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02020909
مواطنون يخرقون احلجر الصحي بحلول رمضان

َمخاوٌف من عودِة َتفّشي الوباِء بتبسة!
َعادت امَلخاوُف بتفّشي وباِء كرونا ُمجددا بحلول الشهر الفضيل، بعد إصرار املواطنني 
على ُمارسة عاداتهم وتقاليدهم إحياًء لشهر رمضان، ضاربني باإلجراءات الوقائية 
املتخصصني حتذيرات  رغم  احلائط،  عرض  القاتل  الوباء  انتشار  ملنع  املتخذة 

اقترَح تقليَص الفترة الّزمنية للفصِل الّثالث 

05
قسنطينة 

 الوالـي يأمــُر ببعـث 
كنية المجمدة  الَمشاريع السِّ

بسبـــب كورونــا
06

بجاية  
ُق  تداعيات »كورونا« تعمِّ
عزلَة سكان »أميزور«

08
ورقلة

تسربــــاُت النِّفـــــط 
ُتهــــّدد الُمحيطــــات 
الِفالحيةبـ»بوغفالـة« 

واجعوط: ال سنَة َبيضاء هذا الموِسم! واجعوط: ال سنَة َبيضاء هذا الموِسم! 

َتدويُر عجلة االقتَصاد.. َتدويُر عجلة االقتَصاد.. 
َتحـدي الُحكـومة!َتحـدي الُحكـومة!

لُل 9090  %% من َنشاِط امُلؤّسسات من َنشاِط امُلؤّسسات لُل بعَد أْن مسَّ الشَّ بعَد أْن مسَّ الشَّ

0303

السنة  سيناريو  بخصوص  وأولياءهم  التالميذ  الوطنية  التربية  وزير  طمأن 
اقترح  باملقابل  األحوال،  من  حال  بأي  بيضاء  لسنة  وجود  ال  أنه  مؤكدا  البيضاء، 
إلى  البيداغوجي،  التقومي  وإجراء  الثالث،  بالفصل  اخلاصة  الزمنية  الفترة  تقليص 
إجراءات  متديد  حالة  يف  الدراسة  استئناف  بعده  يستحيل  تاريخ  حتديد  جانب 
مستقبال. االجتماعيني  بالشركاء  للقائه  امللف  يف  الفصل  ترك  حني  يف  احلجر، 

على هامش قانون تجريم 
الكذب والشائعات

اجَلزائري  البرملاُن  صادَق 
األسبوِع  خالَل  ِبُغرفَتيه، 
قاُنون  تعديِل  على  امَلاضي، 
جترمُي  ِمنها  خاصًة  ؛  العقوباِت 
َكاِذبة  أنباٍء  وَترويِج  »نشِر 
واألمِن  ظام  بالنِّ امَلساِس  بَهدِف 
للقانوِن،  وِوفًقا  الُعمومَيني«. 
ُيعاَقب ُمرتكُب هذه األفعاِل من 
7 سنواٍت سجًنا ناِفذا مع  3 إلى 

غرامٍة مالّية.

 د. عز الدين معزة  	15

يلَزُم يلَزُم 44 أشهٍر كأقل تقديٍر لَبعث الّنشاط االقتَصادي أشهٍر كأقل تقديٍر لَبعث الّنشاط االقتَصادي

16
مقابل إحصاء 50 متعافيا من المرض

تسجيُل 135 حالَة إصابٍة جديدة بَفيروس »كورونا« في الجزائر
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، عن تسجيل 

50 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  

1558 حالة شفاء.
ليرتفع  جديدة،  مؤكدة  إصابة  حالة   135 تسجيل  عن  املتحدث  كشف  كما 

إجمالي عدد احلاالت املصابة بالوباء إلى 3517 حالة.

روبايني :  روبايني :  مؤّسساُت الِبناء وامُلقاوالت ٌمهّددة باإلفالس مؤّسساُت الِبناء وامُلقاوالت ٌمهّددة باإلفالس 
ف عبر مختلف املؤسسات  ف عبر مختلف املؤسسات ناإلنتاج ُموقَّ نغزة : نغزة : 9090      % من% منناإلنتاج ُموقَّ

َد نشاُطها يف الُبليدة َد نشاُطها يف الُبليدة من املؤّسسات ُجمِّ  مولى:مولى: 9898  %% من املؤّسسات ُجمِّ



02
أخبار السياسة
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اقترح تقليص الفترة الزمنية للفصِل الثالث

واجعوط: ال سنَة بيضاَء هذا الموِسم

رحمة عمار

أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، 
أمس، يف كلمة متهيدية له خالل لقاء تشاوري 
وجهات  ملعرفة  التالميذ  أولياء  جمعيات  مع 
نظرهم واقتراحاتهم فيما يخص كيفية تنظيم 
وجود  بأنه ال  الدراسية،  السنة  من  تبقى  ما 
لسنة بيضاء بخصوص السنة الدراسية 2019 
/ 2020 بالنظر الى مستوى التقدم يف تنفيذ 
التي  الثالث  التعليمية  املراحل  يف  البرامج 
املاضي   2020 مارس   12 غاية  الى  دامت 
الوقائية  لالجراءات  تطبيقا  بعدها  وتوقفت 
فيروس  وباء  تفشي  من  للحد  اتخذت  التي 
ميكن  »ال  أكد  حيث   ،19 كوفيد  كورونا 
اعتبار هذه السنة الدراسية بيضاء بالنظر إلى 
املراحل  يف  البرامج  تنفيذ  يف  التقدم  مستوى 
مارس   12 تاريخ  غاية  إلى  الثالث  التعليمية 
الثالث  الفصل  فترة  وأن  خاصة   ،2020
على  أسابيع  بأربعة  محددة  الدراسية  للسنة 

أقصى تقدير«.
تقليص  إمكانية  التربية  وزير  واقترح 
والتي  الثالث  بالفصل  اخلاصة  الزمنية  الفترة 
التدريس،  استئناف  ميكن  أساسها  على 
قدرتها  والتي  البيداغوجي  التقومي  وإجراء 
أسابيع  أربعة  إلى  ثالثة  من  الوصية  الوزارة 
التعلمات،  تعديل  نظام  على  باالعتماد 
بعده  يستحيل  تاريخ  آخر  حتديد  جانب  إلى 
إجراءات  متديد  حالة  يف  الدراسة  استئناف 

احلجر«.

يتم  لم  األمر  أن  الوزير  أبرز  وباملقابل 
الفصل فيه، حيث سيتم مواصلة املشاورات 
مع كافة الشركاء االجتماعيني لإلصغاء إلى 
التي  املسألة  هذه  حول  االقتراحات  كافة 
عن  معربا  للتلميذ  الدراسي  باملصير  تتعلق 
يقينه بأنه »سيصل بعد استكمال املشاورات 
مع كافة الشركاء إلى اقتراحات بناءة ترضي 
التربوية  األسرة  وكافة  واألولياء  التالميذ 
وتخدم مصلحة البالد، مراهنا يف كلمته على 
وجميع  واألساتذة  التالميذ  صحة  »سالمة 
أن  املنتظر  من  حيث   ،« القطاع  مستخدمي 
مع  لقاء  األربعاء  الوطنية  التربية  وزير  يجري 

مماثلي نقابات القطاع.

جمعيات  مع  أمس  للقاء  بالعودة  أما 
من  اللقاء  أهمية  على  فأكد  التالميذ  أولياء 
باب أن هذه اجلمعيات األقرب إلى التالميذ 
كان  أنه  إلى  مشيرا  مصلحتهم،  ويهمها 
األسرة  إلى  مؤخرا  وجهها  رسالة  يف  ألح  قد 
الشركاء  مع  »التشاور  ضرورة  على  التربوية 
االجتماعيني والتفكير سويا فيما ميكن توقعه 
فيما تبقى من السنة الدراسية اجلارية وكيفية 
على  كذلك  واالطالع  االمتحانات  تنظيم 
املراحل  يف  البرامج  تنفيذ  التقدم يف  مستوى 
إجراءات  متديد  حالة  يف  الثالث  التعليمية 
احلجر الصحي أو يف حالة رفعه وفق إجراءات 

مالئمة تسمح مبزاولة النشاط التعليمي«.

التجاري  امليزان  يف  عجزا  كورونا  سببت 
 1.23 قيمته  ما  اجلاري  العام  مطلع  للجزائر 
مكتب  إحصائيات  حسب  دوالر،  مليار 

الدراسات واالستشراف التابعة للجمارك.
اجلزائر  يف  االقتصادية  األوضاع  باتت 
تقتضي ضرورة إيجاد حلول معاجلة لالقتصاد، 
خاصة بعد مجيئ وباء كورونا الذي أكد على 
ضعف اإلنتاج احمللي والوطني، حيث اجتهت 
الكثير من آراء األخصائيني يف االقتصاد إلى 
يف  اإلنتاج  أداة  لتنويع  برنامج  وضع  ضرورة 
مختلف املجاالت، إذ بلغ عجز امليزان التجاري 
اجلزائري 1.23 مليار دوالر يف أول شهرين من 
العام اجلاري، بعد ما كان يف نفس الفترة من 
السنة املاضية مقدرا بـ686.51 مليون دوالر، 
مسجال بذلك زيادة يف العجز بنسبة 79.16 
الدراسات  أصدرته  ما  حسب  وذلك  باملائة، 

واالستشراف التابعة للجمارك.
قيمة  أن  املؤقتة  البيانات  هذه  وتظهر 
مليار   4،9 بلغت  اجلزائرية  الصادرات 
من  وفيفري  جانفي  شهري  خالل  دوالر 
دوالر  مليار   6،795 مقابل  اجلاري،  العام 
تراجعا  لتسجل   ،2019 لـ  الفترة  نفس  يف 
الصادرات يف  قيمة  باملائة يف  بنسبة 27،89 
حني تقلصت الواردات بنسبة 18.07 باملائة 
بعدما بلغت تكلفتها اإلجمالية 6.129 مليار 
مليار  بـ7.481  عهدها  سابق  مقابل  دوالر، 
االقتصادي  النشاط  ركود  ظل  ويف  دوالر. 
جراء وباء كورونا، يف العالم بأسره، سمحت 
جانفي  شهر  خالل  اجلزائر  يف  الصادرات 
بنسبة  الواردات  فاتورة  بتغطية  وفيفري، 
79،94 باملائة، مقابل 90،82 باملائة خالل 
نفس الفترة من العام املاضي، ما يالحظ أيضا 
 11.12 بنسبة  تراجعت  الفاتورة  تغطية  أن 
اجلزائرية  الصادرات  عن  وباحلديث  باالمئة، 
وطنية  مبيعات  كأهم  احملروقات  يف  فتتمثل 
من  باملائة   93.08 متثل  حيث  اخلارج  نحو 
هذه  وسجلت  الوطنية،  الصادرات  إجمالي 

مقارنة  باملائة   28.17 بواقع  تراجعا  األخيرة 
الصادرات  قيمة  تزال  ال  إذ  املاضية  بالسنة 
تتجاوز  لم  حيث  ضئيلة،  احملروقات  خارج 
338،88 مليون دوالر ما يعادل 6،92 باملائة 
من املبيعات اجلزائرية نحو اخلارج خالل هذه 
دوالر خالل  مليون   445،23 مقابل  الفترة، 
بانخفاض  أي  املاضي  العام  من  الفترة  نفس 

23،89 باملائة.
املنتوجات  كافة  التراجع  هذا  ومس،   
االستهالكية  املواد  عدا  ما  احملروقات  خارج 
غير الغذائية وكذا املواد الغذائية، ومنها املواد 
النصف املصنعة بقيمة 240.59 مليون دوالر 
مليون دوالر  بـ 331،57  تقدر  أن كانت  بعد 
والعتاد  باملائة،   27.44 بنسبة  متراجعة 
مقابل  دوالر  مليون   10،06 بـ  الصناعي 
23،75 مليون دوالر بانخفاض نسبته57،67 
باملائة، يف حني سجلت كل من املواد الغذائية 
بـ 71،66 مليون دوالر مقابل 67،27 مليون 
واملواد  باملائة   6،53 قدره  بارتفاع  دوالر 
مليون   5،79 بـ  الغذائية  غير  االستهالكية 
دوالر مقابل 4،79 مليون دوالر بارتفاع قدره 

20،80 باملائة.

تراجع واردات الجزائر بمعدل 5 منتجات 
من أصل 7

واالستشراف  الدراسات  وأظهرت، 
تراجعت  قد  الواردات،  أن  للجمارك  التابعة 
من  سبعة  أصل  من  منتجات  خمس  مبعدل 
شعبة  تتضمنها  التي  املنتوجات  مجموعات 
االستيراد خالل شهر جانفي، إذ بلغت فاتورة 
من  باملائة   32 متثل  التي  الصناعي،  العتاد 
 1،905 بـ  املستوردة،  املنتوجات  مجموعات 
دوالر،  مليار   2،782 مقابل  دوالر  مليار 
خالل نفس الفترة من العام املاضي، مسجلة 
ومنها  باملائة،   31،52 بواقع  انخفاضا  بذلك 
أيضا تكاليف املواد نصف املصنعة ب31،51 
دوالر،  مليار   1،247 بلغت  حيث  باملائة 

مقابل 1،821 مليار دوالر. كما سجلت املواد 
الغذائية املستوردة انخفاضا قيمته 3.5 باملئة، 
أما بالنسبة للمواد االستهالكية غير الغذائية 
مقابل  دوالر  مليون  ب934،21  قدرت  فقد 
باملائة،   6.81 بنسبة  دوالر  مليار   1،002
وبلغت واردات مواد العتاد الفالحي 35،70 
دوالر  مليون   82،96 مقابل  دوالر  مليون 
باملائة، يف حني   57 بانخفاض يقدر بحوالي 
عرفت مجموعتني من شعبة االستيراد ارتفاعا 
خالل فترة املقارنة، وتعلق األمر باملواد اخلام 

وواردات الطاقة وزيوت التشحيم والوقود.

إيطاليا أّول زبون للجزائر والصين أّول 
ممّون لها

للجزائر  التجاريني  الشركاء  وبخصوص   
العام اجلاري فقد متكنت  يف أول شهرين من 
األولى  املرتبة  من  فرنسا  إزاحة  من  ايطاليا 
لزبائن اجلزائر بينما ظلت الصني أول ممون لها 
حيث حاز الزبائن اخلمسة األوائل للجزائر يف 
هذه الفترة على 53،30 باملائة من الصادرات 
القائمة مشترية ما  إيطاليا  اجلزائرية، لتتصدر 
الوطنية  الصادرات  من  باملائة   14،45 قيمته 
دوالر،  مليون   708،04 قدره  إجمالي  مببلغ 
الفترة  باملئة مقارنة مع نفس  بتراجع 43،61 
للعام املاضي، تليها فرنسا ب649،28 مليون 
أي ما ميثل 13،25من املبيعات اجلزائرية نحو 

اخلارج.
املمونني  قائمة  الصني  يف حني تصدرت 
للجزائر حيث بلغت صادراتها نحو  الرئيسني 
اجلزائر خالل هذه الفترة ما نسبته17،51 باملائة 
بانخفاض  اجلزائرية،  العامة  الواردات  من 
27،80 باملائة تليهافرنسا بقيمة9،62 باملئة، 
ثم إيطاليا بـ 508، مليون دوالر بقيمة 8،30 
االمريكية  املتحدة  الواليات  لتأتي  باملائة، 
دوالر  مليون   395،84 بـ  الرابعة  املرتبة  يف 

بقيمة6،46 باملائة.
أحمد بوكليوة

إيطاليا أّول زبائنها والصين أول ُممّون لها
ارتفاع عجز الميزان التجاري للجزائر بـ 79 %

طمأن وزير التربية الوطنية التالميذ وأولياءهم بخصوص سيناريو السنة البيضاء، مؤكدا أنه ال وجود لسنة بيضاء بأي حال 
من األحوال، بالمقابل اقترح تقليص الفترة الزمنية الخاصة بالفصل الثالث، وإجراء التقويم البيداغوجي، إلى جانب تحديد 
تاريخ يستحيل بعده استئناف الدراسة في حالة تمديد إجراءات الحجر، في حين ترك الفصل في الملف للقائه بالشركاء 

االجتماعيين  مستقبال.

للمرة الثانية على التوالي
تأجيل محاكمة كريم طابو إلى 1 جوان

على  الثانية  للمرة  اإلثنني،  أمس  بتيبازة،  القليعة  محكمة  هيئة  أجلت 
التوالي، محاكمة الناشط السياسي كرمي طابو إلى أول جوان.

وجاء قرار هيئة احملكمة بتأجيل محاكمة كرمي طابو املتابع بتهمة »إضعاف 
معنويات اجليش« منذ شهر سبتمبر املاضي، بطلب من هيئة دفاع املتهم، حيث 
مت تأجيلها للمرة الثانية على التوالي بعد جلسة 6 أفريل اجلاري. وكانت نيابة 
محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر 
املاضي بإيداعه رهن احلبس املؤقت. وبعد استئناف هيئة دفاع طابو قرار قاضي 
التحقيق، قررت غرفة االتهام مبجلس قضاء تيبازة، يوم 25 سبتمبر املنقضي، 
كرمي  إنقاذ  وأصدرت جلنة  وإطالق سراحه.  القضائية  الرقابة  نظام  وضعه حتت 
طابو بيانا عشية محاكمته طالبت فيه باإلفراح الفوري والالمشروط عن السكرتير 
التي تضم شخصيات حقوقية ونقابية معروفة  اللجنة  السابق لألفافاس. وترى 
ملعاملة قضائية استثنائية وسلبت منه حقوقه األساسية،  أن كرمي طابو تعرض 
وانتهك القانون وخرق الدستور، وكذلك االتفاقيات واملعاهدات الدولية حلماية 

حقوق اإلنسان التي صادقت عليها الدولة اجلزائرية.
رحمة عمار

إطالق سراح مدير الثقافة السابق 
بالمسيلة رابح ظريف

أقر مجلس قضاء املسيلة حكم احلبس 3 شهور نافذة و3 شهور أخرى غير 
نافذة يف حق الشاعر واإلعالمي رابح ظريف. وبذلك صار بإمكان ظريف مغادرة 
احملكمة  وكانت  وعائلته.  بيت  إلى  والعودة  حملكومّيته  استنفاذه  بعد  السجن 
االبتدائية قد حكمت شهر جانفي املاضي على املعني بـ6 أشهر حبًسا نافذة. 
وُتوبع املدير السابق للثقافة بوالية املسيلة، بتهمة اإلساءة للمجاهد عبان رمضان 

يف منشور عبر حسابه على الفايسبوك.
خالد دحماني

مع بلوغه 50 دوالرا في السداسي الثاني
عرقاب يتوقع ارتفاع األسعار إلى 
حدود 40 دوالرا خالل الثالثي الثاني

حدود  إلى  النفط  أسعار  ترتفع  أن  عرقاب،  محمد  الطاقة  وزير  توقع 
40 دوالر للبرميل، خالل الثالثي الثاني، مع جتاوز عتبة الـ50 دوالر يف 
السداسي الثاني من السنة اجلارية، يف حني توقع بداية التعايف بداية من 
التنفيذ،  حيز  االنتاج  تخفيض  اتفاق  دخول  مع  مباشرة  الداخل  الشهر 
وبداية الرفع التدريجي للحجر يف كثير من البلدان، مبا يعيد الطلب على 

املواد الطاقوية الى مستوياته العادية.
الصباح  برنامج ضيف  أمس، خالل حلوله ضيًفا على  الوزير،  وأكد 
على اإلذاعة اجلزائرية أّن اجلزائر تتجه نحو نظام طاقوي جديد يستند على 
الصناعات التحويلية والطاقات املتجددة، كاشًفا عن شراكة بني سوناطراك 

وسونلغاز إلنتاج 4 آالف ميغاواط من الطاقات املتجددة.
وقال عرقاب إّن التراجع غير املسبوق يف أسعار النفط كان جراء تراجع 
الطلب بسبب وباء كورونا وبسبب فشل اجتماع مارس الذي لم يتمكن 
أوبك  داخل  املنتجة  للدول  كبيرة  مما سبب صدمة  اإلنتاج،  من خفض 
وخارجها. وأضاف املتحدث، أّن تواصل اإلنتاج وانخفاض الطلب بسبب 
اجلائحة، أدى إلى انهيار غير مسبوق يف أسعار النفط، مما حدا مبنظمة أوبك 
بالتاريخية  قرارات وصفها  اتخاذ  إلى  وشركائها من منتجني من خارجها 
وعلى رأسها تخفيض اإلنتاج بـ23 باملائة لكل دولة متوقًعا أن تؤدي هذه 
القرارات مع دخولها حيز التنفيذ بداية شهر ماي الداخل إلى انتعاش يف 
إلى  تصل  وقد  للبرميل  دوالرا  و38   35 بني  تتراوح  أن  متوقعا  األسعار، 

حدود 40 دوالرا يف الثالثي الثاني من هذه السنة.
عهدناها  التي  املستويات  إلى  تصل  أن  ميكن  األسعار  أّن  الوزير  وتابع 
خالل السداسي الثاني من السنة املاضية وبداية السنة اجلارية قبل تفشي 
مبديا  للبرميل،  دوالرا   60 الى   50 حدود  يف  كانت  والتي  كورونا  وباء 
تفاؤله بخصوص سعر النفط والقرارات التاريخية وعودة احلياة تدريجيا إلى 

طبيعتها وعودة الطلب إلى مستوياته العادية.
 14 حدود  يف  اجلزائري  البترول  تكلفة  أن  تأكيده  عرقاب  جدد  كما 
)وهي  مسعود  حاسي  حقول  التكلفة يف  تنخفض  بينما  للبرميل،  دوالر 
جتنب  إلى  السياق  هذه  يف  داعًيا  للبرميل،  دوالر   5 إلى  األهم(  املصدر 
املعلومات املغلوطة واالجتاه إلى وزارة الطاقة أو شركة سوناطراك للحصول 

على املعلومات املؤكدة بكل شفافية.
أكد عرقاب من ناحية أخرى، أّن سوناطراك يف وضع مريح دون ديون 
بحري  أسطول  ولديها  اإلنتاج  وسائل  من  ومتمكنة  خارجية  وال  داخلية 
كبير، مما يجعلها يف وضع جيد للتصدي ألزمة انهيار األسعار، كاشًفا عن 
استباق اجلزائر لهذه األزمة بتخفيض النفقات اخلاصة بالتسيير واالستثمار 
بـ8.3 مليار دوالر هذا العام، مضيًفا إّن هذه النفقات لن تلغى بل تؤجل 

إلى غاية انتعاش األسعار.
خالد دحماني
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استثنائيا  وضعا  واجلزائر  العالم  يعيش 
بات  ما  وهو  قبل،  من  يشهده  لم  بامتياز 
آالف  أجبر  الذي  املنزلي  باحلجر  يعرف 
العطلة  على  القطاعات  مختلف  يف  العمال 
يؤثر  أن  شأنه  من  هذا  املنازل،  يف  واملكوث 
أن  ويتوقع  الشركات،  من  العديد  على 
النمو  أن  رغم  لذا  أعمالها  رقم  ينخفض 
يتجاوز  لم  و2019   2018 يف  االقتصادي 
1.5 باملائة، وكانت الرؤية حترص على رفع 
النسبة يف عام 2020 إلى 1.9 باملائة، غير 
أن وباء »كورونا« مثلما عصف بصحة البشر 
وبالتالي  الدول،  اقتصاديات  منه  تنجو  لن 
رفع  إمكانية  عن  املسبق  احلديث  يصعب 
حيث  االقتصادية،  للمنظومة  النمو  نسبة 
الصرف  احتياطي  تراجع  من  يتخوف 
 60 حدود  احلالي  الوقت  يف  يناهز  الذي 
تتدفق مداخيل  لم  إذا  مليار دوالر، خاصة 
احلالي،  الوضع  يف  األمر  ويتطلب  جديدة، 
من  التجارية،  للميزانية  وصارم  تسيير جيد 
خالل كبح الواردات حتى ال يتأثر احتياطي 

الصرف كثيرا.

لقاءات ماراطونية لكبح الخسائر 
االقتصادية

املقبل  األسبوع  املالية  وزارة   تعقد 
تداعيات  لبحث  العمل  أرباب  مع  اجتماعا 
االقتصاد  على  كورونا  وباء  أزمة  ومخلفات 
مرافقة  سبل  اللقاء  يبحث  أين  الوطني 
الوباء،  من  املتضررة  االقتصادية  املؤسسات 
ويف هذا الصدد، قال سامي عقلي، رئيس 
منتدى رؤساء املؤسسات، خالل تصريحات 
املبادرة  لهذه  مرتاحني  جد  أنهم  إذاعية، 
حيث سيقدمون مقترحات متكن من مرافقة 
تسيير  دميومة  لضمان  املتضررة  الشركات 
املؤسسات والديناميكية االقتصادية لضمان 

مناصب الشغل.
جمعية  راسلت  آخر،  صعيد  وعلى 
الصغيرة  للمؤسسات  الشباب  املسيرين 
التخاذ  واملناجم  الصناعة  واملتوسطة وزارة 
التي  الشركات  وترافق  تدعم  تدابير طارئة، 
تأثيرات  بسبب  حقيقية،  صعوبات  تواجه 
على  املستجد  للفيروس  الصحية  األزمة 
بهدف  الوطني  االقتصاد  قطاعات  جميع 
هذه  استمرارية  وضمان  الشغل  مراكز  إنقاذ 
ميكن  أّنه  اجلمعية  وأوضحت  الشركات، 
اتخاذ تلك التدابير املستعجلة على مرحلتني 
األولى أثناء احلجر الصحي لضمان حصول 
بعد  والثانية  محترم  دخل  على  املوظفني 
احلجر للسماح للشركات باستئناف نشاطها.
منحة  إنشاء  املقترحات  وتضمنت 
التي  الشركات  موظفي  لصالح  اإلعانة 
ميّولها  خاص،  بشكل  صعوبات  تواجه 

أو  البطالة  على  للتأمني  الوطني  الصندوق 
من طرف صندوق خاص بكوفيد19-، مع 
احلفاظ على انتماءات الضمان االجتماعي 
 2020 جويلية  غاية  إلى  شفاء  وبطاقات 
وتأجيل سداد األقساط إلى غاية 1 سبتمبر 
قبل  من  عليها  املتعاقد  لالئتمانات   2020

املوظفني.
أّما بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة 
تأجيل  التدابير  فتضمنت  عام،  بشكل 
 30 غاية  إلى  الضريبية  اإلقرارات  تقدمي 
املستحقة  املدفوعات  وتعليق  سبتمبر2020 
خالل  والضريبية  االجتماعية  الرسوم  من 
فترة الوباء و3 أشهر بعد تاريخ االستئناف، 
يتم توزيعها وفًقا جلدول زمني من 6 إلى 12 
على  بالتعاقد  للشركات  والسماح  شهًرا. 
الدولة،  طرف  من  ومضمون  مدعم  قرض 
وتكون قادرة على احترام آجال االستحقاق 
االجتماعي ومتويل استئناف النشاط. ميكن 
إلى ٪30 من  القرض من 25٪  حتديد هذا 

رقم األعمال لعام 2019.
اجلمعية  تقترح  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تنظيم  خالل  من  اإلنقاذ  إجراءات 
احلسابات  ملف  وإغالق  عامة  اجتماعات 
سياق  مع  لتكييفها   2019 املالية  للسنة 

األزمة احلالية.
الفيدرالية  رئيس  جانبه، كشف  ومن 
الوطنية للمقاولني الشباب هامل خير الدين 
والعمران  السكن  وزير  مع  جمعه  لقاء  عن 
يتم  أن  يرتقب  التي  النقاط  ملعاجلة  واملدينة 
طرحها خالل اللقاء الذي سيجمع احلكومة 
والنقابات وأرباب العمل يف إطار املشاورات 
جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  أطلقها  التي 
بخصوص معاجلة تأثير احلجر الصحي على 

ملف  وكذا  االقتصادي  والنشاط  املؤسسات 
فترة  خالل  العمال  أجور  وتسديد  التشغيل 
تفشي وباء كورونا، حيث ارتكز اللقاء على 
العمال  أجور  تسديد  وهي  رئيسية  نقاط   3
اشتراكات  عبر  املصغرة  املؤسسات  لدى 
االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق 
وصندوق  املخاطر  عن  التأمني  وصندوق 
األجراء،   غير  للعمال  االجتماعي  الضمان 
أي عن طريق الصناديق االجتماعية، مؤكدا 
أن املقاول الشاب ويف ظل الصعوبات املالية 
التكفل  يستطيع  أن  يستحيل  تعترضه  التي 
احلجر  فترة  خالل  مبفرده  عماله  بأجور 
املفروضة إلزاميا من قبل الدولة، داعيا هذه 
الصناديق للمشاركة عبر تسديد على األقل 

50 باملائة من األجور.
مت  التي  الثانية  النقطة  أن  هامل  وقال 
أونساج  مؤسسات  إعفاء  هي  إليها  التطرق 
تسديد  من  الفترة  هذه  خالل  وكناك 
القرار  وهو  والضرائب  البنوك  مستحقات 
العزيز جراد  عبد  األول  الوزير  أن  قال  الذي 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  وقبله 
التي  اخلطوة  وهي  إليه  استجاب  وأن  سبق 

ثمنها املتحدث.
يف  يكمن  الثالث  املطلب  أن  قال  فيما 
عن  العاجز  املفلس  الشباب  ديون  مسح 
املؤسسات  هذه  أزمة  وأن  خاصة  التسديد، 
بوباء كورونا فلم بدايتها  حسبه غير مرتبطة 
املشاريع  غياب  التي شهدت  املاضية  السنة 
بفعل استمرار احلراك الشعبي لسنة كاملة، 
بسبب  وكورونا  احلراك  قبل  ما  مرحلة  وإمنا 
والعراقيل  العمومية،  املشاريع  من  إقصائها 
التي كانت تصطدم بها، األمر الذي يفرض 
بحالة  حالة  الشباب  هؤالء  وضعية  دراسة 
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لُل 90 % منها بعد أن مسَّ الشَّ

الحكومُة أماَم تحِدي إيجاد ُخطٍة استعجالّيـة 
لُمرافقـــِة ودعِم الُمؤّسسات

قال إنها تكّبدت خسائر معتبرة.. روبايين:
ُمؤسسات الِبناء والمقاوالت 

ُمهّددة باإلفالس 
ما  أن  روبايني،  مصطفى  واحلرف  املؤسسات  رئيس  أكد 
يقارب 700 ألف عائلة ستنتعش قدرتها الشرائية مع رفع احلظر 
املنزلي، غير أنه أكد عل ضرورة أخذ املواطنني احليطة واحلذر 

حتى ال ينتشر الوباء من جديد ونعود إلى نقطة الصفر.
الوطن«  أخبار   « معه  أجرته  اتصال  روبايني خالل  وصرح 
إنشاء  أبرزها  والتي كان  الصناعة  إلى وزارة  أنه قدم مقترحات 
األساسي  دوره  سيكون  الذي  لالقتصاد«  الوطني  »الصندوق 
اجلائحة  خالل  االقتصادية  املؤسسات  خسائر  وتقييم  إحصاء 
البناء  قطاعات  أن  مشيرا  للجميع،  مرضية  بنتيجة  للخروج 
نتيجة  األضرار  من  األكبر  اجلزء  تكبدت  التي  هي  والعقار 
يف  اإلفالس،  حافة  على  بات  العديد  إن  بل  وشللها  توقفها 
حني أن القطاعات املتعلقة بالصناعات الغذائية ميكن القول أنها 

استفادت من اجلائحة بعدما تضاعف قدراتها اإلنتاجية. 
صفية نسناس

 يلزُم 4 أشهر على أقل تقدير لعودة النشاط.. مولى:

98 % من المؤسسات ُجّمَد 
نشاطها في البليدة

قال كمال مولى، رئيس نادي مقاولي وصناعيي متيجة، 
الشركات  النشاط االقتصادي ضروري لضمان دميومة  أن عودة 

خاصة منها الصغيرة التي تضررت بشكل كبير من اجلائحة.
على  الوطن«  أخبار   « معه  أجرته  اتصال  مولى يف   وشدد 
ضرورة مرافقة احلكومة ومد يد العون للمؤسسات املتضررة حتى 
الظرف  هذا  يف  العودة  أن  مشيرا  نشاطها،  استكمال  تستطيع 
بالدرجة  للعامل  السالمة  واحلذر وضمان  احليطة  أخذ  تستلزم 
األولى، معتبرا أن عودة النشاط يف والية البليدة مازال مبكرا 
فحوالي 98 باملائة من املؤسسات متوقفة حاليا، وهو ما قد يأخذ 
4 أشهر على أقل تقدير لعودة النشاط كما أن على الدولة مرافقة 

تلك املؤسسات حتى بعد اجلائحة.    
ص.ن

العودة للنشاط ليس بالمهمة السهلة.. نغزة:
90 % من اإلنتاج موقف عبر 

مختلف المؤسسات 

اعتبرت رئيسة كونفدرالية املؤسسات سعيدة نغزة، أن ما 
املؤسسات  مختلف  عبر  موقف  اإلنتاج  من  باملائة   90 يقارب 
جديد  من  النشاط  حالة  إلى  العودة  أن  حني  يف  االقتصادية 
أقرت  التي  الصائب  احلكومة  بقرار  منوهة  بالهينة،  ليست 

مساعدة املؤسسات الصغيرة املتضررة من اجلائحة.
الوطن«  أخبار   « معها  أجرته  اتصال  خالل  نغزة  أكدت 
يف  للبحث  وزراء  عدة  مع  املاضي  األسبوع  التقت خالل  أنها 
للجائحة  السلبية  االقتصادية  اآلثار  ملعاجلة  استعجالية  تدابير 
تذليل  أبرزها  مقترحات  تقدمي عدة  مت  املؤسسات، حيث  على 
العقبات اإلدارية والتخفيف منها خاصة بعد أن عانت الويالت 
إلى  باإلضافة  املشاريع،  عديد  عطلت  التي  البيروقراطية  من 
تسهيل االستثمار ووقف استيراد املواد األولية املوجودة محليا. 
الذين  العمال  القوانني حلماية  كما أكدت على ضرورة تفعيل 
وجدوا أنفسهم بدون عمل وطردوا تعسفيا، حيث أن الترسانة 

القانونية هي الكفيلة بحماية العامل.
ص.ن  

يؤكد خبراء اقتصاديون أن آثار فيروس كورونا لن تقتصر على الجانب الّصحي والضحايا البشرية فقط، بل ستمتد إلى تغير 
بعض المفاهيم نتيجة األضرار االقتصادية التي بدأت آثارها تظهر جليا على اقتصاديات بعض الدول حتى الكبرى منها، وبطبيعة 
الحال ليست الجزائر في منأى منها، مع تباطؤ نشاط المنظومة اإلنتاجية وتهاوي أسعار النفط، وتوقف حركية أداء المؤسسات 

الصغيرة  والمتوسطة.

  عودُة اإلنتاِج ستكوُن تدريجّية وعبَر مراحل 	
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تختلف عبر  3 مناطق من الوطن

بريد الجزائر تحدد مواقيت عمل 
المراكز خالل شهر رمضان

محمد رضوان 

فان  املديرية  أعلنته  ما  وحسب 
من  الشمال  مبناطق  العمل  مواقيت 
سا   8.30 من  اخلميس  إلى  السبت 
التي  للمكاتب  بالنسبة  سا،   15 إلى 
إلى  السبت  ومن  باملناوبة.  تعمل 
سا،   14 إلى  سا   8.30 من  األربعاء 
بالنسبة للمكاتب التي ال تعمل بنظام 
املناوبة. واخلميس من 8.30 إلى 12 

سا.
البليدة  والية  يخص  فيما   أما 
فستكون من السبت إلى اخلميس من 

8.30 سا إلى 12.30.

اجلنوب  مبناطق  ستكون  حني   يف 
اليزي،  متنراست،  أدرار،  من  بكل 
غرداية،  ورقلة،  بشار،  تندوف، 
كالتالي:  والوادي  بسكرة  األغواط، 
 7.30 من  اخلميس  إلى  السبت  من 

بالنسبة  سا،   14.30 إلى  سا 
للمكاتب التي ال تعمل بنظام الفرق. 
 8.30 من  األربعاء  إلى  السبت  ومن 
8.30 إلى  14 سا واخلميس من  إلى 

12 سا.

سوناطراك  نفت 
الشركة  فرع  بيترولومكوربورايشن، 
الوطنية للمحروقات سوناطراك، اخلبر 
والذي  الصحف  بعض  تناقلته  الذي 
يفيد بضلوع إطار سامي بسوناطراك يف 
خالف تدرسه العدالة اللبنانية بصفة 

قطعية يف بيان رسمي لها.
»سوناطراك  أن  البيان  وأوضح 
متاما  تفند  بيترولومكوربورايشن 
والكاذبة  الصحيحة  غير  اإلدعاءات 
يف  بسوناطراك  سام  إطار  تورط  حول 
هذه القضية وتعلم أن الشخص الذي 
هو  اللبنانية  العدالة  يف  سماعه  مت 
حلساب  يعمل  مستقل  بحري  وكيل 

سوناطراك بيترولومكوربورايشن«.
القضية  بخصوص  أما 
القضية  بأن  البيان  فقال  وحيثياتها، 
مارس   30 إلى  يعود  بخالف  تتعلق 
سوناطراك  أعلمت  عندما  املاضي، 
زبونها  طرف  من  بيترولومكوربورايشن 
مبشكل  اللبنانية  واملياه  الكهرباء  وزارة 

النوعية  يف  عيب  بخصوص  عملياتي 
للوقود  األخيرة  احلموالت  إلحدى 
ذات  العمومية  للمؤسسة  املسلمة 
كهرباء  والتجاري  الصناعي  الطابع 

لبنان بتاريخ 25 مارس 2020«.
سوناطراك  »كانت  حينها،  ومن 
اللبنانية  والوزارة  كوربورايشن  بيترولوم 
للكهرباء واملياه يف حوار مستمر قصد 
وقت  أقرب  يف  حل  إيجاد  محاولة 
فعليا  ستسوى  الوضعية  أن  شك  وال 
للعالقات  نظرا  قريب،  عما  ونهائيا 

املتميزة التي تربط الطرفني«.
جاءت  املصدر،  ذات  وحسب 
مقاالت  نشر  بعد  التوضيحات  هذه 
صحفية بخصوص تسليم حمولة وقود 
لفائدة أحد الزبائن القدامى والشركاء 
بيتروليوم  سوناطراك  االستراتيجيني، 
البترول  بتجارة  املكلفة  كوربورايشن 

وتسويقه واملتواجد مقرها بلندن.
مشيرة يف ذات السياق إلى أن فرع 
قام  كوربورايشن  بتروليوم  سوناطراك 

بإبرام عقد، شهر نوفمبر 2005، مع 
)ابتداء  واملياه  للطاقة  اللبنانية  الوزارة 
من تاريخ 1 جانفي 2006( من أجل 
توفير وقود الديزل وزيت الوقود لفائدة 
مؤسسة كهرباء لبنان التي تعمل حتت 
اللبنانية،  واملياه  الطاقة  وزارة  إشراف 
والذي يتم جتديده كل ثالث سنوات 
التجارية  العالقات  »جودة  يعكس  مما 
فرع  بني  القائمة  واإلستراتيجية 

سوناطراك والوزارة اللبنانية«.
باملوازاة ذكر فرع سوناطراك بتروليوم 
العديد  على  يعتمد  بأنه  كوربورايشن 
من  الدولية  التجارية  الشركات  من 
التسليم  بعمليات  والقيام  اقتناء  اجل 
لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان وهذا وفقا 
للعقد املبرم بني فرع سوناطراك والوزارة 
التعاقدية  التزاماته  مؤكدا  اللبنانية، 
املؤسسة  اجتاه  التموين  يخص  فيما 

اللبنانية.
  محمد رضوان/ وأج

قالت إن األمر يتعلق بوكيل بحري مستقل 
سونطراك تكّذب خبَر ُمساءلِة العدالة اللبنانية أحَد إطاراتها

توعدت بغلق المحّل في حال تسجيل أي مخالفة 
مصالح العاصمة تحدد شروط فتح محالت 

الحالقة  واأللبسة 
 كشفت مصالح والية اجلزائر يف بيان لها، أمس، عن شروط مزاولة العمل 
بالنسبة لنشاطي احلالقة وبيع األحذية واملالبس، حيث اشترطت على محالت 
حتدد  مواعيد  طريق  عن  ببرنامج  والعمل  مغلقة،  بأبواب  العمل  ضرورة  احلالقة 
بالهاتف مع التكفل بزبونني على األكثر داخل محل، ووضع القناع الواقي بالنسبة 
احلالق والزبون معا، باإلضافة إلى تطهير وتعقيم معدات العمل واحملل باستمرار.
أما بالنسبة حملالت بيع األلبسة واألحذية، فحددت شروط تطهير األحذية 
عند املدخل واستعمال جهاز قياس احلرارة اجلسدية عند املدخل، مع استعمال 
 3 الزبائن  عدد  يتجاوز  أال  يتوجب  حني  يف  والزبائن،  للبائعني  الوقائية  األقنعة 
االستعمال،  أحادية  األكياس  باستعمال  يتم  األحذية  جتريب  أما  أشخاص. 
البائع  بني  التباعد  مسافة  واحترام  العمل  مساحات  تعقيم  ضرورة  عن  ناهيك 

والزبون.
املنصوص  للشروط  والدقيق  الصادق  االحترام  ضرورة  على  البيان  أكد  كما 
عليها، مضيفا بأن كل مخالفة ينجر عنها الغلق الفوري للمحل وتطبيق العقوبات 

املنصوص عليها يف القوانني السارية املفعول.
محمد رضوان

حوادث المرور تودي بحياة شخصين خالل 24 ساعة
 مصرُع 3 أشخاص اختناقا بغاز البوتان

سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل 24 ساعة األخيرة، 2318 تدخال 
يف عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكاملات االستغـاثة من 
طرف املواطنني هذه التدخالت شملت مختلف مجاالت أنشطة احلمايـة املدنية 

سواء املتعلقة بحوادث املرور احلوادث املنزلية اإلجالء الصحي إخمــاد احلرائق.
الوطن«،  »أخبار  تلقت  الذي  أمس،  املدنية،  احلماية  مديرية  بيان  وأوضح 
من  للوقاية  حتسيسية  عملية   254 نظموا  املدنية  احلماية  أعوان  أن  منه،  نسخة 
حتثهم  بلدية(،   184( والية   36 عبر  وذلك  املستجد،  كورونا  فيروس  انتشار 
االجتماعي،  التباعد  وكذا  الصحي  احلجر  قواعد  احترام  ضرورة  على  وتذكرهم 
بلدية(،   180( والية   40 عبر  عامة  تعقيم  عملية   578 بـ  القيام  إلى  باإلضافة 
مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، أين 
حماية  عون   1440 العمليتني  لهاتني  املدنية  للحماية  العامة  املديرية  خصصت 
مدنية مبختلف الرتب، باإلضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 05 أماكن لإلقامة 

موجهة للحجر الصحي عبر واليتني.
بضحايا  للتكفل  الفترة  نفس  خالل  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت   كما 
مرور  حادث   75 الفترة  نفس  خالل  وحداتنا  سجلت  بحيث  املرور،  حوادث 
أدت إلى وفاة شخصني وإصابة 94 آخرين مت إسعافهم يف عني املكان ثم نقلهم 
للمستشفيات احمللية. أثقل حصيلة سجلت بوالية البويرة بوفاة شخص على إثر 

اصطدام بني سيارتني بالطريق السيار شرق-غرب ببلدية ودائرة القاديرية.
  للعلم، تدخلت مصالح احلماية املدنية لوالية اجللفة من أجل حتويل جثث 
بوتان  غاز  قارورة  من  املتسرب  لغاز  استنشاقهم  إثر  على  مختنقني  أشخاص   03

داخل مساكنهم باملكان املسمى املصران ببلدية اجللفة.
رحمة عمار  

دورة غير عادية هذا الخميس 
وزراء الخارجية العرب يبحثون مواجهة مساعي 

االحتالل الصهيوني لضم الضفة الغربية
أعلنت األمانة العامة جلامعة الدول العربية، أن مجلس اجلامعة سيعقد 
دورة غير عادية على مستوى وزراء اخلارجية العرب يوم اخلميس املقبل يف 
اجتماع افتراضي عن بعد لدراسة اخلطوات واإلجراءات التي ميكن أن تقوم 
بها الدول العربية جتاه خطورة تنفيذ املخطط الصهيوني بضم الضفة الغربية 

أو أجزاء منها وفرض السيادة الصهيونية عليها.
صرح السفير حسام زكي األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية، 
يف تصريح له أمس، »أن وزراء اخلارجية سيبحثون يف اجتماعهم االفتراضي 
أيضا مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني واملالي للقيادة الفلسطينية 
حتى تتمكن من مواجهة تلك املخططات اإلسرائيلية، ولتمكني حكومة 
واإلجراءات  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  األضرار  مواجهة  من  فلسطني 
اخلسائر  من  املزيد  الفلسطيني  الشعب  تكبد  التي  العدوانية  اإلسرائيلية 

باإلضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال املقاصة«.
من  العربية،  الدول  جلامعة  العام  األمني  الغيط،  أبو  أحمد  تطرق 
جهته، إلى التحرك السياسي الذي قام به يف هذا الشأن خاصة مع أنطونيو 
غوتيريش األمني العام لألمم املتحدة، مشيرا أن أبو الغيط تلقي مؤخرا رسالة 
من غوتيريش عّبر خاللها عن رفضه للتوجهات والنوايا الصهيونية بإعالن 
ضم املستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، معتبرا أن قرارا مثل هذا 
» سيغلق الباب أمام املفاوضات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ويقضي 

على أفق حل الدولتني«.
محمد رضوان/ وأج 

 حددت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر مواقيت عمل مراكز البريد طيلة شهر رمضان المعظم، وذلك تماشيا مع 
تخفيف الحجر الصحي، ووفقا لإلجراءات المقررة من طرف السلطات العمومية في كل منطقة.

أمس،  النفط،   عادت أسعار 
طاقة  امتالء  مؤشرات  وسط  للتراجع 
يجعل  مما  سريعا،  العاملية  التخزين 
تخفيضات اإلنتاج لن تأتي بالسرعة 
جراء  الطلب  انهيار  لتعويض  الكافية 

جائحة فيروس كورونا.
للنفط  اآلجلة  العقود  وسجلت 
األمريكي، خسائر بأكثر من دوالرين 
قرب  من  املخاوف  بسبب  للبرميل 
وصول طاقة التخزين يف مركز كوشينج 

يف أوكالهوما للطاقة القصوى.
اخلام  مخزونات  وارتفعت 
برميل  مليون   518.6 إلى  األمريكي 
أفريل،   17 يف  املنتهي  األسبوع  يف 
على  القياسي  مستواها  من  مقتربة 
برميل  مليون   535 عند  اإلطالق 

الذي سجلته يف عام 2017. ونزلت 
تكساس  غرب  خلام  اآلجلة  العقود 
جوان  لشهر  األمريكي  الوسيط 
إلى  باملائة   12.1 أو  دوالر   2.05
14.89 دوالر للبرميل بحلول الساعة 
بينما  جرينتش،  بتوقيت   06.38
دوالر  برنت 1.08  انخفض خام 
 20.36 إلى  باملئة  خمسة  يعادل  ما 
جوان  عقد  وينتهي  للبرميل،  دوالر 

لبرنت يوم اخلميس.
وسجلت التعامالت اآلجلة علي 
على  الثالث  لألسبوع  خسائر  النفط 
التوالي األسبوع املاضي، وانخفضت 
يف ثمانية من األسابيع التسعة السابقة 
نحو  منخفضا  األسبوع  برنت  وأنهى 
تكساس  غرب  خام  وفقد  باملائة   24

سبعة باملائة. وامتألت 70 باملائة من 
طاقة التخزين مبركز كوشينج وهو نقطة 
تسليم خام غرب تكساس األمريكي 
ويقول  أفريل،  منتصف  بحلول 
مستأجرة  املتاحة  الطاقة  إن  متعاملون 

كلها بالفعل.
املستشار  اعتبر  جهته،  من 
ملجمع  األسبق  العام  املدير  والرئيس 
سوناطراك، عبد املجيد عطار، أمس، 
االنهيار  أن  وأج،  نقلته  ما  بحسب 
أسعار  الذي شهدته مؤخرا  التاريخي 
انخفاضا ظرفيا  يعتبر  بنيويورك  النفط 
بالسوق  خاصة  محددة  حلصص 
األمريكية وهو انخفاض لن يؤثر على 

سعر النفط اجلزائري.
 وكاالت/ وأج

انهيار الطلب بعد جائحة كورونا
مخاوف فائض المعروض تتسبب في تراجع أسعار النفط



خديجة بن دالي

معمدراء  جمعه  اجتماع  وخالل 
القطاعات املذكور خصص لتقييم مدى 
عليها،  يشرفون  التي  املشاريع  تقدم 
االجتماعي  السكن  مشاريع  منها 
والبيع باإليجار وتهيئة مختلف البرامج 
بضرورة  الوالي  امر  حيث  السكنية، 
إعادة فتح مختلف الورشات من أجل 
بالرغم  احملددة  مواعيدها  يف  تسليمها 
بعض  اعترضت  التي  الصعوبات  من 

املشاريع بسبب جائحة كورونا. 
كما وجه الوالي تعليمات لتسريع 
ملراقبةاملواد  الوطني  املخبر  اجناز  وتيرة 
 )  L.N.C.P.P  ( الصيدالنية 
الذي يعد األول  من نوعه يف الشرق 
ونوعية  اآلجال  احترام  اجلزائري،مع 
الهيكل  هذا  من  لالستفادة  األشغال 

قدمها  التعليمات  اآلجال،  اقرب  يف 
من  لعدد  معاينة  زيارة  خالل  الوالي 
بالوالية،حيث  الصحية  الهياكل 
تفقد الوالي عدد من الهياكل الصحية 
بدءا  على وضعيتها،  للوقوف  بالوالية 
منتوري  باستور  معهد  مبقرملحقة 
العمل  علىسير  للوقوف  بقسنطينة 

الطبية  والكوادر  األطقم  مع  والتواصل 
توسعة  امكانية  دراسة  مع  واالدارية، 
االمكانيات  مع  بالتماشي  امللحقة 
ملعهد  اجلديدة  وااللتزامات  املادية 
باستور. كما مت معاينة وضعية املؤسسة 
عبدالقادر  االستشفائية  العمومية 

بنشري فب علي منجلي.

وضعت مديرية األمن الوالئي بتبسة 
أمن  من  مصاحلها  جميع  يف  واملتمثلة 
عشرة  اإلحدي  والدوائر  السبع  احلواضر 
مخططا أمنيا وهذا تزامنا مع شهر رمضان 
الفضيل واجلائحة الصحية التي وضعت 
الصحي  احلجر  حتت  الواليات  مختلف 
جتسيدها  يف  انطلق  العملية  اجلزئي. 
خالل  من  الكرمي  رمضان  أيام  أول 
تسخير 2100 شرطي عبر كامل الوالية 
واملادية،  التقنية  املوارد  كافة  باستغالل 

خاص  عملياتي  أمني  مخطط  وفق 
واملمتلكات خالل هذا  املواطنني  بتأمني 
القرارات  تطبيق  على  الوقوف  مع  الشهر 
واإلجراءات  اجلزئي  باحلجر  املتعلقة 
الوباء،  انتشار  من  للوقاية  االحترازية 
أمنية  تغطية  يضمن  املخطط  أن  كما 
كبير  عدد  توافد  تشهد  التي  للمناطق 
من املواطنني لتسهيل حركة املرور خاصة 
إلى حتسيس  باإلضافة  الذروة  أوقات  يف 
والتقيد  املسؤولية  بروح  بالتحلي  اجلميع 

بوباء  اخلاصة  الصحية  السالمة  بقواعد 
كورونا، وكذا وضع تشكيل أمني خاص 
الفوضوية  واألسواق  التجارية  باحملالت 
كل  من  والتجار  املواطنني  تأمني  يضمن 
والتجمعات  والتدافع  االختالط  أشكال 
الشرعية  الغير  التجارة  محاربة  وكذا 
ما  كل  على  امليدانية  الرقابة  وتشديد 
من شأنه املساس بالصحة العامة واالطار 

املعيشي للمواطن.
فيروز رحال

قالمة
شرارة كهربائية تتسبُب في حريق ببوشقوف

550 مسكن  الثانوية للحماية املدنية بوشقوف بحي  تدخلت الوحدة 
كهربائية  عدادات  حريق  إخماد  ألجل  بوشقوف  ودائرة  بلدية   11 عمارة 
غاز  وعدادي  كهربائية  عدادات   10 إتالف  احلادث  خلف  عمارة،  داخل 
وباب اخلزانة الكربائية وحلسن احلظ لم يخلف احلادث خسائر بشرية. كما 
بلدية  االخوة سعدان  بحي  األولى  املصالح حريق سيارتني  ذات  سجلت 
مت  ليون، حيث  سيات  نوع  من  سياحية  سيارة  حريق  إخماد  قاملة ألجل 
أمام  إحتراق كلي للجهة االمامية مع احملرك دون تسجيل خسائر بشرية، 
احلادث الثاني فوقع امام مقر بلدية قاملة، حيث تدخلت مصالح احلماية 
احلادث  وخلف   ،305 بيجو  نوع  من  سيارة  حريق  إخماد  ألجل  املدنية 

إتالف كلي للجهة االمامية للسيارة دون تسجيل إصابات بشرية.

إصابة طفل إثر انفجار غاز
تدخل املركز املتقدم للحماية املدنية قاملة بحي 74 مسكن عمارة س 
بلدية قاملة ألجل حادث متثل يف تسرب وإنفجار غاز داخل شقة بالطابق 
الثاني لعمارة، مما أدى إلى إصابة )أ ر( 03 سنوات من جنس ذكر بحروق 
خفيفة يف الوجه مت نقله بواسطة سيارة خاصة قبل وصول النجدات كما 

خلف احلادث تكسر زجاج االبواب الداخلية والشرفة.
خديجة بن دالي

برج بوعريريج
الحماية المدنية تنظم حملة للتبرع بالّدم 

نظمت مديرية احلماية املدنية بوالية برج بوعريريج حملة تبرع بالدم 
قام بها أعوان احلماية وذلك انضماما للحملة الوطنية التي كانت قد أعلنت 
عنها املديرية العامة للحماية املدنية، يف إطار املساهمة يف جهود التضامن 

الوطنية ملواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد. 
وتطبيقا  بالوالية  الصحة  مديرية  مع  بالتنسيق  احلماية  أعوان  وكان 
القيادة املركزية للحماية املدنية ببرج بوعريريج قد أقدموا على  لتوجيهات 
هذه الهبة التضامنية التي تدخل ضمن التكافل املجتمعي يف هذه الظروف 
املؤسسات  عديد  شهدت  أين  كورونا،  فيروس  انتشار  ازدياد  مع  الصعبة 
الناس عن هذه  بالدم وعزوف  املتبرعني  نقصا حادا يف عدد  االستشفائية 
اخلطوة خوفا من انتقال العدوى واملرض بالفيروس، ما جعل عدد كبير من 
إطارات وأعوان احلماية يقِدمون على التبرع بالدم ما يرّسخ روح التضامن يف 
املجتمع عبر مؤسسة احلماية املدنية، و يعكس التضامن والتكافل ملكافحة 
اجلائحة، يف حني وجه أعوان احلماية نداء الى املواطنني للبقاء يف البيوت 
انتشار  لوقف  االجتماعي  بالتباعد  املتعلقة  الوقائية  التدابير  كافة  وأخذ 

الفيروس. 
صفاء كوثر بوعريسة
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عقب توقف ورشات اإلنجاز بسبب وباء كورونا

َوالي قسنطينة يأمُر بإعادة بعِث 
كنية الُمتوقفة المشاِريع السَّ

تبسة
تسخير 2100 شرطي لتأمين المواطنين خالل رمضان

أمر والي والية قسنطينة كال من مدير األشغال العمومية، مدير الموارد المائية ومدير السكن بإعادة بعث كل المشاريع 
المتوقفة بسبب الوضع الصحي القائم، والتعجيل في استكمال كل اإلجراءات اإلدارية لبعث المشاريع المسجلة، مع ضرورة التكفل 

بتسديد مستحقات مقاوالت اإلنجاز.

جيجل
سكان بني فرقان يحذرون من خطر الكوابل الكهربائية 

 وجه سكان منطقة مازر الواقعة ببني فرقان ببلدية امليلية، مؤخرا، نداء للسلطات احمللية ممثلة يف والي والية جيجل وكذا مسؤولي 
شركة توزيع الكهرباء الغاز وبلدية امليلية، قصد التدخل العاجل إلصالح أحد الكوابل الكهربائية لتجنب وقوع ضحايا وسط السكان 
أو حتى احليوانات. وقال املواطنون يف شكوى اطلعت عليها »أخبار الوطن«، أن أحد الكوابل الكهربائية سقط منذ أشهر من شبكة 
التوزيع ذات الضغط العالي املوجودة بجانب سكنات بعض سكان مازر والتحديد عند مخرج املنطقة يف اجتاه بلدية وادي الزهور والية 
سكيكدة. ورغم الشكاوي املتكررة من طرف سكان القرية لدى مصالح شركة الكهرباء والغاز بامليلية  تضيف الشكوى -لكن حلد 

الساعة ال تزال األمور على حالها، حيث قام بعض املواطنني مبحاولة رفعه ووضعه بأغصان األشجار.                         ب. زهرة

يف  التضامنية  العمليات  تتواصل 
العائالت  تزويد  أجل  من  تبسة  والية 
املعوزة املتواجدة يف مناطق الظل بشتى 
املساعدات وهذا يف ظل التدابير التي مت 

اقرارها للوقاية من » كوفيد - 19 »
عطاهلل   « الوالية  والي  أشرف  فقد 
موالتي » أول أمس يف زيارة غير مبرمجة 
على معاينة مخزون املواد الغذائية التابع 
بئر  لبلدّية  اخليرات  سبل  مجلس   « لـ 
العاتر »، حيث وقف على عملية إعداد 
الغذائية  الطرود  توزيع  وكذا  وتخزين 
املناطق  يف  املعوزة  لألسر  املوجهة 
قّفة   1037 قرابة  توزيع  مت  أين  اّلنائية، 

على  االساسّية  الغذائّية  املواد  من 
وتوجيه  وأريافها،  باملدينة  مستحقّيها 
ومدعمة  متكاملة  قّفة   100 بـ  حصة 
واملياه  الغازية  واملشروبات  بالبطانيات 
لصالح  واحللويات  والعصائر  املعدنية 
هذه  وخالل  البليدة.  والية  أطفال 
من  العديد  الوالي  السيد  تلقى  الزيارة 
نشاطات  مجمل  حول  الشروحات 
اجلائحة،  أثناء  اخليرات  سبل  مجلس 
الوقاية  جهود  يف  املساهمة  غرار  على 
والّتعقيم  التطهير  عمليات  خالل  من 
الحياء بلدّية بئر العاتر واملناطق املتصلة 
مجلس  على  القائمون  ويسعى  بها، 

سبل اخليرات لذات البلدية الى توزيع 
2000 قّفة رمضانية، قبل حلول الشهر 
من  واملعوزين  اليتامى  لفائدة  الكرمي، 
الوالية  والي  ثمن  وقد  املنطقة.  أبناء 
أثناء هذه الزيارة املفاجئة، املبادرة وكذا 
النشاطات التي يقوم فيها أفراد املجلس 
عليه،  القائمني  األشخاص  مبختلف 
العمليات  هذه  مثل  أن  على  مؤكدا 
إلى  داعيا  اخلير،  أهل  مبساهمة  تتم 
أجل  من  العمليات  هذه  دميومة  ضرورة 
نشر ثقافة التطوع والتضامن والتآزر بني 

األفراد. 
فيروز رحال

تبسةتوزيع 1037 طردا غذائيا ببلدية بئر العاتر
سكان الشريعة يطالبون بتغيير مخطط 

األشغال بوسط المدينة
يشتكي العديد من الفاعلني من املجتمع املدني ببلدية الشريعة بوالية 
التهيئة  تبسة من األشغال املقامة حاليا وسط املدينة واملتعلقة بأشغال 
احلضرية على غرار جتديد قنوات الصرف الصحي واألرصفة والطرقات، 
وهو األمر الذي رفضه السكان من جمعيات وناشطني وفاعلني مطالبني 
بتغيير مكان اجلدارية التخليدية للشهداء من وسط املدينة إلى مكان آخر 
يليق بإحياء املراسيم الوطنية حفاظا على رمزية الشهداء األبرار، حيث 
مت اقتراح مركز التعذيب واالستنطاق ليكون معلما تاريخيا ومكانا لهذه 
التي  النفايات  أو برمي  بالتخريب  اجلدارية بعيدا عن أي اعتداء سواء 

تتعرض لها يف مكانها احلالي.
بطريقة  األشغال  انطالق  الطلب جاء جراء  هذا  أن  ويضيف هؤالء 
املنتدبة شيئا  الوالية  لهذه  أن يضيف  تغيير ملحوظ ميكن  تقليدية دون 
إيجابيا، وعليه فهم يطالبون السلطات احمللية وعلى رأسها والي الوالية 
بالنظر يف انشغالهم من أجل حتسني منظر املدينة وحتويل مكان اجلدارية 
والترفيه ويستوجب  التنزه  تفتقر ألماكن  إلى ساحة عامة كونها مدينة 
أنهم سيقومون  السياق  لها، مؤكدين يف ذات  االلتفاتة  السلطات  على 
التي حتدث  اخلير«  »انت  غرار جمعية  على  الالزمة  املساعدات  بتقدمي 
عن جتهيز الساحة بتجهيزات عصرية على نفقتها اخلاصة خدمة للصالح 

العام إذا متت املوافقة على انشغاالتهم.
فيروز رحال
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ل تزداد مع حلول شهر رمضان معاناة سكان مناطق الظِّ

ُق عزلَة  َتداعياُت »كورونا« تعمِّ
سّكاِن َبلدية »أميزور« ببجاية

بـــلقاسم.ج

ببلدية  الظل  مناطق  سكان  أكد 
 31 أحصت  أميزور،والتي  عني 
التجمعات  مقدمتها  ويف  منطقة، 
منها،على  الثانوية  خاصة  السكانية، 
اغيل  الكومي،قرية  احلامة،  قرية  غرار 
القرى  من  اعلوانن،احيونن،وغيرها 
وضعية  يعيشون  واملداشرالنائية،أنهم 
مزرية زادت حدتها مؤخرا،بسبب جائحة 
تداعيات  من  عنها  ترتب  »كورونا«،وما 
أكد  حيث  يومياتهم،  على  سلبا  أثرت 
الوطن«،  اتصالهم ب«أخبار  املشتكون يف 
النقل  وسائل  تعليق  قرار  وبعد  أنهم 
العمومية واجلماعية، فرضت عليهم العزلة 
اإلجبارية لعدم قدرتهم على التنقل يوميا 
ويف  حوائجهم،  لقضاء  األم  البلدية  إلى 
األساسية،  الغذائية  املواد  اقتناء  مقدمتها 
خاصة أن احملالت التجارية القليلة بقراهم 
السكان  طلبات  لتلبية  كافية  تعد  لم 
اليومية، ألن جلها نفذ مخزونها من املواد 
يغلقونها  أصحابها  جعل  مما  الغذائية، 
ليومني أو أكثر من أجل جلب السلع، األمر 
صعبة،  وضعية  يعيشون  جعلهم  الذي 
مركز  عن  تبعد  قرية  أقرب  أن  باعتبار 
كما  كيلومترات.  ثالثة  من  بأزيد  البلدية 
ميلكون  القرى ال  بهذه  املواطنني  أغلب  أن 
وسط  إلى  التنقل  من  متكنهم  نقل  وسيلة 
البلدية واقتناء الضروريات والعودة بها مرة 
أخرى، يف ظل هذه الظروف االستثنائية.
عدم  مشكل  القرى  هذه  سكان  أثار  كما 

متكنهم من التزود مبادة السميد، منذ بداية 
استيائهم  عن  معبرين  الصحية،  األزمة 
من قيام السلطات احمللية بتخصيص نقاط 
للبيع وسط البلدية ال غير، يف الوقت الذي 
إلى  لنقلهم  بقراهم  النقل  وسائل  تغيب 
البلدية األم واقتناء هذه املادة األساسية، 
حيث قالوا، إن السلطات البلدية استثنتهم 
من عملية التوزيع ولم تأخذ عزلتهم بعني 
أنه  السياق،إلى  يف  االعتبار،مشيرين 
الوالي بتحويل بيع مادة السميد  رغم قرار 
وإلى حد  أنه  غير  التجارية،  احملالت  إلى 
قرار،حيث  أي  تطبيق  يتم  لم  الساعة 
وإيجاد  بالتدخل  البلدية  رئيس  طالبوا 
حصة  تقدمي  خالل  من  ملعاناتهم،  حل 
القرى  للجان وجمعيات هذه  السميد  من 
النائية، وتوزيعها عليهم بدل مشقة التنقل 
املجلس  رئيس  البلدية.منجهته،أكد  إلى 

السيد«خراززهير«،ل  البلدي  الشعبي 
قامت  مصاحله  الوطن«،أن  »أخبار 
بإحصاء  األحياء،  جلان  مع  بالتنسيق 
أجل  من  الظل،  مبناطق  املعوزة  العائالت 
املعونات  ومحاولة إيصال  بها  التكفل 
املعونات  العديد من  توزيع  مت  إليها،حيث 
املتمثلة يف مواد غذائية مت توزيعها من قبل 
مستحقيها  على  البلدية  ومحسني  أعوان 
بهذه القرى،بالتنسيق مع الهالل األحمر 
اجلزائري وسبل اخليرات ليال حلفظ كرامة 
وغياب  السميد  املواطنني،أما عن مشكل 
مسألة  أنها  املير  النقل،فأضاف  وسائل 
السميد  أن مشكل مادة  وقت فقط، كما 
بات مشكال وطنيا،وأن مصاحله بالتنسيق 
املقبلة  األيام  التجارة،ستقوم  مديرية  مع 
بتحويل عملية البيع إلى احملالت التجارية 

لتخفيف الضغط.

يعاني سكان مناطق الظل ببلدية أميزور ببجاية من العزلة والتهميش المفروضين عليهم طيلة السنوات الفارطة، ليزيد اليوم 
وباء فيروس »كوفيد 19« من حدة عزلتهم ومعاناتهم اليومية، في ظل قرارات الحجر المنزلي المفروض عليهم، ككل 

مناطق القطر الجزائري.

بجاية
حجز كمية من الّسمك الفاسد

خالل  بجاية  والية  ألمن  البيئة  وحماية  العمران  شرطة  متكنت فرقة 
البشري  السمك غير صاحلة لإلستهالك  هذا األسبوع من حجز كمية من 
يقدر وزنها اإلجمالي بـ 135 كلغ، العملية جاءت إثر دوريات مراقبة روتينية 
مبختلف أحياء وشوارع مدينة بجاية وعند الوصول إلى شاطئ البحر سيدي 
يقومون  مجاورة  والية  من  ينحدرون  ضبط 05 أشخاص  مت  لبحر  علي 
الصومامبإستعمال  لوادي  النهائي  املصب  من  بالقرب  السمك  بصيد 
شباك الصيد وصنارات يدوية إلى جانب معاينة وجود بحوزتهم كمية من 
مياه  فيه  تصب  ملوث  املكان  ولكون  إصطيادها،  مت  سمك » البوري » التي 
الصرف الصحي اخلاصة مبدينة بجاية وكذا مختلف النفايات الصناعية األمر 
الذي جعل هذه األسماك غير صاحلة لإلستهالك البشري، عليه مت اإلتصال 
بالطبيب البيطري التابع للمصالح الفالحية للوالية املكلف مبراقبة املنتوجات 
كونه  وإتالفه  املضبوط مت حجزه  للسمك  معاينته  وبعد  بجاية  مبيناء  البحرية 
إجناز  مت  وقد  العمومية،  الصحة  على  ويشكل خطرا  لإلستهالك  غير صالح 

ملفات جزائية ضد املخالفني وحتويلهم إلى اجلهات املختصة.
 بـــلقاسم.ج

فتُح مخبر تحليل الكشف عن »كورونا« 
تلقى مخبر التحاليل مبعهد العلوم الطبية التابع بالقطب اجلامعي«أبو داو« 
ببجاية، الضوء األخضر من معهد باستورباجلزائرالعاصمة«للشروعفي عملية 

الكشف عن فيروس كورونا.
ووافقا ادارة باستور على منح الترخيص الرسمي الذي يسمح بالشروع 
يف جتسيد هذا املشروع احليوي والذي بدون شك سيخفف من الضغط الذي 
يشهده حاليا معهد باستور بالعاصمة وكذلك متكني املؤسسات االستشفائية 
بوالية بجاية،باحلصول على نتائج التحاليل املخبرية يف مدة قصيرة للغاية، 
ببحاية،البروفيسور بوعالم  أكده رئيس جامعة عبدالرحمان ميرة  هذا اخلبر 
سعيداني حيث أشار إلى أن املخبر اجلديد املختص يف الكشف عن كوفيد 
19 سيدخل حّيز التنفيذ بداية من اليوم مبعدل 14 عينة دم يف اليوم الواحد 

ثم يتم رفعها الى أكثر من ذلك وفق الطلب يف األيام القادمة.
بـــلقاسم.ج

الشلف
اإلطاحة بشبكة تمتهن ترويج المخدرات

 متكنت الشرطة القضائية ألمن والية الشلف من االطاحة بشبكة وطنية 
مختصة يف االجتار وترويج املخدرات بحوزتها 75 من الكيف املعالج.

الوالئية  باملصلحة  اجلنائية  الفرقة  عليها  حتصلت  ملعلومات  استغالال 
ونقل  بتخزين  أشخاص  بقيام  تفيد  الشلف  والية  ألمن  القضائية  للشرطة 
كميات من املخدرات لغرض البيع واملتاجرة بني واليات غرب وشرق البالد 
العملية  الالزمة ومباشرة األبحاث أسفرت  القانونية  اتخاذ اإلجراءات  بعد 
عن توقيف 06أشخاص تبلغ أعمارهم ما بني 25 و40 سنة وضبط بحوزتهم 
على كمية من الكيف املعالج تقدر بـأزيد من 75 كلغ، هم بصدد نقلها من 
إحدى واليات الغربلبيعها وترويجها بشرق البالد، مع حجز مركبة ودراجة 
نارية كانت تستعملفي عملية النقل، بعد استيفاء ملف اإلجراءات اجلزائية 

يف حق املشتبه فيهمأحيلوا أمام اجلهات القضائية بالشلف. 
طه األمني

معسكر
فة  َهّبة تضامنية مع العائالت المتعفِّ

واملهنيةلواليو  العلمية  الكفاءات  ذوي  للشباب  املنظمةالوطنية  قامت 
معسكر بتوزيع مختلف املواد الغذائية على العائالت املعوزة منها توزيع 100 
كيس من الفرينة من مطاحن بني شقران وتسليم 70 قفة والعملية الزالت 
متواصلة خاصة مع حلول الشهر الفضيل سيتم توزيع حصة معتبرة من مادة 

احلليب بالتنسيق مع ملبنة االمير.
و سجلت املنظمة الوطنية للشباب ذوي الكفاءات العلمية واملهنية من 
أجل اجلزائر حضورها القوي يف الهبة التضامنية الشعبية للحد من تفشي وباء 
كورونا الذي أصاب بلدنا وسائر بلدان العالم وحسب رئيس املكتب الوالئي 
ندري ابراهيم فقد مت تنظيم حمالت حتسيسية واسعة وعمليات التعقيم عبر 
مكاتب املنظمة بكل من بلديات احلشم   سيق   وادي التاغية   زهانة   البرج   

خلوية ومعسكر.
بلعالم بهيجة

فادحا  نقصا  البيض  والية  تعاني 
تزود  على  أثر  املدعم  احلليب  مادة  يف 
املواطنني من هاته املادة احليوية يف هذا 

الشهر املبارك 
من  البيض  والية  إنناج  ويقدر   
وحدة  عبر  لتر   3100 احلليب ب  مادة 
قبل  السنة  تدشينها  مت  وحيدة  إنتاج  
املاضية اال انها ال تغطي سوى أقل من 
والية  سكان  احتياجات  من  باملائة   5
يوميا  لتر  ألف   60 ب  املقدرة  البيض 

البيض  لوالية  التجارة  مديرية  حسب 
العجز  لتغطية  التجارة  مديرية  وتسعى 
التزود به من  املسجل من احلليب عبر 
تيارت  غرار  على  املجاورة  الواليات 
تلمسان وسعيدة حيث تدخل كميات 
معتبرة ويتم توزيعها عبر بلديات الوالية 
متفاوتة  بحصص  والعشرين  اإلثنني 
احلليب  أزمة  السكان  كثافة  حسب 
يومية  طوابير  خلقت  دج   25 املدعم 
املعوزة  الفئات  من  بيعه  نقاط  امام 

الهلع  من  جوا  وخلقت  املواطنني  من 
تشكل  التي  الطوابير  بسبب  والفوضى 
دق  إلى  ودفعت  املواطنني  من  امامها 
ناقوس اخلطر يف غياب اجراءات الوقاية 
كورونا  فيروس  إنتشار  من  والسالمة 
يحدث هذا يف إنتظار تدشني وحدات 
القريب  املستقبل  يف  للحليب  انتاجية 
احلل الوحيد للقضاء على أزمة احلليب 

بوالية البيض .
 نورالدين رحماني

البيض 
تسجيل نقص فادح في مادة الحليب

عائلة  ألف   34 يفوق  ما  استفاد 
سنتيم  املليون  منحة  من  ببومرداس 
عبد  اجلمهورية  رئيس  أقرها  التي 
مساعدة  إطار  يف  تبون،  املجيد 
العائالت املتضررة من جائحة كورونا.
املعنية  السلطات  شرعت  وقد 
اإلعانة  صب  عملية  يف  بالوالية 
جزائري  دينار  آالف   10 بـ  املقدرة 
للمستفيدين  البريدية  احلسابات  يف 
حيث  املاضي،  األسبوع  خالل 
الوالية »يحيي يحياتن«  والي  حرص 
على ضرورة صرف اإلعانة ملستحقيها 

السنة،  قبل حلول شهر رمضان لهذه 
من  املتضررة  العائالت  لتمكني 
التزود  من  التاجي  الفيروس  جائحة 
حتتاجها  التي  األساسية  باملستلزمات 

خالل هذه املناسبة الدينية.
املنحة  سحب  ضمان  وقصد 
الضغط  وتخفيف  حسنة  ظروف  يف 
الظرف  يف  السيما  البريد  مراكز  على 
املختصون  فيه  يحذر  الذي  الراهن 
وسطا  تعتبر  التي  التجمعات  من 
بريد  عمد  العدوى،  النتشار  خصبا 
من  سلسلة  إلى  ببومرداس  اجلزائر 

شأنها  من  التي  الوقائية  اإلجراءات 
متثلت  اجلائحة  من  املواطنني  حماية 
يف فتح شبابيك خاصة على مستوى 
مقرات البلديات وامللحقات اإلدارية، 
متنقلة  بريدية  مكاتب  إلى  باإلضافة 
عن  ناهيك  الشوارع،  مختلف  جتوب 
مبقر  العائالت  إلى  املنحة  إيصال 
سكناها باإلضافة إلى تدابير احترازية 
إلى  األولى  بالدرجة  ترمي  أخرى 
ضمان صحة املواطنني يف هذا الظرف 

احلساس.
سميرة مزاري

بومرداس
34 ألف عائلة تستفيد من منحة المليون سنتيم
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أخبار السر ايا

قررت روسيا االتحادية تعليق تصدير عدد من 
أنواع الحبوب، بينها القمح والذرة إلى غاية 
شهر جويلية المقبل. قرار أثار انتقاد منظمات 

عديدة من بينها منظمة األغذية والزراعة )فاو(، 
التي تخشى تسجيل نقص في المواد الغذائية 

خالل فترة تفشي وباء كورونا.
ويأتي التخوف هذا كون روسيا أّول دولة مصدرة 

للقمح وواحدة من البلدان الرئيسة المنتجة 
والمصدرة للحبوب في العالم. وأعلنت الحكومة 
الروسية، منتصف مارس المنقضي، أنها تفكر 
في فرض قيود على تصدير بعض المنتجات 
الغذائية بسبب وباء فيروس كورونا لضمان 

استقرار سوقها.

 نقلت شبكة الـ )CNN( تقريرا مطوال، أفاد من خالله أطباء أن فيروس 
كورونا المستجد يتسبب في حدوث سكتات دماغية مفاجئة بين البالغين، 
الذين تتراوح حأعمارهم بين الثالثين واألربعين وليسوا مرضى بشكل 

خطير.
 قال المتخصصون إن المرضى قد ال يكونوا مستعدين لالتصال باإلسعاف، 

لعلمهم بأن المستشفيات مكتظة بحاالت فيروس كورونا. وهناك أدلة 
متزايدة على أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تتسبب في تجلط الدم 
بطرق غير معتادة، وستكون السكتة الدماغية نتيجة متوقعة لذلك. وقّدم 
الدكتور توماس أوكسلي، جراح األعصاب في مستشفى ماونت سيناي 

في نيويورك، وفريقه تفاصيل عن خمسة أشخاص تمت معالجتهم.

أطلق مجموعة من الصحفيين مبادرة دعم وتشجيع ألفراد الجيش 
األبيض المرابط على مستوى المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا 
المستجد، وتتمثل المبادرة التشجيعية في إنجاز تسجيل فيديو يضم 
مختلف الوجوه الصحفية ومن مختلف الوسائل اإلعالمية، يؤدون 

التحية والتصفيق إجالال لطواقم الجيش األبيض تحت هاشتاغ 
#مابقاش_قد_لي_فات.

بعد تداول صفحات ومواقع التواصل 
االجتماعي صورة المواطن الذي راح ضحية 
كاميرا خفيه في قناة »نوميديا TV«، تدخل 

الصحفي واإلعالمي يحي طبيش ووعد 
بالتكفل بزواج الضحية، بعد أن جرت إهانته 

أمام المأل. فهل يفعلها يحي ويقف وقفة 
رجولية مع ابن بلدته ويعطي مثاال حيا على 

الغيرة واألخوة بين أبناء الشعب الواحد 
المتالحم؟!

روسيا ُتوِقف تصديَر القمح 

ضغُط الفايسبوك ُيؤِتي ُأكَله 

يحي طبيش يتكّفُل بتزويِج َضحية 
الكاميرا الَخفّية

ُكورونا يسبُِّب سكتاٍت دماِغّية! 

يبدو أن ضغط الفايسبوك يؤتي أكله أحيانا؛ فبعد الضجة 
التي أثارها برنامج الكاميرا الخفية )أنا وراجلي(، عمدت 
سلطة الضبط للتدخل موجهة إنذارا لقناة »نوميديا« كون 
البرنامج يخالف قواعد الذوق العام. إدارة قناة »نوميديا«، 

من جهتها، قدمت اعتذارا للمشاهدين وقررت سحب البرنامج 
عقب صدور بيان سلطة ضبط السمعي البصري.

وكشفت القناة أّنها قررت سحب البرنامج، الذي ينتجه 
فريق عمل مستقل من شبكتها البرامجية الرمضانية واتخاذ 
إجراءات عقابية تفاديا لتكرار هذا الخطأ”، بحسب البيان.

»َما ْبَقاش قد لِّي َفات!« »َما ْبَقاش قد لِّي َفات!« 

يبدو أن مخاوف منظمة الصحة العالمية من بروز موجة وباء ثانية 
تتأكد يوما بعد آخر، حيث نقلت مصادر إعالمية من »غيران« أن 

محافظة »سيستان – بلوشستان« في إيران تعيش حالة من القلق من 
احتمال عودة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد مع تزايد أعداد 

المصابين.
فقد أعرب محمد هاشمي رئيس جامعة زاهدان للعلوم الطبية عن قلقه 
إزاء تزايد عدد المصابين في المحافظة الواقعة جنوب شرقي إيران.

هاجُس 
الَموجِة 
الّثانية! 
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فالحو بوغفالة يدّقون ناقوَس الخطر 

ُد المحيطاِت  تسّرُب النِّفط يهدِّ
الفالحية في ورقلة

يوسف بن حيزية

الوطن  الخبار  القلحون  قال  و 
مبحاذاة  يتواجد  األنبوب  ذات  ان 
هاجسا  وأضحى  الفالحية  محيطاتهم 
اتالف  من  خوفا  وهذا  لهم،  حقيقيا 
أشجارهم  وحتى  الزراعية  محاصيلهم 
مهددة بالتلف الكلي، خاصة أن املنطقة 

الفالحي احملض وتعج  معروفة بطابعها 
باجود اشجار النخيل املثمرة على غرار 
دقلة نور، دقلة بيضاء، والغرس، وعليه 
الشركة  بوغفالة  غرس  فالحو  يناشد 
لتوقيف  العاجل  للتدخل  الوصية 
البترول من هذا األنبوب الذي  تسرب 
سيأتي على االخضر واليابس يف حال 
أحد  تصريح  تسربه، وحسب  إستمرار 

فالحي املنطقة املذكورة ل اخبار الوطن 
ان املنطقة شهدت عديد التسربات من 
االخيرة  السنوات  يف  األنبوب  ذات 
من  وفعال  جدي  تدخل  يستدعي  ما 
املؤسسة الوصية للحد من تسربه، وهذا 
حية،  الفالحية  ثرواتهم  على  لالبقاء 
والنفيس  الغالي  اجلها  دفعوا من  التي 

حسبهم.

يعيش فالحو المحيطات الفالحية بوغفالة في منطقة البور ببلدية أنقوسة، التي تبعد نحو 25 كلم عن مقر 
الوالية ورقلة، حالة من التدمر والغليان إثر تسرب البترول من أحد األنابيب الموجود بالمنطقة، والذي لم 

ُيصّلح ألسباب تبقى مجهولة، بحسبهم.

إليزي
إطالُق مواعظ ودروس عبر مواقع 

التواصل  االجتماعي
أطلقت مديرية الشؤون الدينية واألوقاف بوالية اليزي سلسة من الدروس 
واملواعظ والتوجيهات عبر ومختلف نوافذها االلكترونية ومنصات شبكات 
التواصل االجتماعي وهذا بعد جملة اإلجراءات االحترازية واألخذ بكل 
أسباب الوقاية ومتاشيا مع الظروف االستثنائية الي تشهدها جميع مساجد 
اجلمهورية بسبب فايروس كوفيد 19 وكما تهدف الدروس الدينية واملواعظ 
التي يقدمها نخبة من األساتذة وأئمة املساجد عبر جميع بلديات ودوائر 
الوالية وفق برنامج يومي مسطر إلى مرافقة وتنوير املواطنني خاصة يف هذا 
الشهر الفضيل حسب ما صرح به مدير الشؤون الدينية واألوقاف عبد احلي 

سباغو ل أخبار الوطن. 
وكما أكد ذات املسئول أن إيصال الرسالة التوعوية وإثراء النشاط الديني 
لن يتوقف مبجرد تعليق النشاط باملساجد املؤقت بل ستتواصل عبر مختلف 
على  احلدث  مع  وتكيفها  استغالل  أحسن  واستغاللها  املتاحة  القنوات 
غرار النافذة املفتوحة كل جمعة عبر منصة مجالس اجلمعة والتي ينشطها 
وعني  جانت  من  الوالية  بلديات  عبر  أكفاء  وأئمة  أساتذة  عليها  ويشرف 
اميناس وكذا البرنامج الفقهي املتنوع الكراسي العلمية الذي كان سائدا يف 
املساجد من قبل والذي مت حتويله وتلقينه على املباشر عبر موقع املديرية عبر 
شبكة التواصل االجتماعي إضافة إلى الدروس اليومية يف فقه الصيام التي 
تذاع عبر موقع املديرية من قاعدة احلياة سونطراك والتي يشرف عليها بن 
الدين عبد القادر أستاذ وإمام رئيسي ويف ذات السياق بقول املتحدث انه 
هناك قراءات يف كتب الصحاح البخاري ومسلم واملوطئ اإلمام مالك ليبقى 
السراء  للمجتمع يف  املرافقان األساسيان  لكونها  قائما  واإلمام  املسجد  دور 
والضراء ويف الشدة والرخاء ومرافقة املواطن واحياء اجلانب الروحي واالمياني 

يف الشهر الفضيل خاصة على حد قول ذات املسئول. 
والعالم  العنكبوتية  الشبكة  رواد  من  العديد  أعرب  جهتها  ومن 
االفتراضي لدى الساكنة يف املنطقة عن استحسانها ملثل هكذا جهود التي 
وإزالة  الوالية  مساجد  عبر  األئمة  مختلف  مع  املباشر  التواصل  لهم  تتيح 
اللبس يف العديد من املسائل التي أتيحت لهم وذالك بتعزيز معارفهم يف 
الشريعة اإلسالمية وتاريخها وعماد دينهم احلنيف واستغالل فترات احلجر 

أحسن استغالل. 
براهيم مالك

والي أدرار يؤكد لـ«أخبار الوطن«:
 ارتفاع حاالت اإلصابة بكورونا 

سببُه األعراس 

أكد والي أدرار العربي بهلول لـ« أخبار الوطن »عن سبب االالرتفاع 
يف عدد اإلصابات املؤكدة بفيروس كورونا راجع إلى األعراس واحلفالت 
التي أقيمت نهاية شهر مارس. هذا وقد قام والي أدرار بزيارة ميدانية 

ملستشفى 240 سرير بتيليالن الذي يحتضن 
رؤوساء  وبعض  الصحة  مبدير  مرفوقا  وكان  هذا  كورونا  مصابي 
املصالح القطاع أين أطلع عن ظروف التكفل باملصابني والطاقم الطبي 
الوبائية  الوضعية  املسؤول األول بخصوص  أين كشف  الساهر عليهم 
للوالية عن متاثل 5 حاالت مصابة بكورونا للشفاء بعد أخذهم لعالج 
الكلوركني فيما ذات املتحدث على ضرورة تقيد الساكنة باإلجراءات 
مع  العامة  األماكن  إلى  الذهاب  وعدم  التجمعات  وجتنب  الوقاية 
مستشفى  عمال  احتفل  وقد  هذا  االجتماعي.  التباعد  استحسان 
أفراد األمن بخروج أول حالة  بتيليالن مع حضور بعض  240 سرير 
متعافية وهو إطار يف األمن بتيميمون حيث شكر هذا األخير الطاقم 
يف  بالبقاء  االلتزام  إلى  املواطنني  ودعا  املرضى  على  الساهر  الطبي 

منازلهم حتى يتم احلد من انتشار هذا الفيروس القاتل.
عبد اهلل مجبري

جانت
مديرية التجارة تؤكد وفرة المواد الغذائية طيلة الشهر الفضيل 

للتجارة  املنتدب  املدير  أكد 
إدريس  جانت  اإلدارية  باملقاطعة 
حواس على جاهزية قطاعه على توفير 
واالستهالكية  الغذائية  السلع  كافة 
يف شهر رمضان الكرمي وسط إجراءات 
احترام  حيث  من  ووقائية  احترازية 
ظل  يف  للمواطنني  السالمة  معايير 
مع  مسبوق  غير  االستئنائي  الظرف 

استمرار جائحة كوفيد 19. 
وقال املتحدث انه ال وجود لندرة 

االستهالك  الواسعة  األساسية  املواد 
مستقبال يف مقاطعة جانت وبلدية برج 
احلواس مطمئنا يف ذالك املواطنني حول 
املواد  بعض  ووفرة  توزيع  يف  التذبذب 
انتشار  مع  تزامنا  املاضية  األيام  خالل 
وباء كورونا مؤكدا على وفرت مختلف 

استهالكها يف  يكثر  التي  واملواد  السلع 
نقاط  من  العديد  يف  الفضيل  الشهر 
مع  املستهلك  حاجيات  لسد  البيع 
ودخل  تتماشى  التي  األسعار  احترام 
االستثنائي  الظرف  بسبب  املواطن 
ازدياد  رغم  عامة  اجلزائر  تعيشه  الذي 

على  رمضان  شهر  خالل  الطلب 
اللحوم  غرار  على  السلع  من  العديد 
والعصائر  والتمور  والبيضاء  احلمراء 
والسميد والزيت والسكر وغيرها من 

املواد الواسعة االستهالك. 
كافة  ان  املسئول  ذات  ويضيف 
أهبة  على  املنتدبة  باملديرية  املصالح 
الفضيل  الشهر  طيلة  االستعداد 
التجارية  النشاطات  مختلف  ملراقبة 
وتطبيق  السالمة  شروط  وفرض 
الوقائية  االحترازية  اإلجراءات  كافة 
التباعد  او  التعقيم  حيث  من  سواء 
داخل  االكتظاظ  وتفادي  االجتماعي 
وهذا لضمان  الكبيرة  التجارية  احملالت 

سالمة املواطن وحمايته. 
براهيم مالك

أدرار 
سكان »فنوغيل« متذمرون من انقطاع الكهرباء

فنوغيل  بلدية  سكان  يشتكي 
أدرار  جنوب  كم   30 بنحو  الواقعة 
من انقطاعات متكررة للكهرباء ماأثار 
تذمر واستياء شديدين لدى املواطنني 
سونلغاز  مؤسسة  يطالبون  الذين 
بانشغاالتهم  االهتمام  بضرورة 
هذه  حتسني  تتضمن  التي  املرفوعةو 
والقصور  البلدية  مدينة  يف  اخلدمة 
اجلنوبية لها كما أشتكوا من تأثيرات 
هاته االنقطاعات احلاصلة بعد تساقط 

أدرار  والية  عرفتها  التي  األمطار 
الكهرومنزلية  أجهزتهم  مؤخراعلى 
تكلف  أن  دون  للتلف  تتعرض  التي 
هذه املؤسسة نفسها بتعويضهم بسبب 
على  تفرضها  التي  الصعبة  الشروط 
الزبائن يف مثل هذه احلاالت هذا وقد 
املوسسات  بعض  خدمات  تعطلت 
غلى غرار مكتب بريد فنوغيل الوحيد 
طرف  من  إقباالكثيف  يشهد  الذي 
حتصلوا  الذين  منهم  البلدية  مواطني 

التضامن وذلك من أجل  على منحة 
يناشد  الوضع  هذا  وأمام  سحبها 
ومصالح  املعنية  املصالح  السكان 
خدمة  حتسني  بضرورة  سونلغاز 
الذي  بالشكل  بالكهرباء  التموين 
حتى  مستقرة  الشبكة  هذه  يجعل 
وخصوصا  املواطنني  معاناتهم  تنهي 
يف شهر رمضان الذي يتطلب مايعني 

على مشقة الصيام.
عبداهلل مجبري
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فيروز رحال 

األشهر  أحد  الكرمي  رمضان  شهر  يعتبر 
الصبر،  بفارغ  اجلزائريون  ينتظرها  التي  املميزة 
فرد  كل  يستغل  أين  واملغفرة  الرحمة  فهو شهر 
وكذا  القرآن  وقراءة  الرحمان  لعبادة  الفترة  هذه 
أو  شهرين  فقبل  املساجد،  يف  التراويح  صالة 
والية  سكان  يتوقع  يكن  لم  اآلن  من  ثالث 
من  خاليا  املبارك  رمضان  شهر  يكون  أن  تبسة 
أهم املميزات واخلصوصيات، على غرار الصالة 
يف  الرمضانية  والسهرات  والعزائم  اجلماعية 
أجواءا  تضفي  التي  العامة  والساحات  املقاهي 
يف  التوبة  شهر  سيكون  فكيف  ومميزة،  خاصة 

زمن اجلائحة ؟
الّتسوُق اإللكتروني تحضيًرا لشهِر َرمضان

لفيروس  املخيف  االنتشار  من  فبالرغم 
احلجر  إجراءات  وكذا  الوالية  يف   -19 كوفيد 
الصحي، إال أن هذا لم مينع العائالت التبسية 
من  انطالقا  املبارك  رمضان  لشهر  التجهيز  يف 
األواني  غرار  على  املطبخ  مستلزمات  حتضير 
اجلديدة والتوابل املميزة ذات الرائحة الفواحة، 
العديد  أغلقت  التي  االحترازية  فاإلجراءات 
اخلاصة  احملالت  منها  التجارية  احملالت  من 
ما  اقتناء  على  النسوة  أجبرت  األواني  ببيع 
يردن من أواني عن طريق األنترنت والصفحات 
بعد  املنزل  إلى  تصلهم  والتي  الفايسبوكية، 
يعتبر  حيث  اقتنائها،  املراد  السلعة  اختيار 
املرأة  عند  حتمية  املنزلية ضرورة  األواني  تغيير 

التبسية.
هذه  جند  أيضا  العادات  هذه  ضمن  ومن 
التي  التونسية  التوابل  اقتناء  تفضل  األخيرة 
ما حتدثت  وهو  املدينة  احملالت يف  من  تخلو  ال 
لبيع  محل  يف  صادفتنا  التي  زكية  السيدة  عنه 
خالل  الطبخ  تستطيع  ال  أنها  حيث  التوابل، 
شهر رمضان إال بوجود رائحة التوايل والبهارات 
التونسية التي تعودت على اقتنائها من الشقيقة 
تونس غير أن اجلائحة الصحية منعتها من ذلك.

حمة!  ال حجَر ِصحي في شهِر الرَّ
بالرغم من احلمالت التحسيسية والتوعوية 
أن  إال  املجتمع  فئات  مختلف  تنظمها  التي 
يف  خاصة  النداء  لهذا  يستجيبوا  لم  املواطنني 
التي تسبق شهر رمضان، حيث  24 ساعة  الـ 
كأن  الوالية  شوارع  إلى  الطبيعية  احلياة  عادت 
مختلف  اتخاذ  بعد  خاصة  يحدث،  لم  شيئا 
الساحات إلى أسواق غير شرعية نظرا إلى غلق 
االستهتار  وهو  السلطة،  طرف  من  األسواق 
الذي جعل من الفيروس القاتل يسجل نفسه يف 

هذه الوالية بـ 22 حالة يف فترة وجيزة، 
ُشربة الفريك سيِّدة املائَدة

يف  الرئيسية  األكلة  الفريك«  »شربة  تعد 
وهي  التبسية،  العائالت  عند  رمضان  شهر 
هذه  عليها  حافظت  التي  العادات  ضمن  من 

الشهر  طيلة  املائدة  تخلو  أن  ميكن  فال  املنطقة 
من هذا الطبق، إضافة إلى 'الكفتة' الذي يعتبر 
ننسى طبق  أن  دون  بقوة  احلاضرة  األطباق  من 
تبسة،  سكان  معظم  يعشقه  الذي  »امللوخية« 
ويتبع »شربة الفريك« طبق »مرقة حلوة« أو كما 
يعرف عند باقي اجلزائريني »طاجني احللو« الذي 
يعتبره أهل املنطقة من الشروط األساسية يف أول 
أيام رمضان حتت شعار »بأن رمضان سيمر حلوا 
مثل حالوة هذا الطبق«، وكما يعلم اجلميع فإن 
مائدة رمضان ال تكتمل إلى بوجود خبز البيت 

بكل أنواعه  املطلوع والرخساس«. 

رمضاُن 2020 باَل صالِة َتراويح
تعود سكان املنطقة رجاال كانوا أم نساءا على 
التسابق إلى مختلف املساجد من أجل اجللوس 
يف الصفوف األولى للصالة وتالوة القرآن ومنهم 
من ال يفوت الفرصة يف املشاركة يف مسابقات 
حّول   2020 رمضان  أن  غير  القرآن،  حفظ 
داخل  الفردي  التعبد  إلى  اجلماعية  العبادات 
من  العديد  اعتبره  الذي  األمر  وهو  املنازل، 
الفرد  على  وجب  نوعية  جتربة  الوالية  مواطني 
معايشتها بعيدا عن املعتاد الذي أبعد الكثير من 
الشباب عن الهدف احلقيقي من الشهر املبارك، 
العادات  من  الكثير  ستفقدهم  أنها  من  بالرغم 
تعتبر يف  أنها  إال  الشهر،  لهذا  واملميزة  اجلميلة 
كلتا احلاالت مفيدة، فمن جهة تقربهم من اهلل 
بفيروس  اإلصابة  من  تقيهم  أخرى  جهة  ومن 

كورونا الذي ارتفع بسرعة فائقة يف الوالية ».

 الجمعياُت الخيرّية تستغِني عن مطاعِم 
الرَّحمة

العديد  الوطن مع  هاتفي ألخبار  اتصال  يف 
وقفت  بالوالية،  اخليرية  اجلمعيات  رؤساء  من 
على أنهم استغنوا عن تنظيم اإلفطار اجلماعي 
إلى  واملوجه  البلديات  مختلف  يف  عليه  املعتاد 
وهذا  السبيل  عابري  وكذا  واملعوزين  الفقراء 
تفشي  لتفادي  االحترازية  لإلجراءات  تبعا 
املالي  األمني  صرح  حيث  أكثر،  بنسبة  الوباء 
روابحية  الشريعة  ببلدية  اخلير«  »انت  جلمعية 
قليلة  أيام  انطلقت  اجلمعية  أن  الكرمي،  عبد 
توزيع طرود غذائية كاملة  قبل شهر رمضان يف 
الفقيرة والتي هي يف  العائالت  لفائدة  ومتنوعة 
أمس احلاجة ملختلف املساعدات ليبقى البرنامج 
حسب  احملتاجني  طلبات  توفير  على  مسلط 
جمعية  رئيس  أكد  جهته  ومن  اإلمكانيات، 
»دير اخلير وأنساه« ببلدية املاء األبيض حميدة 
وجبات  به  توجد  ال   2020 رمضان  أن  شوقي 
توفيرها  على  تعودوا  والتي  وساخنة  جاهزة 
الوالية  بلديات  مداخل  مختلف  يف  وتوزيعها 
وكلية  دائمة  بصفة  متكفلة  اجلمعية  أن  مشيرا 
بـحوالي 24 أرملة و82 يتيم من جميع اجلوانب 

املعيشية والصحية والدراسية.

مواطنون يخرقون الحجر الصحي بحلول رمضان

َمخاوٌف من عودِة َتفّشي الوباِء بتبسة!
 َعادت الَمخاوُف بتفّشي وباِء كرونا ُمجددا بحلول الشهر الفضيل، بعد إصرار 
المواطنين على ُممارسة عاداتهم وتقاليدهم إحياًء لشهر رمضان، ضاربين 

باإلجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار الوباء القاتل عرض الحائط، رغم 
تحذيرات المتخصصين.
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مدرب ريال مدريد السابق، فابيو كابيلو:

»أنصح الوتارو بتجاهل برشلونة«

القسم الرياضي

تصريحات  يف  كابيلو  فابيو  املدرب  وقال 
لصحيفة الغازيتا ديللو سبورت »يجب على 
الوتارو، البقاء يف إنتر ميالن، سيكون العًبا 
بدياًل يف برشلونة«. وأضاف »الوتارو بحاجة 
املدرب  قيادة  ميالن حتت  إنتر  لالستمرار يف 

أنطونيو كونتي، ملواصلة منوه وتطوره«.
الوتارو  مكان  كنت  »لو  كابيلو  وتابع 

مارتينيز ملكثت يف إنتر ميالن«.
ويرتبط الوتارو مارتينيز بالرحيل عن إنتر 
ظل  يف  املقبل،  الصيفي  امليركاتو  يف  ميالن 
مساعي برشلونة لضم الالعب خلالفة لويس 
سواريز. ونوه »من الناحية االقتصادية، فإن 
وباء  من  يتضرر  لن  الذي  الوحيد  الفريق 

كورونا هو ريال مدريد مقابل معاناة برشلونة 
وأتلتيكو مدريد«. وأمت »سنجد ثورة يف سوق 
أرقام  إلى  وصلنا  بعدما  الالعبني  انتقاالت 
الصفقات، سنعود ألرقام  سخيفة يف بعض 

مقبولة ومعقولة«.
وسبق أن تولى كابيلو )74 عاما( تدريب 
موسمي  يف  مرحلتني،  على  مدريد  ريال 

1997-1996 و2006-2007.

نيوكاسل يصوب أنظاره نحو كوليبالي
ينوي نيوكاسل اإلجنليزي، دخول سباق احلصول على 

نابولي  مدافع  كوليبالي  كاليدو  السنغالي  خدمات 
اإليطالي، خالل امليركاتو الصيفي املقبل.

السعودي،  االستثمار  صندوق  ويستعد 
300 مليون جنيه  لشراء نادي نيوكاسل مقابل 
القارة  يف  األندية  أقوى  من  وجعله  إسترليني، 

األوروبية.
وبحسب صحيفة الديلي ميل، فإن أول ما 
ينوي املالك اجلدد القيام به عند شراء نيوكاسل، 

هو الدخول بقوة يف سباق ضم كوليبالي.
نابولي،  رئيس  لورينتيس  أوريليو دي  ويستعد 

لبيع املدافع السنغالي، والذي انخفض ثمنه بسبب 
تفشي فيروس كورونا، وبالتالي من املنتظر أن يصل ثمنه 

نحو 70 مليون إسترليني.
ومع عدم اقتناع كوليبالي باالنتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، رمبا تكون 

الوجهة األقرب بالنسبة له هو االنتقال إلى الدوري اإلجنليزي املمتاز.
يذكر أن نيوكاسل يهتم أيًضا بضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، 

والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي هذا الصيف.

بوغبا على طاولة البيع في مانشستر يونايتد
غونار  أولي  النرويجي  بات 
يونايتد،  مانشستر  مدرب  سولسكاير، 
مجبًرا على بيع بعض الالعبني من أجل 
تعزيز حظوظه يف الدخول بقوة يف سوق 
ذلك  يشمل  املقبل.ورمبا  االنتقاالت 
التفريط يف خدمات النجم الفرنسي بول 
بوغبا، يف حال تلقى الفريق لعرض مميز 
األخير،  املونديال  بطل  ضم  أجل  من 
صن«  »ذا  صحيفة  بحسب  وذلك 
الرئيس  وودوارد،  إد  البريطانية.وحذر 
التنفيذي ملانشستر يونايتد، يوم اجلمعة 
كورونا  فيروس  تفشي  أن  من  املاضي، 
املستجد، سيقيد ميزانية الفريق اخلاصة 
باالنتقاالت.ويأتي ذلك يف الوقت الذي 
يرغب فيه أولي غونار سولسكاير، مدرب 
مانشستر يونايتد، يف التعاقد مع غادون 
وجاك  دورمتوند،  بوروسيا  سانشو العب 
وبالتالي  فيال.  أستون  جنم  غريليش 
يحتاج سولسكاير لبيع العبني مثل بوغبا وكريس سمولينغ، إلجراء تغييرات كبيرة 
يف قائمة الفريق، ومن الالعبني الذين قد يلجأ لبيعهم أيًضا لتوفير األموال كل من 

ماركوس روخو وجيسي لينغارد وأندرياس بيريرا.

شيك يرفض العودة
 إلى روما

عبر باتريك شيك، مهاجم اليبزيغ املُعار 
مسيرته  استكمال  رغبته يف  عن  روما،  من 

داخل جدران النادي األملاني.
إلى  روما  من  انتقل  قد  شيك  وكان 
موسم  ملدة  املاضي،  الصيف  يف  اليبزيغ، 
الفريق  مينح  بند  مع  اإلعارة،  سبيل  على 
مقابل  نهائًيا  الالعب  شراء  أحقية  األملاني 
لدوري  الفريق  تأهل  حال  أورو،  مليون   29

األبطال.
وقال شيك يف تصريح لصحيفة »كيكر« 
هنا  أبقى  نفسي  أرى  أن  »ميكنني  األملانية: 
يف اليبزيج، النادي عليه أن يجد حال اآلن، 

وسأكون سعيًدا إذا متكن من ذلك«.
اليبزيغ  أن  إلى  صحفية  تقارير  وتشير 
احلصول  على  اجليالوروسي  موافقة  يأمل يف 
على 14.5 مليون أورو فقط، يف ظل األزمة 
التي يعيشها العالم بعد تفشي وباء فيروس 
قيمة  على  أثر  والذي  املستجد،  كورونا 

العبي كرة القدم.
روما  إلى  انضم  أن شيك  بالذكر  جدير 
يف صيف 2017، قادًما من سامبدوريا، يف 
صفقة قياسية بلغت قيمتها 42 مليون أورو. 
ومتكن باتريك شيك من تسجيل 7 أهداف 
مباراة   19 خالل  حاسمة  متريرات   3 وقدم 

لعبها مع الفريق األملاني.

ديباال مفتاح يوفنتوس إلبرام 
صفقة  هجومية

كشف تقرير صحفي أن باولو ديباال جنم يوفنتوس، قد 
يكون مفتاح البيانكونيري للتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. وبحسب صحيفة 
»توتو سبورت«، فإن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع البرازيلي 

غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي، حتسًبا لرحيل غنزالو 
هيغواين.

وأضافت أن األزمة التي تواجه يوفنتوس حالًيا تتمثل يف 
بيب غوارديوال مدرب املان سيتي، والذي يرغب يف اإلبقاء 
على مهاجمه. ولفتت الصحيفة إلى أن غوارديوال ميكن أن 
ينفتح على بيع خيسوس، حال وضع يوفنتوس بطاقة باولو 

ديباال على الطاولة. وختمت بأن السيتي من احملتمل أن يوافق 
أيًضا على صفقات تبادلية أخرى مثل دوغالس كوستا وميرالم 

بيانيتش.

هيغواين: »يوفنتوس طردني 
بسبب  رونالدو«

استعاد األرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس، 
بعض الذكريات والوقائع التي حدثت له على مدار السنوات 
املاضية. وقال هيغواين خالل تصريحات أبرزتها شبكة راي 

سبورت »قرار رحيلي عن صفوف ريال مدريد لم يكن متهوًرا«.
وأضاف »بكيت عند مغادرة ريال مدريد، نفس األمر 
حدث يف نابولي، لدي عاطفة كبيرة لألماكن التي أذهب 
إليها«. وتابع هيغواين »لم أتقارب فكرًيا مع دي لورينتيس 
رئيس نابولي، لم أرغب يف البقاء معه ملدة دقيقة واحدة«.

وعن إعارته لصفوف ميالن ثم تشيلسي، علق »مع وصول 
كريستيانو رونالدو، أراد اليويف حتقيق قفزة نوعية وقالوا لي إنني 
ال استطيع االستمرار. لم يطلبوا مني املغادرة ولكن طردوني«.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع رونالدو يف صيف 2018، ليتم 
إعارة هيغواين إلى ميالن يف نفس الفترة، ثم االنتقال لتشيلسي 
معاًرا يف شتاء 2019، قبل أن تنتهي فترة إعارته ويعود للسيدة 

العجوز يف الصيف املاضي.

آرسنال يفكر في ترميم دفاعه بميليتاو
يرغب آرسنال اإلجنليزي يف ترميم دفاعه بصفقة من نظيره 

ريال مدريد اإلسباني خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
وذكرت صحيفة »الديلي ميل« أن آرسنال أجرى اتصاالت 

مع ريال مدريد، بشأن إمكانية التعاقد مع املدافع البرازيلي 
إيدير ميليتاو. وأضافت أن مايكل أرتيتا املدير الفني آلرسنال، 

يحرص على إعادة بناء دفاع الغانرز، ويريد ضم ميليتاو.
ووصل ميليتاو )22 عاًما( إلى ملعب البرنابيو يف الصيف 

املاضي مقابل 44 مليون أورو قادًما من بورتو، ولم يشارك سوى 
يف 13 مباراة فقط. ونوهت الصحيفة أن ميليتاو يأتي خلف 
فاران وراموس ثنائي الدفاع، يف حسابات زين الدين زيدان 

مدرب الريال، مما يلعب دوًرا يف إمكانية رحيل الالعب.
وختمت بأن الريال يسعى للربح من وراء ميليتاو، حيث 

أخبر مورينيو، يف الشتاء املاضي، بقدرته على ضم املدافع 
البرازيلي مقابل 70 مليون أورو.

ناتشو يؤكد إستمراره مع 
»الميرنغي«   

كشف ناتشو فرنانديز، مدافع ريال مدريد، موقفه من 
البقاء أو الرحيل عن صفوف امليرنغي، يف الفترة املقبلة. وقال 
ناتشو عبر حسابه بإنستغرام: »أمر مهم أن نتمكن من اللعب 

مرة أخرى، كرة القدم مهمة يف هذا البلد«. وأضاف »هناك 
الكثير من األشخاص الذين يعملون، ويف النهاية كرة القدم 
هي وظيفتنا، سيتم لعبها ما لم يحدث شيء غريب، األمور 

تتغير كثيًرا يف هذه األيام«. وحاول أليكس شقيق ناتشو إقناعه 
بالذهاب واللعب بجانبه يف فريق قادش، ورد ناتشو »يف كرة 

القدم ال تعرف ما سيحدث، لدي عامني يف عقدي مع الريال، 
وأريد إنهاء مسيرتي هنا ألنه النادي الذي قضيت فيه حياتي«. 
واختتم »كل صيف تخرج األخبار التي تشير لرحيلي وال أعرف 

ما سيحدث، يف كل صيف أحتدث ملدربي وأحترم قراره وقرار 
النادي، ال أعرف ما إذا كنت سألعب لقادش يف املستقبل، 

الناس هناك يفهمونني بشكل مثالي«.

 وجه مدرب ريال مدريد السابق، نصيحة 
ثمينة للمهاجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز، 
بالبقاء في إنتر ميالن وتجاهل الرحيل لصفوف 
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فايق عمران على أعتاب شباب قسنطينة
فايق  املهاجم  خدمات  على  احلصول  من  قسنطينة،  شباب  نادي  اقترب 
الهواة لكرة القدم،  عمران، هداف نادي شباب باتنة، الذي ينافس يف دوري 
املجموعة الشرقية. وعلم  من مصادر مقربة، أن رئيس مجلس إدارة الشباب، 
رشيد رجراج، ربط اتصاالته بالالعب، وجنح يف إقناعه باالنضمام إلى النادي 

القسنطيني، خالل فترة التحويالت الصيفية القادمة.
ذات املصادر، أكدت أن املفاوضات بني الطرفني لم تدم طويال، حيث قدم 

عمران شروطه الشخصية يف بادئ األمر، قبل أن متنح إدارة الشباب موافقتها.
يف  القسنطيني  النادي  إلى  انتقاله  عقد  على  عمران،  يوقع  أن  املقرر  ومن 
وقت الحق، حيث ينتظر اإلعالن عن الصفقة رسميا، بعد استئناف النشاط 
الرياضي. وجذب عمران، أنظار عدة أندية تنشط باحملترفني األول والثاني هذا 

املوسم، من بينها جمعية عني مليلة وجنم مقرة واحتاد عنابة.

ميالن يرفض التفريط في بن ناصر  
حترك ميالن سريعا، لضمان إستمرار الدولي اجلزائري إسماعيل بن ناصر 

معها، خاصة بعدما إرتبط إسمه بكبير فرنسا باريس سان جيرمان.
وكشفت »كوريري ديلو سبورت«، بأن مسيري »الروسونيري«، يعارضون بيع 

جنمهم الصاعد مهما كانت القيمة املالية املقترحة من »البي أس جي«.
وأوضح ذات املصدر، بأن اجلميع داخل صفوف الشياطني احلمر، مقتنعون 
بأن بن ناصر ميثل ُمستقبل فريقهم خالل السنوات القادمة. يأتي هذا يف وقت 
يسعى فيه باريس سان جيرمان، لربط إتصاالت رسمية مع أحسن العب خالل 

»الكان« األخيرة يف مصر.

الحكومة اإليطالية تسمح بمعاودة 
التدريبات الشهر المقبل

التمارين،  معاودة  النخبة  لرياضيي  السماح  االيطالية  احلكومة  قررت 
للرياضات الفردية يف الرابع من ماي، وللرياضات اجلماعية يف 18 منه كما أعلن 

رئيس الوزراء األحد.
وقال رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي يف مؤمتر مخصص للكشف عن تفاصيل 
عودة احلركة يف البالد إنه اعتبارًا من الرابع من ماي، »سيتم السماح بالتدريبات 
الرياضات  إلى  بالنسبة  أما  موصدة«.  أبواب  وخلف  جتمعات  دون  من  لكن 
اجلماعية، فان »الضوء األخضر« أعطي اعتبارًا من 18 ماي. ولم يتخذ أي قرار 

بشأن معاودة املنافسات التي توقفت بسبب احلجر الصحي يف البالد.
موسم  إكمال  يف  رغبتها  عن  أعربت  البالد  يف  الكروية  السلطات  وكانت 

2020-2019 وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أوت من أجل ذلك.
ثالثة  كل  من  اثنني  فان  أي«،  جي  »اي  وكالة  اجرته  استفتاء  وبحسب 
البالد  يف  الصحية  احلالة  بسبب  القدم  كرة  منافسات  عودة  يرفضون  إيطاليني 
الذي  املستجد  كورونا  بفيروس  إصابات  األكثر  الدول  من  ايطاليا  تعتبر  حيث 

حصد قرابة 27 الف شخص.
وأعلنت إيطاليا يف التاسع من مارس املاضي تعليق النشاط الرياضي يف البالد 
التي أصبحت من األكثر تأثرًا عامليًا بوباء »كوفيد19-«، وذلك ضمن إجراءات 
إقفال واسعة النطاق من أجل احلد من تفشيه. ويتوقع ان تبدأ السلطات مطلع 

ماي املقبل، بالتخفيف بشكل تدريجي من حدة هذه اإلجراءات.

القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  اقترح 
اللعبة،  قواعد  على  مهما  تعديال  »فيفا« 
تقريبا  املتوقف  املوسم  الستكمال  سعيا 
العالم بسبب تفشي فيروس  يف كل دول 
»ذا  صحيفة  وبحسب  املستجد.  كورونا 
صن« البريطانية، فإن »فيفا« تقدم مبقترح 
الواحدة،  املباراة  يف  تبديالت   5 بإجراء 

عند استئناف املوسم.
يأتي ذلك يف ظل وجود مخاوف من 
تعرض النجوم لإلرهاق واإلصابات، عند 
املوسم  املتبقية يف  املباريات  إنهاء  محاولة 
يف غضون 5 أسابيع أو أقل. وأوضحت أنه 
سيكون  االقتراح،  على  املوافقة  متت  إذا 
إقرار  فرصة  الـ20  البرمييرليغ  أندية  أمام 

تطبيقه يف باقي مباريات هذا املوسم.
يذكر أن مسؤولي البرمييرليغ يحاولون 
بقوة استكمال املوسم اجلاري، من خالل 
عرض العديد من املقترحات، لعل أبرزها 
لعب املباريات يف مالعب محايدة، وإقامة 
الفرق يف فنادق ملدة 6 أسابيع حتى إنهاء 

املوسم.

إدارة نيس تبدي استعدادها لتخلي عن عطال
كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن نادي نيس استسلم لألمر الواقع وبدأ يف البحث عن بديل الدولي اجلزائري، يوسف عطال.
وبات عطال مطلوبا يف عددا من األندية األوروبية الكبيرة، ويهدف لإلنتقال إلى فريق أكبر بطموح أكبر يف امليركاتو املقبل. كما 

أن كل من باريس سان جيرمان، بروسيا دورمتوند وتوتنهام، يريدون التعاقد مع اجلوهرة اجلزائرية.
يف نفس السياق، فإن إدارة نيس تريد حسم صفقة جوردان لوتامبا العب يونغ بويز البلجيكي من أجل تعويض رحيل عطال.

خلطف  جدة  أهلي  نادي  يخطط 
صفقتني من العيار الثقيل، لدعم الفريق 
على  بناء  املقبلة،  االنتقاالت  خالل 
فالدان  احلالي،  الفني  املدير  من  توصية 

ميلويفيتش.
اللذين  الالعبني  إن  مصادر  وقالت 
البرازيلي  هما  لضمهما،  األهلي  يسعى 
فريق  محترف  مورايس  دي  أنسيلمو 
الدفاع  قلب  والثاني  السعودي،  الوحدة 
العب  بلعمري  جمال  اجلزائري  الدولي 

الشباب.
وكان الدولي السعودي السابق سعيد 
العويران، قد قال يف مقطع مصور له عبر 

تويتر، إن العب  حسابه الشخصي على 
خارج  أصبح  البرازيلي،  الوحدة  وسط 

النادي املكي.
وجهته  يف  وشكك  عاد  لكنه 
إلى  الالعب  يتجه  »رمبا  بقوله  اجلديدة، 
بناء على  وذلك  الهالل«،  أو  أهلي جدة 
للهالل  باالنتقال  الالعب  اسم  ارتباط 

أيضا.
يف  أنسيلمو  مع  الوحدة  وتعاقد 
بعقد   2018 عام  الصيفية  االنتقاالت 
ميتد لسنتني قادًما من نادي إنترناسيونال 
آل  تركي  املستشار  من  بدعم  البرازيلي، 
الشيخ رئيس هيئة الترفيه احلالي، ورئيس 

هيئة الرياضة السابق.
الشديدة  اخلالفات  فإن  املقابل،  يف 
يف  الشباب  وإدارة  بلعمري  جمال  بني 
مبقاطعة  تطورت  والتي  األخيرة،  الفترة 
الالعب للتدريبات يف وقت سابق، قربت 
من صفوف  اخلروج  من  اجلزائري  املدافع 

الليوث.
عبر  سابق،  وقت  يف  بلعمري  وأملح 
أن  إلى  إنستغرام،  يف  الرسمي  حسابه 
من  عليه  للضغط  سعت  النادي  إدارة 
حملته  بينما  أعماله،  وكيل  تغيير  أجل 
بعقد  بلعمري  ويرتبط  عالجه.  تكاليف 

مع الشباب ميتد حتى صيف 2021.

أهلي جدة يخطط لتعاقد مع بلعمري  

رئيس االتحادية الجزائرية لكرة اليد  

حبيب لعبان: »من الصعب استكمال البطوالت«
كشف رئيس االتحادية الجزائرية لكرة اليد حبيب لعبان، اول أمس صعوبة استكمال البطوالت، في حال عدم استئنافها بحلول 

نهاية شهر ماي أو بداية جوان، بعدما علقت جميع المنافسات منذ شهر مارس بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس.

القسم الرياضي

قرار  انتظار  يف  »نحن  لعبان  وصرح 
السلطات بخصوص احتمال االنتهاء من 
احلجر الصحي، للنظر يف كيفية استئناف 
املنافسة  عادت  حال  ففي  البطوالت. 
نهاية شهر ماي أو بداية جوان على أقصى 
شهر  يف  املوسم  إكمال  نستطيع  تقدير، 
ألنه  املنافسة،  تعديل صيغة  مع  جويلية 
من املستحيل تطبيق الرزنامة املعمول بها 

حاليا«.
وقررت وزارة الشباب والرياضة متديد 
تأجيل كل املنافسات الرياضية إلى غاية 

29 أفريل اجلاري، بعدما مت تأجليها على 
مخطط  إطار  يف  سابق،  وقت  يف  مرتني 
وباء  ومحاربة  بالوقاية  املتعلق  احلكومة 

كورونا العاملي.
نحو  التوجه  إمكانية  وبخصوص 
على  األول  املسؤول  ترك  أبيض،  موسم 
االحتماالت  جميع  الفيدرالية  الهيئة 
قائمة »يف حال عدم استئناف البطوالت 
لعقد  سنضطر  ذكرتها،  التي  التواريخ  يف 
جمعية عامة استثنائية لتقدمي من خاللها 
املناسبة.  القرارات  واتخاذ  اقتراحات 
بعد  ما  إلى  البطوالت  تأجيل  أرفض 
سوف  ألنها  اقترحناها  التي  التواريخ 

التي  الوطني  املنتخب  رزنامة  على  تؤثر 
بإجراء  سيما   ،2021 لسنة  تسطيرها  مت 
مارس  شهر  لألوملبياد  التأهيلية  الدورة 

القادم يف أملانيا«.
وزارة  قرار  من  الثانية  الفترة  وتنتهي 
بتعليق  القاضي  والرياضة  الشباب 
املنشآت  كل  وغلق  الرياضية  األنشطة 
الرياضية غدا األربعاء. غير أن املؤشرات 
توحي  وامليدانية  الصحية  واملعطيات 
حتى  الرياضية  األنشطة  تعليق  بتمديد 

إشعار آخر.
الرياضي يف اجلزائر  النشاط  يذكر أن 

معلق منذ منتصف مارس املاضي.

 بودبوز في طريقه لمغادرة سانت إيتيان
أصبح الدولي اجلزائري رياض بودبوز، غير مرغوب فيه متاما داخل صفوف ناديه سانت إيتيان، بعد عروضه الكارثية خالل 
املوسم اجلاري. وأشارت جريدة »بوت فوتبول« الفرنسية، بأن إدارة سانت إيتيان، تسعى إلستقدام غاييل كاكوتا، خالل امليركاتو 
الصيفي القادم لشغل منصب صانع اللعب. وتأتي هذه اخلطوة، لتؤكد بأن ُمستقبل بودبوز سيكون خارج أسوار ملعب جوفوا غيشار،  

وهو الذي عجز عن فرض نفسه مع فريقه.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

والية املسيلة
دائرة املسيلة

بلدية املسيلة

إعالن

يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املسيلة
من  بطلبها  تقدمت  قد  قرمية  خرخاش   : السيد  بأن 

أجل إنشاء
مشروع : مؤسسة ترفيه - قاعة حفالت.

3 منطقة لربعات طريق مزرير -  بالعنوان / احملل رقم 
بلدية املسيلة- دائرة املسيلة - والية املسيلة.

بناءا على القرار الوالئي رقم : 459 بتاريخ : 2020/3/4.
لكل  محقق  محافظ  مراد  خالد  بن   / السيد  يعني 
التقنية  باملديرية  بها  املصرح  واإلعتراضات  االقتراحات 

املوجودة بالبلدية وذلك ملدة 15 يوما.

رئيس املجلس الشعبي البلدي.

إشهــــــار

 Akhbar El waten 28/04/2020

»فيفا« يقترح تغييرا جذريا في قوانين كرة القدم
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الكاتب واإلعالمي عبد العزيز بوباكير: 

 ُبوعالم صنَصال أديٌب في معطٍف ِسياسّي!  
قال الكاتب واإلعالمي عبد العزيز بوباكير عن بوعالم صنصال هو أديب في معطف سياسي، من خالل التقرب من كتيبه »البريد المتبقي الجزائر«، كما 

ال يخفي أن صنصال في كتاباته السياسية في ظل األدب شكوكه في الثوابت الوطنية لألمة الجزائرية التي تشمل لغتها ودينها وتاريخها.

صارة بوعياد

مع  حوار  يف  يقول  صنصال  بوعالم 
يف  نحن  هل  ندري  ال  اجلزائر  »يف  »ليمانيتي«: 
التي  األفكار  إلى  فيه  عاد  أم يف سجن«،  حجر 
اجلزائر« حسب  املتبقي  »البريد  كتّيبه  أوردها يف 
وهو  بوباكير،  العزيز  عبد  والكاتب  اإلعالمي 
ويتوخى  صنصال  بوعالم  أصدره  الذي  الكتّيب 
الغضب  فينا  يثير  أن  الفرعي  العنوان  حسب 

ويبعث فينا األمل.
املزدوج  الهدف  »وهذا  بوباكير:  يضيف 
مبخاطبة  بلوغه  إلى  صنصال  بوعالم  يسعى 
العبارة  عنف  بني  فيه  جمع  بأسلوب  مواطنيه 
وكثافة األفكار وطرافة التشابيه وجمال اإليقاع، 
وهكذا، كان صنصال على الدوام يف كتبه السابقة 
سواء يف »قسم البرابرة« أو »الولد املجنون للشجرة 
اخلاوية« أو »حّدثي عن اجلنة« أو »قرية األملاني« 
عن  ليكشف  املتني  أسلوبه  يوظف  »احلّراقة«  أو 

الوجه السافر من ذاته وأفكاره«.

 صنصال كاتب يمارس السياسة أكثر مما يكتب 
أدبا 

الذين  من  »لست  ذاته:  السياق  يف  منوها 
األديب  صفة  إنكاره  يف  بوجدرة  رشيد  يوافقون 
عن صنصال، فال شك أن صنصال من األدباء، 
الذين جّددوا األدب اجلزائري املعّبر بالفرنسية يف 
باملوت  الكثير  له  تنبأ  أساليبه ومضامينه، بعدما 
واالضمحالل، ومع ذلك، فإن صنصال مشاغب 
ومستفز، أو هو، إن شئت، كاتب ميارس السياسة 
أكثر مما يكتب أدبا. ومن هذا اجلانب، فقد تنطبق 
عليه عبارة بيير ميل:«هناك أدباء يشبهون رجال 
السياسة، ومن مصلحتهم أن نتحدث عنهم، ولو 

بسوء«.
معه،  نغضب  أن  إلى  صنصال  يدعونا 
بحرية،  اجلزائريني،  نحن  بيننا،  ونتحدث 
حول  مسبقة،  أحكام  وبدون  مبنهجية،  بجدية، 
طاولة، أو كأس من النبيذ، ونعري عيوب بلدنا، 
ونفضح تاريخه املزّور، ونقدح يف حاضره املشّتت 

بعد  ثم  املرهون،  ملستقبله  ونأسى  اخلربان، 
مطرقة  بني  وقعنا  أن  بعد  أنفسنا،  نعّري  ذلك 
اإليديولوجي  اخلطاب  وسندان  الديكتاتورية 

والديني، يقول بوباكير.
صنصال  يسهب  »ثم  حديثه  يف  موضحا 
عن  تخلى  أن  بعد  السياسة،  فن  ممارسة  يف 
وظيفته األصلية كأديب، ويضع نفسه يف خدمة 
الظروف، ويتكّيف معها لينغمس حتى أذنيه يف 
حنينه املتجذر املتجدد إلى املاضي االستعماري، 
له  سبق  فقد  عنده  جديدا  ليس  احلنني  وهذا 
فاجلزائر حتت  »احلّراقة«،  روايته  يف  عنه  عّبر  أن 
مما هي  أفضل  نظره، كانت  الفرسي، يف  احلكم 
عليه اليوم، وشوارعها أنظف، وحقولها أخصب، 

وثقافتها أغنى«.
من  أبعد  إلى  يذهب  اجلديد  كتّيبه  »ويف 
فيهم  يفترض  ملن  وفاء  عربون  مقّدما  ذلك، 
اإلصغاء إليه، وهدفه بسيط ودعوته واضحة، أال 
وهما الثوابت الوطنية قد ال يختلف اثنان أن ما 
النظام  اجلزائر وظفه  الوطنية يف  بالثوابت  يسمى 

كسيف  يرفعها  اليوم  إلى  وهو  أغراضه،  خلدمة 
دميوقليس فوق رؤوس األصوات الناشزة«.

الثوابت الوطني في عيون صنصال..الّلغة 
والدين والتاريخ

يضيف بوباكير يف شأن الثوابت الوطنية ورأي 
يف  أمة  توجد  ال  باملقابل،  »لكن،  صنصال: 
التاريخ بدون ثوابت وبدون رموز ُمؤّسسة، إال يف 
خيال صنصال، يسهب صنصال بأسلوبه الالذع 
يف تفكيك منظومة الثوابت الوطنية فاجلزائر، يف 
 80 يف  من  تتشكل  ألنها  عربية،  ليست  رأيه، 
باملئة من سكانها من قبائل وشاوية وبني ميزاب 
وطوارق ومجنسي التاريخ، أي بني ميزاب العرب 
والكراغلة  واألتراك  السوداء  واألقدام  واليهود 
واألفارقة، وبعملية حساب بسيطة يقّرر صنصال 
أن نسبة العرب يف اجلزائر هي 16باملئة أو 18باملئة 
هو  اإلسالم  أن  يعلن  ذلك  بعد  ثم  السكان  من 
يكون  أن  فيه  يفترض  ما  أو  الشعب،  هذا  جرح 
يلغي  رأيه،  يف  اإلسالم،  ألن  )غاشي(،  شعبا 

الدين،  بهذا  املعنيني  وغير  املؤمنني  غير  جذريا 
أن  آخر«.مشيرا  دينا  اعتنقوا  الذين  وأولئك 
للبالد  رسمية  كلغة  العربية  يف  يطعن  صنصال 
ففي  أّمه.  لغة  ليست  إنها  وهو  بسيط،  لسبب 
العشيرة، كما يقول، والقبيلة ويف الدّوار ويف احلّي 
يتحدث اجلزائريون، أو ما تبقى منهم، بالقبائلية 
والفرنسية  والدارجة  والتماسيخ،  والشاوية 

الكولونيالية البسيطة، أو بهذا املزيج كّله«.
الطريقة،  بهذه  ُبهتانه  يف  صنصال  وميضي 
مشّككا يف الثوابت الوطنية، معتبرا حزب جبهة 
التحرير الوطني وتاريخه أكبر سطو وقع يف القرن 
العشرين. ويضيف ثابتة أخرى، هي عصمة عبد 
العزيز بوتفليقة! هكذا فتح صنصال علبة الثوابت 
على  بالتأكيد  وأغلقها  قوله،  على حد  الوطنية، 
مّضرة  أدوات  مجرد  الثوابت،  هذه  أي  أنها، 
وهي  للشعب،  بالنسبة  وخطيرة  باجلمهورية، 
والورع  الروحية  واملقّومات  للحقيقة  موت  مبثابة 

والوطنية.
يف  صنصال  مع  نختلف  وقد  نتفق،  »قد 
أن  عرفنا  إذا  خصوصا  ثوابتنا،  يف  تشكيكه 
السلطة استعملتها كمرآة خادعة يف لعبة التمويه 
السياسي، لكن الشيء الذي نختلف معه فيه هو 
البديل الذي يطرحه، فالذي يقرأ كتّيبه ال يحتاج 
أن  ليكتشف  فذة،  عبقرية  أو  جهد،  كبير  إلى 
صنصال، الكاتب الذي لبس معطف السياسي، 
يف  اجلزائريني  أحبائي  يا  انتم  لنا  يقول  أن  يريد 
املتوسط،  البحر  عروقكم تسري كل دماء أعراق 
ومنكم  الروماني،  ومنكم  الفينيقي،  فمنكم 
العثماني،  ومنكم  اليهودي،  ومنكم  الواندالي، 
الصيني  منكم  وقريبا سيكون  الفرنسي،  ومنكم 

واملغولي«.
ويختم بوباكير حديثه قائال: »صنصال كان 
إطارا ساميا يف وزارة الصناعة، ولم يحاسبه أحد، 
وزار إسرائيل ولم يكشفه أحد، أغضبنا وغضبنا 
وأغضبنا معه،  منه، لكن...غضب صنصال، 
وأراد أن يفتح لنا بوابة لألمل، فيئسنا، والسبب 
هو أنه لبس معطف الرجل السياسي، فأتاح لنا 

الفرصة للحديث عنه، ولو ببعض السوء«.
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المتوج بـ »بوكر 2020«عن روايته »الديوان اإلسبرطي«

مختبر السرديات األردني يستضيف عبد الوهاب عيساوي
يحل الروائي عبد الوهاب عيساوي املتوج بالبوكر 2020 عن روايته 
»الديوان اإلسبرطي« ضيفا على مخبر السرديات األردني األربعاء، يف 
ندوة خاصة مبشاركة كل من نضال الشمالي والناقد لونيس بن علي، يف 

جلسة يديرها رئيس املختبر الروائي جالل برجس.
املتميز عبد  للكاتب  »الديوان اإلسطبري«  اجلزائرية  الرواية  توجت 
الوهاب عيساوي الصادرة عن دار ميم للنشر، على رأس الروايات العربية 
املشاركة يف اجلائزة العاملية للرواية العربية، ليحل ضيفا هذا األربعاء على 
مخبر السرديات األردني األربعاء، يف ندوة خاصة مبشاركة كل من نضال 
الشمالي والناقد لونيس بن علي، بإدارة اجللسة رئيس املختبر الروائي 
 1985 مواليد  الوهاب عيساوي من  الروائي عبد  ويعد  برجس.  جالل 
باجللفة، تخرج من جامعة زّيان عاشور، مهندس دولة إلكتروميكانيك 
ويعمل كمهندس صيانة، فازت روايته األولى »سينما جاكوب« باجلائزة 
األولى للرواية يف مسابقة رئيس اجلمهورية عام 2012، ويف العام 2015، 
للرواية يف  التي تعتبر أكبر جائزة  للرواية  حصل على جائزة آسيا جبار 
اجلزائر، عن رواية »سييرا دي مويرتي«، أبطالها من الشيوعيني اإلسبان 

الذين خسروا احلرب األهلية وسيقوا إلى معتقالت يف شمال إفريقيا.
ويف العام 2016، شارك يف »ندوة« اجلائزة العاملية للرواية العربية 
»الدوائر  روايته  وفازت  املوهوبني(،  الشباب  للكتاب  إبداع  )ورشة 
واألبواب« بجائزة سعاد الصباح للرواية 2017، كما فاز بجائزة كتارا 

للرواية غير املنشورة 2017 عن عمله »سفر أعمال املنسيني«.
الوهاب  عبد  للجزائري  اإلسبرطي«  »الديوان  رواية  اختيرت  وقد 
الدورة وتضمنت ستة أعمال من  لهذه  القصيرة  القائمة  عيساوي من 
روايات  القائمة  ضمت  حيث  والعراق،  ومصر  وسوريا  ولبنان  اجلزائر 
»حطب سراييفو« للجزائري سعيد خطيبي و«ملك الهند« للبناني جبور 
الدويهي، و«احلي الروسي« للسوري خليل الرز، و«فردقان« للمصري 

يوسف زيدان و«التانكي« للعراقية عالية ممدوح.
وقد تكونت جلنة التحكيم برئاسة الناقد العراقي محسن جاسم 
املوسوي وعضوية الصحفي اللبناني بيار أبي صعب والباحثة الروسية 
واإلعالمية  الزاوي  أمني  اجلزائري  والروائي  زاريتوفسكايا  فيكتوريا 
املصرية رمي ماجد.                                                صارة بوعياد



تأسيس جمعية ذات صيغة محلية 
طبقا ال حكام القانون رقم 12/06 املؤرخ 12 جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي السيما 

املادة رقم 18 منه لقد مت هذا اليوم 20/04/2020 تأسيس جمعية احمللية املسماة جمعية حي قرية بئر 
العربي بلدية مسيف دائرة اخلبانة والية املسيلة رئيس اجلمعية بونويقة احلواس املقر االجتماعي مقر 

مسكن الرئيس

تأسيس جمعية ينية
طبقا ال حكام القانون رقم 06/12 املؤرخ 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات لقد مت هذا اليوم 2020/

أفريل/06 تأسيس جمعية احمللية 
املسماة :اجلمعية الدينيةملسجد محمد سعيد رمضان البوطي 

املعتمدة حتت رقم 40بتاريخ : 2020/04/06 .
الرئيس : عليلي يونس

املقر االجتماعي: قرية الزيتون بلدية املعاضدية دائرة اوالد دراج والية املسيلة

جتديد مكتب جمعية محلية
طبقا ال حكام املادة 18 من القانون رقم12-06 املؤرخ 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 

لقد مت هذا اليوم 06/أفريل/2020 جتديد الهيئة القيادية للجمعية احمللية 
املسماة :اجلمعية الدينية ملسجدحماد بن بلكني

املسجلة  حتت رقم  179 بتاريخ : 1980/05/19 .
املقيمة بـ :  قرية الزيتون بلدية املعاضدية دائرة اوالد دراج والية املسيلة

يترأسها السيد : شبابحة ابداهيم

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
واليـــــــــة املسيـــــلــة
بلديــــــة املسيـــــلــة                                                                       إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالندائـــــــــرة املسيلـــــــة

يعلن رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية املسيلة
بأن السيد : خرخاش قرمية قد تقدمت بطلبها من أجل إنشاء

مشروع : مؤسسة ترفيه - قاعة حفالت.
بالعنوان / احملل رقم 3 منطقة لربعات طريق مزرير - بلدية املسيلة- دائرة املسيلة - والية املسيلة.

بناءا على القرار الوالئي رقم : 459 بتاريخ : 2020/3/4.
يعني السيد / بن خالد مراد محافظ محقق لكل االقتراحات واإلعتراضات املصرح بها باملديرية التقنية املوجودة بالبلدية وذلك 

ملدة 15 يوما.

13
إشهار

 السنة 01 - العدد 175 -الثالثاء  05 رمضان  1441  هـ  - 28 افريل 2020م

ANEP: 2016007511 du 22/04/2020 - Akhbar El Watane N°109

3

 إعالن  عن املنح املؤقت

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

جتديد مكتب جمعية محلية
طبقا ال حكام املادة 18 من القانون رقم 12/06 املؤرخ 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات لقد مت هذا اليوم 

14 افريل 2020 جتديد الهيئة القيادية للجمعية احمللية املسماة اجلمعية الدنية ملسجد النصر املسجلة حتت 
رقم 584 بتاريخ 12/12/1981 املقيمة ب بلدية اوالد دراج دائرة اوالد دراج والية املسيلة يتراسها السيد

 محمد السعيد فاحت

تأسيس جمعية ذات صيغة محلية 
طبقا ال حكام القانون رقم 12/06 املؤرخ 12 جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات ذات الطابع االجتماعي السيما 
املادة رقم 18 منه لقد مت هذا اليوم 14/04/2020 تأسيس اجلمعية احمللية املسماة جمعية فرسان اخليل 
امحارقة بلدية مسيف دائرة اخلبانة والية املسيلة رئيس اجلمعية زرواق عبد الرزاق املقر االجتماعي مقر 

مسكن الرئيس 

AKHBAR EL WATANE  LE 28-04-2020

AKHBAR EL WATANE  LE 28-04-2020

AKHBAR EL WATANE  LE 28-04-2020

AKHBAR EL WATANE  LE 28-04-2020

AKHBAR EL WATANE  LE 28-04-2020

AKHBAR EL WATANE  LE 28-04-2020

  06  أشهر  56  نقطة 14,445,129,08دج
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عبد احلفيظ عبد السميع
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وصحبه وسلم
نسأل اهلل عز وجل أن يرفع عنا البالء والوباء، وأن 

يجعل لكل داء دواء، أما بعد:
الذي  الوباء  هذا  بخصوص  مختصرة  كلمة  فهذه 
أخذ تفكيرنا وشغل بالنا، إذ ليس هناك أحد وهو ماكث 
والطواعني،  الوباء  أنواع  أو بحث يف  بيته إال وطالع  يف 
خاصة  السابقة؟  األمم  معه  تعاملت  وكيف  وقع؟  متى 
قنوات  عبر  أجتول  وأنا  ثم  بالعبادات،  منه  تعلق  ما 
وأخرى  حاج  بن  علي  للشيخ  كلمة  وجدت  اليوتوب 
أقدمت  ما  على  فيها  اعترضا  الدين  شمس  للمدعو 
عليه السلطة يف بالدنا من غلق املساجد، واعتبر األول 
لم  وأنه  األمور،  ذلك من عظائم  بأن  بن حاج«  »علي 
ألجل  املساجد  أغلقت  أن  اإلسالمي  التاريخ  يف  يقع 
فتوى  أّن  إلى  الدين«  »شمس  الثاني  وذهب  الوباء، 
غلق املساجد يف زمن الوباء باطلة وال أساس لها. وأّن 
لم  عمواس  طاعون  وقع  ملا  عنهم  اهلل  رضي  الصحابة 

يثبت عنهم أنهم أغلقوا املساجد.
من  طالعته  قد  كنت  ما  جمع  قررت  وذاك  لهذا 
أن  املفيد  من  رأيت  مادة  عندي  تكونت  حتى  قبل، 
وبيان  األقوال،  بتوثيق  ذلك  كّل  يف  ملتزما  أنشرها، 

املصدر والصفحة.
املعروف  الوباء  هذا  أّن  اآلن  اجلميع  يعرف  بداية 
رئته،  يف  اإلنسان  يصيب  وباء  هو  كورونا  بفيروس 
أنواع  أشد  من  هو  الوباء  هذا  مثل  بأن  قدميا  ُعرف  وقد 

الطاعون.
مقدمة  يف  808هـ  سنة  املتوفى  خلدون  ابن  قال 
الغالب  يف  وسببه  الوباء  وقوع   .... ص376  تاريخه 
يف  املرض  وقع  قويا  الفساد  كان  فإن   .. الهواء  فساد 
الّرئة، وهذه هي الّطواعني، وأمراضها مخصوصة بالّرئة«
الفيروس  هذا  فيه  يعشعش  الذي  املكان  كان  وملا 
من  اكتشافه  األطباء  على  يصعب  فإّنه  الرئتني  هو 
املرض  هذا  اإلنسان  يحمل  قد  ولذلك  وهلة،  أول 
إلى ذلك  أشار  وقد  أيام،  بعد  إال  أثاره  عليه  تظهر  وال 
املتوفى  خوجة  عثمان  بن  حمدان  اجلزائري  العالم 
حوالي سنة 1841م يف كتابه: إحتاف املنصفني واألدباء 
الوباء حيث قال يف ص29: إن  مبباحث االحتراز عن 
األهوية  تغير  ناشئا عن  اهلل  بتقدير  كان  ملا  املرض  هذا 
وسمية العفونات، فهي تؤثر أوال يف باطن اإلنسان، وال 
يظهر أثرها يف اخلارج إال بعد أيام عديدة، فلو رخص يف 

اخلروج ملا كان ذلك اخلروج سببا للسالمة« 
التفرق  هو  الوباء  هذا  ملواجهة  طريق  أفضل  وكان 
وترك االجتماع واملكوث يف البيوت، فعن عائشة رضي 
اهلل عنها قالت: سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
اُعوُن،  عن الطاعون فقال: ...َفَليَْس ِمْن َرُجٍل َيَقُع الطَّ
َفَيْمُكُث يِف َبيِْتِه َصاِبًرا ُمْحَتِسًبا َيْعَلُم أَنَُّه اَل ُيِصيُبُه إاِلَّ 

ِهيِد« َما َكَتَب اهلُل لَُه إاِلَّ َكاَن لَُه ِمثُْل أَْجِر الشَّ
رواه اإلمام أحمد يف مسنده بسند صحيح. وروى 
أيضا عن عمرو بن العاص ملا وقع طاعون عمواس خطب 
الناس فقال: »إن هذا الطاعون رجس، فتفرقوا عنه يف 

هذه الشعاب ويف هذه األودية«
فالعالج الطبيعي ملثل هذه األوبئة من الطواعني هو 
أو  البيوت  بلزوم  بالناس سواء  االختالط  وعدم  التفرق 
أّن كّل  املعلوم  والصحارى. ألّنه من  التفرق يف اجلبال 
العالم  قال  املريض.  مخالطة  هو  انتشاره  سبب  وباء 
إحتاف  كتابه:  يف  خوجة  عثمان  بن  حمدان  اجلزائري 
املنصفني ص29: أكثر من أصابته الوباء فسببه مخالطة 
املريض ... كّل تضرر وبائي فهو عن مخالطة مريض«

بأّن  أيقنت  ـ  القارئ  أخي  ـ  ذكرنا  ما  عرفت  إذا 
عدّو  هو  الهواء،  يف  اهلل  بإذن  ينتقل  الذي  الوباء  هذا 
وقع  هل  نسأل،  وهنا  اجتماع،  له صفة  ما  لكل  لذود 
احلد  املساجد ألجل  أغلقت  أن  اإلسالمي  التاريخ  يف 
من انتشار هذا الوباء. ألننّا وجدنا البعض قد اعترض 
على ما أقدمت عليه السلطة عندنا من إغالقها املساجد 
للحد من االجتماعات واالحتكاكات املسببة بإذن اهلل 

النتشار هذا الوباء.
 20 بتاريخ  مؤرخة  كلمة  يف  حاج  بن  علي  قال 
مارس: لم يحدث يف تاريخ األمة اإلسالمية أن شهدت 
مرض معدي غلقت فيه املساجد« واجلواب: أّن هناك 
الكثير من األوبئة تسببت بغلق املساجد سيأتي الكالم 
أن  التاريخ  لم يحدث يف  أنه  إن كان قصده  أما  عنها. 
أقدمت احلكومات على غلق املساجد ِلَتُحّد من انتشار 
الوباء، فهذا صحيح، حيث لم يثبت تاريخيا أّن مرسوما 
صدر بذلك من قبل، أّما وقد وقع اآلن يف هذا العصر 
كلهم  العلماء  ووقف  التاريخ،  يف  خالدا  سيبقى  الذي 
مختلفة،  غير  متفقة  واحدة،  كلمة  اختالفهم،  على 
اآلذان،  شعيرة  على  البقاء  مع  املساجد  غلق  بوجوب 
ألنها عبادة مستقلة ليس لديها أي عالقة باالجتماع، 
والتساوي  أّن االختالط واالجتماع  واتفقوا كلهم على 
يف الصفوف والتراص فيها كل ذلك يساعد على انتشار 
هذا الوباء، وقولهم هذا يف حكم اإلجماع، وال جتتمع 
وسلم،  عليه  اهلل  صلى  قال  كما  ضاللة  على  أمتي 
لنا يف هذه  وقع  ما  املستقبل يجعلون  أزمنة يف  وستأتي 
اجلائحة، مرجعا لهم يواجهون به ما يقع لهم من وباء 

وبالء.
أزمنة  يف  املساجد  غلق  مسألة  إلى  نعود  واآلن 
املساجد قد أغلقت ليس  أّن  تاريخيا  الوباء، فقد ثبت 
اآلن يف  واقع  هو  كما  الناس  حياة  على  احلفاظ  ألجل 
هذا العصر، بل لسبب أّن الوباء قد قضى على معظم 
من  يوجد  ال  ألّنه  مغلقة  املساجد  وأصبحت  السكان 

يصلي فيها.
هـ   695 سنة  املتوفى  املّراُكشي  ِعَذاِرى  ابن  ذكر 
واملغرب  األندلس  أخبار  يف  املغرب  البيان  كتابه  يف 
فيه  وباء طاعون هلك  395 هـ :  257( ويف سنة   /1(
أكثر الناس من َغِنّي ومحتاج، فال َترى متصرفا إال يف 
عالج أو عيادة مريض أو آخذا يف جهاز ميت أو تشيع 
جنازة .. وكان الضعفاء ُيجَمعون فُتحفر لهم أخاديد، 
من  فمات  الواحد،  األخدود  يف  واألكثر  املائة  ويدفن 
طبقات الناس وأهل العلم والتجار والنساء والصبيان ما 
ال ُيحِصي عددهم إال خالقهم تعالى، وخلت املساجد 

مبدينة القيروان«
تاريخ  748هـ يف  املتوفى سنة  الذهبي  قال احلافظ 
اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم 30/25 عن أحداث 
وفيها  باألندلس:  الكبير  اجلوع  عام  هـ   448 سنة 
اخللق  ومات  والوباء.  باأَلندلس  العظيم  القحط  كان 
لها من  ما  ُمغلقة  بقيت  املساجد  أن  بإشبيلية، بحيث 

يصلي بها.
وكان   :18/311 النبالء  أعالم  سير  أيضا يف  وذكر 
القحط عظيما مبصر وباألندلس، وما عهد قحط وال وباء 

مثله بقرطبة، حتى بقيت املساجد مغلقة بال مصل.
يف  874هـ  سنة  املتوفى  احملاسن  أبو  يوسف  وذكر 
 10/164 والقاهرة  مصر  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم  كتابه 
- 165 قال بعد أن ذكر ما أحدث الوباء: وصار الناس 
وكان  تواريهم،  عن  لعجزهم  الّترب  فى  مبوتاهم  يبيتون 
أهل البيت ميوتون جميعا وهم عشرات، فال يوجد لهم 
سوى نعش واحد ينقلون فيه شيئا بعد شىء .. وبطل 
ن  األذان من عّدة مواضع، وبقى فى املواضع املشهورة ُيؤِذّ

مؤّذن واحد .. وغّلقت أكثر املساجد والزوايا«
وإذا تدبرت ما وقع »أخي القارئ« وجدت أّنه حتى 
األذان قد بطل ولم يبقى ُيسمع إال أذان واحد يف املدائن 
الرحمان  عبد  املؤرخ  هذا  مثل  إلى  أشار  وقد  الكبيرة. 
واألخبار  التراجم  يف  اآلثار  عجائب  كتابه  يف  اجلبرتي 
نقل  1215هـ: حيث  سنة  أحداث  ذكره  عند   3/172
جميع  يف  البالء  هذا  انتشر  وقد  العطار:  الشيخ  عن 
وأغلقت   .. البالد  أهل  معظم  أباد  وغربا  شرقا  البالد 
بني  الناس  من  املعظم  وصار  األكفان  وعّزت  األسواق 
ميت وُمشيِّع ومريض وعائد حتى أن اإلنسان ال يدري 
مبوت صاحبه أو قريبه إال بعد أيام، ويتعطل امليت يف 
بيته من أجل جتهيزه فال يوجد النعش وال املغسل وال 
وصار   .. الشديدة  املشقة  بعد  إال  امليت  يحمل  من 
اإلنسان إذا خرج من بيته ال يرى إال جنازة أو مريضا 

أو مشتغال بتجهيز ميت وال ُيسمع إال ناحية أو باكية 
أرباب  ملوت  واإلمامة  األذان  من  املساجد  وتعطلت 

الوظائف واشتغال من بقي منهم باملشي أمام اجلنائز« 
أمثلة  هذه  القارئ«  »أخي  معي  تابعت  كما 
إلى  وأّدت  الناس  بأرواح  فتكت  التي  األوبئة  لبعض 
علماء  أفتى  ملاذا  تعلم  حتى  وتعطيلها،  املساجد  غلق 
اجلماعات  عن  املساجد  بغلق  اختالفهم  على  العصر 
من  الناس  أرواح  على  حفاظا  ذلك  وكّل  واجلمعات، 
ألّن  لهم،  وقع  ما  لنا  يقع  ال  وحتى  والتلف،  الهالك 
يكن  لم  ُتشاهد،  وال  ُترى  ال  التي  األوبئة  هذه  مثل 
أطباؤهم يعرفون كيفية التعامل معها، لذلك لم يأخذوا 

احتياطاتهم.
قال العالم اجلزائري حمدان بن عثمان خوجة يف 
كتابه: إحتاف املنصفني ص41-40: »وأطباء اإلسالم 
استقراء  وال  الوباء  ممارسة  لهم  يقع  لم  تقدمهم،  ومن 
األمراض  من  بكونها  إال  ُيَصرِّحوا  فلم  به،  تشبث  ما 

العادية، ولم يتحققوا مباذا ُتعدي«
إذا  كانوا  تعالى  باهلل  املسلمني إلميانهم  أّن  واملعلوم 
إليه  ويهرعون  يفزعون  ما  فأول  بالء  أو  وباء  أصابهم 
يرفع  أن  تعالى  اهلل  إلى  ويتضرعون  والدعاء،  الصالة 
تنتشر  أوبئة  هناك  كانت  ملا  ولكن  الوباء،  هذا  عنهم 
حتى  االجتماع  ذلك  أصبح  واالحتكاك  باالجتماع 
ولو كان للصالة والدعاء بإذن اهلل سببا يف انتشار الوباء 
وتوسعه، وألنهم لم يكونوا يعرفون بأنه ينتشر بذلك لم 

يحتاطوا له.
التي  إذا كانت األوبئة مثل  أّنه  تاريخيا  وقد ثبت 
يف  االجتماع  كان  ولو  حتى  تنتشر  فإنها  عنها  نتكلم 
املساجد للدعاء.قال ابن اجلوزي املُتوفَّى سنة 597هـ يف 
تاريخه املنتَظم يف تاريخ امللوك واألمم )16/ 18-17( عند 
ذكره أحداث 449هـ قال:  ووقع وباء باألهواز وأعمالها 
وبعض  أخرى  أماكن  ذكر عدة  ثم  وبالنيل،  وبواسط، 
الناس كلهم، وتصدقوا  قال: وتاب  ثم  الوباء  ما خلفه 
املعازف،  وكسروا  اخلمور،  وأراقوا  أموالهم،  مبعظم 
تفاصيل عن  ذكر  ثم  القرآن ..  لقراءة  املساجد  ولزموا 
من  املساجد  أكثر  وخلت  قال:  ثم  وقع،  الذي  املوت 

اجلماعات.
إذن كانوا يجتمعون يف املساجد للصالة والدعاء ثم 
بينهم  انتشر  الوباء  فارغة، ألن  خلت منهم وأصبحت 
852هـ  سنة  املتوفى  حجر  ابن  احلافظ  فأخذهم.وذكر 
ص329:  الطاعون  فضل  يف  املاعون  بدل  كتابة  يف 
حدث الطاعون سنة 749 هـ وخرج الناس إلى الصحراء 
الطاعون  فعظم  واستغاثوا،  فدعوا  البلد،  أكابر  ومعظم 

بعد ذلك وكثر، وكان قبل دعائهم أخف.
ثم قال: ووقع هذا يف زماننا، حني وقع أول الطاعون 

دون  بها   ميوت  من  عدد  فكان  833هـ،  سنة  بالقاهرة 
ودعوا  واجتمعوا   .. الصحراء  إلى  فخرجوا  األربعني، 
الشهر حتى صار  انسلخ  فما  ثم رجعوا،  وأقاموا ساعة 
ثم  األلف.  فوق  بالقاهرة  يوم  كل  يف  ميوت  من  عدد 

تزايد.
يف  874هـ  سنة  املتوفى  احملاسن  أبو  يوسف   وذكر 
كتابه النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة )14/ 171 - 
172( عند أحداث 833 هـ فقال: نودي بالقاهرة بصيام 
ثالثة أّيام، وأن يتوبوا إلى اهلل تعالى من معاصيهم، وأن 
يخرجوا من املظالم .. فلما كان يوم األحد خرج قاضى 
إلى  موفور  الُبلقينّى يف جمع  الدين صالح  علم  القضاة 
الناس فكثر ضجيج  القاهرة .. ووعظ  الّصحراء خارج 
انفضوا  ثم  وتضّرعهم،  دعائهم  فى  وبكاؤهم  الّناس 
فى  كانت  عّما  اليوم  هذا  فى  األموات  عّدة  فتزايدت 

أمسه«
وكان هذا الوباء الذي انتشر عندهم ُيعّد من أشد 
األوبئة فتكا، لسبب أنه ال ُيرى وال ُيشاهد ولم ُيعرف 
من قبل، وقد وصفه زين الدين بن شاهني املتوفى سنة 
920 هـ يف تاريخه نيل األمل يف ذيل الدول )-4/267
من  ذلك  ّيعد  كان  حتى  جّدا  فشا  »ثم  فقال:   )268
نوادر الطواعني واألوبئة، وصار له ذكر وشهرة فيما بعد 
ذلك، وسّمي الفصل الكبير، وأّرخ به .. كثر اإلرجاف 
بأمر الطاعون وأخذ يف الظهور، فصار ميوت الناس زيادة 
على ما كان قبل ذا اليوم، نودي يف الناس بصيام ثالثة 
أيام، وبالتوبة إلى اهلل تعالى من الذنوب واآلثام، وأن 
للدعاء  الصحراء  إلى  للخروج  أيام  الثالثة  بعد  يتهّيأوا 
العلم  رابعه  يف  خرج  ثم  عنهم،  والوباء  الطاعون  برفع 
البلقيني .. فقام يف الناس واعظا يف عمل امليعاد، فضّج 
الناس وبكوا وهم يدعون ويتضّرعون إلى قبيل الزوال، 
وبلغت  كانت  عّما  األموات  عّدة  فزادت  انصرفوا،  ثم 
يرُد  ال  من  بخالف  الديوان  اسمهم  يرد  نفر  ثالثماية 
اسَمه، فذهل الناس وكثرت األراجيف بشّدة الطاعون«
ويظهر أّن هذا الوباء الذي اجتاحهم وقضى عليهم 
هو مثل الوباء الذي نعيشه اآلن، ولكن نحن احلمد هلل 
مع تطّور العلم أصبح األطباء يفرقون بني األوبئة اخلطيرة 
املسلمني  كّل  على  يجب  ولهذا  غيرها،  من  والفتاكة 
اتباع العلماء الذين أفتوا بغلق املساجد، واالجتهاد يف 
إقامتها يف وقتها يف البيوت، حتى تنتهي هذه اجلائحة 
املرهبة، وبهذا تدرك أخي القارئ بأّن النوازل لها أهلها، 
العلماء  حضور  يف  بدلوه  يدلي  أن  كان  ألي  يحّق  وال 
باإلنكار إال بعد  يتسرع  أن  وكذلك ال يحق ألّي كان 
وسبحانك  والتدقيق،  والتفتيش  والتحقيق،  البحث 
اللهم وبحمدك أشهد أن ال أله إال أنت أستغفرك وأتوب 

إليك.

كلمة من الحجر 

حكم غلق المساجد في زمن الوباء
 رد على علي بن حاج وشمس الدين 	
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

         صادق البرملان اجلزائري بغرفتيه 
خالل األسبوع املاضي على تعديل قانون 
وترويج  »نشر  جترمي  خاصة  منها  العقوبات 
أنباء كاذبة بهدف املساس بالنظام واألمن 
العموميني«، ووفقا للقانون يعاقب مرتكب 
7 سنوات سجنا  إلى   3 األفعال من  هذه 

نافذا مع غرامة مالية.
وعقل  منطق  يوجد  ال  أكيد           
ودليل من الشرع يستسيغ أو يحلل الكذب 
والسخرية  واالحتيال  والتزوير  والغش 
معاقبة  يرفض  عاقل  أحد  وال  الناس  من 
ناشري الفنت والشائعات يف املجتمع، فإن 
نشر األخبار الكاذبة وترويج الشائعات يف 
املجتمع يعتبر مبثابة نفخ نار الفتنة وزعزعة 
كان  إذا  السيما  وأمنه،  املجتمع  استقرار 
داخليا  جسام  حتديات  بفترة  مير  الوطن 
األعداء  عيون  به  وتتربص  وخارجيا، 
والعمالء من ناشري الفنت والالعبني على 
هذه  ففي  والعرق،  واللغة  الهوية  عنصر 
احلاالت تعتبر الشائعات إحدى األسلحة 
اجلهات  بعض  إليها  تلجأ  التي  اخلطيرة 
بهدف  للوطن  الشر  تضمر  التي  اخلبيثة 
وزعزعة  البلبلة  وإثارة  العام  الرأي  تهييج 
حتقيق  أجل  من  واستقراره  الوطن  أمن 

أهدافهم اخلبيثة.
ميكننا  الذي  السؤال  لكن           
بدأت  اجلديدة  اجلزائر  ملاذا  هو:  طرحه 
بدال  والشائعات  الزائفة  األخبار  مبحاربة 
وتوظيفها  املنهوبة  األموال  استرجاع  من 
معاناة  من  للتخفيف  الشاملة  التنمية  يف 
البطالني وذوي الدخل  الهشة من  الفئات 

الضعيف؟
محاربة  قانون  أن  حقيقة           
والشائعات  الزائفة  واألخبار  الكراهية 
العقوبات  قانون  مراجعة  ضمن  يدخل 
القوانني  مصايف  إلى  به  واالرتقاء  وحتيينه 
القانون  دول  الدميقراطية  الدول  املطبقة يف 
التي  احلريات  لقمع  وليس  واملؤسسات، 
اعتبرت  فقد  اجلزائري،  الدستور  يكفلها 

منظمة العفو الدولية موافقة البرملان مؤخرا 
على قوانني جنائية مبهمة من ضمنها نشر 
يف  العام،  بالنظام  لإلضرار  كاذبة  أخبار 
قمعية إلسكات  إال عملية  ما هي  نظرها 
وطالبت  والناقدين،  والصحفيني  النشطاء 
بالتخلي  اجلزائرية  السلطات  األخيرة  هذه 
حرية  تنتهك  التي  القوانني  تلك  عن 
واضح  بشكل  نظرها  يف  وتخالف  التعبير 

القوانني الدولية.
         ردنا على هذه املنظمة: هل هناك 
قانون يسمح بنشر الشائعات والكذب يف 
العالم كله؟ فالكذب محرم دينيا وأخالقيا 
ومعاقبة  محاربته  الدولة  وعلى  وقانونيا 
مرتكبيه لكن بشرط أن يكون لدى القاضي 
السلطة لتحديد اخلبر الكاذب وإثبات سوء 
نية الشخص الكاذب الذي ينشر الكذب 
وإظهار صفة »اإلخالل باألمن العام« وهذا 

األمر ليس بالهني.
         اخلوف ليس من معاقبة ناشري 
قوانيننا  غموض  من  بل  والبلبلة  الفنت 
للقضاة  الوطنية  فالنقابة  دقتها،  وعدم 
هذا  صياغة  يف  إشراكها  لعدم  تتأسف 
وترى  العقوبات،  قانون  وتعديل  املشروع 
يف  ومطاطة  ركيكة  صياغة  عن  عبارة  أنه 
بعض مواده، يف تعدي فاضح على مبدأ 
ضرورة  يقتضي  الذي  اجلنائية  الشرعية 
حتديد األفعال املجرمة بصفة دقيقة صونا 

للحريات واحلقوق األساسية لألفراد.
   إذا كان فعال هذا القانون يستهدف 
املروجني خلطاب الكراهية واألخبار الزائفة 
وال  غموض  ال  وواضح  صريح  بشكل 
خنق  هدفه  يكون  ال  أن  بشرط  فيه  لبس 
وفضح  الفساد  ونشر  والتعبير  الرأي  حرية 
وقوتهم،  موقعهم  كان  أينما  املفسدين 

فذلك أمر مرغوب ومحبوب.
تتوفر  أمن  أجهزة  لديها  اجلزائر           
جدا،  متطورة  تكنولوجية  جتهيزات  على 
حملاربة  عالي  تكوين  ذوي  أمن  وإطارات 
وخفايا  أسرار  ومعرفة  اإللكترونية  اجلرمية 

عن  ناهيك  دقيق جدا،  بشكل  املواطنني 
الزائفة  األخبار  ملروجي  اجليدة  معرفتهم 
واملعلنة  الكامنة  والغاية  وخلفياتهم 
بكل  اصطيادهم  وميكنها  ترويجها،  من 
اجلزائرية  األمنية  فاألجهزة  ويسر،  سهولة 
واملنصات  املواقع  تلك  املعرفة  متام  تعرف 
واألشخاص واجلهات التي تعمل لصاحلها 
ومن املستفيد من نشر تلك األخبار الزائفة 
العام. حتى  الرأي  البلبلة يف وسط  وإثارة 
أن  املعرفة  حق  يعرفون  اجلزائريني  كل  أن 
كالهما  ميارس  واخلاص  الرسمي  اإلعالم 
نشر األخبار الزائفة وتضليل الرأي العام، 
ومن النكت املتداولة يف املجتمع أن وسائل 
اإلعالم املرئية والسمعية صادقة فقط وقت 

إذاعتها لآلذان.
الشبكة  أصبحت  لذلك           
العنكبوتية متنفسا ملاليني النفوس احلائرة 
التي وجدت فيها منبرا ملن ال منبر له لنشر 
تترك  أن  ذلك  يعني  ال  والسمني،  الغث 
وبال  متابعة  وال  مراقبة  بال  الشبكة  هذه 
معاقبة أولئك الذين ينشرون السموم وسط 
يكترث  ال  الذي  النظام  ولكن  املجتمع، 
فيه  الرشوة  وانتشار  اإلداري  اجلهاز  لفساد 
وارتفاع نسبة البطالة واآلفات االجتماعية 
الهشة  للطبقة  االجتماعية  احلياة  وتدني 
املاليير  عشرات  استرجاع  يف  واإلبطاء 
من الدوالرات التي نهبت يف عهد حكم 
»امللفات  الفواتير  وتضخيم  »بوتفليقة« 
موجودة عند أجهزة األمن والعدالة«، عليه 
أن يضبط األولويات جيدا فاملجتمع يهمه 
العدل وتوزيع الثروات الوطنية بعدالة أكثر 
خبيث  أو  عميل  أو  متهور  كذبة  يهمه  مما 

وإن كان يعف ذلك ويستهينه ويرفضه.
جراء  النظام  هذا  يتزعزع  هل           
تعمر  والتي ال  وتويتر  الفايسبوك  كذبة يف 
أخرى  مئات  تليها  ثم  للحظات  سوى 
العصابات  بني  النفسية  احلرب  إطار  يف 

املوجودة؟
اجلزائر  مسؤولي  من  نأمل           

اجلديدة إصدار قوانني تردع كل من تسول 
وتبديد  الشعب  خلزينة  يده  مد  نفسه  له 
اجلميع،  فوق  القانون  وجعل  العام  املال 
العامة  احلياة  ألخلقة  اإلرادة  توفرت  فلو 
وتطهيرها من الطفيليات واجلراثيم اخلبيثة 
»تبون«  السيد  اجلمهورية  رئيس  الستطاع 

أن يدخل التاريخ من أبوابه الواسعة.
يحارب  قانون  من  الهلع  ملاذا           
أن  بشرط  والشائعات  والكراهية  الكذب 
قابل  وغير  وعادال  وصريحا  دقيقا  يكون 

للتمديد والتمطيط؟
الوسائل           إن أجهزة األمن متلك 
التكنولوجية الضرورية للتمييز بني األخبار 
العديد  بإنتاجها ونشرها  تقوم  التي  املزيفة 
وبني  واحلسابات،  واملنصات  املواقع  من 
املوثقة  احلقائق  تتضمن  التي  املقاالت 
هوية  تعرف  كما  منها،  والغاية  باألرقام 
أصحابها وبالتالي متلك القدرة على التقييم 
مصلحة  لها  نرى  ال  والتي  والغربلة، 
على  التغطية  أو  جهة  ألية  االنحياز  يف 
يكون  أن  يجب  الذي  للقانون  املخالفني 

فوق اجلميع يف حال الشكوى املؤسسة.
         لكن يبقى تساؤلنا: ملاذا البدء 
الشبكة  على  الزائفة  األخبار  مبحاربة 
ومهما  ضروريا  ذلك  كان  وإن  العنكبوتية 
من  املليارات  ضياع  وقف  من  بدال 
اجلزائرية  اإلدارات  وإصالح  الدوالرات 
احلياة  وحتسني  التحتية  البنى  وإصالح 
فكل  كل  وعلى  للمواطنني؟  االجتماعية 
طريقة  يفهم  وكالهما  حكومته  له  شعب 
ارتبط  واألمم  احلضارات  فانهيار  اآلخر 
والعامة  الفردية  احلريات  بقمع  تاريخيا 
والفساد  املنكر  حول  بحرية  الرأي  وإبداء 
»األمر  اإلسالم  يف  فرضا  يعتبر  الذي 
املنكر«، فمتى كان  والنهي عن  باملعروف 
الكذب والزور معروفا ومتى كان السكوت 

عنهما منكرا؟ 
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الكذب  والشائعات  

بقلم :د . عز الدين معزة 	
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  َسمحت احلكومُة، تقريبا، 
للجميع بالعودة إلى مزاولِة 

نشاطهم. و بعيدا عن 
أسباب اتخاِذ هذه اخلطوة 
ومبرراتها طبيا واقتصاديا؛ 
فإّن اخلوَف - األَن - يكُمُن 

دابير  يف تراجع مستوى التَّ
االحتياطية امُلّتخذة 

جار والزبائن  من قبل التُّ
على حدٍّ سواء؛ خوٌف 

تلمسه أيضا يف مختلف 
الة التي  بيانات الوُّ

أعقبت استئناف الّنشاط 
يف مختلف القطاعات 

اخَلدماتية واالقتصادية 
دها البيان األّول  التي حدَّ
للوزير األّول. وهي التي 

جاءت للّتأكيِد على 
ضرورة اتخاذ إجراءات 
غير ممكنة عمليا، من 
َقبيل ضرورة استعمال 
أجهزة قياس احلرارة 

وأخذ مواعيد مسبقة عبر 
الهاتف بخصوص املرور 

عند احلالقني، وغيرها من 
اإلجراءات التي لم أَر لها 
أثرا يف جولٍة قادتني إلى 

اهم أحياء العاصمة، وبعض 
جارية الهامة،  فضاءاتها التِّ
وإن كان البعُض يسعى إلى 

تعميم تعقيم األيدي عند 
الّدخول. 

 هذه اإلجراءات والّشروط 
التي يسعى الوالة إلى 
ِد بها سوف  قيُّ فرض التَّ

لن جتَد الّتعداَد البشري 
الكايف الذي يسمح مبراقبة 

صارمة ملختلف احملالت 
واملساحات التجارية، 

وحتى مختلف مؤسسات 
النشاط االقتصادي، يف 

ظِل غياب وعي كاٍف لدى 
املواطنني الذين ُيصّرون 

على خرق تلك اإلجراءات 
عبر عدم احترام املسافات 

املنصوح بها، وارتداء 
الكمامات، والتسوق وفقا 
للحاجات وليس التسوق 

بحثا عن شيء قد ُيشترى 
وفقط ! واصطحاب حتى 

األطفال إلى األسواق التي 
تعج بالّناس. إن مختلف 

تدخالت امُلختصني 
واملتابعني ُتأِكّد على أن 

إجراءات الوقاية الفردية 
رافٌد أساسٌي يف محاربة 

فيروس كورونا، والتباعد 
االجتماعي أحد أهم 
أدواته، غير أن هذه 

األساسات تبقى - لألسف - 
مرتبطة بوعي سلوكي عام 

غير متاح يف الواقع؛ فهل 
تتغير معطيات اخلارطة 

حية النتشار وباء  الصِّ
كورونا يف اجلزائر فعال كما 
يحذر البعض؟ أم أن رهان 
احلكومة على املسؤولية 
اجلماعية للجزائريني 

سيؤتي ُأكله؛ خاصة وأنها 
- إلى حد اآلن - تكون قد 
سيرت األزمة بكثير من 

احِلكمة واجلرأة والتحكم؟! 

مقابل إحصاء 50 متعافيا من املرض

تسجيُل 135 حالَة إصابٍة جديدة بَفيروس »كورونا« في الجزائر
 50 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات، أمس اإلثنني، عن تسجيل 

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

1558 حالة شفاء.
كما كشف املتحدث عن تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي 

عدد احلاالت املصابة بالوباء إلى 3517 حالة.
بالفيروس،  املصابني  املرضى  بني  وفيات   7 تسجيل  مت  ذاته،،   املتحّدث  وحسب  

ليرتفع إجمالي حاالت الوفيات إلى 432 ضحية.
لبروتوكول  إصابته،  واحملتمل  املصاب  بينهم  مريًضا،   5863 ويخضع  خضع  فيما 

العالج بالكلوروكني.
خالد دحماني

تبسة

مقتل شاب في ظروف غامضة
اهتزت والية تبسة، أول أمس قبل نحو ساعة من موعد آذان املغرب، على وقع جرمية شنعاء راح ضحيتها 

شاب يبلغ من العمر 31 سنة، وهو وحيد والدته ومتزوج منذ نحو عام ونصف العام، ُوجد ممدا برواق 
منزله على مستوى حي 120 سكن، وعلى مستوى جسده عدة طعنات على مستوى الصدر.وحسب 

الطبيب املناوب يف مصلحة االستعجاالت الطبية مبستشفى اجلرف، فإن الضحية لفظ أنفاسه األخيرة 
هناك، لتبقى ظروف القتل غامضة، يف حني أمر وكيل اجلمهورية بتحويل اجلثة للطبيب الشرعي 

للتشريح. فيما انطلقت التحقيقات املباشرة مع عائلة الضحية ملعرفة هوية اجلاني. 
فيروز رحال

العاصمة

حجز 450 قنطارا من مادة الُحّمص منتهية الصالحية 
الدرك  مصالح  حجزت 
الوطني ببلدية أوالد شبل 
 450 العاصمة  باجلزائر 
احلمص  مادة  من  قنطارا 
كانت  الصالحية،  منتهية 
مبستودع  تعبئتها  بصدد 

كائن بحي احملامدية.
أمس  صدر  بيان  وحسب 
للدرك  اإلعالم  خلية  عن 
العملية  هذه  فإن  الوطني، 
معلومات  بعد  حتققت 
الدرك  ملصالح  وردت 

التحريات  وبعد  مبستودع.  الصالحية  منتهية  احلمص  مادة  من  هائلة  كمية  بوجود  تفيد  الوطني، 
03 عمال يقومون بعملية تعبئة مادة احلمص  وتفتيش املكان بحضور أعوان مصالح التجارة، مت ضبط 
باملدعو )ح.  األمر  ويتعلق  السلعة،  ليتم حتديد هوية مالك  450 قنطارا،  بـ  والتي قدرت  أكياس  داخل 
حبسا  شهرا   18 بعقوبة  أدين  حيث  الفوري،  املثول  إجراءات  وفق  العدالة  أمام  تقدميه  مت  والذي  س(، 

نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، مع األمر بإيداعه احلبس ومصادرة احملجوزات.
أيوب بن تامون

بلسان عبد العزيز تويقر 

للفتوى،  الوزارية  اللجنة  أجازت 
الفطر من  زكاة  أمس اإلثنني، إخراج 
وذلك  الفضيل،  رمضان  شهر  بداية 
املسألة  يف  الفقهاء  آراء  إلى  استنادا 
تقتضيها  التي  للمصلحة  وحتقيقا 
تعيشها  التي  االستثنائية  الظروف 
كورونا  فيروس  انتشار  جراء  البالد 

املستجد.
لالنشغال  »تبعا  اللجنة  بيان  وأوضح 
الوزارية  اللجنة  به  تقدمت  الذي 
واألسئلة  الزكاة  بصندوق  املكلفة 
واملواطنات،  املواطنني  من  الواردة 
واستنادا إلى آراء الفقهاء يف املسألة، 
ونظرا إلى أن زكاة الفطر مبناها على 
للمصلحة  وحتقيقا  واملساواة،  الرفق 
التي تقتضيها الظروف االستثنائية، 

للفتوى تفتي بجواز  الوزارية  اللجنة  فإن 
شهر  بداية  الفطر  زكاة  إخراج  تقدمي 

رمضان الفضيل«.
زكاة  إخراج  كان  »إذا  أنه  اللجنة  أكدت  و 
الفطر طعاما من غالب قوت البلد جائزا، 
بالقيمة  أيضا  جائز  نقدا  إخراجها  فإن 
الدينية  الشؤون  وزارة  حتددها  التي 
واألوقاف، وهو ما تؤيده األدلة الشرعية 
الشريعة  قواعد  وتقتضيه  الزكاة،  يف 

اإلسالمية ومقاصدها«.
»إذا  أنه  للفتوى  الوزارية  اللجنة  وأضافت 
الفطر صبيحة  زكاة  أن تخرج  كان األصل 
الفقهاء  فإن  الصالة،  قبل  العيد  يوم 
قالوا بجواز تعجيل إخراجها قياسا على 

تعجيل زكاة املال«.

حتقيقا للمصلحة التي تقتضيها الظروف 

لجنُة الفتوى ُتجيز إخراَج زكاة الفطر بدايَة رمضان

 تعيني رضا بلحاج خليفة له 

إقالـــة المديــــر العـــام 
ــــب   الحّجــــار بعنــــابة لمركَّ

أقال، أمس اإلثنني، مجلس إدارة مؤسسة »سيدار« للحديد 
له  خليفة  وعنيَّ  اهلل،  معطا  الدين  شمس  للمركب  العام  املدير  عنابة  يف  باحلجار  والصلب 

ويتعلق األمر باملدير التقني للمركب رضا بلحاج.
وحسب مصادرنا، فقد مت تعيني رضا بلحاج مديرا عاما جديدا على رأس عمالق احلديد 
والصلب باحلجار، بعد انتخابه من طرف مجلس اإلدارة. وأكد مصدر نقابي بنقابة مؤسسة 
»سيدار« أمس، انتخاب مجلس إدارة مركب احلجار املدير التقني ملركب احلجار رضا بلحاج 
الذي  اهلل،  معطا  الدين  لشمس  خلفا  احلجار  ملركب  جديدا  عاما  مديرا  رئيسا  بصفته 
ُأنهيت مهامه عقب اجتماع للجمعية العامة صبيحة أمس اإلثنني، واستقالة أعضاء مجلس 
اإلدارة القدمي. وكان مركب احلجار عرف يف األشهر الفارطة عدة حتقيقات من قبل مصالح 
على  بناء  وذلك  القضايا  من  العديد  بخصوص  العدالة  أروقة  إلى  وصلت  الوطني،  الدرك 
التدابير  بعض  تبنت  »سيدار«  ملؤسسة  العامة  اإلدارة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  شكاوى.  عدة 
االحترازية حلماية العمال من تفشي فيروس كورونا بتسريح أكثر من 4 آالف عامل وضمان 
احلد األدنى من اخلدمة يف الورشات.                                                                                           ف. سليم

هـان الرِّ



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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