
لطات الُعمومّيِة قراَرا َيقِضي باستئناِف  حذٌر َشديد وقلٌق كبير أبداُهما ُمواطنو واليِة وهران َعِقب إصداِر السُّ
ي تسّبب - إلى حدِّ كتابة هذا  ي َفيروس ُكورونا الذِّ جارية، التي َكانت ُمتوِقفة بسبِب َتفشِّ بعِض األْنشَطة التِّ
إصابات  حاالِت  على  يومًيا  تستيقُض  تزاُل  ما  التي  بالوالية  مؤّكدة  إصابٍة  حالَة   194 تسِجيل  يف   – امَلقال 

ي احلذَر وتطبيَق إجراءاِت الِوقاية بصرامٍة.  َجديدة، ما َيستدِعي توخِّ

ركات ركات على ضريبِة الّدخل الَفردي وأرباِح الشَّ تخفيُض تخفيُض 5050  %% على ضريبِة الّدخل الَفردي وأرباِح الشَّ

لفزُيون في عصِر اإلنترَنيت من  التِّ
خاَفة« ِصناعة التَّرفيِه إلى صناعِة »السَّ

احَلقيقِة  بني  رفيع  خيٌط  دائًما  ُهناِلك 
رفيِه، وُهناِلك  واخلياِل يف صناَعة الّدراَما والتَّ
خيٌط متنٌي بني اإلبداِع والَفائدة امَلرجّوِة منُه، 
َنتحّدُث عن َمضامنَي إعالمّيٍة  خاصًة عندما 
ي  ه إلى ُجمهوٍر لم َيُعد ذلك امُلتلقِّ وَفنّيٍة توجَّ
ما  كلَّ  َيرفُض  ال  أو  ُيناِقش  ال  ي  الذِّ لبي  السِّ

يأِتيه عن طريِق »الصندوق العجيب«. 
َتراجِع  إلى  دد،  الصَّ هذا  يف  راساُت،  الدِّ ُتشير 
ملتابعِة  امُلشاهدون  ُصه  ُيخصِّ ي  الذِّ الَوقت 
من  خاصًة  ُمباشٍر،  بشكل  لفزيون  التِّ َقنوات 

باب . جاِنب الشَّ

16
تسجيُل 132 إصابًة جديدة 

بفيروِس ُكورونا19« 

وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة   أعلنت 
عن  الثالثاء،  أمس  املستشفيات، 
بني  جديدة  شفاء  حالة   93 تسجيل 

املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر.
اللجنة  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 
كورونا،  فيروس  تفشي  ملتابعة  العلمية 
املرضى  عدد  إجمالي  أّن  فورار،  جمال 
 1651 ليبلغ  ارتفع  للشفاء  املتماثلني 

حالة شفاء.

15

  خوٌف وَقلق من عدم  االلتزام  بالتباعد االجتماعي 09

احتساُب الَفصلني األّولني مع اعتماِد ُمعدالت إنقاذ 

النقابـاُت َتقـترح تأجيـَل البـكالــوريـا إلى سبتمبـر الُمقبــــل 
وأولياء  للتالميذ  املوجهة  التطمني  لغة  واجعوط  محمد  الوطنية  التربية  وزير  جّدد 
أمورهم، مؤكدا أن سلسلة االستشارات التي يعقدونها مع الشركات االجتماعيني،  بداية 
من االثنني، ستفضي إلى ما يرضي جّل أفراد األسرة التربوية. وأبدى الوزير، يوم أمس، 

استعدادهم  التربية،  لقطاع  املعتمدة  النقابات  من  بعدد  جمعه  تشاوري  لقاء  خالل 
استكمال  بأننا سنصل معا بعد  »وأنا على يقني  االقتراحات، قائال:  إلى كافة  لإلصغاء 

املشاورات مع كافة الشركاء إلى ما يرضي التالميذ واألولياء . 

02

0303

06
معسكر

ُمواطنوَن يستِخفُّون بـ 
»كورونا« وَيخِرقون 
حـــَي  الَحجـــر الصِّ

05
عنابة 

تسخيُر القّوِة الُعمومّية 
ألعـــواِن التِّجـــارة 
لُمراقبـــِة األســَواق

08
الوادي 

 اإلبُل مهّددٌة بالنُّفوِق 
بسبـــب َمصـّب ميـاِه 
الّصــَرف الّصِحــــي
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التَّكلفــُة الُمــــّرةالتَّكلفــُة الُمــــّرة
 إنقــاُذ َمناصـب الّشغــل ..  إنقــاُذ َمناصـب الّشغــل .. 

 الَتقّيُد باإلجراءاِت الوَقائّية من َفيروس  الَتقّيُد باإلجراءاِت الوَقائّية من َفيروس كورونا هاجُس سكان كورونا هاجُس سكان وهرانوهران

د. َحسينة ُبوشيخ.   	

02
َتنصيُب عبادلية رئيًسا للمجلس الَوطني للَبحث العلِمي

ز العالقَة  جّراد: الَمجلس سُيعزِّ
بين الجامعِة والقَطاع االقِتصادي

أشرَف الوزيُر األّوُل، عبد العزيز جراد، أمٍس 
محمد  البروفيسور  تنصيِب  على  الثالثاء، 
الَوطني  للَمجلِس  رئيًسا  عبادلية  الطاهر 
ُمؤكًدا  كنولوجَيات،  والتِّ الِعلمي  للبحِث 
بني  الَعالقة  تعزيِز  يف  امَلجلس  أهميِة  على 
اجَلامعِة والقطاِع االقتصادي واالجتَماِعي.

ل  خطًرا  على  امُلنتِجني  و امُلستهلكني رائُب  ُتشكِّ ل  خطًرا  على  امُلنتِجني  و امُلستهلكني الضَّ رائُب  ُتشكِّ تيغرسي:تيغرسي: الضَّ
جارية جارية امَلشروُع  يهدُف  لتحفيِز  األنشَطة  التِّ بريش:بريش: امَلشروُع  يهدُف  لتحفيِز  األنشَطة  التِّ

ريبِة  يهدُف  لَتشجيع  االسِتهالك ريبِة  يهدُف  لَتشجيع  االسِتهالك تخفيُض  الضَّ علوان:علوان: تخفيُض  الضَّ



02
الحدث
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احتساُب الَفصلين األّولين مع اعتماِد ُمعدالت إنقاذ 

النقاباُت َتقترح تأجيَل البكالوريا إلى سبتمبر الُمقبل 

محمد  رضوان
وأبدى الوزير، يوم أمس، خالل 
من  بعدد  جمعه  تشاوري  لقاء 
التربية،  لقطاع  املعتمدة  النقابات 
اال  كافة  إلى  لإلصغاء  استعدادهم 
يقني  على  »وأنا  قائال:  قتراحات، 
استكمال  بعد  معا  سنصل  بأننا 
ما  إلى  الشركاء  كافة  مع  املشاورات 
ويطمئن  واألولياء،  التالميذ  يرضي 
التربوية«،  األسرة  أفراد  جميع 
مصلحة  مراعاة  ينبغي  أنه  موضحا 
صحته  وسالمة  والتلميذ  البالد 
وصحة األساتذة وجميع مستخدمي 
القطاع، مبرزا أن مستقبل التالميذ، 
باالمتحانات  املعنيني  خاصة 
وزارته  مصالح  يبقى شغل  الوطنية، 
ستقوم  فعله  ميكن  ما  وكل  الشاغل 
به الوزارة الوصية، يف ظل التحديات 

التي تواجهها اجلزائر إثر انتشار فيروس كورونا.
كما جّدد التأكيد أنه ال ميكن اعتبار السنة 
الدراسية بيضاء،  بالنظر إلى مستوى التقدم 
يف تنفيذ البرامج يف املراحل التعليمية الثالث 
2020 من جهة،   12 مارس  إلى غاية تاريخ 
والى الفترة املتبقية من الفصل الثالث واحملددة 
الدراسة  من  أسابيع  وخمسة  أربعة  بني  ما 
الفعلية على أقصى تقدير، من جهة أخرى.

و ضم االجتماع الذي تواصل يف جلسة 
الوطنية  االحتادية  من  كل  ممثلي  مغلقة 
لعمال  الوطني  االحتاد  التربية،  لعمال 
املستقل  الوطني  املجلس  والتكوين،  التربية 
للتربية،  األطوار  ثالثي  القطاع  ملستخدمي 
التعليم  ألساتذة  املستقلة  الوطنية  النقابة 
لعمال  الوطنية  النقابة  والتقني،  الثانوي 
التربية  لعمال  املستقلة  النقابة  التربية، 
والتكوين، النقابة الوطنية لألسالك املشتركة 
الوطنية،  التربية  لقطاع  املهنيني  والعمال 
االدارة  ملستخدمي  املستقلة  الوطنية  النقابة 
العمومية، مجلس أساتذة الثانويات اجلزائرية 
التعليم  ألساتذة  املستقلة  الوطنية  والنقابة 

االبتدائي.

 دزيري: نقترُح احتساَب معّدل الَفصلين وخفَض 
ُمعّدِل االنتَقال 

 صرح صادق دزيري رئيس االحتاد الوطني 
الثالثاء،  أمس  والتكوين،  التربية  لعمال 
ستتخذ  التي  القرارات  جميع  بأن  لإلذاعة 
بشأن السنة الدراسية  تبقى مرهونة بتطورات 
عودة  مستبعدا  البالد،  يف  الصحي  الوضع 
التالميذ للدراسة بعد تاريخ الـ 15 ماي القادم 
الذي هو مبثابة تاريخ نهاية املوسم الدراسي يف 

الوضع العادي.
دزيري  صادق  اقترح  أخرى،  جهة  من 
والثاني  األول  الفصلني  معدل  احتساب 
بالنسبة للطورين االبتدائي واملتوسط وخفض 
لالبتدائي  بالنسبة   4.5 إلى  االنتقال  معدل 
وإلى 9 للمتوسط من دون إجراء امتحانات، 
امتحان  اختبارات  إجراء  تأخير  يتم  فيما 
املقبل،  سبتمبر  شهر  أواخر  إلى  البكالوريا 
للتحضير  للتالميذ  فرصة  إعطاء  أجل  من 
اتخاذ  مت  أنه يف حال  مؤكدا على  واملراجعة، 
أن  هنا  نقترح  فإننا  املدارس  إلى  بالعودة  قرار 
والثانوي  املتوسط  الطورين  على  األمر  يقتصر 
مع أخذ جميع تدابير احليطة واحلذر على غرار 

تعقيم املدارس والتباعد ولبس الكمامات.
يف السياق نفسه،  قالت رئيسة فيدرالية 
اقترحت  إنها  خيار  جميلة  التالميذ  ألياء 
جملة من احللول لوزير التربية الوطنية محمد 
واجعوط، وهذا قصد إنقاذ املوسم الدراسي، 
كما  حسنة،  ظروف  يف  االمتحانات  وتنظيم 
املوسم  إنهاء  يتم  أن  اقترحت  أنها  أضافت 
أن  باعتبار  اجلاري،  أفريل   29 يف  الدراسي 
السنة الدراسية تنتهي غالبا يف نهاية أفريل، 
او   4 أي  اإلنقاذ  معدالت  على  باالعتماد 
كل  يف  األعلى  القسم  إلى  باالنتقال   4.5
من السنوات األولى والثانية والثالثة والرابعة 
التعليم  شهادة  امتحان  إلغاء  مع  ابتدائي 
االبتدائي،  واحتساب معدلي الفصل األول 
معدل  على  أيضا  االعتماد  مع  والثاني، 
 9.5 أو   9 وهو  أيضا،  املرحة  اإلنقاذ يف هذه 
من 20 بالنسبة للسنة األولى والثانية والثالثة 
األول  الفصلني  معدالت  باحتساب  متوسط 
التعليم  شهادة  إلغاء  إلى  إضافة  والثاني، 
األول  الفصلني  معدلي  واحتساب  املتوسط 
والثاني واعتماد اإلنقاذ مبعدل 9 أو9.5 لهذه 

املرحلة كذلك.

َتنصيُب عبادلية رئيًسا للمجلس الَوطني للَبحث العلِمي

ز العالقَة بين  جّراد: الَمجلس سُيعزِّ
الجامعِة والقَطاع االقِتصادي

األول،  الوزير   أشرف 
أمس  جراد،  العزيز  عبد 
تنصيب  على  الثالثاء، 
الطاهر  محمد  البروفيسور 
للمجلس  رئيًسا  عبادلية 
العلمي  للبحث  الوطني 
مؤكدا  والتكنولوجيات، 
تعزيز  املجلس يف  أهمية  على 
والقطاع  اجلامعة  بني  العالقة 

االقتصادي واالجتماعي.
مراسم  جرت  وقد 

التنصيب مبقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزير القطاع 
الوزير األول، يف  القطاع. وأكد  الدين شيتور وعدد من إطارات  شمس 
أّن تنصيب رئيس املجلس يعتبر »حلظة  املراسم،  ألقاها عقب  له  كلمة 
مشهودة«، ألّن األمر يتعلق بـ”أداة هامة لترقية البحث العلمي واملساعدة 

على صنع القرار«.
وأكد جراد على أن املجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات 
للبحث  الوطنية  السياسة  لتحديد  أساسًيا  فاعاًل  يصبح  أن  »ينبغي 
الدين  شمس  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وثّمن  العلمي«. 
شيتور، إنشاء هذا املجلس، الذي سيكون - حسب قوله - »لبنة جديدة 

يف تعزيز دور العلم والبحث يف اجلزائر«.
املجلس  يكتسيها  التي  اإلستراتيجية  األهمية  على  جراد  وأكد 
اجلامعة  بني  العالقة  تعزيز  يف  والتكنولوجيات  العلمي  للبحث  الوطني 
الصرح  بناء  »استكمال  إطار  يف  واالجتماعي،  االقتصادي  والقطاع 

املؤسساتي للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيات« .
فور  هيئته  استعداد  عن  جهته،  من  عبادلية،  البروفيسور  وأعرب 
لتكون يف مستوى  طاقاتها  بأقصى  للعمل  البشرية،  تركيبتها  استكمال 

رهانات وحتديات البحث العلمي.
ويتكفل هذا املجلس اجلديد بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة 
وتوصيات.  آراء  بإبداء  التكنولوجي،  والتطوير  العلمي  للبحث  الوطنية 
والتطوير  العلمي  للبحث  الوطنية  السياسة  تقييم  على  املجلس  ويعمل 
تنفيذها.  ومتابعة  التقييم  آليات  إعداد  وكذا  ونتائجها،  التكنولوجي 
باإلضافة إلى ترقية اإلبداع العلمي والتقني يف الوسط اجلامعي وإدماجه 

يف التنمية االجتماعية واالقتصادية.
خ.د

  الّرخُص االستثناِئية للتَّنقل أثناَء 
د آليًّا حي ُتمدَّ الحجر الصِّ

 أعلنت والية اجلزائر العاصمة عن التمديد التراخيص االستثنائية 
للتنقل أثناء احلجر الصحي اجلزئي بالوالية آليا.

وجاء يف بيان أصدرته الوالية يوم أمس أّن التمديد يأتي بعد إعالن 
الوزير األول عبد العزيز جراد، يوم اإلثنني، متديد احلجر الصحي 15 يوًما 
إضافية. وذّكر البيان األشخاص حاملي هذه التراخيص بضرورة التقّيد 
وكونها  سريانها  مّدة  احترام  من حيث  الوثائق،  هذه  استعمال  بشروط 

صاحلة لاللتحاق بالعمل أو مغادرته.
خالد دحماني

شحات يصرح:
 تحديُد 250 ألَف هكتاٍر الستغاللها 

سريًعا في إنتاج محاصيَل ُمتنوعة

صرح الوزير املنتدب املكلف بالفالحة الصحراوية واجلبلية، فؤاد 
شحات، بأن نظام متوين اجلزائر مبحاصيل إستراتيجية معينة، مثل 
احلبوب والسكر والبذور الزيتية األخرى املستخدمة يف إنتاج زيوت 
الطعام، تعطل كليا، نتيجة جتميد شبه تام ألنشطة النقل الدولي 
بسبب جائحة فيروس كورونا.وأضاف الوزير ذاته أن هذا الوضع 
االستثنائي القادر على أن يضع البالد يف حالة من انعدام األمن 

الغذائي الكلي دفع احلكومة إلى التحضير ملا بعد » الكوفيد19-«، 
من خالل التعجيل يف التفكير يف ضرورة إنتاج هذه األصناف من 

املنتوجات محلًيا. وأشر املتحدث إلى أن املناطق الصحراوية قادرة على 
تطوير كميات كبيرة من هذه األنواع من املنتوجات الزراعية، بفضل 
توفرها على أراض ميكن استغاللها سريعا، فضال عن وجود موارد 

مائية كبيرة .ويف السياق ذاته، قال شحات إن الدراسات التي مكنت 
من حتديد نحو 250.000 هكتار من األراضي قد مت حتديدها بالفعل 
على مستوى سبع واليات، ومت تخصيص مساحات بها لتطوير إنتاج 
محاصيل متنوعة، من بينها احلبوب والبنجر السكري وأنواع البذور 
الزيتية، مثل فول الصويا وبذور اللفت والفول السوداني.باملوازاة مع 

ذلك، ومن أجل استغالل هذه املساحات املخصصة لهذه األنواع من 
املنتوجات الزراعية ولتربية ماشية األلبان كذلك، أكد الوزير املنتدب 
املكلف بالفالحة الصحراوية واجلبلية أنها ستتكون من مزارع كبيرة، 
مضيفا أن املواصفات املخصصة للمستثمرين قد مت وضعها بالفعل.

محمد رضوان

جّدد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط لغة التطمين الموجهة للتالميذ وأولياء أمورهم، مؤكدا أن سلسلة االستشارات التي يعقدونها مع الشركات 
االجتماعيين،  بداية من االثنين، ستفضي إلى ما يرضي جّل أفراد األسرة التربوية.

احلريات،  لطالئع  السياسي  املكتب  أكد 
تقنية  عبر  أمس  يوم  املنعقد  اجتماعه  خالل 
جزئيا  احلجر  رفع  أن  بعد،  عن  التحاضر 
يف  واملهنية  التجارية  النشاطات  بعض  على 
توفير  يرافقه  أن  ينبغي  بالذات  الوقت  هذا 
استفحال  من  للوقاية  الضرورية  الوسائل 
ووسائل  الكمامات  كتوفير  الفيروس،  انتشار 
التطهير جلميع ممارسي هذه النشاطات وجلميع 
املواطنني الذين يرتادون هذه الفضاءات، كما 
اجلميع  على  الصارمة  الرقابة  فرض  يجب 
لضمان احترام التدابير والتعليمات املتخذة يف 

هذا املجال.
عّرت  قد  كورونا  جائحة  أن  اعتبر  كما 
الهشاشة القصوى واالختالل اخلطير للمنظومة 
املنظومة  لوضع  داعيا  بلدنا،  يف  الصحية 
تشريح  موضع  واخلاصة  العمومية  الصحية 
بها،  الالئق  املستوى  إلى  لترقيتها  معمق 

املخصصة  واملالية  البشرية  القدرات  مع  متاشيا 
إستراتيجية  وضع  خالل  من  وذلك  للقطاع، 
وطنية للدفاع الصحي، التي تعطي األفضلية 
لالستعمال األمثل للطاقات البشرية والتطوير 
املدمج للصناعة الصيدالنية وللعتاد ولألدوات 
كون  جائحة  أو  وباء  ألي  حتسبا  الطبية، 

احتمال تكرار حدوثهما قائما مستقبال.
من جهة ثانية، دعا املكتب السياسي إلى 
احلراك  معتقلي  عن  اإلفراج  إجراءات  اتخاذ 
وكذا احملبوسني بتهم مرتبطة بحرية الصحافة، 
مما قد يخفف من آالم ومعاناة عائالتهم يف هذا 
العائالت  هذه  تعيشه  الذي  الَفضيل،  الشهر 

حتت ضغط احلجر الصحي.
املكتب  يرى  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
واآلفاق  البترول  أسعار  انهيار  أن  السياسي 
األحفورية  الطاقات  قيمة  النخفاض  املظلمة 
تفرض،  القادمة  السنوات  يف  أو  األشهر  يف 

حتت طابع االستعجال األقصى، إستراتيجية 
إصالحات  بإطالق  االقتصادي  للتنويع 
هيكلية اقتصادية ومالية ال تستثني أي شكل 
أو أية أداة لتمويل االقتصاد الوطني، مع السهر 
على عدم استبعاد أية شريحة من املواطنني. 

وشبه  األطباء  لسلك  بالشكر  توجه  كما 
العمومية،  الصحة  مستخدمي  وكل  الطبيني 
وأعوان احلماية املدنية على حسن بالئهم يف 
مواجهتهم اليومية لهذا الوباء، ودعا املواطنني 
اجلسدي  التباعد  بتدابير  الصارم  االلتزام  إلى 
املوصى بها من ِقبل الهيئات الصحية الوطنية 
املختصة، وإلى جعل شهر الرحمة هذا فرصة 
العوز  حالة  يف  هم  الذين  كل  مع  للتضامن 
واالحتياج والفقر، لتمكينهم من حتمل أعباء 

وإكراهات احلجر الصحي.
س. بومعزة 

حية بصفة َشاملة.. طالئُع الحريات:  دعا لُمراجعة الَمنظومة الصِّ
حي َيقتضي توفيَر وسائل الِوقاية   تخفيُف إجراءاِت الحجِر الصِّ



صفية نسناس

أن  بعد  املشروع  نص  إقرار  ويأتي 
الغرفة  نواب  من  مجموعة  راسلت 
من  واليات  عن  للبرملان  السفلى 
اجلنوب الوزير األول، عبد العزيز جراد، 
على  الضريبة  تخفيض  بخصوص 
حيث بتجديد  اإلجمالي،  الدخل 
من  باملائة   50 تخفيض  قرار  متديد 
أو  اإلجمالي  الدخل  على  الضريبة 
لفائدة  الشركات  أرباح  على  الضريبة 
الكبير:  اجلنوب  بواليات  العاملني 
ومتنراست،  إليزي  تيندوف،  أدرار، 
ضمن  إلغائه  مت  الذي  االمتياز  وهو 
قانون املالية لسنة 2020. كما طالبوا 
على  ينص  الذي  القرار  هذا  بإلغاء 

الدخل  من  باملائة   100 نسبة  اقتطاع 
قانون  اإلجمالي )IRG( ضمن 
املالية التكميلي لهذه السنة وغلق هذه 
احلبر  الكثير من  أسالت  التي  القضية 
املعيشية  الظروف  إلى  نظرا  نهائًيا، 
واليات  سكان  يعيشها  التي  الصعبة 

اجلنوب.
املؤسسات  مختلف  وكانت 
التابعة  الهيئات  وكذا  االقتصادية، 
غليانا  قد شهدت  العمومي،  للوظيف 
امتياز  متديد  عدم  بسبب  كبيرا، 
الدخل  على  الضريبة  يف  التخفيض 
اإلجمالي، والذي يستفيد منه عمال 
واليات اجلنوب الكبير األربع، وهي: 
وتندوف،  وأدرار  ومتنراست  إيليزي 

 2020 لسنة  املالية  قانون  إن  حيث 
االمتياز  هذا  يف  التمديد  يتضمن  لم 
من   06 املادة  ضمن  عليه  املنصوص 
املعدلة   ،2000 لسنة  املالية  قانون 
بنص املادة 06 من قانون املالية لسنة 
تخفيض  عن  عبارة  وهو   ،2015
اإلجمالي  الدخل  على  الضريبة  يف 
والذي جاء كتشجيع   ،50% بنسبة 
واليات  يف  والعمل  التنقل  أجل  من 
عدم  فإن  وعليه،  الكبير؛  اجلنوب 
الضريبة  اقتطاع  يستلزم  التمديد 
بنسبة  أي  كلي  بشكل  الدخل  على 
كاهل  سيثقل  ما  وهذا   ،100%
إلغاء  يف  يأملون  كانوا  الذين  املوظفني 

الضريبة بشكل كلي.
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أخبار السياسة

أوضح اخلبير االقتصادي عبد القادر بريش، يف اتصال 
أجرته معه » أخبار الوطن«، أن تخفيض نسبة 50 باملائة 
الـشركات  أرباح  على  الدخل والضريبة  على  الضريبة  يف 
الذي  اجلنوب،  مناطق  يف  الـمحققة  الـمداخيل  لفائدة 
أقر يف االجتماع األخير للحكومة يوم األحد الفارط خالل 
إعداد نص مشروع قانون املالية التكميلي، لن يدخل حيز 

التنفيذ إال بعد ستة أشهر من اآلن.
حيث إن احلكومة حاليا هي يف مرحلة اإلعداد واملشروع 
ما زال يكتنفه الغموض حول آليات التطبيق يف عدة نقاط 
منه، وبالتالي فإنه عندما يتم االنتهاء من بلورة هذا املشروع 
للمصادقة  السفلى  الغرفة  إلى  وميرر  الوثيقة جاهزة  وتصبح 
 - عندئذ  سيكون-  الرسمية،  اجلريدة  يف  وصدروه  عليه 

قابال للتنفيذ وذلك يف مدة تقدر بنحو 6 أشهر.
يهدف  إنه  بريش  قال  القانون،  مشروع  أهداف  وعن 
والصناعية  التجارية  األنشطة  حتفيز  إلى  األولى  بالدرجة 
مبنطقة اجلنوب التي لها خصوصية يعلمها اجلميع، وبالتالي 
من  أكثر  عدة  مشاكل  يواجهون  النشاطات  أصحاب  فإن 
الشمال، وبالتالي فإن مثل هذا اإلجراء سيساهم وبشكل 

كبير يف تخفيض األعباء على املستثمرين وضمان استمرار 
نشاطات تلك املؤسسات، كما سيعمل على حتسني القدرة 
الشرائية لهم خاصة وأن نسبة التخفيض بلغت 50 باملائة 
وهي نسبة معتبرة. كما أكد املتحدث أن القانون له أبعاد 
مناطقهم  السكان يف  تثبيت  كونه سيساهم يف  اجتماعية 
املستثمرين  وجذب  جديدة  وظائف  وخلق  النشاط  وزيادة 
إمكانات  يتوفر على  الذي  الكبير  اجلنوب  إلى  فأكثر  أكثر 

كبيرة.  
صفية نسناس

خل الَفردي وأرباِح الّشركات.. ُخبراء: تخفيُض 50 بالمائة على َضريبِة الدَّ

 إنقاُذ َمناصــِب الّشغــل.. 
التَّكلفـُة الُمـّرة

الخبيُر االقتصادي عبد الَقادر بريش:
َتطبيق الَقانوِن سيتحّقُق خالل 6 أشهٍر من اآلن

رائية يتطّلُب مراجعَة األجوِر  رفُع القدرة الشِّ
والتَّضخم. . علوان:

ريبة على أصحاب  عائداُت َتخفيِض الضَّ
خِل الَضعيف طِفيفٌة! الدَّ

أكد اخلبير املالي عبد احلميد علوان أن قرار تخفيض الضريبة يدخل 
الدول،  بعض  إليها  تلجأ  التي  النقدية  السياسات  يسمى  ما  إطار  يف 
بهدف دفع عجلة االستهالك التي تكون يف حالة ركود، خاصة يف ظل 
الوضع الراهن الذي تعرفه اجلزائر بسبب تفشي اجلائحة الصحية، فجل 

النشاط االقتصادي والتجاري شبه متوقف.
وأشار علوان،  يف إتصال أجرته معه » أخبار الوطن«، إلى أن اتباع مثل 
هذه السياسات من شأنه أن يساهم يف حتسن القدرة الشرائية للمواطن، 
لكنه » طفيف« ؛  فبلغة األرقام تخفيض 50 باملائة على الضريبة يف 
دج   .30.000 بنحو  يقدر  راتب  يتقاضى  ملواطن  اإلجمالي  الدخل 
سيستفيد من 2000 إلى 3000 دج فقط، وسيدخل يف راتبه مباشرة، 
القرار،  يف حني أن أصحاب األجور املرتفعة هم من سيستفيدون من 
أنه ال بد من اتخاذ إجراءات أخرى يف مرحلة ما بعد كورونا  مضيفا 
لتحسني املناخ االقتصادي،  عبر خفض معدل التضخم والتحكم يف 

أسعار املواد ذات االستهالك الواسع.
يقول  للمواطنني،  الشرائية  القدرة  رفع  على  تأثيرها  وبخصوص 
دينار  ألف   50 من  أقل  راتبا  يتقاضون  الذين  اجلزائريني  إن  املتحدث 
جزائري يعيشون حتت عتبة الفقر، مشيرا إلى أن رفع القدرة الشرائية 
منذ  تدهور  يف  يبقى  الذي  التضخم،  ومعدل  األجور  مراجعة  يتطلب 
العام 2014، والحظ أن الضريبة على الدخل ال تساوي سوى حجم 
2000 دينار جزائري، وأن إلغاءها لن يرفع األجور بالقدر الذي يريده 

املواطن.
صفية نسناس

الّنائب البرلماني هواري تيغرسي:
ريبِة سيمسُّ الجنوَب  قراُر تخفيِض الضَّ

وسُنطالب  بَتعميِمه

مقترح  صاحب  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  عن  النائب   يرى 
إلغاء الضريبة على الدخل يف قانون املالية 2020، هواري تيغرسي،  
أن قيمة الضريبة على الدخل التي قدمتها احلكومة للبرملان تقدر بـ 194 
مليار دينار. يف املقابل، جتاوز مستوى طبع النقود العام املاضي 7 آالف 
مليار دينار خالل سنة 2019، وبالتالي من حق املواطن االستفادة من 
هذه األموال على األقل، بإلغاء الضريبة على الدخل حتى ال نقول رفع 

األجور.
إن  الوطن«،  أخبار   « معه  أجرته  اتصال  يف  تيغرسي،  قال  كما 
فقط،  باملائة   12 بنحو  ويقدر  ضعيف  اجلزائر  يف  الضريبي  التحصيل 
يف حني يجب التأكيد على أن الضريبة باتت متثل خطرا على املنتجني 
واملستهلكني. رغم هذا،  يبقى سن مثل هذه القوانني غير كاف ومجرد 
تشجيع  اآلن -   - الضروري  من  بات  حيث  العيون،  على  للرماد  ذر 
أن  يف  يأمل  أنه  إلى  مشيرا  الضريبة،  قيمة  من  الرفع  وليس  اإلنتاج 
خالل  سيطالب  أنه  أكد  حيث  للمواطنني؛  أخرى  حتفيزات  تعتمد 
القرار  بتعميم  بالبرملان  واالقتصادية  املالية  الشؤون  جلنة  مع  اجتماعه 
كونه سيمس فقط واليات اجلنوب الكبير،  أي 10 باملائة من املجتمع 

اجلزائري.
صفية نسناس

  

أشار بيان اجتماع الحكومة، يوم األحد المنقضي،  إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي يحمل تدابير بعنوان »إنعاش 
 )IRG( القدرة الشرائية لألسر«، من خالل تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل اإلجمالي
والضريبة على أرباح الـشركات )IBS(، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب، لكن خبراء اقتصاديين ال يتوقعون 

أن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل ستة أشهر.
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اتفاقيات وزارية تمنح امتيازات لهذه الفئة الهشة 

تطبيق خاص للّتبليغ عن سوء معاملة الُمسنين

رحمة عمار/ وكاالت 

أعلنت كوثر كريكو وزيرة التضامن 
مساء  املرأة،  وقضايا  واألسرة  الوطني 
الوزارة  نظمته  لقاء  خالل  أمس  أول 
املسنني،  األشخاص  شرف  على 
مبناسبة إحياء اليوم الوطني للمسنني، 
عن  الوزراء،  من  عدد  حضور  وعرف 
أو  معاملة  سوء  أي  عن  للتبليغ  آلية 
عبارة  وهي  املسنني،  يطاالن  إهمال 
إلكترونية تهدف حلماية فئة  آلية  عن 
املسنني واحلفاظ عليهم من أي إهمال 

أو سوء معاملة. 
إطالقه  مت  بتطبيق  األمر  ويتعلق 
يعمد  للوزارة،  اإللكتروني  املوقع  على 
السيئة  التصرفات  كل  ومتابعة  لرصد 
كل  ومحاربة  املسنني،  فئة  حق  يف 
التي  املعاملة  سوء  أو  التخلي  أشكال 
ويهدف  الفئة،  هذه  لها  تتعرض  قد 
الالزمة  التدابير  اتخاذ  إلى  كذلك 

احلماية  مجال  يف  املناسبة  والتراتيب 
بضمان  يسمح  ما  االجتماعية، 
من  الشريحة  بهذه  الناجع  التكفل 
إلى  تستند  أنها  موضحة  املجتمع، 
أحكام  لبعض  وفقا  القانوني،  اإلطار 
يف  املؤرخ   )10-12( رقم  القانون 
بحماية  واملتعلق   2010 ديسمبر 
املادة  السيما  املسنني،  األشخاص 
11 منه التي تنص على التبليغ حلماية 
عادت  ذاته،  السياق  ويف  املسنني. 
الوزيرة للتذكير بالتدابير التي اتخذتها 
مع  بالتنسيق  الوطني  التضامن  وزارة 
وقائية  إجراءات  من  الصحة،  وزارة 
صحة  على  للحفاظ  طبية  وتدابير 
الظروف  هذه  يف  املسنني  األشخاص 
تعيشها  التي  الصحية  االستثنائية 
ويف  كورونا.  وباء  تفشي  جراء  البالد 
أن  الوزيرة  أكدت  أيضا،  السياق  هذا 
العناية والتكفل بفئة املسنني تعد »من 
ضمان  أن  معتبرة  الدولة،  أولويات« 

أيضا  تعتبر  الشريحة  هذه  حماية 
مسؤولية املجتمع ككل.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الوزيرة 
الحقا  اتفاقيات  إبرام  مشروع  عن 
غرار  على  وزارية،  قطاعات  عدة  مع 
املسنني  لفئة  تسمح  السياحة،  قطاع 
باالستفادة من عدة تدابير وامتيازات. 
الوطني  التضامن  وزارة  اتخذت  كما 
الشؤون  وزارة  مع  بالتنسيق  إجراء 
شهر  خالل  املسنني  ملرافقة  الدينية 

رمضان يف حفظ القرآن الكرمي.
الدينية  الشؤون  وزير  أكد  و 
واألوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، 
يف كلمة ألقاها على مجهودات الدولة 
املسنني  باألشخاص  التكفل  يف 
واألبناء  العائالت  داعيا  وحمايتهم، 
وضرورة  اآلباء  يف  التفريط  عدم  إلى 
بفئة  والتكفل  واالهتمام  العناية 

املسنني داخل احمليط األسري.

املكلف  املنتدب  الوزير   أعلن 
سيد  آل  حمزة  الصحراوية،  بالبيئة 
دراسة  إطالق  عزمهم  عن  الشيخ، 
مبنطقة  الفحم  ركام  تهيئة  حول 
كم   18 بعد  على  تقع  التي  القنادسة 

جنوبي الوالية.
ركز الوزير املنتدب املكلف بالبيئة 
الشيخ،  سيد  آل  حمزة  الصحراوية 
خالل استعراضه وضعية قطاع البيئة 
بدراسة  القيام  ضرورة  على  ببشار، 
بهذه  الفحم  ركام  لتهيئة  شاملة 
من  تقنية  أداة  أنها  موضحا  البلدية، 
األماكن،  هذه  تهيئة  مباشرة  أجل 
داعيا ألن يباشر اخلبراء اخلطوة بهدف 
قبل  املتغيرات  مختلف  على  التعرف 

اخلوض يف تهيئة هذه املواقع.
من  احمللي،  القطاع  مسؤولو 
جهتهم، قدموا شروحا عن الوضعية، 
إرثا  مبرزين أن ركام الفحم هذا يعتبر 
عن  وناجم  االحتالل  فترة  إلى  يعود 
تستعمل  كانت  التي  األلغام  انفجار 
القنادسة،  منطقة  يف  الفحم  لتعدين 
أمام  حقيقيا  مشكال  اليوم  ويشكل 

تلوث هذه املنطقة وبالتالي كل جنوب 
الوالية، لذا أصبح من األهمية مبا كان 

التكفل به.
هذا، وحتتوي بشار على 48 موقعا 
مختلفة  وارتفاعات  بأبعاد  مشابها 
وكذا  القنادسة  بلدية  يف  السيما 
أحد  تهيئة  متت  حيث  بشار،  بلدية 
بالشراكة  وذلك   ،2008 سنة  املواقع 
سوناطراك  الوطنيتني  املؤسستني  بني 
 700 قيمتها  بلغت  بتكلفة  وسونلغاز 
 - العملية  سمحت  وقد  دج.  مليون 
آنذاك - بإجناز فضاءات لعب لألطفال 
وكذا  الرياضة،  ملمارسة  ومساحات 
ووسائل  تخصيص مساحات خضراء 
قدرها  مساحة  على  أخرى  تسلية 

6.113 متر مربع.
الفحم  ركام  موقع  وبخصوص 
املسؤولون  اقترح  فقد  بالقنادسة، 
بواسطة  املكان  بتشجير  القيام  احملليون 
املناخ  وطبيعة  تتكيف  نباتية  فصائل 

السائد يف هذه املنطقة.
املقر  املنتدب  الوزير  ودشن  هذا، 
اجلديد للمديرية اجلهوية للبيئة بحيث 

قدرت تكاليف إجنازه وجتهيزه مبا قيمته 
فرصة وجوده  واغتنم  مليون دج.   60
مساعي  على  لالطالع  الوالية  بهذه 
كورونا  فيروس  من  للوقاية  قطاعه 
األزمة  ظل  يف  ومجابهته  املستجد 
على  اجلزائر  تعيشها  التي  الصحية 
غرار البلدان األخرى يف العالم. وكان 
عزيز  البيئة،  لقطاع  احمللي  املسؤول 
مارس   14 »منذ  أنه  أكد  قد  شريف، 
املنصرم، أجنزت أكثر من 200 عملية 
تطهير لألماكن واملؤسسات العمومية، 
وذلك بهدف احلد من تفشي فيروس 
كورونا يف البلديات الـ 21 التي حتصيها 

الوالية«.
من   - أفادت  أخرى،  جهة  ومن 
أن  ببشار  البيئة  دار  مديرة  قبُل   
منظومتها »صنعت 7000 كمامة من 
إجمالي 10.000 كمامة تسعى إلى 
كبير  عدد  توزيع  مت  بحيث  إنتاجها، 

منها على املواطنني مجانا«.
)ق.و(

 يعُذ من مخلفات االحتالل الفرنسي ببشار 
نحو إطالق دراسة لتهيئة ركام الفحم بالقنادسة

يها ُتمنح هذه الّسنة مباشرة لُمستحقِّ
د ِمقدار  وزارة الشؤون الدينية تحدِّ

زكاة الفطر بـ 120 دج
حددت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف مقدار زكاة الفطر لهذا العام بـ 
إلى  داعية  البلد،  قوت  غالب  من  كلغ(   2( صاع  قيمة  وهي  دج،   120
التكفل بإخراجها ومنحها مباشرة ملستحقيها وفقا ملا يقتضيه املوقف، يف ظل 
وباء كورونا. وأوضح بيان صدر أمس عن وزارة الشؤون الدينية أنه يتوجب 
التكفل بإخراج الزكاة ومنحها مباشرة ملستحقيها، بالنظر لتعذر جمعها يف 
املساجد بسبب تعليق فتحها يف كل ربوع الوطن، مؤكدة على ضرورة العودة 
وذكرت  كورونا.  جائحة  زوال  بعد  املساجد  يف  الفطر  زكاة  جمع  آلية  إلى 
الوزارة الوصية أن زكاة الفطر جتب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أو كبيرا، 
غنيا أو فقيرا، إن كان ميلك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه املكلف عن نفسه 

وعن كل من جتب عليه كفالته.
ق.و

رغم تراجع التنقل في ظل الحجر المنزلي 
حوادث المرور تحصد حياة 21 شخصا 

خالل أسبوع! 
أنها  لها،  املدنية، خالل احلصيلة األسبوعية  أعلنت وحدات احلماية 
التدخالت  هذه  االستغـاثة.  مكاملات  تلقي  إثر  تدخال،   20805 نّفذت 
بحوادث  املتعلقة  سواء  املدنية،  احلماية  أنشطة  مجاالت  مختلف  شملت 
وذكرت  احلرائق.  وإخمــاد  الصحي  اإلجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور، 
عمليات  خصت  تدخــال   12658 التدخالت  هذه  بني  أن  ذاتها  املصالح 
اإلجالء الصحي، أســعف وأجلي من خاللها 12426 جريحا ومريضا إلى 
املستشفيات من طرف أعوان احلــماية املدنيـة. وجاءت حوادث املرور على 
الثالثاء عن  أمس  املديرية  بيان صدر عن  أوضح  التدخالت، حيث  رأس 
تسجيل 1254 تـدخـال إثر وقوع 686 حادث مرور أدت إلى وفاة 21 شخصا 

وجرح 791 آخرين مت إسعافهم ونقلهم إلى املراكز االستشفائية.
يذكر أن أثقل حصــيلة سجلت يف واليــة سطيف بوفاة 03 أشخاص 
وجرح 41 آخرين مت إسعافهم وحتويلهــم إلى املراكز االستشفائية إثـر وقوع 
تدخال   475 بـ  املدنية  احلماية  وحدات  أجرت  كما  مرور.  حادث   34

سمحت بإخـــماد 341 حريقا، منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. 
املدنية  املختلفة، فنفذت وحدات احلماية  العمليات  أما فيما يخص   
وإنقاذ  إسعاف  عملية   5635 لتغطية  نفسها  الفترة  فـي  تدخـال   6418

أشخاص كانوا يف خطر. 
رحمة عمار

إلى جانب حمالت تحسيسية بوباء كورونا
  األمن ُيشارك في 638 نشاطا

 إذاعيا توعويا 
كشف العميد األول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية االتصال والصحافة 
أن الفضاء اإلذاعي لألمن الوطني بثَّ 638 نشاطا إذاعيا يهدف إلى التوعية 
احترام  منه،  ويحسس بضرورة  والوقاية  فيروس كورونا  انتشار  من مخاطر 
قانون املرور، وذلك خالل الفترة املمتدة من 22 مارس إلى غاية 26 أفريل، 

عبر القنوات اإلذاعية الوطنية واجلهوية واحمللية. 
واملداخالت  احلصص  أن  الثالثاء،  أمس  الوطني،  األمن  بيان  وأبرز 
احمللية  اإلذاعات  احتلت  الشرطة،  مصالح  مختلف  من  إطارات  نّشطها 
القسط األوفر منها، حيث إن 208 حصص إذاعية خصت لتعريف املواطن 
بأحكام املراسيم واللوائح التنظيمية املتعلقة بتدابير الوقاية واحلد من انتشار 

فيروس كورونا، يف شقها املتعلق مبهام الشرطة.
رفقة  املشترك  التوعوي  العمل  مجال  يف  املساهمة  مت  ثانية،  جهة  من 
السلطات احمللية واملجتمع املدني وباحثني أكادمييني يف مختلف التخصصات 
العلمية ملسايرة الظرف الصحي الذي متر به البالد، مسجلني 232 تدخال 
الفترة  خالل   سجلوا  كما   اإلذاعية،  القنوات  مختلف  لفائدة  وتسجيال 
بها  قامت  ميدانية  وروبورتاجات  متثلت يف خرجات  تغطيات   103 نفسها  
الوقاية  عمليات  حول  الشرطة،  مصالح  برفقة  اإلذاعية  القنوات  مختلف 
مصالح  عليها  التي سهرت  العمومية  والساحات  الشوارع  وتطهير  بالتعقيم 

الشرطة للتحسيس بأهمية الوقاية 
 يف املقابل،  جرى تسجيل 95 حصة إذاعية حول السالمة املرورية، 
الوطنية  القنوات اإلذاعية  الوطني عبر  الفضاء اإلذاعي لألمن  بثت ضمن 
عن  العام،  الطريق  ملستعملي  وإرشادات  نصائح  لتقدمي  واحمللية،  واجلهوية 

ضرورة احترام قانون املرور خالل هذه األزمة الصحية. 

كشفت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الوزارة وضعت »آلية للتبليغ عن أي سوء معاملة 
أو إهمال يطال األشخاص المسنين«، مؤكدة على اتخاذ كافة التدابير لحماية المسنين من وباء كورونا. في المقابل، كشفت 

عن اتفاقيات مع عدة وزارات لتوفير امتيازات لهذه الفئة.



ف سليم

يف  متثل  الرقابة  أعوان  وعمل 
جتار  أوساط  يف  والتحسيس  التوعية 
اجلملة بحضور ممثل التجار » بوجمعة 
التجار  حتسيس  مت  أين  بوعلوش« 
بضرورة اإللتزام بجميع التدابير التي 
للحفاظ  التجارة  وزارة  عنها  أعلنت 
املواطن،  الشرائية  القدرة  على 
خالل  من   ، رمضان  شهر  مبناسبة 
تسقيف األسعار، لعدد من املنتجات 
ترواح  التي  كالبطاطا  الفالحية، 
القادمة  لتلك  بني25دج  ما  سعرها 
التي  و35دج  قاملة،  والية  مزارع  من 

البالد، فضال  مناطق غرب  إلى  تعود 
التقيد  بضرورة  التجار  توعية  عن 
من  للوقاية  باالجراءاتاإلحترازية 
أهمية  حيث  من   ، كورونا  فيروس 

التعقيم والتباعد وعدم التجمع. 
أسعار  كانت  متصل  سياق  ويف 
عرفت  رمضان  عشية  والفواكه  اخلضر 
ارتفاعا كبيرا عند جتار التجزئة بسبب 
االقبال وتوافد املواطنني على األسواق 
النظامية واملوازية وككل سنة مع حلول 
األسعار  تلتهب  الدينية  املناسبه  هذه 
ال50و100باملائة  بني  تترواح  بنسب 
كاخلس  اخلضروات  يف  خاصة   ،
حني  يف  والطماطم،  واجلزر  واجللبانه 
أنها بدأت يف التراجع مع إقترابإنقضاء 
الفضيل.  الشهر  من  األول  األسبوع 
الوالئي  املكتب  أعلن  جهته  من 
وإرشاد  حلماية  اجلزائرية  للمنظمة 
املستهلك ومحيطه بوالية عنابة، عن 

أسواق  ملختلف  ميدانية  تنظيم خرجة 
بلدية عنابة، متت من خاللها مالحظة 
واملنتوجات  السلع  مختلف  توفر  مدى 
وحلوم  وفواكه  خضر  من  الغذائية 
شملت هذه اخلرجة امليدانية 4 أسواق 
وسوق  املدينة  بوسط  املركزي  السوق 
الليل  وسوق  املدينة  بوسط  احلطاب 
املغطى بحي 11 ديسمبر 1960 وسوق 
والفواكه  باخلضر  اخلاص  النخيل 
املكتب  وحسب  الصفصاف.  بحي 
من  األسعار  يف  كبيًرا  تبايًنا  لوحظ 
نصحت  ولهذا  آخر،  سوق  إلى  سوق 
السعر  بالبحث عن  املستهلك  املنظمة 
باالحتياطات  األخذ  مع  املناسب، 
كورونا  فيروس  النتشار  تفاديا  الالزمة 
وكافة  الطوابير  عن  كليا  واإلبتعاد   ،
احملالت.  داخل  االزدحام  أشكال 
بيان  حسب  امليدانية  اخلرجات  وهذه 
األساسي  العمل  يف  تصب  املكتب 
مدى  مالحظة  تتم  حيث  للمنظمة، 

والوقوف  الغذائية،  املنتوجات  توفر 
على التجاوزات التي يرتكبها التجار، 
بصحة  املساس  شأنها  من  والتي 
املادية  ومصاحله  املستهلك،  وسالمة 
اجلهات  إبالغ  يتم  وبعدها  واملعنوية، 
املعنية رسميًا ، بذلك قصد التدخل، 

ووضع حد ملختلف هذه التجاوزات.
هذه  املصدر  حسب  وستتواصل 
املنظمة  ملكتب  امليدانية  اخلرجات 
رمضان  شهر  طيلة  عنابة  بوالية 
بلديات  مختلف  وستشمل   ، املبارك 
الوالية. ويف سياق متصل صرح والي 
الدين«  جمال  »برميي  عنابة  والية 
أي  تسجل  لم  الوالية  أن  لإلذاعة 
الغذائية  االستهالكية  املواد  يف  ندرة 
لشهر  األولى  األيام  خالل  األساسية 
الوضع  وأن  السميد  خاصة  رمضان 
العام للتموين متحكم به ال سيما وأن 
هناك إكتفاء ذاتي يف العديد من املواد 

الغذائية. 

على  باإلعالم  املكلف  كشف   
محافظ  سطيف  والية  أمن  مستوى 
ليومية  الوهاب  عبد  عيساني  الشرطة 
لتطبيق  ومواصلة  أنه  الوطن«  »أخبار 
اجلزئي  الصحي  احلجر  إجراءات 
املطبق من أجل مواجهة انتشار فيروس 
الوالية  أمن  مصالح  شرعت  كورونا، 
الوالئي املتضمن  القرار  يف جتسيد 
اإلدارية  التدابير  التنفيذ  حيز  وضع 

واملركبات  باألشخاص  املتعلقة 
اجلزئي،  الصحي  للحجر  املخالفة 
اخترقوا  شخصا   1941 أوقفت  حيث 
 474 وضع  وكذا  الصحي،  احلجر 
البلدية  باحملاشر  دراجة  و166  مركبة 
إلى  باإلضافة  االختصاص  إقليم  عبر 
التجار  ضد  جزائي  ملف   100 اجناز 
يف  املضاربني  وكذا  للقوانني  املخالفني 
وأضاف  االستهالكية،  املواد  مختلف 

ذات املتحدث أن مصالح األمن كثفت 
املتنقلة،  والدوريات  املراقبة  نقاط  من 
أمن  مصالح  تواصل  السياق  نفس  يف 
الوالية تطبيق إجراءات احلجر الصحي 
نفس  يف  مثمنة  بصرامة،  اجلزئي 
الوقت تفهم أغلبية املواطنني وتعاونهم 
وصبرهم على هذا اإلجراء الذي يصب 

يف صاحلهم ومن أجل صحتهم.
آسيا.ع

جيجل 
حجز لحم دجاج فاسد بالطاهير 

للتجارة  اإلقليمية  للمفتشية  التابعني  الغش  وقمع  الرقابة  أعوان  متكن 
مواد  من  معتبرة  كمية  الفالحة من حجز  مديرية  مع  وبالتنسيق  بالطاهير 
غير صاحلة لالستهالك عند تاجر للتجزئة للحوم والدواجن والبيض مبدينة 
الطاهير متمثلة يف 120لغ من حلم اجلاج و24 كلغ من احشاء الدجاج و02 
كلغ من اللحم املفروم حيث مت اتالفه من جهة أخرى متكن اعوان الرقابة 
اول امس السبت من حجز مواد منتهية الصالحية باحد محالت التغدية 
من  قارورات   08 يف  متمثلة  القادر  عبد  األمير  بلدية  بتاسوست  العامة 
صلصلةالسالطةو02 علب سمن نباتي و07 اكياس أرز ابيض و12 كيس 
املخالفني  التجار  متابعة  سيتم  فيما  املكان  بعني  اتالفها  مت  شيبس حيث 

قضائيا .   
سهام عاشور

تجار يرفضون فتح محالتهم خوفا من الجائحة 
أعلن العديد من جتار جيجل وأصحاب احملالت التجارية عدم تطبيق 
قرارات إعادة فتح احملالت وعودة النشاط التجاري وفق ما اعلن عليه رئيس 
الوزراء عبد العزيز جراد وارجع هؤوالء التجار رفضهم تطبيق هاته القرارات 
وعودة  فتح احملالت  وان  بالوالية  الفيروس  انتشار  زيادة  اخلوف من  بسبب 
النشاط التجاري سيكون سببا واضحا النتقال العدوى واصابة العديد من 
الناس بسبب االحتكاك الذي قد يحصل بني الزبائن خاصة وان النشاط 
التجاري يزدهر يف شهر رمضان من جهة أخرى اكد التجار الرافضني انه لن 
يكونوا سببا يف انتشار الفيروس بالوالية حتى وان كان على حساب رزقهم 
وانه يف حالة استقرار يف احلصيلة او انخفاضها فانهم سيقومون بفتح أبواب 

محالتهم ولكن بعد توفير شروط الوقاية للبائع والزبون
سهام عاشور

تبسة
تشميُع 39 محال تجاريا

فرقة  مع  بالتنسيق  والتنظيم  العامة  للشرطة  الوالئية  املصلحة  تواصل 
قمع الغش التابعة ملديرية التجارة بوالية تبسة بخرجاتها امليدانية التفقدية 
حملالت بيع املواد الغذائية واملستودعات التابعة لها من أجل محاربة احتكار 
مراقبة جودة مختلف  وكذا  البشري  املوجهة لالستهالك  األساسية  السلع 
هذا  املصلحة خالل  ذات  متكنت  ،حيث  احملالت  يف  املعروضة  املنتجات 
األسبوع األخير من حجز كميات معتبرة من املواد الغذائية املختلفة منها 
غير  املفروم  اللحم  من  كلغ  و22.5  البيضاء  اللحوم  من  كلغ   119 حوالي 
صاحلة لالستهالك البشري باإلضافة الى 2580 كلغ من السميد و270 
العديد من  مت حجز  كما  للمضاربة،  موجهة  كانت  التي  الفرينة  من  كلغ 

السلع غير الصاحلة لالستهالك واملنعدمة فيها شروط احلفظ والتخزين. 
فيروز رحال
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والي عنابة أكد وفرة المواد الغذائيه في رمضان

تسخيُر القوِة الُعمومّية ألعوان 
التِّجارة لُمراقبِة أسواق الُجملِة 

سطيف
توقيف 1941 شخصا خرقوا الحجر الصحي

يواصل أعوان مصالح الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لوالية عنابة خرجاتهم الميدانية الفجائية، بالتنسيق مع 
عناصر الدرك الوطني، لسوق الجملة للخضر والفواكه بالصرول ببلدية البوني، وذلك لمراقبة األسعار وللوقوف على مدى 
التزام التجار بتعليمة وزارة التجارة، القاضية بتسقيف أسعار البطاطا ، ومختلف المنتجات الفالحية األخرى ذات االستهالك 

الواسع في رمضان.

األمن  عناصر  أحصت 
إجراءات  تطبيق  إطار  ويف  الوالئي 
وتنفيذا  اجلزئي  الصحي  احلجر 
رقم 744 املؤرخ  الوالئي  للقرار 
وضع  يف 07 أفريل 2020 املتضمن 
املتعلقة  اإلدارية  التدابير  التنفيذ  حيز 

املخالفة  واملركبات  باألشخاص 
تراب  عبر  اجلزئي  الصحي  للحجر 
وباء  انتشار  من  للوقاية  املسيلة  والية 
املمتدة  الفترة  خالل  فيروس  كورونا 
اجلاري  الشهر  ال20و27من  بني  ما 
بذات  يلتزموا  لم  توقيف 425 شخصا 

الشأن  هذا  يف  بها  املعمول  القوانني 
اإلجراءات  ضدهم  اتخذت  حيث 
أحصت  كما  الالزمة،  القانونية 
نارية  و12 دراجة  وضع 45 مركبة 

باحملاشر البلدية لذات السبب.
جمال أبو أشرف

المسيلة
توقيف 425 شخصا خرقوا الحجر الصحي

عنابة 
تحديد شروط فتح محالت 

الحالقة واأللبسة
حددت مصالح والية عنابة أمس شروط فتح محالت احلالقة واأللبسة 
وسائقي سيارات األجرة احلضرية وبالنسبة لنشاط احلالقة فإنه يستوجب 
بالهاتف  العمل ألبواب مقفلة والعمل ببرامج مواعيد  على صاحب احملل 
التكفل بزبونني على األكثر يف نفس الوقت مع وضع القناع الواقي بالنسبة 
سيارات  اما  يوميا  واحملل  العمل  ادوات  وتعقيم  وتطهير  والزبون  للحالق 
األجرة احلضرية تطهير وتعقيم السيارة يو ميا وهالم التعقيم إجباري داخل 
الواقي  والقناع  األقل  على  جافيل  مبخلول  النقود  وتعقيم  وتطهير  السيارة 
إجباري بالنسبة للسائق وللزبون والتمفل بزبونني على األكثر مع احلرص 
الزبون  التباعد بينهما وتطهير وتعقيم كل مساحات ميكن أن يلميها  على 
ونزع كل االشياء غير الضرورية من السيارة كما أن هندام السائق ال بد أن 
يكون طويل وواقي وبالنسبة لتجارة بيع األحدية فيستوجب على صاحب 
احلرارة  قياس  ألة  يستعمال  وإن  احملل  مدخل  عند  التحذية  تطهير  احملل 
الواقية  األقنعة  ارتداء  والبائع بضرورة  الزبون  وإلزام  الدخول  اجلسدية عند 
3 أشخاص  يتعدى  أال  الدكان على  الزبائن يحدد حسب مساحة  وعدد 
اليدين  غسل  اإلستعمال  أحادية  بأكياس  ينجز  األحذية  وقياس  وجتريب 
للبائعني كلما إقتضى األمر مع تعقيم مساحات العمل والسهر الصارم على 

مسافات التباعد بني الزبائن ولني البائعني.
ف سليم
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عدم احترام إجراءات الوقاية واضح بمعسكر

وَن بالجائحِة  ُمواطنون يستخفُّ
حي في رمضان ويخرُقون الحجَر الصِّ

بلعالم بهيجة

غير  معسكر  مدينة  يف  هنا  الناس 
اجراء  مطبقني  املرض  خلطورة  أبهني 
مخالف » أخرج من دارك » أجواء عادية 
اقتناء مستلزمات رمضان  كسائر األيام 
تدابير  احترام  وعدم  كبير  بازدحام 
الوقاية من وباء »كورونا«، فحركة البيع 
والشراء بقيت نفسها لم يتغير فيها شيء 
يف هذا الظرف الصعب، أو على األقل 
ذلك ما الحظناه يف أيام شهر رمضان. 
أمكنتهم،  يف  بقوا  املتجولون  فالباعة 
الواد  طريق  الطريق  طول  على  السيما 
وكأن  الكبيرة  طريق  أقل  وبدرجة 
األسواق الشعبية التي أوصدت أبوابها 
التدابير االحترازية، وجدت لها  بفعل 
مستقرا آخر على قارعة الطرق، وبصفة 
أشد، مع توقف املواطنني على جنبات 
والفواكه،  اخلضر  أنواع  القتناء  الطريق 
التباعد  ملسافة  احترام  أدنى  دون 

االجتماعي.

املواد  محالت  يستثني  لم  األمر  و 
الغذائية العامة، إمنا أيضا محالت بيع 
وبيع  والقصابات  واخلردوات  األواني 
ونقاط  الزالبية  بيع  ومحالت  التوابل 
بيع احلليب وغيرها، فالقلة القليلة من 
يرتدون  كانوا  ممن  واملستهلكني  الباعة 
الكمامات الواقية، على غرار اخلبازين 
الذين كانوا يرتدون قفازات. وبالنسبة 
بصفة  فكان  النقدية،  العملة  لتداول 
عادية جدا، دون أن يتم وضعها يف إناء 

به قطرات ماء جافيل لتعقيمها، مثلما 
من  يتطلب  مما  التوصيات.  يف  جاء 

اجلهات املعنية تشديد سبل املراقبة،
ألشخاص  جتمعات  الحظنا  كما 
املدن  بوسط  األعمار  مختلف  من 
رغم  الشوارع،،  يف  يتسكعون  وأطفال 
درجات  أقصى  يستوجب  الظرف  أن 
حمالت  أن  ورغم  واحلذر  احليطة 
املصالح  ملختلف  والتوعية  التحسيس 

مازالت متواصلة.

ل، منذ حلول الشهر الفضيل، حركة عادية للمواطنين بمدينة معسكر وباقي بلديات الوالية دون اكتراث لتدابير الوقاية،  ُتسجَّ
السيما لبس الكمامات واحترام مسافة التباعد االجتماعي المحددة بمتر واحد على األقل، رغم حمالت التحسيس المستمرة التي 

تقوم بها دوريا مختلف األسالك، نظرا للظرف الصحي االستثنائي الذي تمر به البالد بسبب تفشي فيروس »كورونا«.

بجاية 
المطالبة بفتح مصلحة اإلنعاش

 بمستشفى »أوقاس«
يطالب سكان بعض البلديات الشرقية لوالية بجاية، على غرار تيشي، 
أوقاس، تيزي نبربر وغيرها، بفتح مصلحة اإلنعاش على مستوى مستشفى 
أوقاس، فرغم تدعيم هذه املؤسسة االستشفائية بتجهيزات جديدة تبرع بها 
أحد احملسنني ُتستعمل يف مساعدة أصحاب األمراض التنفسية، إال أنه لم 
يتم فتح هذه املصلحة ألسباب يجهلها املواطنون.وقد ُوجهت يف هذا الشأن 
مراسلة ملختلف املصالح املعنية على غرار مديرية الصحة ومسؤولي املؤسسة 
من  اآلجال  أقرب  يف  املصلحة  هذه  فتح  أجل  من  ألوقاس،  االستشفائية 
مازالت على  األمور  أن  إال  امليدان،  تنشط يف  التي  احمللية  اجلمعيات  طرف 
حالها، مثلما أكد العديد من املواطنني الذين حتدثنا إليهم على مستوى بلدية 
أوقاس، إذ عّبروا عن استيائهم من الوضعية التي يتواجد عليها قطاع الصحة 
باملناطق الشرقية، يف ظل النقائص العديدة التي تعاني منها مختلف املرافق 
الصحية. وأكدوا أن املرضى يعانون األمّرين بسبب إغالق مصلحة اإلنعاش 
على مستوى مستشفى أوقاس.ومن جهته، أكد مدير املؤسسة االستشفائية 
ألوقاس أن املستشفى بحاجة إلى أشغال توزيع من أجل تنصيب األجهزة 
التي حتتاج إلى وسائل مادية كبيرة، حيث تشتغل يف ظروف جيدة، ويتم 
التكفل األحسن باملرضى مستقبال. وُينتظر أن تقوم مديرية الصحة، حسب 
نفس املصدر، بتنصيب جلنة من أجل دراسة األشغال الالزمة والقيام بها 

من أجل فتح مصلحة اإلنعاش يف أقرب وقت ممكن.

..وفتح هياكل صحية جديدة قريبا
عدة  بجاية،منذ  بوالية  االستشفائية  املؤسسات  مختلف  تعاني  فيما 
»كورونا«،بعد  لوباء  تسجيل حاالت جديدة  بسبب  االكتظاظ  أسابيع،من 
أن جتاوز عدد اإلصابات بها سقف 100 حالة، يتم التكفل بها مبستشفيات 
هياكل  بجاية،إلى  خراطة  اوقاس،  أميزور،  عيش،  سيدي  بجاية،أقبو، 
صحية جديدة، يف الوقت الذي تشهد فيه املؤسسات االستشفائية استقبال 
جتهيزات جديدة، بفضل إعانات احملسنني واملتعاملني االقتصاديني.استفاد 
فيما  إسعاف جديدة.  27 سيارة  األخيرة، من  األيام  الصحة خالل  قطاع 
التي  الصحية  الهياكل  بعض  استالم  ضرورة  على  معبد  أحمد  الوالي  ألح 
القادمة، لضمان  القريب العاجل، وخالل األسابيع  تتواجد قيد اإلجناز يف 
التكفل باحلاالت املسجلة، حيث تعتبر املؤسسة االستشفائية ببلدية سوق 
اإلجناز،  أشغال  يف  كبيرا  تأخرا  سجلت  التي  املشاريع  بني  من  االثنني، 
ألسباب مختلفة، خاصة ما تعلق منها بالعراقيل البيروقراطية، حيث طالب 
من مختلف املصالح بضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة واستكمال األشغال، 
متكني  إلى  باإلضافة  ب«كورونا«،  املصابني  تصرف  حتت  وضعها  ليتم 
املناطق النائية من االستفادة مبختلف اخلدمات التي تقدمها هذه املؤسسات 
الصحية.كما ينتظر أن يتم فتح كل من املؤسسة االستشفائية ببلديتي وادي 

غير وتازمالت، بعد أن تقدمت األشغال بها بأكثر من 70 باملائة. 
بلقاسم.ج

تحسبا لشهر رمضان المعظم
ر مخططا خاصا  األمن يسطِّ

بالشهر الفضيل 
بشهر  خاصا  أمنيا  مخططا  بلعباس  سيدي  والية  أمن  مصالح  سطرت 
من  جملة  يتضمن  م،   2020 لعام  املوافق  هـ   1441 لسنة  املعظم  رمضان 
 ،covid-19 التدابير تعزز اإلجراءات اإلستثنائية للوقاية من جائحة كورونا
ضمانا ألمن األشخاص وحماية املمتلكات، مع تسخير تعداد قدر بـ 3000 

شرطي لتجسيد هذا املخطط.
املخطط األمني يتضمن ثالثة محاور أساسية، محور التوعية واالتصال، 

محور الوقاية ومحور مكافحة اجلرمية.
يتضمن محور التوعية واالتصال تكثيف احلمالت التوعوية والتحسيسية 
املدني  املجتمع  بإشراك  اجلواري،  العمل  على  تستند  مقاربة  خالل  من 
والتنظيمية  الوقائية  والتدابير  باألحكام  املواطنني  لتوعية  اإلعالم،  ووسائل 
جناح  أساسيان يف  املواطن  ومساهمة  دور  أن  إعتبارا  املرحلة،  تشهدها  التي 
الصوت على منت  الشرطة مبكبرات  املخطط األمني، كما تستعني دوريات 
العمل  ومرافقة  التجوال  حظر  مبواقيت  للمواطنني  اليومي  للتذكير  املركبات 

التضامني اجتاه املواطن.
واللوائح  املراسيم  أحكام  تطبيق  على  السهر  فيتضمن  الوقاية  محور  أما 
التنظيمية املرتبطة بالوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، يف الشق املتعلق 
احترام  على  للوقوف  والراكبة  الراجلة  الدوريات  تكثيف   - الشرطة.  مبهام 

تدابير احلجر الصحي.
رفيق.ب

الواقعة  دلس  دائرة  مصالح  شرعت، 
 246 من  أزيد  توزيع  يف  بومرداس  شرق 
بإقليم  املتعففة  العائالت  على  غذائي  طرد 
استفادت  التضامنية  املبادرة  الدائرة.هذه 
جائحة  من  املتضررة  املعوزة  العائالت  منها 
القاطنة  تلك  باألخص  التاجي،  الفيروس 
دلس،  بلديات  من  كل  يف  الظل  مبناطق 
من  هبة  عن  عبارة  وهي  شود،  وبن  أعفير 

حيث  باملنطقة،  اخلير  وأهل  احملسنني  قبل 
ضمت الطرود املوزعة مختلف املواد الغذائية 
خالل  العائالت  حتتاجها  التي  األساسية 
شهر رمضان مثل اخلضر والفواكه، البيض، 
اللحوم... من أجل مساعدة هذه الشريحة 
الشهر  وقضاء  كورونا  محنة  جتاوز  على 

الفضيل يف ظروف حسنة.
من  استفادت  التي  للقرى  وبالنسبة 

املبادرة، فقد أوضحت مصالح دائرة دلس أن 
ببلدية  وليصالني  اجلديدة  املدينة  شاليهات 
دلس قد استفادت من 90 قفة، فيم وجهت 
146 قفة نحو قرى ومداشر بلدية أعفير على 
بومعطي  احلصار،  الزاوية،  احمادن،  غرار 
قفف   10 توزيع  جانب  إلى  عبادة،  وقرية 

على العائالت املتعففة ببلدية بن شود.
سميرة مزاري

بومرداس
توزيع 246 طردا غذائيا على الفقراء بدلس

القضائية لألمن  الشرطة  فرقة  متكنت 
بجاية،  والية  السادس ألمن  احلضري 
من  يبلغ  قضائية  توقيف مسبوق  من 
محاولة  قضية  يف  تورط  العمر 25 سنة 

القتل العمدي بإستعمال سكني.
جاءت  القضية  ، تفاصيل 
الشرطة  مصالح  إلى  وارد  بعد بالغ 
من  األشخاص البالغ  مفاده تعرض أحد 
طعنات  بعدة  لإلعتداء  العمر 31 سنة، 
سالح  بواسطة  جسمه  أنحاء  مختلف  يف 
طرف شخص مسبوق  من  سكني  أبيض 
الشرطة  مصالح  لدى  قضائيا معروف 
مستوى  على  العدلية وذلك  بسوابقه 

تيزي  بقرية  للحافالت  النهائي  املوقف 
الشرطة  الفور إنتقل عناصر  ببجاية، على 
قد  الضحية  وجدوا  أين  املكان  عني  إلى 
حرجة،  حالة  يف  املستشفى  نقلت إلى 
وبعد القيام بعمليات بحث وحتري سريعة 
فيه  املشتبه  تواجد  مكان  حتديد  مت  وفعالة 
وهو  منزله  مستوى  على  توقيفه  مت  والذي 
مصاب على مستوى رجله اليمنى نتيجة 
تبني  القضية  يف  التحقيق  وبعد  الشجار، 
نشب  خلالف  راجع  اإلعتداء  سبب  أن 
بني املشتبه فيه والضحية يف ساعة متأخرة 
تبادال  أين  وهما يف حالة سكر  الليل  من 
شجار  إلى  الوضع  ليتطور  والشتم  السب 

من  سكني  بإخراج  فيه  املشتبه  قام  أين 
قاتلة  طعنات  سبعة  وتوجيه  معطفه 
جسمه »على  أنحاء  مختلف  يف  للضحية 
الصدر »ثم  الوجه،  الرأس،  مستوى 
نحو  بالفرار  والذ  دمائه  يف  يتخبط  تركه 
مت  التحقيق  مجهولة.بعدإنتهاء  وجهة 
فيه ألجل  املشتبه  إجناز ملف جزائي ضد 
العمدي بإستعمال  قضية محاولة القتل 
أمام  تقدميه  أبيض )سكني( ومت  سالح 
يف  صدر  أين  املختصة  القضائية  اجلهات 

حقه أمر إيداع.
بـــلقاسم.ج

بجاية
توقيف مسبوق قضائيا حاول قتل شاب

حة جمعية »الرحمة« توّزع وجبات إفطار على ُعّمال الصِّ
بادرت جمعية الرحمة ملساعدة مرضى السرطان ببومرداس، منذ بداية شهر رمضان املعظم، إلى توزيع وجبات إفطار ساخنة على عمال ومهنيي 
قطاع الصحة بالوالية. بعد مبادرة توزيع 250 طردا غذائيا على العائالت املعوزة ملرضى السرطان بكل من أعفير وضواحي مدينة بومرداس، ها هي 
جمعية الرحمة الناشطة على مستوى الوالية تطلق مبادرة تضامنية أخرى مع عمال ومهنيي قطاع الصحة الذين يزاولون مهامهم، يف عز تفشي 

جائحة كورونا، باملستشفيات على غرار مستشفى دلس، برج منايل والثنية.
ومتثلت الوجبات املقدمة لعمال القطاع، حسب ما أكدته رئيسة جمعية الرحمة ملساعدة مرضى السرطان ببومرداس مليكة رازي، يف وجبات 
إفطار ساخنة ومتنوعة، توزع قبيل اإلفطار على األطقم الطبية وشبه الطبية العاملة باملستشفيات، الذين أجبرتهم الظروف الراهنة واملهنة النبيلة 

على البقاء على رأس وظائفهم وعدم االلتحاق بعائالتهم منذ أسابيع.
سميرة مزاري
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أخبار السر ايا

غّرد السفير األمريكي عبر »هاشتاق« )يد 
وحدة( يقول من خالله إنه أجرى مكالمة هاتفية 

مع وزير الصحة البروفيسور
 عبد الرحمن بن بوزيد لمناقشة مستجدات 
أزمة »كوفيد 19« في الجزائر، ولتذكيره 
بتعهد الواليات_المتحدة_األمريكية بتقديم 

الدعم المالي للجزائر. وفي تغريدة أخرى في 
إطار »الهاشتاغ« ذاته، غرد السفير يقول إن 

مكالمة هاتفية ممتازة أجراها مع وزير الصناعة 
والمناجم فرحات آيت علي براهم لبحث سبل 
الشراكة بين الشركات األمريكية والجزائرية 
بما يخدم اقتصادي البلدين. وتمنى السفير أن 

يلتقي شخصيا الوزيرين، مؤكذا على أن الجزائر 
وأمريكا يٌد واحدة ! 

يشهد برنامج »قلبي اطمأن« نجاحا كبيرا وهو في موسمه الثالث، 
كيف ال وقد اعتبره المشاهدون  أحسن برنامج يعنى بمساعدة الناس 

والتضامن بين الشعوب. يذكر أن مقدم البرنامج هذا ال يظهر في الصورة 
ومازال مجهول المالمح منذ انطالق الموسم األول، ما أضفى - بحسب 

المعلقين - مصداقية أكبر على جهود معد »قلبي اطمأن«.
يتنقل معد السلسلة التلفزيونية الخيرية »غيث« عبر مختلف الدول 
ليوزع كل موسم نحو 10ماليين دوالر على المحتاجين في الوطن 

العربي، دون أن يتمكن أحد من معرفة شكل وجهه أو اسمه الكامل، فـ 
»غيث« لم يتح صوره على حساباته في منصات التواصل االجتماعي، 

وال حتى »غوغل« يدلك عليه.

 Larry( »اإلخبارية عبر موقعها اإللكتروني مقاال قالت فيه إن«الري هوغان )CNN( نشرت شبكة الـ
Hogan( حاكم »ماريالند« )Maryland( أعرب عن قلقه الشديد من كّم المكالمات الهاتفية التي تلقتها 

مصالح واليته عبر الخط الساخن المخصص لمرض »كوفيد 19-«، خوف سببه أن السواد األعظم من 
المتصلين استفسروا عن كيفية تناول المطهرات المستعملة في التنظيف، أو حقنها في الوريد بغية تجنب 

العدوى بفيروس كورونا!
يذكر أن مخاوف حاكم »ماريالند« جعلته يدلي بتصريح بثته شبكة )CBS(، قال فيه إنه من الصعب تخّيل 
أن الناس يفكرون فعال في حقن أنفسهم بمواد التنظيف، ملقيا بالالئمة على الرئيس »دونالد الترامب«، 
الذي اقترح على األمريكيين عالج المصابيين بكورونا بحقنهم بماء جافيل، الذي رجح بأنه ناجع في قتل 

الفيروس! 

إثر الضغط الكبير الذي خلفه وباء 
كورونا على المشهد السياسي، اتضح 
جليا هشاشة دور مختلف الهيئات في 

المجتمع الجزائري، على رأسها األحزاب 
وفعاليات المجتمع المدني. جاء شهر 
الصيام ليميط اللثام أكثر على مدى 
ضعف هذه »الجبهات«، هيئات كان 

يفترض بها أن تقود قاطرة المجتمع في 
المسرات والمحن.

أمريكا والَجزائر »يٌد واِحدة«

الَبصق ممنوٌع في المالعب! 

»قلبي اطمأن«.. َصدقٌة أيَن األحَزاب؟ 
بال ِرياء! 

اقترح رئيس اللجنة الطبية التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم 
معاقبة أي العب يبصق على أرضية الملعب خالل المباريات، 

وذلك خوفا من المساهمة في تفشي فيروس كورونا.
ونقلت صحيفة “تيليغراف” اإلنجليزية، أن رئيس اللجنة الطبية 

التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم، قال إنه يتوجب مراعاة الظروف 
الصحية بعناية كبيرة، مع عودة منافسات كرة القدم، مشيرا إلى 
أن البصق عادة شائعة بين الالعبين، وهو أمر غير ِصحى على 

اإلطالق، ويجب تجنبه مع بداية عودة المنافسات.

حاكُم »َماريالْند« يلوُم ترامب!حاكُم »َماريالْند« يلوُم ترامب!

بحلول شهر رمضان الفضيل، تنوعت البرامج التلفزيونية على القنوات 
الجزائرية، برامج خّصها الدكتور واألكاديمي الجزائري سعيد بوطاجين 
بمنشور أتاحه على صفحته »فايسبوك«، ليس ليبدي إعجابه بمحتواها، 

بل ليعلن تذّمره واستياءه الّشديدين منها، وهو القائل في منشوره: »عندما 
أشاهد قنواتنا التلفزيونية أقول: اللهم إني صائم«. ومن خالل تعقيب 

األستاذ الدكتور على التعليقات التي تمّخضت عن منشوره، بدا جليا أن 
األستاذ سعيد بوطاجين تأذى من محتوى البرامج المقترحة من حيث اللغة 
المستعملة والمشاهد المتاحة التي أفرغت المعروض من كل محتوى جميل.

بوطاجين.. 
َصائٌم 
َمّرتين!
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ُموالو الوادي يدقون ناقوس الخطر 

 اإلبُل مهّددٌة بالنُّفوِق بسبب َمصّب 
رف الّصِحي مياِه الصَّ

رشيد شويخ

ومهتمون  جمعيون،  ناشطون  وقال 
ألخبار  الوادي  والية  يف  اإلبل  بتربية 
الوطن، أنهم حذروا السلطات احمللية من 
مصب  سيخلفها  التي  السلبية  النتائج 
اإليكولوجي  الوضع  عل  حلوفة،  شط 
يف املنطقة، خاصة وأن املنطقة املذكورة، 
على  يدل  شيء  لكل  زوال  عرفت  قد 
لشط  إمتدادا  يشكل  شطا،  كانت  أنها 
كبير  وادي  فيها  وتشكل  وملغيغ  مروان 
أن  هؤالء،  وعريض.وأضاف  مفتوح 
واملياه  القذرة،  املياه  تصريف  قنوات 
الكيلومترات،  بعشرات  املمتد  الزائدة 
من البلديات ال18 املشكلة ملنطقة وادي 
سوف نحو املصب النهائي، والذي يقع 
األصل  يف  هي  مفتوحة،  منطقة  يف 
اجلهة  يف  تقع  والتي  رعوية،  مناطق 
الوادي،  والية  من  الشرقية  الشمالية 
بيئيا  وضعا  املعطيات  هذه  أوجدت  و 
جديدة يف اجلهة، إذ لم تعد مجموعات 
على  القدم  ومنذ  إعتادت  التي  اإلبل 
الرعي فيها، قادرة على اجتياز املصب، 
األخطر  أن  بل  أخرى،  إلى  ضفة  من 
العشرات  نفوق  تسجيل  هو  ذلك،  يف 
حاولت  التي  والنوق  اجلمال،  من 
العميقة يف  االقتراب، من مياه املصب 
أنها  رغم  شربها  بقصد  النقاط،  بعض 
خطورتها، ودرجة تلوثها اجلد مرتفعة. 

مديرية  من  مصدر  أكد  جهته  من 
عدة  نفوق  الوادي،  بوالية  الفالحة 
النوق  ووخاصة  اإلبل،  من  رؤوس 

البيطرة  مفتشية  بأن  ليضيف  احلوامل، 
تنقلت إلى عني املكان، وأخذت مخابر 
التحليل عينات من اإلبل امليتة يف املياه 
املصب  مياه  أيضا من  وعينات  القذرة، 
على فترات متقطعة، بقصد التأكد من 
درجة تلوث املياه، وخطرها على املاشية 
وكذلك األمراض الفاتكة التي ميكن أن 
تسببها لإلبل، واملاشية التي نفقت يف 
مياه املصب، لكن ذات املصدر أكد خلو 
املياه الناجتة عن شبكة الصرف الصحي 
على  كبيرا  خطرا  ميثل  عنصر  أي  من 

الصحة احليوانية.
عدة  كانت  السياق،  ذات  ويف 
جملت  قد  املدني،  املجتمع  جمعيات 
شبكة  إجناز  مشروع  على  القائمني 
الصرف الصحي، والذي استفادت منه 
والية الوادي، سنة 2004 ضمن برنامج 
رئيس اجلمهورية السابق، بغالف مالي 
كان  والذي  سنتيم،  مليار   3200 فاق 
 ،2008 سنة  ينتهي  أن  املفترض  من 
وتساءلت اجلمعيات عن أسباب جعل 
مركز  شمال  كيلومترا   15 يبدأ  املصب 
بلدية سيدي عون يف منطقة رملية نفوذة 

مما يعيد ظاهرة صعود املياه إلى الواجهة 
املصب  يكون  أن  عوض  جديد،  من 
النهائي يف شط احللوفة على مسافة 60 
الوالية،  تراب  شمال  أكثر  أو  كيلومترا 
نحو  مسافة  حذف  سر  عن  متساءلني 
تفكر  أن  دون  مساره  من  كيلومترا   40
وزارة املوارد املائية يف خطره الكبير على 
ذكر  كما  والبيئة،  واحليوان  اإلنسان 
بعض أعضاء املجلس الوالئي بان املياه 
امللوثة املتدفقة بني كثبان الرمال ونفقت 
 1 تشكل  املاشية،  رؤوس  عشرات  فيها 
املفترض  املياه  مجموع  من  فقط  باملئة 
تصريفها. وتساءلوا كيف يصير األمر إذا 
بنسبة  الرمال  بني  التطهير  مياه  تدفقت 
مئة باملئة يف حالة انطالق املشروع عمليا 
رئيس  الوادي  سكان  ودعا  ورسميا. 
ملا  مستقل  حتقيق  فتح  إلى  اجلمهورية 
عملية  يلف  الذي  بالغموض  وصفوه 
الكارثية  وآثاره  التطهير  مشروع  اجناز 
وبيئة  بشرا وحيوانا  برمتها  املنطقة  على 
التي ظلت خفية على  األمور  وهي من 

املواطنني حلد اآلن.

دعا عدد من مربي اإلبل، في الجهة الشمالية لبلديتي المقرن وسيدي عون بوالية الوادي، السلطات المحلية وكذا الديوان 
الوطني للتطهير، لتحمل مسؤوليتهما مما قد يحدث إلبلهم بعد تفاقم خسائرهم بفعل غرق بعض من إبلهم في المصب المياه 

القذرة بشط حلوفة. 

ورقلة
توُجه قافلة اإلعانة الثانية إلى

 والية البليدة 
انطلقت القافلة الثانية لإلعانة املوجهة إلى والية البليدة من والية ورقلة 
التي تتكون من 21 شاحنة ذات مقطورة معبأة مبختلف املواد األساسية من 
مواد غذائية وحضر وفواكه ومتور ومادتي السميد والفرينة، حتت اشراف والي 
الوالية ومختلف السلطات احمللية املدنية منها والعسكرية، القافلة تعد الثانية 
بعد إرسال عاصمة اجلنوب الشرقي ورقلة قافلة أولى ضمت 6 شاحنات من 
الوزن الثقيل يف بداية الشهر اجلاري، علما ان العميلة ساهمت فيها غرفة 

التجارة وأصحاب املطاحن بالوالية وبعض الفالحني. 
يوسف بن حيزية

غرفة الصناعة والتجارة تسلِّم عتادا 
طبيا للحماية المدنية

مت امس االول مبقر إدارة الغرفة الوالئية للتجارة والصناعة بورقلة الكائن 
مقرها باملجمع التجاري وسط بلدية ورقلة ومبساهمة املتعاملني االقتصاديني 

التكفل بتسليم معدات وقائية هامة لفائدة قطاع احلماية املدنية بالوالية.
و متثل هذا العتاد يف 100 طقم وقائي خاص باالطقم الطبية العام و100 
طقم وقائي بيكتيري خاص مبنطقة احلجر الصحي الوبائي وكذا 2000 قناع 
طبي معقم سلمت كلها ملصالح احَلماية املدنية التي تعد يعمل عناصرها 
امَلبادرة يف  هذه  وتدخل  القاتل  الفيروس  هذا  مع  لوجه  وجها  النار  يف خط 
والصناعة  التجارة  غرفة  مستوى  على  املنصبة  األزمة  خلية  مواصلة  إطار 
))الواحات(( بورقلة لبرنامجها املسطر اخلاص بالهبات التضامنية املجموعة 
من طرف عدد من اعضاء الغرفة من املستثمرين يف قطاعات مختلفة وهذا 
للوقووف يدا بيد ضد هذا الوباء اخلطير حيث أشرف كل من رئيس ومدير 
املدير  ممثل  إلى  العتاد  هذا  تسليم  على  الواحات  والصناعة  التجارة  غرفة 
الوطن  بحب  الشعور  سادعا  حماسية  احواء  يف  املدنية  للحماية  الوالئي 
واالنتماء اليه ممزوجا بالروح الوطنية العالية وتدخل هذه املبادرة اخليرية يف 
والصناعة  التجارة  غرفة  مستوى  على  املنصبة  األزمة  خلية  مواصلة  إطار 
للوقووف يف  التضامنية  بالهبات  اخلاص  املسطر  لبرنامجها  بورقلة  الواحات 

وجه هذا الوباء القاتل 
زاهية سعاد

برج باجي مختار 
مواطنون يشتكون ِحرماَنهم

 التوصيل بالكهرباء
يواجه بعض الزبائن شركة سونلغاز يف الوالية املنتدبة برج باجي مختار 
صعوبات يف احلصول على عدادات كهربائية ويكمن املشكل يف طول مدة 

احلصول عليه التي تتجاوز 20 يوما. 
تتزامن  التي  األيام  هذه  وخصوصا  املواطنني  استياء  أثارت  الوضعية 
وقد  هذا  احلرارة.  درجة  يف  احملسوس  ارتفاع  عن  فضال  رمضان  شهر  مع 
حمل هؤالء املعنيون فرع الوكالة التجارية ببرج مختار مسؤولية التأخير يف 
استخراج هذه العدادات الذي بدوره يرمي مسؤلوه الكرة يف مرمى الوكالة 
املواطنني  تزويد هؤالء  إكمال  برقان وحدها هي من تتحمل عدم  التجارية 
تطلبها  التي  إنهم دفعوا ملفاتهم كاملة مع تكاليف  املادة احلية علما  بهذه 
من  املتضررين  يقابل  مرة  كل  إذ يف  التموين.  على حق  للحصول  الوكالة 
رقان  وكالة  بأن  املذكورة  الوكالة  على  انشغاالتهم  طرح  عند  الوضعية  هذه 
مازالوا لم يرسلوا هذه العدادات وأن املوظف املكلف بتوزيعها موجود يف عطلة 
مستغربني يف مايحصلهم ومن أداء هذه املؤسسة االقتصادية يف املنطقة. ويف 
املنطقة  الويالت يف هذه  يعانون  الزبائن  يبقى هؤالء  معاناتهم  إنهاء  انتظار 
احلدودية التي تزيد هذه العراقيل البيروقراطية حرمانهم من العيش الكرمي 
التدخل  أدرار  والية  مستوى  على  سونلغاز  مصالح  السكان  هؤالء  ويناشد 
العاجل إلنهاء معاناتهم ومتكينهم كغيرهم من املواطنني من احلصول على 

التزود بالكهرباء.
عبد اهلل مجبري

أدرار 
 استفادة 3720 عائلة من منحة »المليون« 

اوقروت  دائرة  مصالح  احصت 
عائلة   3720 حوالي   2020 العام  لهذ 
معوزة ببلدياتها الثالث دلدول واوقروت 
العائالت  لهذ  حيث خصص  واملطارفة 
مليون  دج   37.200.000 مبلغ 
حسابات  يف  صبها  مت  والتي  سنتيم 
هذه العائالت قبل يوم من شهر رمضان 
اوقروت  بلدية  احصت  فيما  املعظم 
1460 عائلة وبلدية دلدول 1313 عائلة 

هذه  كل  عائلة   947 املطارفة  وبلدية 
مايعرف  إطار  يف  إحصائها  مت  العائالت 
مناطق الظل ويف ذات السياق استفادت 
دائرة من 1234 قفة من مديرية النشاط 
االجتماعي كقافلة تضامنية يف مرحلتني 
 360 من  اوقروت  بلدية  بها  استفادت 
قفة وبلدية دلدول من 332 قفة وبلدية 
االشارة  وجتدر  قفة   242 من  املطارفة 
 1171 حتصي  الدائرة  مصالح  ان  الى 

حصة اخرى وهم املتضررين من احلجر 
املستجد  كورنا  فيروس  جراء  الصحي 
اوقروت  بلدية  مصالح  سجلت  حيث 
وبلدية  عائلة   474 ودلدول  عائلة   441
من  ستفيد  حيث  عائلة   256 املطارفة 
دينار جزائري  املقدرة ب10000  املنحة 
يف انتظار موافقة رئيس اجلمهورية عليها 

يف االيام القادمة.
عبداهلل مجبري

الوادي
 توقيف 785 شخصا خرقوا حظَر التجوال

األمن  مصالح  مختلف  أوقفت 
خالفوا  شخصا   758 الوادي  بوالية 
 247 حجزت  كما  التجوال،  حظر 
مركبة منذ بداية تطبيق احلجر الصحي 
شهر  من  ال28  يف  الوالية  يف  اجلزئي 

مارس املاضي. 
الوالئي  األمن  مصالح  وأوضحت 
تلقت  عنها  صادر  بيان  يف  بالوادي 
فإنه  منه.  نسخة  الوطن  أخبار 
بخصوص  الصادرة  طبقت التنظيمات 

خالل  ومن  اجلزئي  الصحي  احلجر 
على  العملياتية  التشكيالت  انتشار 
واحلواجز  الطرق  مفترقات  مستوى 
الدوريات  وكذلك  واملتنقلة  الثابتة 
مصالح  متكنت  واملتحركة،  الراجلة 
قطاع  كامل  عبر  الوادي  والية  أمت 
االختصاص منذ انطالق هذه العملية 
خالفوا  ممن  شخص   758 توقيف  من 
الصحي  اجلزئي  احلجر  بتدابير  التقيد 
ما  ضدهموهو  رسمية  محاضر  وحترير 

يتعدى معدله 25 شخصا يوميا، كما 
مت وضع ويف نفس اإلطار. مت وضع يف 
احملشر البلدي 274 مركبة و32 دراجة 
نارية استعملت من طرف األشخاص 
احلجر،  أوقات  أثناء  للتنقل  املوقوفني 
مت  املخالفني  ضد  احملررة  امللفات 
املختصة  القضائية  للجهات  إرسالها 
إقليمياالتخاذاإلجراءات القانونية ضد 

املوقوفني.
رشيد شويخ
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أمني بن لزرق / روبورتاج

اإلجراءات  بتلك  أغلبهم  يتقيد  وهران،  الباهية  سكان  أن  ورغم 
عليها  املفروض  التجوال  وحظر  الصحي  احلجر  توقيت  وإحترام  الوقائية 
الوباء  تفشي  من  الكثيرون  يتخوف  لكن  بكثرة،  الوباء  انتشار  لتجنب 
الذي ال يرحم خصوصا مع عودة بعض األنشطة التجارية وفتح احملالت 
املواطنني والتجار  الوضع إن لم يتقيد  بتأزم  للزبائن وهو ما ينذر  ألبوابها 

على حد سواء بإجراءات الوقاية املنصوص عليها. 

    62 حالَة شفاٍء غادرت مصلحَة األمراِض الُمعدَية

شهدت املؤسسة اإلستشفائية اجلامعية » بن زجرب« بحي » بالطو« 
بعد  املعدية  األمراض  فقط من مصلحة  يومني  قبل  05 مرضى  تسريح 
04 ثالث مصابني  إلى  وهذا يضاف  فيروس كورونا،  متاما من  تعافيهم 
يرتفع  وبذلك  املاضي  اخلميس  يوم  املستشفى  وغادروا  تعافوا  بالفيروس 
حاالت الشفاء باملركز اإلستشفائي اجلامعي بوهران إلى 62 حالة شفاء.
ويذكر أن كل املصابني بفيروس كورونا املستجد يخضعون لبروتوكول 
العالج هيدروكسي كلوروكني الذي أقرته وزارة الصحة مبصلحة األمراض 
املعدية باملركز اإلستشفائي اجلامعي بوهران سواء الذين تعافو أو الذين 

ال يزالون باملصلحة.
اجلامعية  اإلستشفائية  باملؤسسة  واإلداري  الطبي  الطاقم  ويقدم 
بوهران مجهوددات جبارة يف الوضع احلالي من طاقم الطبي وشبه الطبي 
والعمال املهنيني مبصلحة األمراض املعدية من اجل ضمان تغطية صحية 
ويذلون  اإلتشفائية  املؤسسة  على  الوافدين  املرضى  لكل  املستوى  يف 

قصارى جهددهم يف سبيل خدمة املريض.

ُنون قراَر استئناِف النَّشاط   أصحاُب الَمحّلت يثمِّ

رّحب أغلبية أصحاب احملالت التجارية بالقرار الذي إتخذته الوزارة 
أصحابها  بإستئناف  التجارية  األنشطة  لبعض  السماح  بشان  األولى 
للعمل وذلك بتجنب بعض اآلثار اإلقتصادية الناجمة عن قرارات الغلق 

ورفع الغنب عن االف العائالت املتضررة من احلجر. 
وباشر جتار االلبسة واالحذية واالقمشة واالفرشة وبيع لوازم اخلياطة 
وكذا محالت احلالقة ومحالت بيع االجهزة االلكترونية والكهرومنزلية 

ومحالت بيع وتصنيع الهواتف نشاطهم منذ صباح يوم االحد املاضي، 
للزبائن  الكبير  اإلقبال  بسبب  مجددا  التجاري  النشاط  إنتعش  حيث 
اجلديدة  واملدينة  والياسمني  والصباح  لطفي  العقيد  بأحياء  خصوصا 
وكذا  »بالطو«  البشير  بسيدي  نياطي  االخوة  وشارع  الطحطاحة  حتديدا 
منطقة احلاسي عودة التي عرفت حركةلتجارية كبيرة وعودة الى االسواق 

الكبرى. 

  عدُم احتراِم اإلجراءات الِوقائَية ُيربك المواِطنين 
رغم أن قرار السماح لبعض النشاطات التجارية إلستئناف العمل، 
إال ان ذلك قابله تخوف كبير وحذر شديد من بعض املواطنني بسبب 
باإلجراءات  الباعة  اغلبية  تقيد  وعدم  الوقاية  لشروط  املسجل  الغياب 
بني  األمان  مسافة  واحترام  الكمامات  باستعمال  املتعلقة  الالزمة 
املدينة  وسوق  واالحذية  االلبسة  لتجار  بالنسبة  بخاصة  األشخاص 
اجلديدة » الطحطاحة » خير مثال لذلك العبث بالصحة العمومية رغم 
باإلجراءات  التقيد  بضرورة  للمواطنني  وتنبيهها  الصحة  وزارة  حتذيرات 
الوقائية، لكن تقريبا يف احملالت التجارية جتد جتمع كبير للزبائن يف غياب 

تدابير احلماية مما يجعلهم عرضة خلطر االصابة بفيروس كورونا.

  انتعاُش َنشاِط سّيارات »الكلونديستان«

مجددا،  للعمل  األجرة  سيارات  أصحاب  لعودة  السماح  عدم  مع 
الوحيد  السبيل  باتت  والتي   « الكلوندستان   « سيارات  نشاط  إنتعش 
أغلب  وأن  خصوصا  التجارية،  واحملالت  لألسواق  للتنقل  للمواطنني 
النوع من السيارات لقضاء حوائجهم يف ظل  املواطنني يلجؤون إلى هذا 
غير  النشاط ألجل  موقوفة  تزال  والتي ال  القانونية  النقل  غياب وسائل 

مسمى. 
والغريب يف األمر أن نشاط سيارات » الكلوندستان » لم يعد يقتصر 
على أصحابها الشابقني بل تضاعف عددها كثيرا بسبب جلوء الكثير من 
املواطنني للعمل يف هذا النوع من النشاط ممن فقدوا عملهم اليومي بسبب 
إجراءات احلجر الصحي ملواجهة وباء كورونا وذلك من أجل ضمان قوت 

يومهم. 
وما يشار إليه يف وهران وكغيرها من الواليات األخرى، هو إظطرار 
أصحاب سيارات األجرة للعمل بطريقة غير قانونية من خالل العمل مثل 
سيارات » الكلونديستان » وذلك بعد أن إستمر توقيف نشاط سيارات 
األجرة وهو ما جعلهم يخلون يف بطالة إجبارية حتمت عليهم املل بطريقة 

غير شرعية من أجل توفير لقمة العيش لعائالتهم. 

لطات الَمحلّية تتوّعُد المخالِفين    السُّ
وباء كورونا وسط  انتشار  ولتفادي  الصحي  الوضع  تفاقم  وخوفا من 
املواطنني حددت مصالح والية العديد من اإلجراءات الوقائية ألزمت من 
خاللها أصحاب األنشطة التجارية التي إستفادت من تراخيص العودة 
للنشاط من اجل التقي بها حلماية أنفسهم وحلماية بقية املواطنني الذين 

يترددون على محالتهم من إنتقال فيروس كرورونا القاتل. 
وألزمت السلطات احمللية أصحاب احملالت التجارية مبنع دخول اكثر 
من 3 زبائن للمحل مع فرض تنظيم طوابير ملنع الفوضى وترك مسافة أمان 

1 متر بني كل الزبائن, إلى جانب الى توفير املطهر الكحولي عند مدخل 
كل محل جتاري مع الزام الزبائن بتعقيم االحذية وااليدي قبل الدخول 
للمحل وإستعمال الكمامات لكال الطرفني أي الزبون والبائع باإلضافة 
إلى وجوب إستعمال جهاز قياس درجة احلرارة للزبائن قبل دخول احملالت 

التجارية وذلك لتفادي أي إنتقال للعوى بالفيروس كوفيد 19. 
وبالنسبة للمحالت االخرى اخلاصة ببيع املالبس وصالونات احلالقة 
فألزمت السلطات احمللية أصحابها بضرورة التعقيم اليومي حملالتهم وغرف 

تغيير املالبس واملالبس املسترجعة وادوات احلالقة املستعملة. 
والتدابير  التعليمات  تطبيق  يف  التهاون  أن  من  السلطات   وحذرت 
الوقائية تترتب عنه فرض عقوبات  الوقائية يعد تعد صارخ لإلجراءات 
قانونية صارمة على املخالفني واملتمثلة يف غلق احملل واملتابعة القضائية. 

سات يتبّرُع بـ 1000 طرٍد غذائي   ُمتدى رؤساِء الُمؤسَّ

مع  تضامنية  مببادرة  بوهران،  املؤسسات  رؤساء  منتدى  أعضاء   قام 
العائالت املتضررة من احلجر الصحي املفرضو عليها ملواجهة انتشار وباء 
كورونا، متثلت يف توزيع ألف طرد غذائي يحوي مواد إستهالكية أساسية 
وضرورية خالل الشهر الفضيل، حيث مت تسليم هذه الكمية من الطرود 
حاليا  جمعها  يتم  التي  اإلعانات  إطار  يف  الوالية  للسلطات  الغظائية 
توزيع  عملية  أكبر  لتنظيم  واحملسنني  والتنظيمات  الهيئات  مختلف  على 

ستجريها الوالية قريبا.
وقد أشرف على استالم هذه الهبة التضامنية األمني العام للوالية، 
هذه  مثل  جلمع  املخصص  بالسانيا  مخزن  إلى  مؤقتا  توجيهها  مت  حيث 
توزيعها الحقا  سيتم  حيث  املعارض  قصر  ملخزن  جانب  إلى  التبرعات 
وهذه  الصحي،  احلجر  من  املتضررة  والعائالت  احملتاجة  العائالت  على 
املساعدات التي قدمها منتدى رؤساء املؤسسات مت جمعها من لدى رجال 
االعمال املنتمني ملكتب وهران الذين لم يبخلوا مبساعات ملصالح الوالية 
الوطن ستتجاوز  أكبر عملية تضامنية على مستوى  التي تستع إلطالق 
50 ألف طر غذائي على العائالت الفقيرة واملعوزة التي تضررت أكثر من 

إجراءات احلجر الصحي املفروض عليها. 

    خوٌف وَقلق عِقَب الّسماِح باستئناِف الّنشاط التِّجاري

 الَتقّيُد باإلجراءاِت الوَقائّية من َفيروس 
كورونا هاجُس مواطِني وهران

حذٌر شديد وقلق كبير أبداهما مواطنو والية وهران عقب إصدار السلطات العمومية قراَرا يقضي بعودة بعض األنشطة التجارية، التي كانت 
متوقفة بسبب تفسي فيروس كورونا الذي تسّبب - إلى حد كتابة المقال – في 194 حالة إصابة مؤكدة بالوالية التي ما تزال تستيقض 

يوميا على حاالت إصابات جديدة، ما يستدعي توخي الحذر وتطبيق إجراءات الوقاية بصرامة. 
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بشأن انتقال البرازيلي آرثر ميلو

مفاوضات متقدمة بين برشلونة ويوفنتوس  

القسم الرياضي

ويعتبر آرثر )23 عاًما( من العناصر املطلوبة 
مثل  األوروبية،  األندية  بعض  قبل  من  بقوة 
سان  وباريس  وتوتنهام  ميالن  وإنتر  يوفنتوس 

جيرمان.
ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
من  اتصاالت  برشلونة  تلقى  فقد  اإلسبانية، 
خاللها  يسأل  أسابيع،  عدة  منذ  يوفنتوس  قبل 
مبلغ جيد  مقابل  آرثر،  مع  التعاقد  إمكانية  عن 
من املال، حيث يعتبره ماوريسيو ساري، مدرب 

اليويف، عنصًرا ضرورًيا لتطوير أفكاره يف تورينو.
 2018 صيف  يف  برشلونة  إلى  آرثر  وانضم 
9 ماليني  إلى  باإلضافة  أورو،  مليون   31 مقابل 
أخرى كمتغيرات، ومن املتوقع أال يقبل برشلونة 
هذا  عن  األقل  على  أورو  مليون   20 بزيادة  إال 

الرقم إلمتام الصفقة.
وال يستبعد أن تكون هناك صفقة تبادلية بني 
االقتصادية  األوضاع  ظل  يف  خاصة  الناديني، 

التي أحدثها فيروس كورونا.
وسطه  خط  يف  عديدة  أسماء  اليويف  وميلك 
ميراليم  مثل،  البارسا  بإعجاب  حتظى  قد 
 22( بينتانكور  رودريغو  عاًما(،   30( بيانيتش 
عاًما( وفيديريكو بيرنارديسكي )26 عاًما(. يأتي 
أكثر من  آرثر يف  تأكيدات  الرغم من  ذلك على 
برشلونة.  مع  االستمرار  يف  رغبته  على  مناسبة 
يوفنتوس  نظيره  برشلونة  منح  السياق،  ذات  يف 

الضوء األخضر للتفاوض مع آرثر.

يوفنتوس  أن  اإلسبانية  الصحيفة   وأكدت 
ينوي تقدمي راتب كبير آلرثر، مقارنة مبا يتقاضاه 
إلى  باالنتقال  إقناعه  أجل  من  برشلونة،  مع 
قيمة  يف  الفارق  يوفنتوس  ويستغل  تورينو. 
محاوالته  يف  وإسبانيا،  إيطاليا  بني  الضرائب 
فرض  ويتم  تورينو.  إلى  باالنتقال  آرثر  إلقناع 
ضريبة قيمتها 30 باملائة على راتب الالعب يف 
 48 مقابل  بإيطاليا،  األولى  اخلمس  السنوات 

باملائة يف إسبانيا.

تبر شتيغن يتجه إلى تجديد عقده مع »البلوغرانا«
بأن  الثالثاء،  امس  إسبانية،  صحفية  تقارير  أفادت 

مارك  وكيل  بروك،  فوم  مع  اجتمعت  برشلونة  إدارة 
املاضي،  األسبوع  الفيديو  عبر  شتيغن،  تير  أندريه 
احلارس  عقد  جتديد  بشأن  التفاوض  ملواصلة 

األملاني.
يف  برشلونة  مع  شتيغن  تير  عقد  وينتهي 
2022، وسط ترقب العديد من األندية الكبرى 
يف أوروبا، مثل بايرن ميونخ وتشيلسي ويوفنتوس.

وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإن أوسكار غراو، املدير التنفيذي لبرشلونة، وإيريك 

أبيدال، السكرتير الفني، قادا املفاوضات، وكان هناك 
اتفاق متبادل لتجديد التعاقد ملدة 4 مواسم.

وتير  لبرشلونة  أولوية  يعتبر  التجديد  أن  الصحيفة  وأوضت 
شتيغن، حتى يف هذه الظروف االقتصادية الصعبة التي أحدثها فيروس كورونا، والتي من 
شأنها أن تؤثر على الراتب الذي يتقاضاه احلارس األملاني يف عقده اجلديد.  ويدرك برشلونة 
ناٍد آخر، خالل هذه املرحلة، فال أحد ميتلك املال الالزم  انتقال تير شتيغن ألي  صعوبة 
لشرائه. ويعتقد تير شتيغن أن نتيجة املفاوضات ستكون إيجابية، وستسفر يف النهاية عن 

استمراره يف برشلونة.

خالف ماني مع كلوب يدفعه نحو ريال مدريد
صحفي  تقرير  كشف 
عن  الثالثاء،  امس  إيطالي، 
السنغالي  بني  وجود خالفات 
ليفربول،  جنم  ماني،  ساديو 
قد  كلوب،  يورغن  ومدربه 
ريال  إلى  لالنتقال  تدفعه 

مدريد.
ماني  اسم  وارتبط 
مدريد  ريال  إلى  باالنتقال 
حيث  مناسبة،  من  أكثر  يف 
يحظى بإعجاب كبير من قبل 
زين الدين زيدان، املدير الفني 
ماني  بني  خالفات  وقعت  فقد  اإليطالية،  سبورت«  »توتو  صحيفة  وبحسب  للميرنغي. 
وكلوب، وكذلك إدارة ليفربول. ولم تفصح الصحيفة عن طبيعة اخلالف بني جنم التيرانغا 

ومدربه، لكنها أشارت إلى غضب الالعب من إدارة النادي بسبب وضعه التعاقدي.
راتبه، من أجل متديد  يأتي ذلك يف ظل رغبة ماني يف احلصول على زيادة كبيرة يف 
عقده الذي ينتهي يف صيف 2023، حيث يتقاضى حالًيا 9 ماليني أورو سنوًيا. وكانت 
أنباء قد ترددت يف وقٍت سابق أن ماني اتخذ قراًرا بأنه يف حالة رحيله عن ليفربول سيكون 

إلى ريال مدريد فقط.

بعد إعالن نوايا بايرن
ماتيوس ينتقد حميديتش

بايرن  أسطورة  ماتيوس،  لوثار  انتقد 
ميونخ، تصريحات حسن صالح حميديتش، 
املدير الرياضي للنادي البافاري، بشأن خطته 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
رغبة  عن  أعلن  قد  حميديتش   وكان 
الفريق  صفوف  تعزيز  يف  البافاري  العمالق 
مبوهبة أوروبية بارزة، باإلضافة إلى ضم العب 

دولي أملاني هذا الصيف.
»سكاي  شبكة  عبر  مقاله   وخالل 
تلك  أتوقع  »لم  ماتيوس:  كتب  سبورتس«، 
فاندهاشي  حميديتش،  من  التصريحات 
ذلك«.  عن  اإلعالن  توقيت  بسبب  جاء 
مبثل  تخرج  أن  املعقول  غير  »من  وأردف: 
عديدة  أندية  تعاني  بينما  التصريحات،  هذه 
وتقاتل من أجل البقاء بسبب أزمة كورونا«. 
كما ذّكر ماتيوس مدير بايرن الرياضي بتعاقده 
من  هيرنانديز  لوكاس  الفرنسي  املدافع  مع 
أورو، حيث  مليون   80 مقابل  أتلتيكو مدريد 
تلك  بأن  لالعتراف  تخرج  أن  »يجب  قال: 

الصفقة لم تكن مربحة«.
من  بقليل  تتحلى  أن  »أريدك   واختتم: 
اللباقة يف الوقت الراهن، فماذا لو حتتم علينا 
كرة  مباريات  عودة  أجل  من  طوياًل  االنتظار 
القدم وليس هناك دخل؟ لذا عليك أن تفكر 

قلياًل يف التأثير اخلارجي«.

آرسنال يرفض مطالب ويليان
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن آرسنال رفض تلبية 

مطالب البرازيلي ويليان، جناح تشيلسي، من أجل ضمه يف 
فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة. وينتهي عقد ويليان )31 عاًما( 
مع تشيلسي بنهاية املوسم اجلاري، وبات من املؤكد رحيله عن 
قلعة ستامفورد بريدج. وبحسب صحيفة »ذا صن« البريطانية، 

فإن آرسنال يرفض املطالب التي حددها ويليان، رغم حاجته 
املاسة له ليكون بدياًل لنجم الفريق بيير إميريك أوباميانغ، 
واملتوقع رحيله يف نهاية املوسم. وأشارت الصحيفة إلى أن 

ويليان اشترط عقًدا مدته 3 سنوات، مع راتب يبلغ 120 ألف 
جنيه إسترليني أسبوعًيا، لكن آرسنال يرفض توقيع عقًد بهذه 

املدة لالعب سيبلغ 32 عاًما يف أوت املقبل. وكان ويليان قد 
رفض بالفعل عقًدا ملدة عامني من تشيلسي، يف الوقت الذي 

يحظى فيه باهتمام من قبل ليفربول وإنتر ميالن أيًضا.

وكيل برنارديسكي: »برشلونة 
فاوضنا وحسمنا أمرنا«

كشف بيبي بوزو، وكيل أعمال اإليطالي فيديريكو 
برنارديسكي، جنم وسط يوفنتوس، موقف الالعب من الرحيل 

عن البيانكونيري. وترددت أنباء بشأن احتمالية انتقال 
برنارديسكي إلى برشلونة، يف ظل اهتمام النادي الكتالوني 
باحلصول على الالعب. وقال وكيل الالعب يف تصريحات 
ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي: »بالفعل، حدثت بعض 

املفاوضات مع برشلونة، لكنه )برنارديسكي( ال ينوي 
مغادرة يوفنتوس، يجب أن يشكره املشجعون«. ولم يتمكن 

برنارديسكي، من حجز مكانة أساسية يف تشكيل يوفنتوس، ما 
أدى إلى خروج تقارير تؤكد قرب رحيله عن تورينو. وأكد بوزو: 

»لم أقابل مسؤولي أي أندية أخرى بخصوص برنارديسكي«. 
وأضاف: »احملادثات الوحيدة التي حدثت كانت مع برشلونة، 
وكانت مجرد طرح للموضوع«. وأمت: »يزعج فيديريكو قراءة ما 
يتعلق بشأن رحيله عن يوفنتوس، لكنه يعلم أيًضا أنها مجرد 

اجتهادات صحفية«.

فيراتي: »سنحاول الفوز بدوري 
األبطال إلسكات مارسيليا وجماهيره«

سخر ماركو فيراتي العب وسط باريس سان جيرمان 
الفرنسي من اإلجناز التاريخي للغرمي أوملبيك مارسيليا بفوز 

األخير بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1993.
قال فيراتي يف بث مباشر عبر القناة الرسمية لناديه على 
»يوتيوب«: »هل نحن مطالبون بالفوز بدوري األبطال مرتني 
ليتوقف مارسيليا وجماهيره عن الكالم؟«. وأضاف الالعب 

اإليطالي »سنحاول الفوز بأول لقب، ونرى ما سيحدث 
بعدها«. واستدرك »لكن منذ انضمامي لبي إس جي يف 
2012، لم نخسر أي مباراة أمام أوملبيك مارسيليا«. وأمت 

فيراتي تصريحاته يف هذا الشأن »لقب دوري األبطال يبقى 
اإلجناز الوحيد الذي يتعلقون به«. وتأهل الفريق الباريسي 

لدور الثمانية من دوري األبطال للموسم اجلاري، بينما يعد 
أوملبيك مارسيليا النادي الفرنسي الوحيد الذي رفع الكأس ذات 

األذنني.

نادي سان جيرمان يطمع في 
صفقة مدريدية

لم متنع أزمة توقف النشاط الكروي يف أوروبا بسبب تفشي 
فيروس كورونا، نادي باريس سان جيرمان ومسؤوليه من البحث 

عن خيارات لتدعيم صفوف الفريق. وكشفت شبكة »راديو 
مونت كارلو« الفرنسية، أنَّ ليوناردو املدير الرياضي للنادي 
الباريسي، يتطلع لتدعيم خط الوسط. وأضافت أن الغاني 
توماس بارتي العب وسط أتلتيكو مدريد، يحظى باهتمام 

بالغ من إدارة بي إس جي، إلعجابها الشديد بقدراته الفنية 
واجلسدية. وأوضحت الشبكة الفرنسية أنه يوجد شرط جزائي 
يف تعاقد بارتي يسمح برحيله عن صفوف )األتلتي( مقابل 50 

مليون أورو. ولفتت إلى أن بارتي، 26 عاًما، لعب 35 مباراة 
هذا املوسم يف كافة املسابقات، وهناك محاوالت من جانب 

النادي املدريدي لتمديد وتعديل تعاقده الذي ينتهي يف صيف 
2023. كانت تقارير صحفية عديدة، رشحت الالعب الغاني 
باالنتقال إلى أندية كبيرة، مثل يوفنتوس، بايرن ميونخ، بينما 

رحب والد توماس بارتي بانتقال جنله إلى آرسنال اإلجنليزي.

أكد تقرير صحفي إسباني، امس الثالثاء، عن 
وصول برشلونة ويوفنتوس لمراحل متقدمة 
من المفاوضات، بشأن انتقال البرازيلي آرثر 
ميلو، العب وسط الفريق الكتالوني، إلى 

البيانكونيري، في الميركاتو المقبل.
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اتحاد بسكرة يتفق مع المدرب يعيش
أصبح عبد القادر يعيش، املدرب السابق الحتاد بلعباس، قاب قوسني 
أو أدنى من تولي منصب املدير الفني الحتاد بسكرة، خلفا للمدرب نذير 

لكناوي.
وكانت إدارة االحتاد قد أعلنت يف وقت سابق فك ارتباطها باملدرب 
العام.  األداء  تطوير  عن  وعجزه  الفريق،  نتائج  تراجع  بسبب  لكناوي، 
اتفاق مبدئي مع املدرب يعيش، لقيادة  إدارة احتاد بسكرة إلى  وتوصلت 
الفريق فيما تبقى من املوسم، على أن يتولى املهمة رسميا فور استئناف 

النشاط.
ويحتل احتاد بسكرة املركز الرابع عشر، يف جدول ترتيب الرابطة األولى 
برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتني عن أقرب املهددين بالسقوط إلى الدرجة 

الثانية.

ماضوي يوجه نداء استغاثة للسلطات الجزائرية
السلطات  ماضوي  الدين  خير  السعودي،  اخلليج  نادي  مدرب  دعا 
الرياضيني  بقية  رفقة  اململكة،  من  إجالئه  يف  اإلسراع  إلى  اجلزائرية 

اجلزائريني العالقني بسبب انتشار فيروس كورونا.
 ، السلطات  طالبوا  قد  اجلزائريني،  الرياضيني  من  معتبر  عدد  وكان 

لالطمئنان على عائالتهم، والوقوف إلى جانبها، يف ظل األزمة الراهنة.
لنا،  عاجال  حال  اجلزائرية  السلطات  جتد  أن  »أمتنى  ماضوي  وقال 
وأن تتحرك إلجالئنا يف أقرب وقت ممكن للوقوف إلى جانب عائالتنا«، 
وأضاف: »سجلنا أنفسنا لدى وزارة اخلارجية بعد تأجيل استئناف الدوري 
اآلن«. وختم:  اتصالهم حتى  بانتظار  أوت، والزلنا  إلى شهر  السعودي 
تبقى من شهر  ما  لقضاء  أقرب وقت ممكن،  الوطن يف  إلى  العودة  »نريد 

رمضان مع أسرنا وأحبابنا«.

رئيس االتحاد المغربي لقجع ينفي 
ترشحه لرئاسة »الكاف«

رئيسه  نية  حول  يتردد  ما  حقيقة  القدم  لكرة  املغربي  االحتاد  كشف 
فوزي لقجع الترشح لرئاسة االحتاد األفريقي للعبة، يف االنتخابات املقبلة.
املغربي،  الكرة  احتاد  باسم  الرسمي  املتحدث  مقروف،  محمد  وقال 
ومستشار رئيس االحتاد فوزي لقجع، يف تصريح إن هذا األمر غير صحيح. 
تستند  وال  مغالطات،  أساسها  األخبار  هذه  »كل  مقروف:  وأضاف 
ملعطيات دقيقة«. وأردف: »ال صحة لهذه األخبار، بل هي مزايدات أو 
مناورة من أطراف مجهولة املصدر. السيد فوزي لقجع لن يترشح لرئاسة 
االحتاد األفريقي لكرة القدم«. وتابع: »يرى رئيس احتاد الكرة املغربي أنه 
التي سيقوم بدعمها وما  النوايا وإعالن اجلبهة  السابق ألوانه كشف  من 
يهمه هو أنه لن يعلن ترشيحه ملنصب الرئيس«. وأكمل: »من يتحدث 
الترويج  يحاول  املنصب،  لهذا  املغربي  الكرة  احتاد  رئيس  ترشيح  عن 
آخر  منلك شيئا  »ال  مقروف  وأكد  والنوايا«.  األهداف  مجهولة  ألطروحة 
نضيفه يف هذا الصدد غير قول أن السيد لقجع ساعد من موقع مسؤوليته 
رئيسه  إشراف  الكاف حتت  وفعالية جهاز  بأداء  ليرتقي  استطاع  ما  بكل 
احلالي أحمد أحمد«. وأمت قوله: »لن يدخر )لقجع( جهدا ليواصل عمله 
يدخل  ال  الذي  الكاف،  رئاسة  منصب  إال  موقع  أي  من  الوتيرة  بنفس 

ضمن خططه«.

الدولية  الرياضية  احملكمة  منحت 
احتاد  لنادي  جديدة  مهله  »كاس«، 
العاصمة، الستكمال ملف الطعن املقدم 
ضد قرار دفع مستحقات العبه السابق، 

محمد يخلف.
وكانت احملكمة الرياضية، قد ألزمت 
22 ألف  نادي احتاد العاصمة بدفع مبلغ 
أورو لالعب يخلف، متثل قيمة مستحقاته 

العالقة منذ سنة 2011.
العاصمي  للنادي  يخلف،  وانضم 
وفاق  من  إليه  قادًما   ،2011 صيف 
 ،2014 جوان  إلى  ميتد  بعقد  سطيف، 
بفسخ  العاصمية  اإلدارة  تقوم  أن  قبل 
تعرضه  بسبب  واحد،  طرف  من  عقده 
إلصابة أبعدته عن امليادين لفترة طويلة.

االحتاد،  إدارة  الدولية  الهيئة  ودعت 

املطروح على  الطعن  ملف  استكمال  إلى 
طاولتها، وتقدمي كافة املستندات املطلوبة، 
للنادي  تابع  محامي  توكيل  ذلك  يف  مبا 

للمرافعة يف القضية.
اجلديدة  املهلة  »كاس«  واعتبرت 
املقدم،  الطعن  رفض  قبل  خطوة  كآخر 
مستحقات  دفع  على  النادي  إجبار  مع 

الالعب كاملة مثلما ينص عليه العقد.

»الفيفا« يغرم نصر حسين داي
تلقى نصر حسني داي، صدمة قوية، بعد صدور حكم من االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، يقضي بتسديد النادي مبلغ 350 
ألف أورو، لصالح العبه املوريتاني السابق، محمد يالي دالهي. وتعود فصول القضية لسنة 2019 حني تعاقدت إدارة نصر حسني 
داي، مع متوسط ميدان املنتخب املوريتاني ملوسمني، قادما من نادي دفاع تاجنانت، قبل أن يقرر الرئيس السابق، مراد حللو، طرد 
الالعب دون سابق إنذار، بسبب تدني مستواه. وهدد االحتاد الدولي بتسليط عقوبة قاسية يف حق النادي، قد تصل إلى خصم 
النقاط من رصيده، ومنعه من إجراء أية تعاقدات، يف حل تخلفه عن تسديد املبلغ يف اآلجال احملددة. وستساهم عقوبة »الفيفا« يف 

تأزم وضعية النصرية من الناحية املادية، خاصة وأن النادي يعيش أزمة مالية خانقة منذ انطالق املوسم.

مدافع  براهيمي،  بلقاسم  اعترف 
يود  رمبا  بأنَّه  اجلزائر،  مولودية  نادي 
االنتقال لنادي الترجي التونسي، خالل 
لكن  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فترة 
عرض  على  ناديه  إدارة  حصول  شريطة 

جيد.

عدة  تلقيت  »لقد  براهيمي  وقال 
عروض يف اآلونة األخيرة من أندية أبدت 
اهتمامها باحلصول على خدماتي، أهمها 
»أرغب  وأضاف  التونسي«،  الترجي  من 
لكنني  اجلزائر،  مولودية  رفقة  البقاء  يف 
ال أستبعد االنتقال إلى الترجي، بشرط 

أن يلقى العرض قبواًل لدى مجلس إدارة 
املولودية«.

بقوة  توجهت  الترجي  إدارة  أن  يذكر 
نحو السوق اجلزائرية، منذ اتخاذ اجلامعة 
شمال  العبي  باعتبار  قراًرا  التونسية، 

أفريقيا، العبني محليني.

مولودية الجزائر   
براهيمي يبدي إهتمامه لالنتقال إلى الترجي التونسي

في إجتماع طارئ عبر تقنية التحاضر عن بعد   

زطشي يستدعي أعضاء المكتب 
الفيدرالي للفصل في مصير البطولة  

يعقد االتحاد الجزائري لكرة القدم، غدا الخميس، اجتماعا مهما برئاسة خير الدين زطشي، لمناقشة العديد من القضايا، 
أهمها مستجدات فيروس كورونا.

القسم الرياضي

بيان  يف  اجلزائري  اإلحتاد  وكشف 
االجتماع  أن  الرسمي،  موقعه  عبر 
بعد  عن  التحاضر  تقنية  عبر  سيعقد 
احترازي  كإجراء  كونفيرانس«،  »فيديو 
أعضاء  االجتماع  الفيروس.وسيضم  ضد 
الرابطة  عن  وممثلني  الفيدرالي،  املكتب 
الطبية  واللجنة  القدم،  لكرة  احملترفة 
الفنية  املديرية  ممثلي  إلى  إضافة  »للفاف، 
لبحث  االجتماع  باالحتاد.وسيخصص 
مستجدات الوضع احلالي، يف ظل انتشار 
الستئناف  والتحضير  كورونا،  جائحة 
األندية  تأثر  ومدى  الكروي،  النشاط 
إلى أن  التوقف. جتدر اإلشارة  خالل فترة 
االحتاد اجلزائري باشر قبل أيام، حتضيراته 
دون  الكروي،  النشاط  الستئناف  حتسبا 
تفاديا  احترازية  كخطوة  اجلماهير  حضور 
أكد  جهته،  من  كورونا.  وباء  النتشار 
الناطق الرسمي لرابطة كرة القدم احملترفة، 
هي  الصحة  وزارة  أن  بلقيدوم،  فاروق 
من  األخضر  الضوء  ملنح  الوحيدة  املخولة 

أجل استئناف املنافسات.

ضح  و أ و
م  و »ننتظر بلقيد قائال 
ر  ا وزارة قر من  كل 
لصحة  الشباب ا ووزارة 

لكرة  محترفة  كرابطة  ونحن  والرياضة، 
ما  شيء،  أي  إقرار  ميكننا  ال  القدم، 
من  الوحيدة  هي  الصحة  وزارة  دامت 
متتلك الصالحيات يف منح الضوء األخضر 
حول استئناف منافسات الرابطتني األولى 

والثانية«.
أنه وخالل االجتماع  املتحدث  وأكد 
باالحتادية  الرابطة  جمع  الذي  األخير 
اجلزائرية لكرة القدم )فاف(، لم يتم اخلروج 

بأي قرار يتعلق باستئناف املنافسات عقب 
»ال  وأضاف  الصحي،  احلجر  فترة  انتهاء 
ميكننا اتخاذ أي قرار حاليا كون فترة احلجر 
الصحي مت جتديدها، لهذا السبب لم نحدد 
حتى  وال  البطولة  الستئناف  تاريخ  اي 
حتديد  مت  أنه  بلقيدوم  وأفاد  التدريبات«. 
ملناقشة  واالحتادية  الرابطة  بني  اجتماع 

قضية العودة الى النشاطات الرياضية.

إشهار جتديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية

طبقا ألحكام القانون رقم  12 06- املؤرخ يف 12 جانفي 
2012 يتعلق باجلمعيات السيما املادة 18 منه.

الهيئة  جتديد   22/03/2020 اليوم  هذا  مت  لقد  ـ 
القيادية للجمعية احمللية

ـ املسماة: جمعية أولياء التالميذ ملدرسة املجاهد عبد 
السالم السايح الباعات بلدية حمام الضلعة.

املعتمدة بتاريخ : 29/09/2016 حتت رقم :14

الرئيس : حلفاية الشرقي

املقر االجتماعي: الباعات بلدية حمام الضلعة.

إشهــــــار

 Akhbar El waten 29/04/2020

المحكمة الرياضية تلزم اتحاد العاصمة بدفع مستحقات يخلف   

الحاج ضيوف: »لو كان أبو تريكة برازيليا ألصبح األفضل بالعالم«
أكد احلاج ضيوف املهاجم السابق ملنتخب السنغال ونادي ليفربول، أن حسام حسن مهاجم منتخب مصر السابق، هو املثل 

األعلى الذي يحتذي به على املستوى الشخصي طوال مشواره مع كرة القدم.
وقال ضيوف، يف تصريحات لبرنامج »جمهور الثالثة«: »حسام حسن من أفضل املهاجمني يف تاريخ القارة الذي كنت أحبهم 
وأسعد جدا مبشاهدتهم«. وأضاف: »كذلك محمود اخلطيب الذي شاهدت أهدافه من خالل وسائل التواصل االجتماعي. مصر 
مليئة باألساطير، مثل أصدقائي أحمد حسام )ميدو(، ومحمد أبو تريكة«. وتابع: »كنت أمتنى اللعب بجانب أبو تريكة، ألنه من 

العالمات يف تاريخ القارة والكرة بشكل عام، ولو كان برازيليا ألصبح أفضل العب يف العالم«.
كما حتدث ضيوف عن األهلي والزمالك، قائال: »مستوى الفريقني متميز ويجب على األجيال احلالية يف إفريقيا التعلم منهما، 

أفضل من مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة وليفربول«.
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ليالي رمضان بالّديوان الوطني لإلعالم والثقافة 

برنامٌج َفنيٌّ على منصاِت التواُصل 
حي االجتماِعي أثناَء الحجِر الصِّ

يسعى الديوان الوطني للثقافة واإلعالم لمواصلة مهامه في ظل التدابير الوقائية المتخذة للحدِّ من انتشار وباء 
)كوفيد19-(، بهدف مرافقة العائالت الجزائرية في سهرات رمضان المباركة، من خالل تعزيز نشاطاته الثقافية والفنية 

على مختلف منصات التواصل االجتماعي، بغية الحفاظ على عالقاته مع الجمهور تزامنا مع فترة الحجر الصحي.

صارة بوعياد

األرواح  »معارج  شعار  وحتت 
ومقامات األفراح يف رحاب رمضان«، 
يوميا  حصري  بث  يف  الديوان  يشرع 
وحفالت  عروض  من  ملختارات 
مختلف  يف  أبدعوا  جزائريني  لفنانني 
الطبوع التي يزخر بها التراث املوسيقي 
الوطني، وكذا عروض تربوية وترفيهية 

لألطفال.

لإلشارة برنامج البث الذي يسطره 
جسور  مد  إلى  كذلك  يهدف  الديوان 
التواصل بني الفنان وجمهوره عبر العالم 
االفتراضي من خالل موعد يومي لبث 
فترة  أسبوعي  وموعد  الفنية  السهرات 
الفضاءات  على  لألطفال  الظهيرة 
من  كل  يف  للديوان  الرسمية  الرقمية 
قناة اليوتييوب والصفحة الرسمية على 
مواقع التواصل االجتماعي يف كل من 

الفايسبوك، االنتستغرام والتويتر.

وقد أحيي الديوان الوطني للثقافة 
مع  رمضان  سهرات  أولى  واإلعالم 
بورديب  وكمال  البشارية  الفردة  فرقة 
السهرات  انتظار  يف  رايس،  وعزيوز 
من  كل  إحياء  من  األخرى  العائلية 
فرقة  كويرات،  سلمى  روان،  محمد 
وبادي اللة يف  امزاد  وفرقة  تيكوباوين 
األسبوع األول من ليالي رمضان حتت 
شعار »معارج األرواح ومقامات األفراح 

يف رحاب رمضان«.
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ُيبث على القنوات التلفزيونية الوطنية والمغاربية
حميد بارودي يصدر كليب »ياويلي« مع فرقة »ناس الحال« 

العصر  على  »ياويلي  بعنوان  اجلديد،  الكليب  بث  سيتم 
حميد  القيثارة  وعازف  املغني  سجلها  التي  األغنية  احلالي«، 
»ناس  امللتزم  للغناء  املغاربية  الفرقة  مع  فني  تعاون  بارودي يف 
احلال« الغيوانية، خالل شهر رمضان املعظم احلالي على عدة 

قنوات تلفزيونية وطنية ومغاربية.
وأفاد الفنان مصطفى غنان عضو مؤسس لفرقة ناس احلال 
تقلبات  مسألة  يعالج  الذي  اجلديد  الغنائي  »الكليب  هذا  أن 
عصرنا، قد أجنز بفضل عمل بحث موسيقي ونصي بني فرقتنا 
لقاء  إطار  يف  بارودي  حميد  والفنان  الغيواني  للغناء  املغاربية 

موسيقي مغاربي أصيل«.
حميد  الفنان  مع  املنجز  الثاني  الكليب  »أنه  إلى  وأشار 
بارودي بعد »دنيا ما دوم« مما يبرز أن الفنانني املغاربيني ميكن أن 

يساهموا بفضل املوسيقى والفن يف تقارب الشعوب يف هذا اجلزء 
من الوطن العربي.

بضع  قبل  أسست  احلال  ناس  »فرقة  غنان  الفنان  وأضاف 
سنوات حتت قيادة أحد مايستروات الفن الغيواني يعلى عالل، 
»ناس  امللتزم  الغناء  يف  الشهيرة  للفرقة  مؤسس  أيضا عضو  وهو 
القرن  سبعينيات  مطلع  )املغرب(  البيضاء  بالدار  الغيوان« 
املاضي، وتضم فضال عن اجلزائري مصطفى غنان الفنان محمد 
»ناس  بفرقة  سابق  عضو  وأيضا  زراي  مجدي  والتونسي  شياخ 

الغيوان« املغربي رفيق رضوان ومواطنه رحيم شيهاب«.
)تلمسان(  مغنية  بني  يعيش  الذي  غنان  مصطفى  ويعتبر 
واملغرب، أن فرقته الفنية متثل انصهارا بني قناعة وإرادة ألعضاء 
ناس احلال  وتساهم بشكل دائم يف ترقية الفن الغيواني، كما 
والغناء  املوسيقى  لفن  قال: »استمرارا طبيعيا  أنها تشكل كما 

امللتزم لفرقة ناس الغيوان«.
الرسمية  صفحته  يف  بارودي  حميد  أوضح  جهته  ومن 
»فايسبوك« أن كليب »ياويلي على العصر احلالي« هو »عبارة عن 
تعاون فني مغاربي أصيل من ناس الغيوان إلى ناس احلال إلى 
حميد بارودي )نصوص وموسيقى ثقيلة باملعنى خاصة يف هذا 

العالم الرقمي الذي يعمل بسرعة الضوء«.
وقد اشتهر املغني وعازف القيثارة واملوسيقي العاملي حميد 
بارودي يف اجلزائر وعبر العالم من خالل أغنيته الشهيرة »قافلة 
العراقي  للشعب  الدعم  عن  تعبر  كانت  والتي  بغداد«  إلى 

وللسلم.
هذا الفنان اجلزائري الذي يعيش يف أملانيا ينهل من معني 
ثراء التراث املوسيقي والثقايف اجلزائري على غرار الشعبي والراي 
مؤلفاته  احليوية على  والوهراني، إلضفاء  والصحراوي  واحلوزي 
يحيي  الهائلة  الفنية  مصادره  خالل  ومن  حيث  املوسيقية، 
انتماءه  فيها  يبرز  والتي   ،1992 فرقته منذ  حفالت غنائية مع 
إلى املوسيقى العاملية مع حفاظه وبغيرة كبيرة على استقالليته 
»ماجيك  لإلنتاج  مؤسسته  إنشاءه  خالل  من  التسميات  من 
قام  الذي  موسيقى«  »هقار  واستوديو  بأملانيا  والفيديو«  لألفالم 

بإنتاج كليب »يا ويلي«.
التي  بالدي«  يا  »بالدي  أغنيته  أيضا  إليه  تنسب  كما 
غناها يف 1995 والتي تعالج معاناة الشعب اجلزائري إبان حرب 
حترير اجلزائر من براثن االستعمار الفرنسي وأيضا أثناء العشرية 

السوداء.
ق.ث

 إحياء لليالي شهر رمضان بمعسكر
مديرية الثقافة تسّطر برنامجا ثقافيا 

افتراضيا متنوعا 
الثقافة  مديرية  سطرت 
لوالية معسكر برنامجا افتراضي 
هذا  رمضان  شهر  إلحياء  متنوع 
ظرف  علينا يف  الذي حل  العام 
جراء  البالد  تشهده  خاص 

انتشار وباء كورونا. 
وحاولت ذات املديرية تأقلم 
إطار  يف  املتخذة  اإلجراءات  مع 
تدابير الوقاية منها غلق القاعات 
التجمعات  لتجنب  الثقافية 
حيث ابتكرت طريقة جديدة يف 
بعث النشاط الثقايف وإحياء ليالي رمضان وإبقاء التواصل مع اجلمهور وهي 

جتسيد برنامج الشهر افتراضي عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.
مستجدات  كل  وتتبع  الصفحة  هذه  إلى  الولوج  مواطن  لكل  وميكن 
به بحسب ما مت تسطره حيث يشمل البرنامج معارض افتراضية للصور، 
جواهر من معسكر وهو ركن عبارة عن برمجة سهرات فنية والبداية كانت 
باإلنشاد الديني لفرقة نسائم الفنية من غريس وإنشاد ديني« يا لي زاير« 

للفنان »مراد بتني«.
أما ركن مرويات ومرئيات وهو عبارة عن بث أفالم وثائقية فتم عرض 
احللقة األولى من حكاية ألف ليلة وبث فيلم وثائقي حول »الرسول محمد 

صلى اهلل عليه »وبث فيديو عن املوقع األثري مسجد املبايعة.
استقبل  فقد  الشعرية  باألمسيات  املتعلق  الصدور  قرائح  ركن  ويف 
الشاعر بقدار ربيع الذي ألقى قصيدته »رحلة الروح« ولم ينسى البرنامج 
الفضاء  عبر  قدمه  فني  ترفيهي  نشاط  مت عرض  األطفال حيث  نشاطات 

االفتراضي الفنان »عمو مومو«.
شهر  أيام  طيلة  سيمتد  الذي  االفتراضي  البرنامج  سيتضمن  كما 
رمضان أركان أخرى وتشمل محاضرات وحكايا بأصوات املبدعني تشمل 

قصص وروايات. 
بهيجة بلعالم

إحياء لشهر التراث لحظيرة »التاسيلي نازجر«.. 
حفيظة حاج أعمر لـ »أخبار الوطن«:

»برنامج متنوع عبر منصات التواصل يحاكي 
المخزون الثقافي واإلرث الحضاري«

احلظيرة  ديوان  أعد 
الثقافية التاسيلي نازجر بوالية 
التواصل  شبكة  عبر  اليزي 
من  متنوعة  باقة  االجتماعي 
والتراثية  الثقافية  األنشطة 
 18  ( التراث  لشهر  إحياء 
وذالك  ماي(   18  – افريل 
والتدابير  بالتعليمات  التزاما 
وباء  تفشي  لعدم  املتخذة 
كوفيد 19 والتقيد باإلجراءات 
ما صرحت  االحترازية حسب 
احملافظة  نيابة مديرية  به مديرة 
حفيظة  باليزي  واالستغالل 
حاج أعمر لـ »أخبار الوطن«. 

أن  املتحدثة  وتضيف 
أعده  والذي  املسطر  البرنامج 

التراث  شهر  وجانت خالل  احلواس  برج  اليزي  الثالثة  النيابات  إطارات 
افتراضية  ومواقع احلظيرة ومعارض  يتضمن مواضيع متس مختلف حدود 
فيديوهات  مع  احلظيرة  به  تزخر  الذي  التراث  حول  ونصوص  صور  تضم 

حول أهم املواقع الثقافية واملعالم التراثية التاريخية.
وادمر  بولينياك  الثالثة  احلظيرة  ملتاحف  افتراضية  زيارات  الى  إضافة 
وجبرين وكل هذا يتم عرضه عبر الصفحة الرسمية لديوان احلظيرة الثقافية 
لتاسيلي نازجر يف شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك وكما نوهت مديرة 
احملافظة واالستغالل حول إمكانية إضافة مواضيع حول السياحة والتنمية 
وعمليات التحسيس للمجتمع املدني.  وكما مت برمجت أفالم وثائقية من 
األرشيف تعكس زخم التراث احلضاري لهذه املنطقة، هذا ويذكر أن شعار 
الثقايف  التراث لهذه السنة جاء حتت عنوان »ريح يف دارك..التراث  شهر 
ضيفك« متاشيا والوضع الصحي الذي يشهده العالم.         براهيم مالك
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 براهيم مالك

عند   واإلنكار  الذهول  مرحلة  اجتياز    
االولى  االيام  يف  ازجر  مبنطقة  املجتمع 
على  وتغلبه   19 كوفيد  اجلائحة   زمن  من 
العيادي  النفساني  األخصائي  يقول  الوضع 
إلى  الراهن  الوقت  يف  ووصوله  بورية   أمني 
اخلدمات  يف  االجتماعية  االعتبارات  قاعدة 
خاللها  من  يتوفر  والتي  واألمن  األساسية 
كل  جندت  اين  والغذائي  الصحي  األمن 
فهو  وجتسيده   حتقيقه  اجل  من  الوسائل 
املجتمع  نؤمن  إجراء أساسي البد منه حتى 
النفسية  االضطرابات  مرحلة  يف  وقوعه  من 
أن  ميكن  التي  الثقة   وفقدان  والقلق  كالشك 
تلك  غياب  تسببها  اختالالت  عن  تنجم 

تقوي  والتي  النفسية  لصحة  املستلزمات 
املناعة الصحية بالدرجة األولى .

مع  لقائه  يف  بورية   امني  املتحدث  ويرى 
والتوتر االولى  الهلع  ان حاالت  الوطن  أخبار 
وباء  ظهور  بعد  منتظره  طبيعية  حالة  تعتبر 
استطاعت  األيام  مرور  ومع  فايروس  كورونا 
الوضع   مسايرة  وجيز  ظرف  يف  و  األغلبية 
تكاثف  خالل  من  وهذا  تدريجية   وبطريقة 
و  والهيئات  املؤسسات  من  العديد  جهود 
املعنويات  كانت  بعدما  الوضع  يف  التحكم 
الهرم  اعلي  إلى  وصلت  حتى  احلضيض  يف 
العالقات  ناحية  من  خاصة  ويضيف  تقريبا 
االجتماعية والترابط والتالحم املوجود أساسا 
حتيي  التي  باملنطقة  االجتماعية  التركيبة  يف 
االيجابية  بالصورة  املرتبطة  األحداث  كثيرا 

والوتيرة الهادئة التي تغلب على احلياة اليومية 
لسكان باملناطق اجلنوبية .

الطبيعة  ان  النفساني  األخصائي  ويؤكد 
رغم  اجلنوب  سكان  معها  يتعايش  التي 
املناعة  قوة  يف  كبير  بشكل  تساهم  قساوتها 
التي  الدواعي  كل  غياب  يف  وذلك  النفسية 
جتلب القلق وتثير الضغط على النفس البشرية 
والضجيج   والصخب  االكتظاظ  غرار  على 
على  اكبر  بصورة  يؤثر  الذي  القلق  مايسبب 
ومحاربتها  النفسية  املناعة  جهاز  قوة  مدى 
النفسي   اجلانب  من  خاصة  لالمراض 
ان  ميكن  التي  مستقبال  اجلائحة  ومخلفات 
تعتبر  وكما  األيام.  قادم  يف  بظاللها  ترمي 
الصحراء مساحة هادئة تساعد على التخفيف 
اغلب  ان  وإذا علمنا  التوتر خاصة  من درجة 

املواد االستهالكية التي يعتمد عليها املجتمع 
هي طبيعية مالئمة لتقوية جهاز املناعة نهيك 
عن التشبع الكبير باملرجعية الدينية مستدال 
يف ذالك عن الدراسات التي أثبتت ان عدم 
املرضى  لدى  الروحاني  باجلانب  االهتمام 
الشعور  الى  غالبا  يعرضهم  املستشفيات  يف 
بالوحدة واإلهمال على عكس املتشبع بالقيم 
األمل  مشاعر  إمناء  يف  تساعد  التي  الدينية 
كانت  مهما  النفسي  معاشهم  من  وتخفف 
حتارب  فهي  الشخص  على  تأثيره  درجة 
بالدرجة األولى سخافة احلياة وفقدان األمل.
يجعل  ما  واألسس  املقومات  من  له  فاملؤمن 
وهو  وحني  وقت  كل  يف  مطمئنة  أمنة  نفسه 
واألزمات  املصائب  عند  وصبرا  ثباتا  أكثر 

واألوبئة .

دراسة  أظهرت 
املولودين  األطفال  لبعض  مُيكن  أنه  حديثة 
وفًقا  احلياة،  والعشرين  الثاني  األسبوع  يف 
األطباء.  عن  الصادرة  اجلديدة  لإلرشادات 
اجلمعية  أصدرت  »ميرور«  موقع  وبحسب 
املبادئ  الوالدة  قبل  ما  لطب  البريطانية 
عدد األطفال  أن  تبني  أن  بعد  التوجيهية 
الـ22  األسبوع  الرابع أو  الشهر  يف  املولودين 
قد عوجلوا وجنوا، وأن هذا العدد قد يتضاعف 

خالل ما يزيد قلياًل عن عقد من الزمان.
فى عام 2008، جنا ما يقرب من طفلني 
من كل 10 أطفال ولدوا فى األسبوع الـ 23 
أي ما يعنى أكثر من أربعة أشهر قبل األوان، 
الوالدة  حديثي  يف وحدة  العالج  تلقى  بعد 
املتخصصة. يولد حوالي 60 ألف طفل قبل 
وتعتبر  املتحدة،  اململكة  يف  عام  كل  األوان 
للغاية،  ألوانها  سابقة  منهم  صغيرة  نسبة 
 22 بني  ما  يولدون  الذين  األطفال  ُيعتبر  إذ 
للغاية،  ألوانهم  السابق  من  أسبوًعا  و26 
وهناك تباين كبير يف نتائج األطفال املولودين 
من  سبعة  حوالي  ميوت  الفترة.  هذه  خالل 
األسبوع  يف  يولدون  ممن  أطفال  عشرة  كل 
تلقيهم  من  الرغم  على  والعشرين،  الثانى 
عالًجا مكثًفا، يف حني أن ثمانية من كل 10 
أطفال يولدون يف األسبوع السادس والعشرين 

اليزالون على قيد احلياة
توصيات

الصادرة  اجلديدة  اإلرشادات  توصي   -
احمليطة  للطب الفترة  البريطانية  عن اجلمعية 
شخصي  نهج  باتباع   )BAPM( بالوالدة 
احلياة  ونوعية  الطفل  جناة  احتمال  يقيم 
املتوقعة له، وما إذا كان من مصلحة الطفل 

واألسرة تقدمي عالج فعال.
امللطفة  الرعاية  إن  اإلرشادات  تقول   -
مالءمة  أكثر  تكون  قد  الراحة  على  القائمة 
بعض  يف  احلياة  مدى  املطول  العالج  من 

احلاالت
- تلقى اآلن أقل من ربع األطفال املولودين 
أحياء يف األسبوع الـ 22 رعاية دائمة، حيث 
 22 عمر  يف  املولودين  األطفال  ثلث  يعاني 
أسبوًعا من ضعف شديد، مقارنة باملولودين 

يف عمر 26 أسبوًعا.
- وأضاف البروفيسور«ويلكينسون«: »إن 
األطفال الذين ينمون يف الرحم يطورون فقط 
تبادل  القادرة على  الرئة  األجزاء األولى من 
احلمل،  من  الـ22  األسبوع  يف  األكسجني 
وبسبب ذلك، ميكن للبعض أن يستمر على 
قيد احلياة ملدة 22 أسبوًعا فقط، ولكن قبل 
على  القدرة  لديهم  يكون  لن  املرحلة  تلك 

إدخال األكسجني إلى الدم«.

أمين بورية نفساني عيادي بديوان مؤسسات الشباب لـ »أخبار الوطن«:

التشبع بالمرجعية الدينية لدى األسرة يحميها 
من التبعات السلبية لما بعد الجائحة

   طبيعة المناطق الجنوبية وهدوؤها حقق األمن النفسي عند السواد األعظم 	

دراسة تؤكد إمكانية الحياة لألطفال المولودين
 في األسبوع الثاني والعشرين
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

   هنالك دائما خيٌط رفيع بني احلقيقة 
والّترفيه،  الدراما  صناعة  يف  واخليال 
والفائدة  اإلبداع  بني  متنٌي  خيٌط  وهنالك 
عن  نتّحدث  عندما  خاصة  منه،  املرجّوة 
مضامني إعالمّية وفنّية توّجه إلى جمهور 
ال  الذي  الّسلبي  املتلقي  ذلك  يعد  لم 
يناقش أو ال يرفض كل ما يأتيه عن طريق 

»الصندوق العجيب ». 
إلى  الّصدد،  هذا  يف  الدراسات  تشير 
املشاهدون  يخّصصه  الذي  الوقت  تراجع 
مباشر،  بشكل  التلفزيون  قنوات  ملتابعة 
خاصة من جانب الشباب، كما توّصلت 
بلدا،   88 شملت  غربّية  دراسة  لذلك 
وُنشرت  داتا«  »يورو  مجموعة  أجرتها 
نتائجها يف فرنسا، إذ تراجع الوقت الذي 
يقضيه متابعو التلفزيون إلى ثالث ساعات 
شك  وال   .  2015 عام  يوميا  دقيقة  و14 
أّن هذا التراجع ناجم عن املنافسة املتزايدة 

خلدمات وتطبيقات شبكة اإلنترنيت. 
 « املطلقة  الّسطوة  زمن  انتهى  لقد   
للصندوق العجيب » الذي لم يعد محتكرا 
اليوم  إّنه  لوحده،  والفضاءات  الشاشات 
يتعّرض ملنافسة شرسة من مختلف مواقع 
الذكّية،  وتطبيقاتها  اإلنترنيت  شبكة 
اإلنترنيت يصنع اليوم جنومه ويقّدم إبداعه 
بالطريقة التي يراها مناسبة لعصره، لكن 
توّقف  هل  التلفزيون؟  عصر  انتهى  هل 
احملّطات  مختلف  بني  الّتجول  عن  الناس 
كما دأبوا يفعلون منذ عقود بدأت تطول؟ 
يدفع  كيف  أخرى..  بصيغة  لنسأل  أو 

التلفزيون الناس للّتخلي عن مشاهدته؟ 
الكاميرا الخفّية .. اشتغال في سوق 

الندرة !
القنوات  مشاهدة  نسب  أّن  الشك 
العالم  يف  والفضائّية  احمللّية  التلفزيونية 
الكرمي،  ترتفع خالل شهر رمضان  العربي 
التلفزيونية  للبرامج  أّن املنتجني  إلى درجة 
الترفيهّية وللدراما مبختلف أنواعها، جعلوه 
أين  لهم،  بالنسبة  املقّدس  العرض  شهر 

لسلع  االستهالك  ويزداد  العائالت  جتتمع 
طريق  عن  املمّولني  كبار  ينتجها  عديدة 
سوق اإلعالن التي تفرض بدورها منطقها 
ومساحته  البث  زمن  باختيار  وسطوتها 
ارتبط  وبذلك  املشاهد.  حساب  على 
موسم العرض الرمضاني، بزيادة األعمال 
وبرامج  والفوازير  والكوميدّية  الدرامّية 
جوائز  تقدم  التي  واملسابقات  األلعاب 
والّسهرات  شو«  »التوك  وبرامج  باملاليني، 
مع الفنانني، وبرامج الكاميرا اخلفّية، هذه 
األخيرة التي جعلها املنتجون طقسا مهما 
مطلع  منذ  الرمضاني  العرض  طقوس  من 
أّنهم  درجة  إلى  املاضي،  القرن  ثمانينات 
الندرة  سوق  يف  يشتغلون  اليوم  أصبحوا 
بحثا عن أفكار جديدة يصنعون بها الفرجة 
والضحك واملتعة يف الّسهرات الّرمضانية. 
واألفكار،  احلّيل  كل  اسُتنفذت  فقد 
أو لنقل لقد فقد الصانعون اجلدد للفرجة 
ابتداع  على  القدرة  عندنا  التلفزيون  يف 
ليست  لكّنها  جديدة،  ومقالب  أفكار 
سخيفة أو ُمبتذلة إلى حد املساس بآداب 
تتوجه  الذي  العربي  املجتمع  وأخالقيات 
من  الدراما  خرجت  سنوات  منذ  إليه. 
مع  تتناسب  التي  الدينّية  األعمال  ثوب 
أكثر  تراه  ثوبا  لترتدّي  الكرمي  رمضان  شهر 
»حداثة« أغرق يف مشاهد اجلرمية و العنف 
املالهي  حياة  فنقلت  واملخدرات،  واخلمر 
التلفزيون حتت ذريعة  الّليلية إلى شاشات 
اإلبداع الدرامي، وتقّبله املشاهدون وكثير 
املنتجون  أما  مضض،  على  النقاد  من 
غير  املشاهدات  عدد  يحصون  فاستمروا 
آبهني بأصوات املمتعضني، مادام املعلنون 
الطبيعي  من  فكان  وينفقون،  يدفعون 
حّد  والسطحّية  العنف  جرعة  تزداد  أن 
أشكال  من  أخرى  أنواعا  لتطال  الّتفاهة 
برامج  يف  جتّسدت  التلفزيوني،  الّترفيه 
على  ترّكز  أصبحت  التي  اخلفّية  الكاميرا 
إضافة  والسادية  واخلوف  الرعب  تيمة 
واالستهزاء  كالّتحقير  أخرى  تيمات  إلى 
جتعل  أن  يفترض  التي  الشخصّيات  من 

ال  احلقيقة  يف  لكّنها  يضحك،  املشاهد 
تشعره  أصبحت   إنها  بل  يفعل،  جتعله 
أطفاله  على  واخلوف  والنفور  باالشمئزاز 
ومن  حتتويها  التي  العنف  مشاهد  كّم  من 
السلوكيات السلبّية التي ترّوج لها كالّتنمر 
اآلخرين،  من  للسخرية  املقالب  وافتعال 
املستهجن  السلوك  ذلك  يصبح  حيث 
ملن  بالنسبة  ومقبوال  عاديا  سلوكا  عادة، 
يتعّود على رؤيته من األطفال واملراهقني. 
تكريٌس للصور النمطّية وتمييع للذوق

الّترفيه يف عاملنا  لقد أصبحت صناعة 
البرامج  من  الّنوع  هذا  خالل  من  العربي 
ال تراعي ما ميكن أن تزرعه أو ترّوجه من 
سلوكيات خاطئة، بقدر ما ميكن أن جتمعه 
املمثل  برنامج  ولعّل  املعلنني،  أموال  من 
الّتمثيل  ترك  الذي  »رامز جالل«  املصري 
عن  مثال  اخلفّية،  الكاميرا  يف  وتخّصص 
هذا النموذج الذي يرى الّترفيه يف جرعات 
والّتنمر  والّترويع  العنف  من  مكّثفة 
تكنولوجية  بصورة  مغّلفة  واالستهزاء 
حديثة مبهرة، سواء من ناحّية الّتصوير أو 
اإلخراج يف البداية ثم الوصول إلى االبتكار 
يف احلّيل وإعدادها بطريقة ُمحكمة تتطّلب 
اإلبهار  ذلك  يحّقق  كبيرا  ماليا  إنفاقا 
اهتمام  على  يستحوذ  الذي  املشهدي 
أو  الديكورات  املشاهد، سواء يف  وحواس 
يف الّتجهيزات أو يف إبداع احلّيل واألفكار 
أخذ  فقد  تصورها،  ميكن  ال  التي  الغريبة 
مقابر  وإلى  الصحراء  إلى  النجوم  ضيوفه 
وإلى  القرش  مع  البحر  وإلى  الفراعنة 
بالنار  يحرقهم  وكاد  الطائرة.  يف  السماء 
يف أحد املواسم وأخذهم إلى األدغال، أما 
هذا العام فاتهم نفسه باجلنون ليواصل بث 
والعنف  بالسادية  املكتظة  املشهدية  تلك 

لفظا وفعال. 
الّترفيه  مجال  فإّن  اجلزائر،  يف  أما 
قلة  بني  يتخّبط  انفّك  ما  التلفزيوني 
اإلنتاج ورداءة املوجود منه، وبعد أن متّكن 
التلفزيون  مع  عملوا  سابقون  مخرجون 

برامج رمضانية القت  العمومي من تقدمي 
بساطتها،  على  واالستحسان  اإلعجاب 
اليوم  اخلاصة  التلفزيونية  القنوات  تعجز 
أفكار  يف  بدورها  فغرقت  تقدميها،  عن 
املجّسد  الّلفظي  العنف  حول  تدور  مكّررة 
يف استفزاز األشخاص الستخراج أسوأ ما 
الذي  اجلسدي  العنف  إلى  ليصلوا  فيهم 
عن  وبحثا  والّتكسير.  الشجار  يف  يتمّثل 
من  النوع  هذا  منتجو  وقع  جديدة  أفكار 
وانتهاك  االبتذال  فخ  يف  الّترفيه  برامج 
على  تركيزهم  إلى  إضافة  املجتمع،  قيم 
الطبقات  كاستغالل  معّينة،  منطّية  صور 
دسمة  مادة  لتكون  األضعف  االجتماعية 

لصناعة املقالب. 
احترام عقل المشاهد

من  النوع  هذا  حتول  عن  الّنظر  وبغض 
فيها  يّتفق  متثيلّيات سمجة،  إلى  البرامج 
الضحايا املزعومون مع املعّدين واملنتجني، 
والقّيم  األعراف  ببعض  استهانتها  فإّن 
أكثر من  العامة يجعلها مرفوضة  واآلداب 
يف  الناس  استهجن  فقد  لذلك  املشاهد، 
اجلزائر فكرة كاميرا خفّية تقوم على ادعاء 
هي  ثرّية  امرأة  من  فقراء  أشخاص  تزويج 
ليست إال ممثلة تعيد التجربة يف كل حلقة، 
أمل  الضحية على خيبة  أن يستفيق  قبل 
البرنامج  فكرة  أّن  الناس  رأى  فقد  كبيرة. 
أساءت لقدسّية رابط الزواج وللمرأة التي 
وكأّنها  الطريقة  بتلك  للرجل  ُتهدى  ال 
سّيارة أو رحلة سياحّية ربحها العب ما . 
اإلنترنيت  هوجمت  لقد  ختاما، 
بسبب  كورونا  جائحة  أزمة  خالل  كثيرا 
خصبة  بيئة  ولكونها  الكاذبة  األخبار 
كثير  فعاد  وترويجها،  الختالقها  وسهلة 
اإلخبارية  القنوات  ملتابعة  الناس  من 
يحّققها  التي  املعلومة  مصداقية  عن  بحثا 
الصحفيون، وكذلك األمر مع عالم الّترفيه 
التلفزيون  فيه  يفّرط  ال  أن  ُيفترض  الذي 
خالل  من  وذلك  اإلنترنيت  لصالح  كليا 

احترام عقل املشاهد. 
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16

القصوى

º22
الصغرى

º13 

4:44الفجر:

 6:16الشروق:
12:49الظهر:
 16:29العصر:
 19:25املغرب:

20:48العشاء:

السنة 01 - العدد 176 
االربعاء 06رمضان  1441  هـ - 29 أفريل 2020م

وألنَّ َفيروُس كورونا 
َخطيٌر ِفعًل، َفلْم َيكتِف 
اِس يف َمواضَع  بإصابِة النَّ

َقاتلٍة، وَتعليِقهم على 
جسِر امَلوت فقط ، 

َبل عمَد إلى َشلِّ دورِة 
ين َنوا من  َحياِة الذِّ

َقبضِته، َفحجَر الّناَس 
يف َمنازِلهم، وأوقَف 

شاِط وشلَّ  عجلَة النَّ
ورَة االقِتصادّية؛ فل  الدَّ
إنتاَج، وال بيَع وال ِشراء؛ 
ت بفيروِس  فمن َلم َيُ

ُكورونا باَت ُمهّدًدا بامَلوِت 
ركاُت  جوًعا؛ وحَتى الشَّ

واملؤّسساُت - هي األخرى 
- أصبَح اإلفلُس يتهّدُدها 

إن طاَل ِحصاُر الَفيروِس 
للَعالِم.

عنُي  أثاُر الَفيروِس اللَّ
َبليغٌة على َمناِحي 

شاِط  احَلياة، فتوقُف النَّ
االقتصاِدي ودخوُل 

غرى  ركاِت الُكبرى والصُّ الشَّ
يف حجٍر اقِتصاديٍّ جعَل 
الَطبقاِت الَهّشة َتتجّرُع 

َمرارَة الَفيروِس، حَتى وإْن 
َلم ُتَصْب به، َفقطُع ُلقمِة 
سبِة  الَعيِش الَيومّية بالنِّ
إلى أالِف الَعائلِت ليَس 
أقلَّ ُخطورٍة من أعراِض 

الَفيروس.
ي كانْت  يف اجلزائِر التِّ

ُتعاِني من أعراِض أزمٍة 
هِب  اقتَصادّيٍة جّراَء النَّ

ِ الذي  امُلمنَهِج وامُلقنَّ
طاَل َثرواَتها من ِقبل 

ئيِس امَلخلوِع،  ِعصاَبة الرَّ
َتظهُر أثاُر الَفيروِس 

الّلعنِي َجلّيًة على اجَلبهِة 
االقتصاِدية، ِسيما مع 

فط؛ ما  َتراجِع أسعار النِّ
َيعِني أنَّ احُلكومَة أمام 

َفّكْي أزمٍة َتستهدُف 
امُلواطَن يف ِصّحته وُقْوِته. 
هذه امُلعطياُت، وبالّنظِر 
إلى الُبعِد الَعاملي للَوباِء 
وَتداعّياِته االقتصادَيِة 
أيًضا، يجعُل من َتفعيِل 
ضامِن الَوطنيِّ  آليِة التَّ
اخلياَر األنَع للُخروِج 

من بنِي َفّكْي األزمِة بأقلِّ 
كاليِف، سواٌء ما تعّلَق  التَّ

بحياِة الّناِس أو ِبعيشِتهم 
ي يف ُعموِمها هي  التِّ

ُمرتبطٌة باحِلفاِظ على 
غِل؛ فاجلوُع  َمناِصب الشُّ

ليَس أقّل خطًرا من 
الَفيروِس؛ فكلُهما َيهتُك 

صّحَة الَبشر.

 تسجيُل 132 إصابًة جديدة بفيروِس ُكورونا 
تماُثل 93 حالًة للّشفاء وَهالُك 5 مصابيَن بـ »كوفيد 19« 

 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلح املستشفيات، أمس الثلثاء، عن تسجيل 93 
حالة شفاء جديدة بني املصابني بفيروس كورونا يف اجلزائر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية ملتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال 
شفاء. حالة   1651 ليبلغ  ارتفع  للشفاء  املتماثلني  املرضى  عدد  إجمالي  أّن  فورار، 
كما كشف املتحدث عن تسجيل 132 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي 
3649. وحسب املتحّدث ذاته، سجلت اجلزائر  عدد احلاالت املصابة بالوباء إلى 

5 وفيات بني املرضى املصابني بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 437.
لبروتوكول  إصابته،  واحملتمل  املصاب  بينهم  مريًضا،   6424 ويخضع  خضع  فيما 

العلج بالكلوروكني.
خالد دحماني

الوادي

ُص لمخبٍر خاص بإجراِء  حة ُترخِّ وزارُة الصِّ
تحليَل الكشِف عن ُكورونا 

الطبية«  للتحاليل  »املجد  مخبر  أمس،  يوم   حتصل، 
بدينة الوادي رسميا على رخصة من وزارة الصحة إلجراء 
املستجد  كورونا  فيروس  عن  بالكشف  اخلاصة  االختبارات 
الكشف  اختبارات  يف  البدء  ينهي  أن  )NCorV(.ويتوقع 
اخلاص  للقطاع  تابع  وهو  املذكور  املخبر  يف  الفيروس  عن 
نتائجها  وصول  وتأخر  جهة،  من  االختبارات  قّلة  مشكلة 
الشأن  من جهة أخرى، حيث كشف مسؤول باملخبر يف هذا 
أنه بإمكانهم إجراء العشرات من االختبارات يوميا، خاصة 
يف حال حصولهم على كميات كافية من أدوات نزع العينات 

املخاطية من األنف واحللق. كما أضاف املتحدث أن املدة الزمنية التي تلزم لظهور النتائج ال يتجاوز 
املصابني  باملرضى  العناية  على  إيجابي  انعكاس  له  سيكون  ما  وهو  تقدير،  كأقصى  ساعة   24 الـ 
بكورونا، والتي كثيرا ما كان تأخرها سببا يف سخط سكان والية الوادي.هذا، ويرتقب دخول مخبر 
»املجد« حيز اخلدمة يف غضون الساعات القادمة، حيث سيخفف الضغط عن فرع معهد باستور 
بورقلة، خاصة وأن غالبية االختبارات التي يجريها تخص والية الوادي، هذا إضافة إلى إمكانية 

حتويل عينات واليات أخرى إلى وادي سوف. 
 08 بينها  مؤكدة،  إصابة  حالة   45 تسجل  الصحة،  وزارة  موقع  وبحسب  الوادي،  والية  أن  ويذكر   
وفيات و21 حالة شفاء و16حالة نشطة.                                                                                           رشيد شويخ 

 قيمُة املسروقات بلغت ملياَر ونصِف ملياَر سنتيٍم 

توقيُف عصابٍة سَطت على محٍل لبيٍع قطِع الَغيار بسطيف
أشخاص  سبعة  توقيف  من  سطيف  والية  ألمن  التابع  التاسع  احلضري  األمن  مصالح  متكنت   
بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة من داخل محل جتاري املقترنة بظروف الليل والتعدد والتسلق 
واستحضار مركبة. تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها صاحب محل لبيع قطع غيار املركبات 
ولواحقها ملصالح األمن، مفادها تعرض محله الواقع بحي »حشمي« وسط مدينة سطيف إلى عملية 
كمية  سرقة  مت  حيث  الصحي،  احلجر  ساعات  خلل  الناس  من  احلي  خلو  مقترفوها  استغل  سطو 
معتبرة من قطع غيار ذات العلمة مرسيدس. وعلى الفور، مت إطلق حتريات وأبحاث موسعة مكنت 
أن  التحريات  أثبتت  حيث  اآلخر،  تلوى  الواحد  وتوقيفهم  العصابة  أفراد  إلى  الوصول  من  احملققني 
الفاعلني على صلة بالضحية، وهو األمر الذي مكنهم من التخطيط جيدا لعملية السرقة مع سلبه 
كل قطع الغيار التي كانت معروضة بحله، والتي قدر الضحية قيمتها بأزيد من مليار ونصف مليار 

سنتيم، ليتم إناز ملف جزائي ضد املوقوفني، وإحالتهم أمام اجلهات القضائية.
آسيا.ع

بلسان : رياض هويلي

أمس،  يوم  باحلجار،  »سيدار«  نقابة  أعلنت 
 5 على  املشاركة  جلنة  مع  االتفاق  مت  أنه 

نقاط هامة بخصوص العطلة االستثنائية.
نظرا  أنه  النقابة  أكدت  لها،  بيان  ويف 
ككل  والعالم  البلد  بها  متر  التي  للظروف 
أدخل  والذي  كورونا،  فيروس  تفشي  بسبب 
شديد  ركود  حالة  يف  اجلزائري  االقتصاد 
خاصة  عمومية  مؤسسات  عدة  وأجبر 
بينها  ومن  إنتاجها،  توقيف  على  وأجنبية 
من  أكثر  إحالة  مت  حيث  »سيدار«،  مؤسسة 
85 باملائة من العمال على العطل، وعليه فإن 
على  ينص  تنفيذي  ملرسوم  جلأت  السلطات 
وهو  األجر  مدفوعة  االستثنائية  العطلة 
احلوار  إجراءات  بتفعيل  املؤسسات  يلزم  ما 
التدابير  لتجديد  والتفاوض  االجتماعي 
خاصة  والتشاور  احلوار  طريق  عن  احملتملة 
أن  البيان  وأوضح  الصعب.  الظرف  هذا  يف 

»سيدار«  نقابة  بني  جمع  الذي  احلوار 
إلى  توّصل  املشاركة  وجلنة  باحلجار 
استهلكوا  الذين  العمال  أن  على  االتفاق 
يستفيدون  فإنهم  السنوية  عطلهم 
األجر،  مدفوعة  استثنائية  عطلة  من 
تنفيذي  مرسوم  صدور  حالة  ويف 
يطبق  فإنه  السلطات  طرف  من  جديد 
أما العمال أصحاب السيارات  بحذافيره. 
اخلدمة  من  األدنى  احلد  ضمنوا  الذين 
العمل  إلى  زملئهم  نقل  يف  وساعدوا 

سيستفيدون من منحة.
اإلدارة  مجلس  أن  بالذكر  واجلدير 
يوم  أقال  كان  باحلجار  »سيدار«  بركب 
للمركب  العام  املدير  الفارط  اإلثنني 
له،  خلفا  وعنّي  اهلل،  معطا  الدين  شمس 
ويتعلق األمر باملدير التقني رضا بلحاج.

ف. سليم

خلَل اجتماِعها بإطارات جلنِة امًلشاركة

نقابُة »سيدار« بالحّجاِر تعتِمُد الحواَر للفصِل في الُعطل االستثَنائّية 

الّديواُن الَوطني لإلحصائيات 

نوِي لشهِر مارس  معّدُل التَّضخِم السَّ
استقَر عند 1.8 %

 
شهر  خلل  سنوي  أساس  على  باملائة  الـ1.8  عند  باجلزائر  التضخم  نسبة  استقرت 

مارس املنصرم، أي النسبة ذاتها التي سجلت خلل شهر فيفري 2020.
تطور  وتيرة  متثل  النسبة  أن  الثلثاء،  أمس  لإلحصائيات،  الوطني  الديوان  وأوضح 
معدل  ومتوسط   ،2020 مارس  شهر  غاية  إلى  سنوي  أساس  على  االستهلك  أسعار 
أفريل  شهر  من  املمتدة  شهًرا   12 إلى  استناًدا  احتسابه  يتم  الذي  السنوي  التضخم 
2018 إلى  2020، مقارنة بالفترة املمتدة من شهر أفريل  2019 إلى غاية شهر مارس 

مارس 2019.
أما املتغير الشهري ألسعار االستهلك، وهو املؤشر الصايف ألسعار االستهلك لشهر 
مارس 2020 مقارنة بشهر فيفري للسنة نفسها، فقد عرف ارتفاعا بنسبة )1.2 %(، 

وفقا ملعطيات الديوان.
بـ)2.5  الغذائية  السلع  ارتفعت أسعار  امُلنَتج،  الشهري حسب فئة  امُلتغير  وبخصوص 
%(. ويعود هذا  %(، كما ارتفعت أسعار املنتوجات الفلحية الطازجة بنسبة )5.1 
حلم  غرار  على  ارتفاًعا  املنتجات  بعض  أسعار  تسجيل  إلى  االرتفاع  نحو  املنحى 

الدجاج بـ)2.8+ %(، اخلضروات بـ)19.2+ %( والبطاطا بـ)12.9%+(
أّما بخصوص املواد الغذائية الصناعية، فقد عرفت أسعارها ارتفاًعا طفيًفا بـ)0.1+ 

%( خلل شهر مارس باملقارنة مع شهر فيفري، حسب الديوان.
هذا، وعرفت أسعار املواد املصنعة منًوا بنسبة )0.5 %(، فيما عرفت أسعار اخلدمات 

ركوًدا.
وحسب مجموعات السلع واخلدمات، عرفت أسعار مواد الصحة والنظافة اجلسدية 
نحو  متوجًها  متغيًرا  واملواصلت  النقل  فئة  سجلت  فيما   )%  0.2( بنسبة  إرتفاعا 

االرتفاع بنسبة )0.4 %(، وسجل صنف املواد املختلفة نسبة )0.7+ %(.
أما بقية مجموعات السلع واخلدمات، فقد متيزت إّما بتغيرات معتدلة أو باستقرار، 

يضيف املصدر ذاته.
جتدر اإلشارة إلى أّن معدل التضخم يف اجلزائر يف سنة املاضية 2019 بلغ )2 %(

خ.د

الَفيــروُس 
اللَِّعيــــن!



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 

 

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

