورونا. وهناك مساعي الستئناف البوندسليغا 

يف ماي املقبل وسط إجراءات احترازية مشددة، لكن هذه 
اخلطوة لن تتم إال بعد احلصول على الضوء األخضر  من 

احلكومة. وقال فاتسكه حملطة »سكاي تي يف« امس األحد: 
»إذا لم نلعب يف األشهر القليلة املقبلة فإن البوندسليغا بأكملها 

ستتعرض لالنحدار، وبعدها لن تصبح على نفس الشكل 
الذي عرفناها به«. وأضاف: »بالتأكيد أدرك أن الكثير من 
اجلماهير تقول إنه لن تكون هناك أجواء داخل امللعب وهذا 

األمر سينقل عبر شاشات التلفاز، بالتأكيد هذا أمر واضح، 
ولكن املسألة تتعلق بإنقاذ كرة القدم«.

وتتبقى تسع جوالت على نهاية موسم البوندسليغا وبإقامة 
هذه املباريات سيتم رفع احلظر عن حوالي 300 مليون أورو 

)324 مليون دوالر( من عائدات البث التلفزيوني.

يأمل اإلسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر 
يونايتد، البقاء في أولد ترافورد، لسنوات 
كثيرة، حيث يقضي موسمه التاسع مع النادي.
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مولودية الجزائر يخفض أجور العبيه
قرر مجلس إدارة مولودية اجلزائر، بقيادة عبد الناصر أملاس، اعتماد سياسة 
تقليص األجور بداية من املوسم القادم، بغية تقليص حجم األعباء املالية على 

خزينة النادي.
وعلم من مصادر مقربة أن إدارة املولودية تلقت تعليمات من مسؤولي شركة 
ظل  يف  القادم،  املوسم  النادي  ميزانية  تخفيض  بضرورة  املالكة،  »سوناطراك« 

األزمة املالية اخلانقة التي تعاني منها كل األندية.
النشاط  استئناف  فور  الفريق  بكوادر  املولودية  إدارة  أن جتتمع  املرتقب  ومن 

الرياضي، من أجل التوصل إلى أرضية اتفاق، بشأن تخفيض أجورهم.
جتدر اإلشارة إلى أن مولودية اجلزائر، تكبد خسائر فادحة على غرار باقي 

األندية األخرى، بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا.

الترجي واألفريقي التونسي يستأنفان التدريبات  
الفريق،  أمس األحد بحديقة  التدريبات  استئناف  الرياضي،  الترجي  ر  قرَّ
مختلف،  توقيت  ويف  مجموعات  على  الشعباني  معني  املدرب  إشراف  حتت 

بحيث تضم كل مجموعة 7 العبني.
اإلثنني،  التدريبات اجلماعية هذا  استئناف  اإلفريقي، هو اآلخر  قرر  كما 

وقرر املدرب األسعد الدريدي، أن تضَم كل مجموعة 5 العبني فقط.
وستجرى تدريبات الفريقني خلف أبواب مغلقة، ودون حضور اجلماهير، مبا 

أن قانون احلجر الصحي العام يف البالد مت متديده حتى 3 ماي املقبل.
يذكر أن رئيس احتاد الكرة التونسي وديع اجلريء، قد عبر عن أمله يف أن 
تسمح السلطات املعنية بأن تستأنف الفرق تدريباتها اجلماعية بني يومي 4، و18 

ماي، حتى ميكن استئناف بطولة الدوري يف جوان املقبل.

خيار استكمال الموسم في بلجيكا ال 
يزال قائًما

يتوقع أن تؤجل رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم، التي من املقرر أن 
املوسم  مباريات  تبقى من  ما  إلغاء  قرار  التصديق على  اإلثنني،  جتتمع هذا 

احلالي ما يترك الباب مفتوًحا أمام إمكانية استكمال املوسم.
وتأجل االجتماع الذي سيشارك فيه 24 نادًيا ميثلون أول درجتني مرتني 
بالفعل، ما عزز تكهنات إعالمية حتدثت عن إمكانية الرجوع عن قرار إلغاء 
بإلغاء ما  17 فريًقا  املوسم الذي اتخذ يف بداية الشهر اجلاري بعد أن طلب 

تبقى من املوسم.
أول  بفيروس كورونا،  العدوى  بانتشار  تأثرت كثيًرا  التي  بلجيكا  كانت 

دولة أوروبية تعلن إلغاء موسم الدوري احمللي بسبب األزمة الصحية.
ومت إعالن كلوب بروج املتصدر بطاًل للدوري البلجيكي األول يف املوسم 
 5 من  عمل  ملجموعة  صلة  ذات  أخرى  قرارات  أحيلت  حني  يف  احلالي 

أشخاص ومنها األمور املتعلقة بالهبوط والصعود والتأهل لبطولتي أوروبا.
بعودة  يتصل  فيما  البلجيكية  احلكومة  موقف  وضوح  عدم  وبسبب 

األحداث الرياضية بعد األزمة زاد موقف الرابطة صعوبة.
بعد  صحفي  مؤمتر  خالل  وليمز،  صويف  بلجيكا  وزراء  رئيسة  وقالت 
مناقشات استمرت 7 ساعات يوم اجلمعة الفارط إن بلجيكا قد تشدد القيود، 
أو تؤجل تخفيفها اعتمادا على الوضع الصحي. وقالت إن السلطات ستوضح 

قريًبا املوقف بالنسبة لألحداث الرياضية.
يف  يأمل  إنه  القدم،  لكرة  البلجيكي  االحتاد  رئيس  بيات  مهدي  وقال 
مزيد من الوضوح باألسبوع املقبل، لكننا نفهم أن كرة القدم على املستوى 

االحترايف ليست من األولويات.

قرار حكومي يمهد لتأجيل عودة »الكالتشيو«
أكد جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، أنه سيتم تخفيف إجراءات 

اإلغالق يف البالد اعتباًرا من 4 ماي املقبل.
وقال كونتي يف تصريحات لصحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية: »نعمل 
ماي«.   4 يوم  بالعودة  البالد  يف  األعمال  من  للكثير  السماح  أجل  من 
وأضاف: »ال ميكننا متديد فترة اإلغالق بعد اآلن، حيث سنخاطر بدخول 
البالد أزمة اجتماعية واقتصادية، وسنعلن تفاصيل اخلطة اجلديدة بداية 
األسبوع املقبل على أقصى تقدير«. وتابع: »ستكون هناك مراجعة لقواعد 
اإلغالق، لكن هذا ال يعني التخلي عنها بشكل كامل، لسنا يف وضع 
يسمح لنا بحرية احلركة، إال أننا ندرس تخفيف القيود األكثر صرامة«. 
وأوضح كونتي أن املدارس لن تفتح مرة أخرى حتى سبتمبر، كما أنه لن 

يسمح للمقاهي واملطاعم بالعمل يوم 4 ماي.
احلكومة،  وقرارات  احلالي  الوضع  أن  اإليطالية  الصحيفة  وذكرت 
تؤكد عدم عودة اجلماهير إلى املالعب حتى جانفي 2021. وشددت »ال 
ريبوبليكا« على أن القرارت األخيرة ستدمر عودة الفرق للتدريبات الفردية 
يوم 4 ماي املقبل، وقد تؤجلها حتى 18 من نفس الشهر، ما سيتسبب يف 

املزيد من التأخير لعودة احلياة إلى الدوري اإليطالي.

إجنليزية  صحافية  تقارير  أفادت 
املتحدة  اململكة  يف  السلطات  أن 
تعتزم بدءا من األسبوع املقبل، عقد 
أجل  من  دورية  اجتماعات  سلسلة 
املنافسات  بشأن عودة  اإليقاع  تسريع 
فيروس  بسبب  املتوقفة  الرياضية 

كورونا املستجد.
البريطانية  االذاعة  هيئة  وأشارت 
»بي بي سي« الى ان حكومة بوريس 
اجتماع  أول  عقد  تعتزم  جونسون 
مسؤولون  فيها  يشارك  سلسلة  ضمن 
البارزة  الرياضات  مختلف  يف  طبيون 
للعودة  محاولة  يف  األسبوع،  هذا 

الى املنافسات يف أسرع وقت ممكن. 
الهيئة عن مصدر مطلع على  ونقلت 
هذه املداوالت، قوله إن الهدف منها 
النشاط  عودة  بشأن  اإليقاع،  تسريع 
حال  يف  أسابيع،  خالل  الرياضي 
حتقيق تقدم يف مواجهة  كوفيد19-، 
تعافى  الذي  ان جونسون  الى  مشيرة 
العودة  ويعتزم  بالفيروس  إصابته  من 
على  اطلع  اإلثنني،  هذا  مكتبه  الى 

خطط هذه االجتماعات.
انه  سي«  بي  »بي  وأوضحت 
»دراسة  االجتماعات  خالل  سيتم 
قبل  من  رياضة  كل  خصائص 

للتوصل  الصحي،  املجال  يف  اخلبراء 
أجل  من  املطلوبة  البروتوكوالت  الى 
يف  منها  كل  منافسات  إطالق  إعادة 
أقرب وقت ممكن، ما يعني ان بعض 

الرياضات قد تعود قبل غيرها«.
سلسلة  املجتمعون  وسيدرس 
»إجراء  مثل  ممكنة  خطوات 
فيروس  )لكشف  االختبارات 
كورونا(، التباعد االجتماعي، التزام 
معايير النظافة، والقيود الصارمة على 
الذين  لألشخاص  األقصى  احلد 

يسمح بتواجدهم يف املنشآت«.

بريطانيا تسرع وتيرة العمل لعودة الحياة الرياضية

د اجلزائري نورالدين ولدعلي،  أكَّ
لكرة  الفلسطيني  املنتخب  مدرب 
القدم، أنَّ مستوى األندية اجلزائرية، 
تراجع كثيًرا يف اآلونة األخيرة، األمر 
الذي جعلها غير قادرة على املنافسة 

على األلقاب القارية.
الفرق  »مستوى  ولدعلي  وقال 
رهيب،  بشكل  تراجع  اجلزائرية 
التتويج  على  قادرة  غير  وأصبحت 
يف  نفسها  وفرض  باأللقاب، 
تطور  ظل  يف  األفريقية،  املنافسات 
وأضاف  املنافسة«،  األندية  مستوى 
أصبحت  اجلزائرية  الفرق  أن  »أعتقد 

غير قادرة على رفع التحدي، والدليل 
خروجها مبكًرا يف املنافسات القارية، 
الذي  وفاق سطيف،  نادي  باستثناء 
العاصمة،  واحتاد  بالكأس،  فاز 
الذي جنح يف الوصول للنهائي«، وأمت 
»شبيبة القبائل قدم مشواًرا استثنائًيا 
املوسم،  هذا  أفريقيا  أبطال  دوري  يف 
رغم نقص اخلبرة لدى الالعبني، غير 
إلى  يرقى  األداء  تقدمي  عن  عجز  أنه 
املستوى املطلوب«. يذكر أنه يف آخر 
20 عاًما لم تستطع األندية اجلزائرية 
سوى الفوز بلقب وحيد وكان يف عام 

2014 عن طريق وفاق سطيف.

مدرب منتخب فلسطين، ولدعلي:
»األندية الجزائرية تراجعت قاريا«

مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي:

»عازمون على استكمال الموسم 
بأفضل طريقة«

عبَّر التونسي نبيل الكوكي مدرب وفاق سطيف، عن ارتياحه بالعمل الذي يقوم به العبوه 
خالل فترة العزل الصحي، مشيًدا بالمجهود الذي يبذلونه للحفاظ على جاهزيتهم، 

تحسًبا الستئناف البطولة.
القسم الرياضي

على  لالضطالع  الالعبني  مع  دائًما  التواصل  على  »أنا حريص  الكوكي  وقال 
جتاوبهم  ونسبة  الصحي،  احلجر  فترة  التدريبات خالل  برنامج  على  تعودهم  مدى 
الالعبون خالل  به  يقوم  الذي  بالعمل  جًدا  »مرتاح  وأضاف  املطبق«،  العمل  مع 
من  كبير  قدر  على  مجموعة  منتلك  أننا  يؤكد  وهذا  الفردية،  التدريبية  احلصص 
لياقتهم،  الالعبني عزمية كبيرة يف احلفاظ على  »لقد ملست لدى  وأمت  املسؤولية«، 
من أجل دخول معترك البطولة بقوة، هم  عازمون على استكمال املنافسة بأفضل 

طريقة ممكنة«.
وكان نبيل الكوكي، يتواصل مع العبيه، رغم عدم متكنه من مغادرة تونس، 
كورونا  فيروس  انتشار  بعد  البرية،  املعابر  وغلق  اجلوية  الرحالت  توقف  بسبب 
املستجد. وفضل التونسي، االجتماع بالعبيه وجهازه املعاون، باستعمال تقنية 

الفيديو، للوقوف عن مدى التزامهم بتطبيق برنامج التحضيرات اليومي.
باالحترافية،  التحلي  ضرورة  على  العبيه  يحث  الوفاق  مدرب  وكان 
ومواصلة العمل بجدية، من أجل احلفاظ على جاهزيتهم، حتسبا الستئناف 
النشاط الرياضي، وكذلك االلتزام بكافة التدابير الوقائية، لتفادي التعرض 
جديدة  خطة  تقدمي  على  التونسي،  املدرب  وحرص  بالفيروس.  لإلصابة 

للمرحلة املقبلة من التحضيرات.

لمساعدة العائالت الفقيرة
العبو شباب قسنطينة عن منح المباريات العالقة

قرر العبو شباب قسنطينة االنخراط مجدًدا يف احلمالت التطوعية، ملساعدة العائالت الفقيرة واملتضررة، على مواجهة 
وباء كورونا. وقرر العبو النادي القسنطيني، التنازل عن منح املباريات العالقة، خالل شهر رمضان، ملد يد العون لألسر 

املتضررة من إجراءات احلجر الصحي، ودعم اجلهود املبذولة ملكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد.
ويعتزم العبو شباب قسنطينة، بالتعاون مع مجلس إدارة النادي، تكرار مثل هذه املبادرات اخليرية، طيلة أيام رمضان.

يذكر أن عدة أندية أخرى، انخرطت يف العمل اخليري والتضامني، منذ بدء األزمة.
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إخراج عمار تميم

الممثلُة موني بوعالم ُتشارك في 
وري مسلسِل »نبض« السُّ

 تطل الممثلة الجزائرية موني بوعالم على جمهورها في مسلسل »نبض«، وهو عمل سوري عربي مشترك يجمع 
نجوما من سوريا ومن الوطن العربي، للمنتج األستاذ عاطف حوشان وإنتاج شركة »شاميانا لإلنتاج«، ومن إخراج 
عمار تميم، حيث يتم بثه خالل هذا الشهر الفضيل على عدة قنوات منها سوريا دراما، الفضائية السورية، الرشيد 

العراقية، الوطنية التونسية وقناة فلسطين.

صارة بوعياد

قالت موني بوعالم أن كل األعمال 
الفنية يف اجلزائر توقفت بسبب فيروس 
كورونا، وقد تلقت عرضا لتقدمي برنامج 
ال  ألنها  اعتذرت،  لكنها  تلفزيوني 
الضيوف،  مع  بحرية  التعامل  تستطيع 
وهي يف احلجر املنزلي منذ ما يزيد عن 

شهر.
توقف  رغم  أنه  إلى  وأشارت 
ستكون  أنها  إال  اجلزائرية  أعمالها 
من  الرمضانية،  املنافسة  يف  موجودة 
»نبض«،  السوري  املسلسل  خالل 
عدة  منذ  تصويره  من  انتهت  الذي 
شهور، موضحة أنها تقدم يف املسلسل 
الذي سيعرض على عدد من القنوات 

الفضائية شخصية فتاة جزائرية تدرس 
يف سوريا.

كما لم تخفي املمثلة موني بوعالم 
أن فيروس كورونا قد تسبب يف توقف 
للكاتب  داري«  يا  »داري  سيتكوم 
كان من  والذي  الكرمي شقروش،  عبد 
مارس   6 يف  تصويره  بدء  املفترض 
رمضان،  شهر  يف  ليعرض  املاضي، 
اإلنتاج  حجم  أن  أوضحت،  يف حني 
يف  يعرض  الذي  اجلزائري  الدرامي 
عملني  يتجاوز  ال  جدا  قليل  رمضان 

على أقصى تقدير.
مرتبطة  كانت  أنها  وكشفت 
يف  لعرضهم  مسلسالت   3 بتقدمي 
رمضان، لكن أغلب القنوات الفضائية 
احلراك  بعد  وأغلقت  أفلست  اجلزائرية 

لرجال  مملوكة  كانت  ألنها  الشعبي، 
أعمال محسوبني على نظام عبد العزيز 

بوتفليقة، ومت سجنهم.
أمامهم  يكن  لم  أنه  وتابعت 
القطاع  منتجي  مع  العمل  سوى 
إجراء  ينتظرون  كانوا  الذين  اخلاص 
للبحث  األوضاع  وهدوء  االنتخابات، 
األوضاع  هدأت  أن  وبعد  رعاة،  عن 

جاءت أزمة كورونا.
ويف ظل فترة احلجر املنزلي، املمثلة 
موني بوعالم ال تخرج من البيت على 
يف  فراغها  وقت  وتستغل  اإلطالق، 
ممارسة الرياضة، والطهي، كما وجدها 
التركية  اللغة  يف  دروس  لتأخذ  فرصة 

وتعزيز إجادتها باللغة اإلجنليزية.
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كاتب الدولة المكلف باإلنتاج الثقافي سليم دادة:
»Master@Home« مبادرة ُتعنى بالتكوين الفني

دادة،  سليم  الثقايف  باإلنتاج  املكلف  الدولة  كاتب  أعلن 
 ،»Master@Home« لسلسلة  الرسمي  اإلطالق  عن 
خللق  كمبادرة  ُمعِلمك،  بيت  يف  أنت  أو  بيتك  يف  املعّلم  أو 
مضامني بيداغوجية تعنى بالتكوين الفني عبر الفضاء الرقمي 
موجهة ملختلف التخصصات )موسيقى، فنون بصرية، مسرح، 

رقص، فنون العرض، أدب، ترميم، إلخ(.
ويأتي ذلك يف إطار جتسيد خطة عمل كتابة الدولة لإلنتاج 
الثقايف« وحتفيزه  »املنِتج  الرفع من مستوى  واملتمثلة يف  الثقايف 
على التكوين الفني العالي وحتضيره لالحتراف وكذلك تشجيع 
تنوع أساليب التعبير واإلنتاج الثقافيني وتعزيزهما ضمن البيئة 

الرقمية واحملتويات التفاعلية.
ووفق احلجر الثقايف املعلن يف اجلزائر تأتي حصص التعليم 
التابعة  الفنون  معاهد  طلبة  لتكوين  كمكّمل  أساسا  بعد  عن 
لوزارة الثقافة، الوطنية واجلهوية وامللحقة منها، وكمحفز لطلبة 
وكذا  اخلاصة  واملدارس  الثقافية  واجلمعيات  األخرى  املعاهد 

الهواة ومثِقٍف للمهتمني بالفنون واآلداب والثقافة.
ويتضمن برنامج Master@Home دروس يقدمها أساتذة وفنانون محترفون ُمعّلمون، مقيمون باجلزائر وباملهجر، 
بأسلوب بسيط ولغة جزائرية متداولة، تعتمد على الوسائط املتعددة وتقدم فيها نصائح وتوجيهات تنّم عن خبرة املعلمني 

وتهيئ الطلبة للتجربة امليدانية.
صارة. ب

من بطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة
مسلسل »النحات« يستقطب فضول 

الجمهور في أولى حلقاته
بوشوشة  أمل  النجمة  وقعت 
باسل  السوري  النجم  رفقة 
املوسم  يف  حضورهما  خياط، 
من   ،2020 الرمضاني  الدرامي 
خالل عمل مشترك يحمل عنوان 
بثينة  تأليف  من  وهو  »النّحات« 
مجدي  التونسي  وإخراج  عوض 
 isee ” السميري وإنتاج شركة 
media ” للمنتج إياد اخلزوز، 
حيث يبث املسلسل على قناة أبو 
ظبي، حيث نالت أولى احللقات 

املسلسل  املشاهدة.  فيهم شغف  ومنت  املتابعني،  طرف  من  االستحسان 
الذي كان قد أثار مخاوف اجلمهور العريض، من مغبة عدم عرضه خالل 
ليستأنف  »الكورونا«،  فيروس  بسب  تصويره  جمد  الذي  الفضيل  الشهر 
ُمسلسل  من  األّول  اجلزء  تصوير  من  االنتهاء  ويتم  أيام  بعد  التصوير 

»النّحات«، والذي صّور يف بيروت بلبنان.
ومت االكتفاء بجزء أّول من املسلسل يف الوقت الراهن، حتى ال تتأثر 
احللقات  تصوير  ُيستكمل  أن  على  الراهنة،  بالظروف  املقدمة  املادة  جودة 

الباقية عند حتّسن األجواء العاّمة.
ويسرد  رومانسي  اجتماعي  إطار  يف  النحات  مسلسل  أحداث  وتدور 
املسلسل قصة شاب سوري يعود لبيت أهله يف بلدته والذي كان خاليا منذ 
فترة كبيرة، ويقرر هذا الشاب أن يدرس فن النحت يف إحدى اجلامعات 

السورية وتدور أحداث املسلسل يف إطار شيق وممتع للغاية.
ويؤدي باسل اخلياط ثالث شخصيات يف هذا العمل ومنها شخصيات 

نحات، حيث يخوض رحلة مشوقة خالل العمل.
العائلة حيث  وحسب ملخص القصة، يقرر ميان أن ينتقل إلى بيت 
ترفض  والدته  ولكن  اجلامعات،  إحدى  يف  النحت  لدراسة  هناك  يقيم 
الفكرة خاصة أن املنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها 

الفزع واخلوف من فتح باب أغلق منذ سنوات طويلة.
النجم  مع  »النحات«  مسلسل  خالل  من  يتعاون  السميري  مجدي 
النجمة  من  كل  مع  مهمني،  عرضني  على  تخلى  بدوره  والذي  السوري 
اللبنانية  والنجمة  النسيان«،  »لعبة  مسلسل  يف  الشربيني  دينا  املصرية 
هيفاء وهبي يف مسلسل »أسود فاحت«، مقابل لعب دور البطولة يف مسلسل 

»النحات«.
ق.ث

الناقد عبد الكريم قادري:
 المخرج المبتدئ يعاني الكثير

 من المشاكل 
الكرمي  عبد  الناقد  اعتبر 
اجلزائري  املخرج  أن  قادري، 
مشكلة  من  يعاني  املبتدئ، 
أساسية ال يريد أن يتجاوزها، 
يعرف كل  بأنه  اعتقاده  وهي 
العالم  وبأن  السينما  أالعيب 
يتآمر  واخلارجي  الداخلي 

له  توّجه  أن  من  واكبر  توجيهه،  أو  انتقاده  يتم  أن  من  أكبر  وهو  ضده، 
مالحظات، واكبر من أن يطلع على جتارب اآلخرين، وهو اكبر من أن يقرأ 

مقاال أو كتابا نقديا.
عدو  بالضرورة  هو  ينتقده  من  »وكل  قادري:  ذاته  السياق  مضيفا يف 
وحقود ومتآمر على اجليل اجلديد، ال يريد لهذا املخرج أن يبرز حتى ال 
يسرق منه األضواء، واحملزن يف األمر أن يستعمل شرعية وهمية للدفاع عن 
نفسه وعمله، وهذا عندما تقبل أحد أفالمه الكثيرة يف مهرجان مستوى 
جائزة  على  يتحصل  عندما  أو  اخلاص،  على حسابه  إليه  يسافر  عاشر، 

افتراضية من مهرجان وهمي، ترسل له الشهادة كملف جبجي«.
إن مرت على جتربته  يتعجب  بأن ال  املخرج  قادري  الكرمي  عبد  ودعا 
سنوات وسنوات وأنت ال تزال يف نفس املستوى، ألنك تعتقد بأن العالم 
العنان خليالك وفضولك وشاهدت  التي تسكنها، لذلك أطلق  القرية  هو 
يختلف مستواك،  بتواضع حتى  »اآلخر«  مع  وتعاملت  اآلخرين،  أعمال 
وبدأو  النور  إلى  خرجوا  الذين  من  منهم  البعض  آخر  سياق  يف  مستثنيا 

ينجحون.
ق.ث
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 إعالن  عن املنح  املؤقت للطلب العروض
 املفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

الرقم: 2020/03    

 كل متعهد يعترض على االختيار الذي قامت به املصلحة املتعاقدة باستطاعته تقدمي
طعن خالل العشرة )10( أيام

 ابتداءمن تاريخ صدور هذا اإلعالن عن اإلسناد املؤقت و هذا على مستوى جلنة
.الصفقات العمومية
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   ويعرف املستحدث بأنه فكرة أو ممارسة أو موضوع يدركه الفرد 
على أنه جديد، أي ليس بالضرورة أن يكون املستحدث جديدا، 
بل إن احلداثة تأتي من إدراك الفرد له بأنه جديد، واملستحدثات 
ليس بالضرورة أشياء مفيدة ومرغوب فيها بل ميكن أن تكون غير 
مرغوب فيها وليس بذات نفع للفرد واملجتمع مع مالحظة أن نفس 
املستحدث ميكن أن يكون مفيدا ومرغوب فيه عند أفراد أويف مجتمع 
معني وقد ال يكون كذلك يف مجتمع أخر وتتألف املستحدثات يف 
الغالب من عنصرين اثنني : الفكرة، واملوضوع الذي ميثل اجلانب 
املستحدثات  أن تشتمل  للفكرة، وميكن  الفيزيائي  الناجت  أو  املادي 
كلها على مكون فكري لكن ليس من الضروري أن تشتمل كلها 

على املكون املادي.
املبتكر عند روجرز هو أن  و من املالحظ هنا أن معنى حداثة 
كل فكرة قد تكون يف زمن معني وكذلك يف مكان معني بالنسبة 
للبعض مستحدثة، يكون ويف نفس الوقت أناس آخرون قد تبنوها أو 
رفضوها فقائمة املستحدثات يجب أن تتغير مع الزمن وهي خاضعة 
للتصنيف هناك ما هي ذات مكون فكري فقط هنا ال ميكن للمتلقي 
تبنيها باملعنى الفيزيائي املادي بل يكون لفظيا كتبني شائعة ما، 
وبالعكس يتطلب النوع الثاني من املستحدثات ذات املكون املادي 
النسبية الفائدة  بــــــ  يتسم  أنه  جند  ومن خصائصه  فعليا،  تبنيا 
التعقيد   ،  ability املالئمة   ،   relative advantage
complexity، التجريب   trialibityوإمكاني ة املالحظة 

... observabilit
أن  العميق  النظري  املنطلق  هذا  من  إليه  أشير  ما  وحسب    
التكنولوجيات املستحدثة البارزة يف اليوم الراهن   الهواتف الذكية 
ديناميكية  عملية  وفق  الكونية  القرية  هذه  يف  أمنوذجا-  انتشرت 
التغيير االجتماعي وراء الفعل احملكم  مرت عبر مراحل إلحداث 
وإيصال  النشر  مرحلة  ثم  شيء  إنتاج  أو  خلق  مرحلة  أوال  وهي 
أو  قنوات  عبر  وشوماكير  روجرز  أوضح  كما  التكنولوجي  املبتكر 
قادرة رأي يشكلون مواقف جتاهه ويدمجونه يف النظام االجتماعي 
األرقام  لغة  عن  وبعيد   ، املبتكر  رفض  أو  قبول  مرحلة  انتظار  ثم 
العالم يشهد استخداما وتفاعل رهيب لألفراد  واإلحصائيات فإن 
نوعية  نقلة  أحدثت  التي  اجلديدة  التكنولوجيات  مع  واملجتمعات 
الشبكة  مع  املبتكرات  هذه  تزواج  ،نتيجة  املعاصرة  العوملة  ملفهوم 

العنكبوتية الوليدة لنمط إعالمي واتصالي رقمي بامتياز.

الثورة التكنولوجية وشبكة الويب 2.0... إفرازات 
وتراكمات

إن التزاوج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ) احلواسيب والوسائل 
املعلوماتية مع شبكة االنترنت( مقرون بتراكمات عديدة خلصائص 
وميزات مستحدثة  للفرد واملستخدم ، وهذا التراكم يطرح العديد 
نتيجة  الذكي(  والهاتف  الديجيتال  عالم   ( التقنية  اإلفرازات  من 
بروز  مخلفا   2.0 والويب  الوسائل  بني  الناجع  واالندماج  التزاوج 
لعالم  قدمت  التي  التكنولوجية  التطبيقات  من  العديد  وانتشار 
االتصال واإلعالم فضاءا خاص للتفاعل واملشاركة وإنتاج احملتوى 
الرقمي بفضل الوسائط املتعددة اجلديدة multimédia. التي 
والتطبيقات  التفاعل باستغالل مختلف اخلصائص  يسرت عملية 
التصفح  خيارات   ،  Hypertexte الفائق  النص  اجلديدة  )  
والرجوع ، األرشيف ،  خدمة البث احلي ...الخ( ، هذا التغير 
التغيرات  يف  تداعيات  رافقته  السريع  اجلذري  والتغير  الراديكالي 
املواطن  الصحايف  مفهوم  االجتاهات    متعدد  إعالم  املفاهيمية  ) 

العالم  مجرى  غيرت  تكنولوجية  حتمية  نتاج  االنفوميديا    )
يسمى  ما  أفرزت  رقمية  بيئة  تواصلي جديد يف  فعل  انتهاج  نحو 
من  جديد  عصر  مليالد  العنان  إطالق  اإلعالمي  نحو  بالتقارب 

السلوك االتصالي املتشارك ضمن سياق اجتماعي.

   الحتمية التكنولوجية طريق الهجرة نحو اإلعالم 
Interactive  التفاعلي

احلتمية  نظريته  يف  ماكلوهان  مارشال  العالم  ّأشار     ولقد 
التكنولوجية  بأن التقنية أو الوسيلة اإلعالمية أهم جزء يف العملية 
األشياء  اجتاه  نظرنا  وجهة  وتغير  تغيرنا  فينا  تأثر  أي  االتصالية 
احمليطة األفكار والثقافات وان كل حقبة اجتماعية تستمد تطورها 
الوسائل اإلعالمية املستعملة ال من خالل  السلوكي من  وتغيرها 
تأثيرا  األكثر  الوسيلة هي  الرسالة :مبعني  مضامينها  الوسيلة هي 
علي الفرد وسلوكه من مضمونها فاملجتمعات يؤثرون بتنوع الوسائل 
تقاليده  أو  عاداته  نطاق  عن  خارجة  كانت  ول  حتى  .ويقتنيها 
يعتبرها كحتمية لها قدرة تأثيرية عجيبة بغض النضر عن مضمونها 
الذي ال يؤثر وقد ال يهم األفراد املتلقي للوسيلة إذ تنبأ ماكلوهان 
العالم سوف يتحول الي قرية صغيرة بسبب وسائل االتصال  بأن 
إلي قرية وذلك من خالل  العالم حقيقتا  االلكترونية حيث حتول 
العالم وكسرا  تنقل املعلومات واألخبار وتداولها بني مختلف دول 
للحواجز الزمنية واجلغرافية او باألحرى أصبح غرفة الن الفرد من 
األرض  وجه  علي  نقطة  ابعد  إلي  الوصول  ميكنه  حاسوبه  خالل 
واخذ املعلومة واالطالع علي مختلف ثقافات وأفكار وسياسات ، 
ومن هذا املنطلق املعريف يتبني أن احلتمية التكنولوجية مؤشر دال 
الكالسيكي نحو  واالتصالي  الفعل اإلعالمي  املتلقي  على هجرة 
واملشاركة بحكم  والتفاعل  اإلنتاج  الفاعلية يف  له  افتراضي  فضاء 
أن اجلمهور لم تعد له احلاجة يف وسائل اإلعالم التي لم تصل إلى 

ذروة اإلشباع املعريف والتكنولوجي.
احلداثة أحدثت اضطراب  بعد  ما  املرحلة  أن هذه  ننكر    وال 
الفضاء  هذا  احتواء  يف  أخفقت  التي  اإلعالمية  للمنظومة  رهيب 
وفرض مبدأ السطوة املعلوماتية املمارساتية نظرا للتداول املعلوماتي 
الرهيب واملواطن الرقمي الفاعل احملوري يف عملية اإلنتاج وتقمص 

اخلصوصية اإلعالمية.

 الحتمية التكنولوجية وليدة إعالم الريع ) إعالم الموبايل( 
... االنزالق و السبل الناجعة

   مسار الرجعية انتهى زمنه وال ميكننا السفر إلى زمن املاضي 
أمر طبيعي يف حياة سوسيوتقنية لكن  امليديا  ،  واملواكبة إلعالم 
هل هذا النمط املستجد يف مسار صحيح ؟ لنتفق على أن املسايرة 
هي  هل  لكن  مفر،  وال  منها  مناص  ال  حتمية  التكنولوجية 

االنطالقة احلقيقة والدافع القوي نحو االحتراف ؟؟
 ال أظن ذلك.. فاحلتمية ولد سوء االستغالل وأفرزت ممارسة 
ما  والوعي  الضمير  مبدأ  وزوال  الالقيمية  تشوبها  أخالقية  غير 
الهيمنة  عوامل  إحدى  رقمية  فجوة  نعم   ... عنها  »فجوة«  نتج 
التكنولوجية التي أنتجت أساليب وأدوات جديدة يف دواليب النشر 
السيما  اجتماعية،  سيكولوجية  انزالقات  لها  الرقمية  والتغطية 
التضليل  جراء  املتلقني  بعقول  والتالعب  الذهني  احلجز  أدوات 
اإلعالم وتدوير الرأي العام نحو واقع إعالمي ريعي يسوده اإلعالم 
دون  املغلوطة  واملعلومات  لألخبار  الزائف  للنشر  املنبعث  املصطنع 
مرورها ملقص الرقيب، يف اعتقاده إعالم بديل فتح ّآفاق عن حرية 

املعلومة... وكما  والتستر عن  الغلق  وقطع أصفاد  والتعبير  النشر 
أشار الدكتور عبد الرحمان عزي  - صاحب نظرية احلتمية القيمية 
- يف إحدى املنشورات العلمية بأن إعالم املوبايل ال ميكنه أن يصبح 
وقواعدها  بأسلوبها  تتميز  التي  الرسمية  اإلعالم  لوسائل  بديال 
وفنياتها وأبجدياتها يف النشر واملمارسة ، وال ميكن إلعالم املوجو 
املعلوماتي   الزخم  هذا  رغم  اإلعالمية  املنظومة  أدوار  يستلب  أن 
السلطة  عجلة  دفع  على  يقدر  احلاصل  وال  التكنولوجي  والتطور 
إعالما وسيطا  النمط  يبقى هذا  بل  والركود ،  الزوال  نحو  الرابعة 
وليس بديال له قنوات غير رسمية و غير مهنية مرافقة ومصاحبة 
من  واألخبار  املعلومات  مبختلف  تثمينه  يف  اإلعالمية  لوسائل 
مختلف النطاقات اجلغرافية ، ليثني على الصحفي املؤسساتي بأنه 
سيظل مهنيا نبيال له كاريزما خاصة وهو جزء ال يتجزأ من النسق 
االجتماعي ، نظرا للدور الفعال الذي يلعبه يف اخلدمة العمومية   
يقع يف  ال  وأن  العكرة  الفيسيوكية  املياه  تصطاده  ال  أن   - شريطة 
فخ رواد هذا الفضاء الريعي ، ويجعله وسيلة للتطلع والتقصي ال 
الفضاء االفتراضي مقصودة - »  أكثر ، ومن يخلد مقولة - رواد 
اإلعالم اجلديد خرج من رحم سلطة جديدة وهي السلطة اخلامسة 
الرسمية  له أشكاله  » فنقول لهم أحالم سعيدة فاإلعالم اجلديد 
الرسمية  اإللكترونية  املواقع  و  اإللكترونية  بالصحافة  إليها  واملشار 
من  جعلت  أنها  إال  واإلدارية  واملالية  املهنية  استقالليتها  فبحكم 
نفسها توجه جديد للممارسة اإلعالمية ، أما السوشل ميديا فهي 
فضاء تسوق اجلمهور نحو الضبابية واملجهول جراء التهويل واإلثارة 
التي غرست فيه وال محل لها من املهنية البديلة لإلعالم باعتباره 
إعالم موازي كما يسمونه ال يكرس مبدأ املصداقية والشفافية يف 

املمارسة .
االعتبار  تعيد  أن  بإمكانها  اإلعالم  فوسائل  األوان  يفت   فلم 
لنفسها عندما يتم الطرد التقني للخطابات املنشورة عبر الصفحات 
وعليها  النشر ،  وفنيات  اإلعالمي  النهج  اخلالية من  االجتماعية 
مبراجعة نفسها يف استخدام أجنع اللوجستيات الذكية ألنها املشكل 
تعلق  ما  عليه خاصة  االفتراضي  الفضاء  رواد  تغلب  العويص يف 
بصحافة املوجو ، وعليها باسترجاع مكانتها يف الساحة اإلعالمية 
ومن منصات السوشل ميديا عليها بتضييق وحصر اجلمهور يف بؤرة 
برمجيات  استحداث  وذلك من خالل  اإلنتاج  بدال من  التفاعل 
تقنية جديدة متيز اخلبر الرسمي من الزائف ومتيز اجلهة الصادرة من 
رواد الذباب اإللكتروني والصفحات املروجة للسموم ومتيز الصحفي 

املهني الهاوي، ليتسنى لنا بناء إعالم دميقراطي هادف وواعد.

   الحتمية التكنولوجية و إعالم الموبايل ... وليدة مهنة الريع

  نحو رد االعتبار لوسائل اإلعالم  في ظل سطوة 
اإلعالم الشبكي ) السوشل ميديا(

    إن نشر األفكار المستحدثة حسب روجرز من قبل الفرد على أنها جديدة، وحسب روجرز يعتبر أساس التغيير االجتماعي، سواء 
كان ذلك في قبول المستحدث أم رفضه، وألن نشر هذه األفكار يعتمد أساسا على االتصال المباشر وغير المباشر، بحيث يظهر أن 
التغيير االجتماعي هو إحدى نتائج عملية االتصال وهنا حاول روجرز الربط بين التغيير االجتماعي وعملية االتصال في محاولته 

لشرح معنى نشر األفكار المستحدثة ولعل مفهوم انتشار المبتكرات هو محاولة للتوسع في مفهوم االتصال على مرحلتين، ألنه عبارة 
عن تدفق المعلومة، على عدة مراحل ولالتصال طبعا دور أساسي في انتشار هذا المبتكر والذي يتمثل في فكرة أو أسلوب أو نمط 

مستحدث يتم استخدامه في الحياة.

 مهداوي نصرالدين : باحث و أستاذ في علوم اإلعالم واالتصال 	
  انتشار المبتكر التكنولوجي على ضوء السياق النظري االبستمولوجي... 	
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بـ  ُيعرف  العمر،  من   97 الـ  يف  رجل 
األملاني  اليهودي  الالجئ  كيسنجر«،  »هنري 
كان  كيسنجر«،  ألفريد  »هينز  باسم  املولود 
القومي  األمن  دراسة  مذكرة  على  املشرف 
 NSSM»« رقم 200 لعام 1974 املعنونة بـ
يف  السكاني  النمو  كيسنجر:  تقرير   »200
جتاه  عنه  املترتبة  واآلثار  العالم  أنحاء  جميع 
القومي«؛  املصالح اخلارجية األمريكية وأمنها 
إلى  سرية«  »وثيقة  بقيت  التي  املذكرة  هذه 
والتي  املاضي،  القرن  تسعينيات  بداية  غاية 
يف  فورد  جيرالد  األمريكي  الرئيس  تبناها 
رسمية  أمريكية  كسياسة   1975 نوفمبر 
النامية،  الدول  تعتبر »تخفيض اخلصوبة« يف 
الطرق حتى  السكاني بشتى  النمو  واحلّد من 
التي  األدوات  من  واحدة  منها،  اإلجهاض 
وأمة،  كحكومة  األمريكية،  املصالح  حتفظ 
الدميوغرافية  االجتاهات  حتليل  نتائج  على  بناًء 
إمدادات  على  وتأثيرها  آنذاك  املتوقعة  العاملية 
الذي  األمر  العالم،  يف  والوقود  املعادن، 
جّمة  »كيسنجر« ضغوطات  نظر  يف  سيشكل 
هذا  األمريكي.  القومي  األمن  على  وخطيرة 
له  تزال  ال  عتّيا  العمر  من  بلغ  الذي  الرجل 
بصفته  واالستقطاب  للجدل  مثيرة  اسهامات 
اجليوسياسية،  املسائل  يف  استشاريا  خبيرا 
األمريكية  للخارجية  وزيرًا  أيضا  كان  كونه 
علينا  أطّل   ،)1973-1977( الفترة  خالل 
يوم اجلمعة 3 أفريل مبقال له يف صحيفة »وول 
فيروس  »جائحة  بعنوان  جورنال«  ستريت 
يف  األبد«،  إلى  العاملي  النظام  ستغّير  كورونا 
لم  كلمة،   828 يف  صاغه  الذي  هذا،  مقاله 
حّث  أنه  رغم  أبًدا،  الصني  كيسنجر  يذكر 
بعد  ملا  نظام عاملي  العمل عملّيًا إلنشاء  على 
يقتصر  أن  يجب  ال  رأيه  يف  ألنه  الفيروس، 
فحقيقة  التاجي،  الفيروس  فقط ضد  كفاحنا 
يكون  لن  كوفيد19-،  وباء  جتاوز  بعد  العالم 
كما كان من ذي قبل، لذا ينبغي املبادرة بإعادة 
العاملي اجلديد وصناعته، كما  النظام  صياغة 

أن سعادة البشر ورخاء األمم، ال ميكن حتقيقها 
والسلطات  احلكومات،  يف  الناس  بثقة  إال 
تقترب،  التي  باملشاكل  التنبؤ  عليها  يتعنّي 
من  االستقرار.  استعادة  ثم  عليها،  والتغلب 
خالل طروحات »كيسنجر« هذه، ندرك جيدا 
املنظومة  صياغة  »إعادة  حول  الصراع  بأن 
واالقتصادية  واالجتماعية  والفكرية  الفلسفية 
هو  وللعالم«  وللدول  للمجتمعات  والسياسية 
الصراع  من  وأقوى  أشد  هو  بل  أشده،  على 
مع الفيروس التاجي، وهذه الطروحات تسعى 
لذلك  املتوحشة،  الرأسمالية  كيان  لتجديد 
بصفته  التجديد  لهذا  كعراب  كيسنجر  يبرز 
دبلوماسي،  وكمنّظر  والسياسية  األكادميية 
األميركي  االقتصاد  عالم  بأفكار  متشبع 
ميلتون فريدمان )1912ــ 2006( واضع نظرية 
»السوق احلر« ومناصر »تقليل دور احلكومات« 
يقول  دائمًا  كان  الذي  بالصدمة«،  و«العالج 
بأن االقتصاد الذي يدخل يف دهاليز األزمات 
بالصدمة  للعالج  والركود يكون بحاجة ماسة 

العنيفة لكي يستفيق وينهض مجددًا.
بينما احلقيقة املاثلة أمامنا اليوم، مع تفشي 
فيروس كورونا املستجد يف كل أرجاء املعمورة 
وتعاظم تهديداته، و بداية بروز اآلثار األولى 
األزمات  يف  أساسا  واملتمثلة  اجلائحة،  لهذه 
االجتماعية املعقدة واملتعددة األبعاد، و دخول 
األعمق  العاملي يف حالة كساد هي  اإلقتصاد 
من تلك التي شهدها منذ قرن من الزمن، مبا 
االقتصاد  عالم  أفكار  استحضار  نعيد  جعلنا 
أزمة  عقب  كينز«  مينارد  »جون  اإلجنليزي 
تلك   ،1929 عام  بدأت  التي  الكبير  الكساد 
األفكار العظيمة الداعية إلى اإلنفاق احلكومي 
السخي، وقت الركود واألزمات، ال التقشف. 
على  الليبرالية  األنظمة  أعتى  أُْجِبرت  كما 
استعادة »الكينزية« بعد طول هجران لها، أمام 
أدوار  ملمارسة  والعودة  »الفريدمانية«،  طغيان 
»دولة الرعاية« بشكل ما، يف واقع احلال الذي 
شهد محدودية أدوار القطاع اخلاص يف مشهد 

األزمة املميتة، كما أن تطورات الوضع بّينت 
وانسحابها  السوق«  منظومة  »قدسية  هشاشة 
املجال  لتفسح  األولى،  الصفوف  من  فواعلها 
العام أمام »الدولة الراعية« بأجهزتها وطواقمها 
لكل  إنها صورة صادمة،  وامداداتها، حقيقة 
بداية  يشهدون  وهم  الليبرالية«  معبد  »كهنة 
و  السوق«  »ديانة  ألصنام  التدريجي  التفّسخ 
»عقيدة احلرية الفردية« يف أعتى الليبراليات.

التفكير في دولة أكثر إنسانية
كورونا  أزمة  من  املستفادة،  الدروس  من 
الرأسمالية،  البلدان  العديد من  على مستوى 
ينبغي  بأنه  توصي  األولى  اخلالصات  تأتي 
الصحية  الرعاية  مستقبال،  تترك،  ال  أن 
كانت  كما  اخلاص.  للقطاع  واالجتماعية 
املؤسسات  بأن  لنكتشف  لنا  فرصة  األزمة 
مقاهي  ليست  الناشئة  واملشاريع  الصغيرة 
لأللبسة  ومحالت  حفالت  وقاعات  ومطاعم 
النشاطات  هذه  بأن  اكتشفنا  لقد  اجلاهزة، 
ميكننا اإلستغناء عنها لفترة، بينما املؤسسات 
القائمة على »تقدمي احللول املبتكرة« و«هندسة 
وتشغيلية«  عملياتية  كأنظمة  التصورات 
وضمان اإلمدادات مما هو ضروري ومستعجل، 
واملُلبية ملطالب اللحظة الراهنة، هي املؤسسات 
مستقبال،  عليها  املراهنة  ينبغي  التي  احليوية 
املجتمعات  تكسب  أن  بإمكانها  ألنه 
»حضور  بأن  اكتشفنا  كما  وأمنها،  مناعتها 
»كل  يف  الفارق  صنع  الذي  هو  الدولة«  كيان 
العديد  يف  لألزمة  اإلحتواء«  مسار  مفاصل 
الصحية  األنظمة  ذات  الصناعية  الدول  من 
الرفيعة  التكنولوجيات  وذات  املتكاملة 
وكان  املرموقة،  اإلنتاجية  واملؤسسات  املتطورة 
التداعيات  من  احلّد  يف  احلاسم  احلضور  لها 

االجتماعية واالقتصادية للوباء.
كـ«نخب«  أمامنا  فرصة  أعتبرها  لذلك 
للتفكير بجد املجددين، يف صفاء ذهن وإتقاد 
لصياغة  العلى،  نحو  همة  وتوثب  عقل، 

جتاوز  ُبغية  األبعاد،  والعميقة  املبتكرة  احللول 
التي  واملتشعبة  املعقدة  الهيكلية  اإلفرازات 
الغير  النيوليبيرالي  النظام  تقهقر  سيخلفها 
املنضبط إنسانيا وأخالقيا، للمساهمة يف إثراء 
هذا الفكر االقتصادي املستجد، الذي يرى يف 
عودة الدولة ملمارسة دور أكبر يف حتقيق الرعاية 
الصحية واالجتماعية لإلنسان كقيمة إنسانية 
وأخالقية بعيدا عن وضعه املالي، ضمن نظام 
اإلنسان،  قيمة  احترام  قواعد  على  يتأسس 
االجتماعية،  والرعاية  العالج  يف  وحقه 
األهمية  بالغ  يعّد  أن  ينبغي  الذي  البعد  هذا 

مستقباًل.
من سيدفع مقابل هذا ؟

هي عبارة ملصاب بفيروس كورونا، هي آخر 
ما تلفظ به، وردت يف سياق ذي معنى بليغ، 
منتصف  اإلعالمية  املواقع  من  العديد  تناقلته 
فيه  يكشف  خبر  شكل  على  الشهر،  هذا 
»ديريك سميت«،  األمريكي  التخدير  ممرض 
يف  »كوفيد19-«  فيروس  مرضى  ُيعالج  الذي 
الكلمات  عن  نيويورك،  مدينة  يف  مستشفى 
األخيرة املأساوية لرجل يحتضر، كان املمرض 
بصدد أن يوصله بجهاز التنفس االصطناعي، 
أنفاسه  يلتقط  وهو  املصاب  الرجل  قال  فقد 
هذا؟«  مقابل  »من سيدفع  بصعوبة:  األخيرة 
أنساها  لن  أخيرة  كلمات  هذه  »كانت   ..
أبدًا« قالها املمرض سميث، ثم أضاف: »لقد 
كان )هذا املريض( يعاني من ضيق شديد يف 
اجلهاز التنفسي، وكان يعاني من الصعوبة يف 
التحدث، ومع ذلك، كان مصدر قلقه الرئيسي 
هو من يستطيع أن يدفع مقابل إجراء من شأنه 
لديه  ليس  إحصائيًا،  ولكن  حياته،  ميد  أن 
احتمال جّيد للنجاة«، كما وصف »سميث« 
»أسوأ شيء« شهده خالل عمله  بأنه  املوقف 
لـ12 عامًا يف مجال الرعاية احلرجة والتخدير، 
مضيفًا أن تلك اللحظة تسلط الضوء على نظام 

رعاية صحية ال يزال يخذل شعبه.
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أقالم

»الدولة المنقذة«

اعصبوها اليوم برأس الدولة .. 
واحفظوا لإلنسان إنسانيته!!

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com

باإلمكان التفكير »خالف كيسنجر« 	
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مؤشراٌت َكثيرٌة تدلُّ على 
يُع  اُه الرِّ ي ربَّ أنَّ امُلواطَن الذِّ
الِبتروليُّ وغّذاه اخِلطاُب 

عظيِم  عبوُي القاِئُم على التَّ الشَّ
ليِة )األّول( يف إفِريقيا  واأَلوَّ

والوطِن الَعربي والَعالِم )أكبُر 
جسٍر يف إفريقيا، أّوُل َمصنٍع، 

أطوُل طريٍق يف. .. أّوُل من 
قاَم..أّوُل من قاَل...(،ال َيحتِرُم 
نظيميِة حّتى وَلو  الَقراراِت التَّ

كانْت َتتعّلُق بحَمايِة ِصّحِته من 
َفيروٍس َقاتٍل؛  َبل َيتصّرُف َمعها 

ِمن َمنظوٍر ِعدائيٍّ يستوجُب 
مرَد عليَها وُمحاربِتها بكِل ما  التَّ

ُأوتَي من ُقوٍة.
  نقوُل هَذا الكالِم ألنَّ كسَر 

واِد  حي ِمن قبِل السَّ احَلجِر الصِّ
األعَظم من امُلواطننَي  كاَن 

واِضحا للغايِة، وعدُم التَزامِهم 
بيِة  خاصًة  باإلرَشاداِت الطِّ

المِة  ِفيما يتعّلُق بَقواعِد السَّ
واضٌح أيًضا؛ فاَل مسافَة 

األماِن ُمحترمٌة، وال الَكماماِت 
ُمستعملٌة وال تعقيَم لألدواِت 

. امُلستعَملِة بشكٍل َجماعيٍّ
الّيوَم، وبعَد أْن أقّرْت احلكومُة 

استئناَف بعض الّنشاطاِت 
الِتجارية، يطلُّ عليَنا البعُض 
ًدا بَتبعاٍت قد  ُمستنِكرا وُمندِّ
ي  تنجُم عن هَذا الَقرار، وكأنِّ
اِس وَقد احَترُموا  احلجَر  بالنَّ

الصّحي قباًل! أَلم َتتحدْث 
واُصل  وسائُل اإلعالِم وَمواقُع التَّ
رطُة  عن ُمطارداٍت نّفذتها الشُّ
والّدرُك ألجباِر امُلواطننَي على 
االلتزاِم باحَلجر؟! أَمعقوٌل أْن 

ولُة الّدرَك والّشرطَة  َر الدَّ ُتسخِّ
حلمايِة امُلواطِن من نفِسِه؟ 

أيَن هَو وعُي امُلواطِن؟ أيَن هي 
َمسؤوليُته؟

ياسِة  إذا َتّردَنا من السِّ
فاَق  ياَسويِة، وَتَخّطيَنا النِّ السِّ

االجتماعَي، ميكُننا إيجاُد 
لوِك الّشاِذ،  َتفسيٍر لهَذا السُّ

املتمّثِل يف َعدِم اعتراِف الَغالبيِة 
احقِة من اجَلزائرينَي  السَّ

بالَقانوِن؛ بْل اعتباِره »حقرة«! 
ولعلَّ ما َيحصُل من َتاوزاٍت يف 
جاِر  َقانوِن امُلروِر، واحتالَل التُّ

األرصفَة، وَتّرَد َسائق الَطاكِسي 
على شروِط َعمِله أِدلٌة ميكُن 
دَنا  االستدالل ِبها على َترُّ

على احلجِر، ومنُه على قواعِد 
حيِة. الّسالمِة الصِّ

 واحلُق يقاُل إّن احُلكومَة 
حاولْت، منُذ الِبدايِة، تسييَر 

األزمِة بأقلِّ األضَراِر، وَنحْت 
يف ذالَك - إلى حٍدّ كبيٍر - لكنَّ 

استهتاَر امُلواطننَي باملرِض 
المِة  ِدهم على قواعِد السَّ وَترُّ
ي إلى وقوِع كارثٍة  هَو ما قْد ُيؤدِّ

ة واقتَصاِدية؛ لذلَك،  صحيَّ
حاَن الوقُت لَتحميِل امُلواطَن كلَّ 
عاُمل معه كراشٍد  امَلسؤوليِة والتَّ

يِع  وليَس كَصبيٍّ يف ِنظام الرِّ
الِبيروقَراطي.

فاء   فيما تاثَل 29 شخًصا للشِّ
 تسجيُل 126 إصابًة جِديدة مؤكدًة و6 وفياٍت بكورونا 
املستشفيات، يوم أمس، عن تسجيل  والسكان وإصالح  الصحة  وزارة  أعلنت 

29 حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، 
ارتفع  للشفاء  املتماثلني  املرضى  أّن إجمالي عدد  البروفيسور جمال فورار، 
126 حالة إصابة  1508 حالة شفاء ،كما كشف املتحدث عن تسجيل  ليبلغ 

مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد املصابني بالوباء إلى 382. حالة. 
وحسب املتحّدث ذاته، مت تسجيل 6 وفيات بني املرضى املصابني بالفيروس، 

ليرتفع إجمالي عدد حاالت الوفيات إلى 425 ضحية.
إصابته،  واحملتمل  املصاب  بينهم  مريًضا،   5863 ويخضع  خضع  فيما 

لبروتوكول العالج بالكلوروكني.
خالد دحماني 

العلمي  بالبحث  للنهوض  العربية  الدول  جامعة  دعت 
العلمي  البحث  مبنظومة  للوصول  واالبتكار  والتكنولوجي 
عملية  يف  واضحة  مساهمة  فيه  تساهم  الذي  املستوى  إلى 
العربية  اإلستراتيجية  أهمية  مؤكدة  املستدامة،  التنمية 
يف  إطالقها  مت  التي  واالبتكار  والتكنولوجي  العلمي  للبحث 
مارس 2014 تسيدًا لرؤية عربية موحدة يف مجاالت البحث 

العلمي.
أكدت جامعة الدول العربية، أمس، يف بيان أصدرته مبناسبة 
يصادف  الذي  الفكرية  للملكية  العاملي  باليوم  االحتفال 
العلوم  أخالقيات  مدونة  أهمية  عام،  كل  من  أفريل   26
القادة  عليها  وافق  والتي  العربية،  املنطقة  يف  والتكنولوجيا 
»إطارا  املدونة  هذه  تعتبر  حيث   ،2019 تونس  قمة  يف  العرب 
بعيدًا  الصحيح  التوجيه  والتكنولوجيا  العلم  يوجه  أخالقيا 
نحن  التي  األخالقيات،  وهذه  األخالقية  غير  املمارسات  عن 
البحثية  التجارب  ظروف  ظل  يف  إليها  احلاجة  أمس  يف  اآلن 
والسريرية التي تتسابق مختبرات دول العالم إلجرائها، أمال 
يف التوصل إلى عقار أو لقاح ينقذ البشرية من جائحة فيروس 
كورونا املستجد«.                                                                      )و.أ.ج(

 العماُل ذوي األجِر الَيومي طالُبوا بها عاجاًل 

 ِمنحُة »المليون« ُتشعل موجَة االحتجاجاِت ببوحنيفية
 احتّج، صبيحة أمس، سكان بلدية بوحنيفية بوالية معسكر أمام مقر البلدية مطالبني مبقابلة 

املسؤولني يف احلني لتلقي توضيحات حول منحة املليون سنتيم.أكد احملتجون لـ«أخبار الوطن« أنه يف 
ظل هذه الظروف الصعبة التي تر بها البالد، واألوضاع املزرية التي يعيشونها وخاصة خالل الشهر 

الفضيل، يرون أن عملية التسجيل يف منحة املليون يحوم حولها الكثير من الغموض، مضيفني أن 
املسؤول الوحيد على مستوى البلدية لم يعرهم أدنى اهتمام وال يرد على انشغاالتهم، خاصة أن 

بعض احملتجيني أكدوا أن واليات أخرى استفادت من العملية.  وصرح بعض املواطنني بأنهم ال ميلكون 
حتى قطعة خبز يف بيوتهم وأن الظروف احلالية هي التي أوصلتهم إلى االحتجاج، كون غالبيتهم من 

العمال الذين يتقاضون أجرا يومية، وفقدوا مصدر رزقهم جراء تفشي الوباء.
من جهة أخرى، رد نائب رئيس البلدية »درار احلبيب« بأنه لم تصلهم أية تعليمات حول صرف املنحة، 

مؤكدا تندهم خلدمة الشعب.
هذا، وتوجهت »أخبار الوطن« إلى رئيس املجلس الشعبي من أجل طلب توضيحات، إال أننا لم نتمكن 

من ذلك.
بهيجة بلعالم 

بني واليتي سكيكدة وجيجل

الَبحر يلفُظ جثَة َشابٍة في شاطِئ »أورارة« 
لفظت، ليلة أول أمس، أمواج البحر بشاطئ معزول »أورارة« يف منطقة بني فرقان بني حدود واليتي 
سكيكدة وجيجل، جثة فتاة مجهولة الهوية يف وضعية متقدمة من التحلل، يتراوح عمرها بني 40 و44 
سنة، يرجح بأنها من فريق احلراقة املفقودين، حيث مت العثور عليها من قبل مجموعة من املواطنني 
حفظ  مصلحة  إلى  اجلثة  حتويل  إلى  وسارعت  تدخلت  التي  املختصة  األمن  مصالح  أخطروا  الدين 

اجلثث مبستشفى امليلية القريب، فيما مت فتح التحقيق لكشف مالبسات احلادث.
جمال بوالديس

بلسان :رياض هويلي 

أعلن مجمع احلليب »جيبلي« عن رفعه اإلنتاج 
بنسبة 20 باملائة، موضحا أن ذلك يشمل احلليب 
املعاد التشكيل واملصنع باملسحوق، وذلك يف ظل 

زيادة الطلب خالل الشهر الفضيل.
كشف الرئيس املدير العام ملجمع »جيبلي« مولود 
حرمي، أمس األحد، يف تصريح أدلى به ل)و.أ.ج(، 

أن املجمع قرر رفع اإلنتاج بنسبة 20 باملائة، 
لتغطية الطلب املتزايد، حيث يرتفع إجمالي 
اإلنتاج من 2.8 مليون لتر يوميا إلى 3.3 مليون 
لتر يوميا، وذلك على مستوى الفروع الـ 15 التي 
ميلكها مجمع »جيبلي« على املستوى الوطني. 
ويتعلق األمر باحلليب املبستر واملعبأ يف أكياس 

بسعر محدد بـ 25 دج/اللتر.
كما أعلن املتحدث استعداد املجمع لرفع اإلنتاج 
حسب احلاجيات املعبر عنها يف كل منطقة، يف 

حالة عدم حتقيق الرفع احلالي لالكتفاء.
كما أضاف أنه تقرر الرفع من كميات حليب 
البقر تلك التي يتم جمعها من عند مربي 

املاشية، وهو ما رفع نسبة اإلنتاج من 250.000 
لتر يف اليوم إلى 400.000 لتر يف اليوم من 
احلليب الطازج الذي يتم تداوله يف السوق، 

وهو ما يشكل وفرة أمام املستهلكني ملادة 
احلليب.

كما قرر املجمع »جيبلي« الذي يحوز على 
%60 من حصص سوق احلليب املبستر 

واملعبأ أن يوسع شبكة توزيعه من أجل تقريب 

منتجاته للمستهلك، السيما احلليب املدعم، 
وكذا ضمان سلسلة التبريد ومجابهة املضاربة.

هذا، وميلك املجمع أكثر من 70 نقطة بيع دائمة 
مفتوحة على املستوى الوطني، وسيعزز اليوم 

هذه الشبكة من خالل فتح نقطة بيع أخرى يف 
اجلزائر العاصمة على مستوى ساحة أول ماي.

رحمة عمار 

هر الفِضيل  تغطيًة للّطلِب خالل الشَّ

ُمجّمع »جيبلي« يرفُع اإلنتاَج بنسبِة 20 % 

لتحسني القدرة الشرائية لألسر

اجتمـاع الحكومـة يقــر تخفــيض 
“IRG” بـــ 50 % 

جراد،  العزيز  عبد  األول،  الوزير  ترأس 
بتقنية  للحكومة،  اجتماًعا  أمس، 
لدراسة  خّصص  بعد،  عن  التحاضر 
الـمالية  لقانون  التمهيدي  املشروع 

التكميلي لسنة 2020.
وقدم وزير املالية عرًضا حول املقترحات 
األهداف  وكذا  املشروع،  تضمنها  التي 
بيان  حسب  منها،  كل  من  املرجوة 
اآلثار  الوزير  عرض  كما  األولى.  للوزارة 
األزمة  عن  الناجمة  واملالية  االقتصادية 
فيروس  بجائحة  املتعلقة  الصحية 
الدولية  السوق  وضعية  وكذا  كورونا، 

للمحروقات.
وكذا االلتزامات التي تعّهدت بها السلطات 

وتبسيط  تخفيف  مجال  يف  العمومية 
األعمال  مناخ  حتسني  أجل  من  اإلجراءات، 
املؤسسات  وتطوير  االستثمار  بعث  وإعادة 

فيروس  مكافحة  إلى  باإلضافة  الناشئة. 
للمواد  املؤقت  اإلعفاء  خالل  من  كورونا، 

الطبية  واللوازم  واألجهزة  الصيدالنية 
املستعملة يف التصدي جلائحة فيروس كورونا، من 

الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم اجلمركية.
كما سيتم إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية لألسر، من خالل تديد التخفيض 
بنسبة 50  % فيما يخص الضريبة على الدخل اإلجمالي “IRG”، والضريبة على أرباح 

الـشركات “IBS”، لفائدة الـمداخيل الـمحققة يف مناطق اجلنوب، يضيف البيان.
2020، يندرج يف  التكميلي لسنة  الـمالية  التمهيدي لقانون  الـمشروع  لإلشارة، فإن هذا 
إطار تنفيذ برنامج عمل احلكومة.                                                                              خالد دحماني

ُمواطُن الّريِع.. 
عدوُّ التَّنِظيم!

فيروُس كورونا أّكَد أهميَة االلتفاِت للموضوع

الجامعُة الَعربية تدُعو للّنهوِض 
بالَبحث الِعلمي 



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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