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مطالـــٌب بإلغـــاِء الَوعـــداِت واألعــراس بــــأدرار
ون وفاِعلون بامُلجتمع   دَعا ناِشطون جمعويُّ

امَلدني بواليِة أدرار إلى َضرورة االلتزاِم 
ق بالِوقاية  بتعليماِت احُلكومة، فيَما يتعلَّ
من فيروِس كورونا، واخُلروج إاّل للّضرورِة، 

جمعات خاصة مع حلوِل موسِم  وجتنِب التَّ
الوعدات، أو ما ُيسّمى يف أدرار بـ »الّزيارات«.

تشهُد الواليُة، هذا األيام، حلوَل موسِم 
الوعدات،  التى يلتقي فيها املواطنون 

الذين يقصدوَنها من جميع أنحاء الِوالية، 
ويتجمعون فيها يف املنازل وحوَل حلقات 

روس التي تدوم ساعاٍت،  باإلضافة إلى  الدُّ
جَتمعهم ملشاهدة فرق البارود.
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 الَجزائريون ِمن االستخَفاِف بالَفيروس إلى الَولِع بالّتخزين

كورونا ترفع ُحمى الّلهفة! كورونا ترفع ُحمى الّلهفة! 
الهلــــُع مــن كورونـــا َيرفــع االستهــالَك بـــــ 70 % 

الُحصـول عـلى كيـس سميـٍد بقسنطينـة أجـِل  مشــاداٌة ومشاجـراٌت من 

إثَر اكتشاف حالٍة ُمصابة بكورونا في رقان 
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 الطارف

طبّيـــــة  ِفــــرٌق 
ُمتنقلـة باألريـــاف 

للتَّوعية من كورونا 
08
 ورقلة

ُعّمـــال »فيجيــــل 
قـروب« يحتّجـــون 

أمـام مقـرِّ الوالَيـة
10

 غليزان
عائالٌت تقطُن ِخيمـا 
ار  بالستيكيـة بــدوَّ

»التـــــوارس«

الَبشُر  واألوِبئة

ِمــن الَمــوت األســــود
 إلـى الَحرب البيولوجيَّة 

ويل،   على َمدى َتاريِخ الَبشرّيِة الطَّ
َظهرت األوِبئُة واألمراُض الّتي 
قت الَبشَر، وكادت أن َتقضيَّ  أرَّ

على وجوِدهم يف مناِطق َعديدة؛ 
فكاَن ظهوُر تلك األوِبَئة مصدَر 

هلِع وخوِف الّناِس من ِجهة، وسبًبا 
يف وقِف احُلروِب أو تراُجِع عدِد 

كان من جهٍة أخَرى.   السُّ

 د.حسينة بوشيخ  	23

َمساجد  َمساجد غلُق جميِع  غلُق جميِع 
وتعليُق صالِة  وتعليُق صالِة الَجمهورّية  الَجمهورّية 

مؤقًتا مؤقًتاالَجماعة  الَجماعة 

يتهاونون  يتهاونون ُمواطنون  ُمواطنون 
تحَت  تحَت ويتظاهرون  ويتظاهرون 
الَحراك  الَحراك ِغطاء  ِغطاء 

مراكز العبور تفِرض شهادة طبّية تثبت سالمة املسافر
24

الرئيس تبون في خطاب لألمة
إمكانيات الجيش لم تستغل بعد لمواجهة 
كورونـــا والوضع تحت السيطـــرة

2500 سرير إنعاش متوفر مع امكانية 
توفير 6000 سريـر و54 مليون قنــاع

منــــع كـل التجمعــات واملسيـــرات
 وغلــــــــــق املعابــــــــــر احلدوديــــــة
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بالتخزين  الولع  إلى  بالفيروس  االستخفاف  من  اجلزائريون 

ُحمى »اللَّهفِة« تتجاوز ُحمى »كورونا«!
من أبرز أعراض »كورونا« اجلديد، 

والتي ظهرت على 100 % من 
املصابني، هو ارتفاع كبير يف درجة 
احلرارة لدى 98.9 %، إلى جانب 

وجود سعال جاف، ما يعني أن 
احُلمى هي أهم وأخطر األعراض 

التي تظهر على املصابني 
بــ«كورونا«. لكن يف اجلزائر وعلى 
غرار عدد من دول العالم املوبوءة 

بالفيروس، ُأصيب الكثير من 
اجلزائريني باحُلمى قبل إصابتهم 

بــ«كورونا«، 
تصريح  يف  اهلل،  بوعبد  محمد  الدكتور  قال 
األماكن  يف  الوجود  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
هذا  العدوى  انتقال  خطر  يزيد  املكتظة 
تكديس  فإن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
ما  مدتها  وانتهاء  تلفها  إلى  يؤدي  قد  املواد 
حال  يف  اجلميع  صحة  على  سلًبا  ينعكس 

استهالكها.
تهافت  من  ما حدث  أن  اهلل  بوعبد  اعتبر  و 
على  حضاري  غير  سلوك  هو  األسواق  على 
اإلجراءات  عن  البعد  كل  وبعيد  اإلطالق، 
حصل  ما  أن  مبينًا  املرض،  من  الوقائية 
وأكد  الناس.  صحة  على  كبير  خطر  مبثابة 
وجود  هو  الفيروس  لنقل  وسيلة  أسهل  أن 
الوقت  يف  كبيرة  مجموعة  برفقة  شخص 
ذاته، وذلك يعود إلى أن املسافة قريبة جدًا 
معدومة،  شبه  تكون  البعض  بعضهم  من 
عند  طويلة  االنتظار ملدة  فترة  أن  جانب  إلى 
يف  للفيروس  أكبر  فرصة  تعطي  الدفع  أعوان 
من  الكثير  أن  الناس.كما  بني  ينتقل  أن 
الناس يضع أيديهم على املنتوجات والرفوف 
الزجاجية، ويصعب على احملالت  واألسطح 
متواصل  بشكل  املكان  تعقيم  التجارية 
املتواجدين،  من  الكبيرة  األعداد  بسبب 
هذه  على  يعيش  الفيروس  أن  إلى  ملفًتا 

وساعات. لساعات  األسطح 
اإلجراءات  كل  أن  اهلل  بوعبد  ويعتبر 

كان  احلكومة  اتخذتها  التي  االحترازية 
التجمعات  عن  االبتعاد  منها  األساس 
إلى  الفيروس، مشيًرا  ينتشر  وجتنبها لكي ال 
على  التقارب  من  التقليل  إلى  بحاجة  أننا 
واآلخر،  الشخص  بني  متر  ملسافة  األقل 

الفيروس. واالحتراز من  العدوى  لتجنب 
التهافت  لهذا  إنه ال داعي  بوعبد اهلل  قال  و 
وأن  األسواق على اإلطالق، خصوصًا  على 
فإن  بالتالي  املواطنني،  طمأنت  احلكومة 
ويضيف  اإلطالق.  على  مبرر  غير  التهافت 
أنه يف حال ذهب الناس إلى األسواق ال بد 
جر  عند  سواء  وعناية  وقاية  هناك  يكون  أن 
العربات أو الوقوف عند أعوان الدفع أو حتى 
بد  ال  حيث  باألكياس،  املستلزمات  وضع 
مبيًنا  استخدامها،  بعد  عربة  تعقيم كل  من 
تخصيص  من  احملالت  ألصحاب  بد  ال  أنه 
حلماية  الوقاية  أجل  من  محددة  ميزانية 
وضبط  الوقت  ذات  يف  واملواطن  العامل 

العدوى.
هي  الوقاية  أن  إلى  اهلل  بوعبد  ويشير 
رقابية  جهات  وجود  من  والبد  األساس، 
لوضع نظام وقائي لضبط العدوى يف احملالت 
ال  الفيروس  حامل  وأن  خصوًصا  التجارية، 
فإن  بالتالي  مباشرة،  األعراض  عليه  تظهر 

العامة. الوقاية  النظافة واحلذر  احلل هو 
قـــردود عّمـــار 

كورونا  فيروس  جراء  الهلع  حالة  سببت 
زيادة يف الطلب على املواد الغذائية من قبل 
تلك  خاصة  الواليات،  بعض  يف  املواطنني 
الفيروس،  بهذا  إصابات  من  تعاني  التي 
الوطني  املخزون  باستنزاف  ينذر  الذي  األمر 
الطلب  نسبة  أن  خاصة  اإلنتاج،  وتذبدب 

زادت بـ70 باملائة.
الوطنية  اجلمعية  رئيس  أمس،  كشف، 
ندوة  خالل  بولنوار،  طاهر  واحلرفيني  للتجار 
أن  اليومي،  احملور  احتضنتها جريدة  صحفية 
ارتفعت يف  الغذائية  املواد  الطلب على  نسبة 
باملائة   70 يقارب   ما  إلى  الواليات  بعض 
إصابات  سجلت  التي  الواليات  يف  خاصة 
يف  يباع  ما  أن  إلى  مشيرا  كورونا،  بفيروس 
تدافع  »إن  قائال  يومني،  يف  بيع  قد  أسبوع 
وشراء  الغذائية  املواد  على  املستهلكني 
التخزين،  أجل  من  منها  كبيرة  كميات 
املضاربة  مجال  فتح  إلى  سيؤدي  حتما 
التجار«، مضيفا أن  ورفع األسعار، من قبل 
سلوك  هو  الغذائية  املواد  على  املفرط  الطلب 
املخزون  استنزاف  إلى  يؤدي  وقد  فيه  مبالغ 
مبرمجا  كان  الذي  الغذائية  للمواد  الوطني 
كاملة.   ملدة سنة  املواطنني  لتغطية حاجيات 
التجار  استغالل  أن  املتحدث  وأكد 
مجال  وفتح  األسعار  لرفع  الراهن  الوقت 
األخالق،  للقانون  مخالف  فعل  للمضاربة 
كل  على  عقوبات  ستفرض  السلطات  وأن 
هذه  يف  خاصة  التجار  يرتكبها  مخالفة 
إلى  السلطات  بذلك  داعيا  الصعبة،  املرحلة 
املستوى  التجار على  تعليمات جلميع  إسداء 
للبيع بطريقة محدودة وأن ال ينساق  الوطني 
فيها  املبالغ  املواطن  متطلبات  لكل  التاجر 

إليها، على حد قوله. والذي ليس بحاجة 

من جهة أخرى، كشف خير مروان، رئيس 
والي  أن  اللحوم،  ملوزعي  الوطنية  اللجنة 
سوق  بغلق  تعليماته  أصدر  اجللفة  والية 
أكبر  من  يعد   - - حسبه  الذي  »البيرين«، 
أن  إلى  مشيرا  اجلزائر  يف  اللحوم  أسواق 
استنزاف  إلى  سيؤدي  اللحوم  أسواق  غلق 
رمضان.  لشهر  املخصص  اللحوم  مخزون 
بعض  مروان«  »خير  قدم  السياق،  هذا  ويف 
مادة  ندرة  مشكلة  يف  الوقوع  لتفادي  احللول 
أسواق  على  الرقابة  بفرض  وذلك  اللحم 
الوقائية  التدابير  بأخذ  التجار  وإلزام  اللحوم 
الالزمة، وفق املعايير الصحية العالية مضيفا 
أن غلق األسواق يسبب مشكلة كبيرة، كما 
اللحوم  ملوزعي  الوطنية  اللجنة  رئيس  طالب 
جديد  مذبح  إنشاء  بضرورة  الوصية  اجلهات 
سوق  يتضمن  كبير  وبحجم  عاملية  مبعايير 

بداخله. باجلملة  ماشية 
الفدرالية  رئيس  زكرياء  أحريز  وانتقد 
السلوك  بدوره،  للمستهلكني،  الوطنية 
خاصة  املستهلكون  أبداه  الذي  ل  السلبي 
من  واستغالل  احلرجة،  الظروف  هذه  يف 
احلالي  الوضع  التجاريني  الوسطاء  أسماهم 
رادا  غير شرعي،  ربح  األسعار وكسب  لرفع 
وافتقار  املستهلكني  وعي  ضعف  إلى  ذلك 
إلى  رسالة  ُمَررا  املهنة،  ألخالقيات  التجار 
باألخالق  التحلي  مفادها  اجلزائريني،  كافة 
األسرة  على  يجب  وأنه  احلميدة  واخلصال 
والسلوك  أبناءها األخالق  تلقن  أن  اجلزائرية 
واحلذر  واحليطة  باجلدية  والتحلي  اإليجابي 
احلاالت  مع  احلسن  التعامل  وكيفية 
بحاجة  ظلها  يف  نحن  والتي  احلرجة،  

بيننا. فيما  والتماسك  والتعاون  لإلنسانية 
أحمد بوكليوة

عمار  قردود
الشراء  ُحمى  وهي  نوع خاص  لكنها ُحمى من   
ملختلف  جنوني  اقتناء  على  والتهافت  والتسوق 
ومواد  الغذائية  منها  خاصة  االستهالكية،  املواد 
مبالغ  بشكل  واملطهرات  والتعقيم  التنظيف 
الذي  األساسي  للمبدأ  خرق  وفيها  مبرر،  وغير 
االبتعاد  وهو  أال  الفيروس،  من  الوقاية  تقتضيه 
مناسبة  بيئة  تعتبر  التي  الكبيرة  التجمعات  عن 
قد  احلكومة  أن  »كورونا«،رغم  النتشار  وخصبة 
ملا  التجمعات،  أماكن  عن  االبتعاد  على  أّكدت 
لنقل  كبيرة  احتمالية  من  األماكن  هذه  توفّره  قد 
الفيروس من شخص إلى آخر، يف حال وجوده.

تهافت غير مسبوق على التسّوق 
رغم الّتطمينات

املوجهة  واخلاصة  الرسمية  الدعوات  رغم  و 
شراء  على  التهافت  عدم  بضرورة  للمواطنني 
إاّل  منها،  كاٍف  مخزون  توفر  ظل  يف  السلع 
خالل  الفيروس  بحمى  أصيبت  األسواق  أن 
الغذائية  املواد  مختلف  لشراء  املاضيني  اليومني 

واألساسية حتسبًا ملا هو أسوأ يف قادم األيام.
بعض  إلى  الوطن«  »أخبار  قادت  جولة  وخالل 
حركة  وجود  لوحظ  العاصمة  اجلزائر  أسواق 
تشهدها  بدأت  مسبوقة  غير  نشطة  تسوق 
لدرجة  األخيرة،   ساعة  الــ48  خالل  األسواق 
من  لديها  ما  كل  باعت  الكبرى  احملالت  أن 
احلكومية  القرارات  حزمة  عقب  مخزون، خاصة 
جديدة  إصابات  وتسجيل  عنها  اإلعالن  مت  التي 

املستجد. »كورونا«  بفيروس 
باملواطنني  تكتظ  وهي  األسواق  شوهدت  فقد 
والسيما  الغذائية،  احتياجاتهم  على  للحصول 
اجلافة  واحلبوب  املعدنية  واملياه  والفرينة  الدقيق 
اجلافة  واحللويات  واملعجنات  والبقوليات 
الصحية  االحتياجات  عن  فضاًل  والعصائر، 

الظاهرة  لكن  واملطهرات.  واملعقمات  كالصابون 
املواطنني  ازدحام  يف  تتمثل  لألنظار  لفًتا  األكثر 
والسميد،  الدقيق  بيع  ومحالت  املخابز  على 
محسوبة  غير  بعدوى  يتسبب  قد  الذي  الشيء 

بالفيروس.
االحتياجات  شراء  على  التهافت  وتسبب 
االستهالكية يف ارتفاع ملحوظ يف أسعار السلع،  
رفع  يف  التجارية  احملالت  بعض  تعّمد  عن  فضاًل 
العملية.  هذه  وراء  التجار  أن  بحجة  األسعار 
بتوفر  اجلزائريني  طمأنت  التجارة  وزارة  أن  ورغم 
سادت  الذعر  حالة  فإن  االستهالكية،  املواد 
األسواق  إلى  النزول  إلى  وأدت  العائالت  بني 
كبيرة  وشراء كميات  إقتناء  بسبب  كلًيا  وإفراغها 
وعسى.و  لعلى  املنازل  يف  وتخزينها  وتكديسها 
من  اخلوف  إن  الوطن«  لــ«أخبار  مواطنون  قال 
ملدة  واألسواق  التجارية  احملالت  غلق  استمرار 
املعلومات  تضارب  ظاهرة  عززتها  والتي  طويلة 
التواصل االجتماعي جعلهم  واألخبار عبر مواقع 
املواد  اقتناء  على  هيستيري  بشكل  ُيقدمون 

احتياطي. كإجراء  وتخزينها  االستهالكية 

تكديس املواد الغذائية يضر 
بالصحة 

وراء  إنها  قالوا  التي  احلالة  هذه  مراقبون  وانتقد 
التجار إلى استغالل األزمة  ارتفاع األسعار ودفع 
املواطنني  حساب  على  السريع  الثراء  لتحقيق 
البرية  احلدود  غلق  أن  هؤالء  رأى  كما  الفقراء. 
يف  ساهم  التجارية  واملنافذ  واجلوية  والبحرية 
للتجار  جاهزة  أعذاًرا  وقدم  األسعار  ارتفاع 
من  الصحة  خبراء  حّذر  فيما  جشعهم،  ملمارسة 
عملية  واعتبروها  وغيرها  الغذائية  املواد  تكديس 
تسببها  عن  فضاًل  اجلزائريني،  بصحة  ضارة 
السوق،  نفاذها من  أو  ندرتها  أو  بارتفاع األسعار 
من  وخشيتهم  املواطنني  جهل  أن  إلى  مشيرين 
حالة  وسط  الشراء  ُحمى  وراء  يكمن  املفاجآت 

من احلذر والترقب تسود الشارع.
االجتماعي  التواصل  موقع  على  نشطاء  تداول  و 
على  للمواطنني  الكبير  اإلقبال  تظهر  صوًرا 
قصد  واألسواق،  الكبرى  التجارية  األسواق 
بسبب  الغذائية  املواد  من  كبيرة  كميات  اقتناء 
ما  وهذا  »كورونا«،  فيروس  انتشار  من  املخاوف 

البعض منها. أدى إلى نفاذ 

أعلنت السفارة الفرنسية باجلزائر، أمس الثالثاء، 
»فايسبوك«،  يف  صفحتها  عبر  نشرته  لها  بيان  يف 
الفرنسية  التأشيرة  طلبات  معاجلة  تعليق  عن 
فإنه  البيان،  آخر.وحسب  إشعار  إلى  باجلزائر 
اإلقامة  تأشيرة  طلبات  جميع  معاجلة  تعليق  مت 
كإجراء  آخر،  إشعار  حتى  املدى  وطويلة  قصيرة 

»كورونا«. فيروس  انتشار  من  للحد  احترازي 
جميع  يخص  التعليق  قرار  أن  السفارة  وأضافت 
السفر،  جوازات  أنواع  وجميع  التأشيرات  فئات 
املواعيد  حتى  إلغاء  سيتم  أنه  أيضا  أكدت  كما 

التأشيرة. لطلب  التي مت حجزها سابًقا 
السفارة  اإلثنني،  األول  أمس  أعلنت،  كما 

العادية  املواعيد  جميع  إلغاء  باجلزائر  األمريكية 
بسبب  مارس  من16  ابتداء  التأشيرة  لطلبات 
يف  السفارة  »كورونا«.وأوضحت  فيروس  تفشي 
التأشيرة  خدمات  استئناف  سيتم  أنه  لها  بيان 
كاملعتاد يف أقرب اآلجال لكن دون أن حتدد تاريخا 
معينا.                             عّمـــار قـــردود

أعلنت وزارة الصحة وإصالح املستشفيات، أمس 
بفيروس  جديدة  وفاة  حالة  تسجيل  عن  الثالثاء، 

بالبليدة. كورونا 

احلالة  هذه  أن  لها،  بيان  يف  الوزارة،  وأضافت 
مصاب  سنة   50 العمر  من  يبلغ  لرجل  راجعة 
مصابة  بحالة  احتكاك  على  وكان  مزمن  مبرض 

يف  الوفيات  عدد  يرتفع  وبهذا،  الفيروس.  بهذا 
5 ضحايا. اجلزائر إلى 

عّمـــار قـــردود

سراي،  املالك  الدوليعبد  االقتصادي  اخلبير  اعتبر 
إقبال  زيادة  أن  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
واألساسية  الغذائية  السلع  شراء  على  املواطنني 
إجازة  تقدمي  قرار  صدور  بعد  خاصة  متوقع  أمر 
واملنتزهات،  احلدائق  وغلق  واجلامعات  املدارس 
الصالة  وتعليق  الكبرى  التجارية  واحملالت 

واجلوية. والبحرية  البرية  احلدود  وغلق  باملساجد 
واقع  يومي  بشكل  ترصد  الوزارة  أن  سراي  وبنيَّ 

مشيًرا  واألسعار  الكميات  لرصد  احمللية  السوق 
القطاع  مع  مستمر  وتواصل  تنسيق  وجود  إلى 
من  اجلزائر  مخزون  تعزيز  استمرار  لضمان  اخلاص 
تتمتع  اجلزائر  أن  سراي  وأوضح  السلع.  مختلف 
مبا  اخلبز  إلنتاج  املخصص  القمح  من  بكميات 
كاملة  سنة  إلى  تصل  ملدة  البالد  استهالك  يغطي 
إضافة  واحلبوب،  البقوليات  من  مريحة  وكميات 
أساسية  سلع  من  مريح  محلي  إنتاج  وجود  إلى 

الزيتون  وزيت  والدجاج  البيض  منها  واسعة 
الزراعية. احملاصيل  ناهيك عن  احلمراء  واللحوم 

و طمأن سراي اجلزائريني بأنه ال خوف عليهم من 
فيروس  من  املوت  اخلوف  كل  وإمنا  جوًعا،  املوت 
إلى  البرق، ودعاهم  ينتشر بسرعة  الذي  »كورونا« 
ضرورة اإلميان باهلل والقضاء والقدر وعدم التهافت 

املواد االستهالكية. واللهفة يف شراء 
موفق رباح

الِفرنسّيةواألمريكّيةبالجزائر الّتأشيرة  طلباِت  تعليُق 

ارتفاُع عدد الَوفيات بــ»كورونا« إلى 5 أشخاٍص

املالك سراي: اخلبير االقتصادي عبد 
ال خوَف على الجزائرييَن من الموت جوًعا وإنما الخوُف من ُكورونا

الدكتور محمد بوعبد اهلل:
األســــواُق والمحــّلت التِّجــارية بيئــــــٌة 

َخصبــــــــة النتشــــاِر »كورونـــــا«

الوطني  املخزون  الغذائية ينذر باستنزاف  املواد  الطلب على  ارتفاُع 
الهلُع من كورونا يرفُع االستهلَك بـ 70 % 



واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة   أعلنت 
صلوات  وكافة  اجلمعة  صالة  تعليق  عن 
تفشي  من  للحد  آخر  إشعار  إلى  اجلماعة 
اآلذان. على  اإلبقاء  مع  كورونا،  فيروس 

يبقى  الفتوى  جلنة  »اجتماع  البيان  وأضاف 
تطور  حسب  الفتوى  وإصدار  ملتابعة  مفتوحا 

الوضع«.
واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزير  وأكد 
أمس  به  أدلى  تصريح  يف  بلمهدي،  يوسف 
الفتوى  جلنة  أن  اجلزائري  للتلفزيون  الثالثاء، 
اجلماعة  وصالة  اجلمعة  صالة  تعليق  قررت 
مع  الوطن  واليات  عبر  املساجد  كل  وغلق 

اإلبقاء على شعيرة اآلذان فقط.

وأمرت وزارة الشؤون الدينية أئمة املساجد 

كافة  يف  واجلماعة  اجلمعة  صالة  بتعليق 
األذان  على  اإلبقاء  مع  اجلمهورية،  مساجد 
مرتني  بيوتكم«  يف  »الصالة  صيغة  وإضافة 
بعد االنتهاء من صيغة األذان املعروفة كاملة.
وقد وجهت املفتشية العامة للوزارة تعليمة إلى 
مديري القطاع الوالئيني ومن خاللها إلى أئمة 
املساجد تدعوهم إلى االلتزام بتعليمات الوزارة 
التي  للوزارة  الفتوى  جلنة  به  ما خرجت  وكل 

اجتمعت مرتني.
للحد  ونصائح  شرعية  فتاوى  وأصدرت 
من انتشار فيروس »كورونا«، وذلك من خالل 
إضافة هذه العبارة »الصالة يف بيوتكم« مرتني 
كاملة  املعروفة  األذان  االنتهاء من صيغة  بعد 

بداية من صالة ظهر أمس الثالثاء.
موفق رباح 
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رغم دعوات الطلبة واألخصائيين بتعليق المسيرات 

بعُض الَحراكيِّين يجازُفون بصّحَة الَماليين 

عمار  قردود
السياسيني  دعوات  العشرات  ورفض 
الطالبية  والتنظيمات  احلقوقيني  والناشطني 
ظل  يف  املغامرة  بعدم  الوطنية  والشخصيات 
يتظاهرون  وراحوا  الراهن،  الصحي  الوضع 
وكان  احلائط،  الوقاية ُعرض  بإجراءات  ضاربني 
على  حفاًظا  مؤقًتا  احلراك  تعليق  باملعنيني  حرّيا 
لسياسة  اللجوء  بدل  غيرهم،  وأرواح  أرواحهم 

التالعب باألرواح.
حمالت  الطلبة  بعض  نّظَم  املقابل،  يف   
على  الكمامات  خاللها  وزعوا  حتسيسية 
املواطنني، يف حني فشل الطلبة بساحة الشهداء 
بعدم  جتمعوا  من  إقناع  يف  العاصمة  باجلزائر 
لكنهم  الراهن،  الصحي  الوضع  ظل  يف  املغامرة 

لألسف الشديد رفضوا االنتصاح.
هذا  يف  احلراكيني  هؤالء  خروج  يأتي  و 
الظرف احلساس واخلطير الذي متر به البالد وكل 
دول العالم ليطرح التساؤالت عّما إذا كان هؤالء 

فعلهم  على  أقدموا  للتظاهر  أمس  خرجوا  الذين 
الصحي،  الوضع  وهشاشة  بخطورة  جهل  عن 
لكونهم مجرد بيادق يف أيدي جهات مجهولة ال 
تريد اخلير للجزائر؛ كون خروجهم للحراك يعتبر 
قمة »التهور« وُينّم عن عدم وعي هؤالء الذين لم 
أنفسهم  اقترفوه يف حق  ما  خطورة  مدى  ُيقدروا 
نداءات  عدة  ككل،رغم  اجلزائريني  حق  ويف 
من شخصيات داعمة ومن قلب احلراك بضرورة 
تعليق مؤقت للمسيرات يف ظل الظروف الصحية 
اخلطيرة، يضاف إليها املنظومة الصحية الهشة يف 

اجلزائر.
مسيرات  توقيف  إلى  ناشطون  دعا  و 
املتنامي  االنتشار  خلفية  على  الشعبي  احلراك 
لفيروس »كورونا« بالعديد من الواليات.ونشرت 
بياًنا  مختلفة  جامعات  من  طالبية  منظمات 
مشاركاتها  توقيف  قررت  أنها  أكدت من خالله 
عبد  أطلق  فيما  واجلمعة.  الثالثاء  مسيرات  يف 
على  احلقوقي،  والناشط  احملامي  بادي  الغني 

التظاهر،  لتعليق  نداء  »فايسبوك«،  يف  حسابه 
أدعو  وأنا  بأجبنكم،  أني لست  قائاًل: »تعلمون 
إلى  احلراك  تأجيل  العقل بخصوص  إلى حتكيم 
احملامي  دعا  الفتاك«.بينما  الوباء  جتاوز  حني 
الصحي  الظرف  مراعاة  إلى  بوشاشي  مصطفى 
تعليق  تستوجب  »احلكمة  وقال  احلالي، 
يف  العامة  الصحة  على  حفاظا  مؤقتا  املسيرات 
انتظار املستجدات، إنها الطريقة املثلى للمحافظة 
يف  جماعيا  التفكير  مع  احلراك،  حضارية  على 

بدائل«.
وصيادلة  أطباء  من  مجموعة  وكانت 
اجتماع  خالل  دعت،  قد  الصحة  يف  وممارسني 
عقدته أمس األول االثنني، املواطنني إلى جتنب 
التجمعات واملظاهرات وتعليق املسيرات الشعبية 
وتفادي كل أماكن االكتظاظ كاألسواق، قاعات 
النقل  ووسائل  املساجد  املقاهي،  احلفالت، 
العمومية والتزام شروط النظافة واألمن الصحي.

الصحة  مدير  أمس،  أول  مساء  أكد، 
مضاعفة  ضرورة  على  سعيد  بلعيد  تبسة  لوالية 
»كورونا«  املستجد  الفيروس  من  الوقاية  إجراءات 
وااللتزام  اجلد،  محمل  على  األمور  أخذ  مع 
لتفاديه خاصة بعد  الصحّية  الكامل باإلرشادات 
تبسة  والية  يف  االشتباه  حاالت  أولى  تسجيل 
معهد  يجريها  التي  التحاليل  نتائج  انتظار  يف 
مدير  أعطاها  التوصيات  هذه  أن  يذكر  باستور. 
نظمته  لقاء حتسيسي  تبسة خالل  لوالية  الصحة 
مديرّية الصحة والسكان لوالية تبسة، موجه إلى 
األسرة اإلعالمّية بكل فروعها املكتوبة واملسموعة 
خاليا  ممثلو  اللقاء  حضر  وقد  بالوالية.  واملرئّية 
والدوائر  العمومية  باإلدارات  واالتصال  اإلعالم 
قّدم  والبلديات ومختلف املصالح األمنية، حيث 
الاّلزمة  واالستباقية  الوقائية  التدابير  كافة  املدير 
التي من شأنها مواجهة انتشار املرض، بالّتنسيق 
أّن االستعدادات  إلى  املعنية، مشيرا  املصالح  مع 
ضبطت على مستوى مراكز العبور األربعة حيث 
مت تقليص حركة العبور من وإلى خارج الوطن تبعا 
اجلاري،  األسبوع  بحر  األمنّية  الّلجنة  الجتماع 

برئاسة والي الوالية. 
وأضاف املصدر ذاته أن مصاحله تعمل وفق 
واملتمّثل  سّطرته،  الذي  الصّحي  الّتكفل  مخّطط 
ساعة   »24« الـ  مدار  على  ّطبية  فرق  جتنيد  يف 
طبّية،  شبه  وفرق  الطبّية  املراكز  مستوى  على 
مستوى  على  الوطن  خارج  من  الوافدين  ملراقبة 
مراكز العبور احلدودّية مع توفير أّسرة وفرق للتكّفل 
اآلني على مستوى جميع املؤسسات االستشفائية 
تخصيص  مت  حيث  الوالية،  إقليم  عبر  املوجودة 
مصلحة خاّصة مجهّزة بثمانية عشر سريرا وطاقم 

بوقّرة   « مستشفى  مستوى  على  متخصص  طّبي 
املشتبه  باحلاالت  للتكفل  ببكارية   « بولعراس 
بجميع  مجّهز  جناح  وتخصيص  املصابة،  أو  بها 
الوسائل الاّلزمة على مستوى مركز التكوين املهني 
اّلدير« للتكّفل بالوافدين من دول بؤر  » ببوحلاف 
التنسيق مع عدة فنادق بعاصمة  املرض، كما مت 
تطوعا  أجنحة  تخصيص  أجل  من  تبسة  الوالية 
من أصحابها يف حال وقوع الكارثة وتسجيل أعداد 

كبيرة من اإلصابات بهذا الوباء.
وجود  عن  الصحة  مدير  وكشف  هذا، 
مستوى  على  بها  متكّفل  صّحي  حجر  حاالت 
الوطن خالل  من خارج  قدموا  املنازل ألشخاص 
فترة أقل من أربعة عشر يوما من أجل التأكد من 

سالمتهم وسالمة عائالتهم.

إليه  ومن جهة أخرى، وحسب ما توصلت 
بالتنسيق مع  فإن شرطة احلدود  الوطن«،  »أخبار 
األربعة  البرية  العبور  مراكز  عبر  الوصية  اجلهات 
شروط  تطبيق  يف  أمس  انطلقت  تبسة  بوالية 
اجلزائر  البلدين  من  للمسافرين  »تعجيزية« 
طبية  استظهار شهادة  غرار ضرورة  على  وتونس، 
وأعراضه،  الفيروس  هذا  من  سالمتهم  تثبت 
واتخاذ  الصحي  التحقيق  عملية  تواصل  مع 
حالة  أي  وجود  حالة  يف  الالزمة  اإلجراءات 
كبيرة  فئة  استحسنته  الذي  األمر  وهو  اشتباه، 
لدخول  تفاديا  احلدودية  الوالية  هذه  سكان  من 

مصابني من الشقيقة تونس.
فيروز رحال

أدى التسابق للحصول على كيس سميد 
العديد  إصابة  إلى  اجلزائري  الشرق  بعاصمة 
من املواطنني بجروح بسيطة بعد نفاذ الكميات 
املتوفرة على مستوى والية قسنطينة، وذلك يف 
الطوابير  التي عرفتها  واملشاحنات  املشاداة  ظل 
الظفر  أجل  من  قسنطينة  بلديات  مبختلف 
يف  املنال  أصبح صعب  الذي  بكيس سميد، 
وقت كان فيه متوفر بشكل كبير، حيث أدى 
املجاورة  بالبلديات  االستعانة  إلى  األمر  بهم 
التي  تاملوكة  بلدية  منها  قاملة  لوالية  والتابعة 
توجد بها محالت »سومباك«، والتي تعرضت 
إلى »إنزال قسنطيني محض«، أدى إلى نفاذ 
كميات السميد بها يف وقت كان سكان البلدية 
غير أبهني بضرورة اقتناء أكياس السميد، حتى 
نفذت كلية. ولم يقتصر األمر فقط على سكان 

البواقي  أم  سكان  فحتى  قسنطينة،  بلدية 
كيس  على  احلصول  أجل  من  البلدية  قصدوا 
دقيق مبحالت »سومباك«، األمر الذي أدى إلى 
نفاد مادة السميد كلية ووضع سكان البلدية يف 

مأزق حقيقي.
التجارة  مديرية  طمأنة  من  وبالرغم 
من  كبير  عدد  بوجود  وقسنطينة  قاملة  لوالية 
الغذائية واسعة  املواد  السميد، وحتى  مخزون 
باقتناء  قاموا  املواطنني  أن  إال  االستهالك، 
عن  ناهيك  الغدائية  املواد  من  كبيرة  كميات 
وهو  سريعا،  للتلف  تتعرض  قد  مواد  تخزين 
إلى  بالنظر  منه  التحذير  وجب  الذي  األمر 
خطورته يف ظهور أمراض أخرى نحن يف غنى 

عنها.
خديجة بن دالي

وإصالح  والسكان  الصحة  مدير  كشف 
املستشفيات بوالية الوادي عبد القادر لعويني، 
 3 إصابة  يف  االشتباه  عن  الثالثاء،  أمس 
لهم  عينات  أخذت  كورونا  بفيروس  أشخاص 

بينهم شخص متوٍف. 
عبد  والسكان  الصحة  مدير  وأوضح 
»أخبار  به  خص  تصريح  يف  لعويني،  القادر 
هي  بها  املشتبه  الثالث  احلاالت  الوطن«،أن 
للمهاجر الذي قدم من فرنسا قبل نحو أسبوع 
بن  لبلدية  التابعه  الدويالت  قرية  من  وينحدر 
هذا  وحل  الوالية.  الواقعه شمال شرقي  قشة 
الشخص وحده بالقرية التي يقطن بها بينما ما 
تزال عائلته يف فرنسا وجرى حتويله إلى مصلحة 
االستشفائية  باملؤسسة  املعدية  األمراض 
فيها  للعالج  يخضع  بالوادي، حيث  العمومية 
فيها.  املشتبه  الثانية  احلالة  وهي  رفقة سيدة، 
الواقعة  الدبيلة  ببلدية  السيدة  هذه  وتقطن 

الوادي.  كيلومترا شمال شرقي   20 بعد  على 
وتنتمي السيدة لعائلة اشتبه يف إصابة عدد من 
أفرادها بفيروس كورونا، تبني بعد التثبت أنهم 
به  املشتبه  أن  حني  يف  باملرض،  مصابني  غير 
احلالة  عائلة  لنفس  ينتمي  تويف  الذي  الثالث 
الثانية، ويبلغ من العمر 63 سنة وكان يعاني 
وفارق  املزمن،  الدم  ضغط  ارتفاع  مرض  من 

احلياة ليلة االثنني إلى الثالثاء. 
وينتظر أن تصل نتيجة حتليل عينات دمه 
يف غضون الساعات القادمة، بحسب املتحدث 
فرقة  أن  الصحة  مدير  وأضاف  ذاته.هذا، 
تفتيش وبائي قد عاينت كل أفراد العائلة وتبني 

أن ال حاالت مشتبه فيها بينهم. 
هذا، ودعا لعويني كل سكان الوادي إلى 
يحصد  بات  الذي  بالوباء  االستخفاف  عدم 

املئات من األرواح يوميا عبر العالم. 
رشيد شويخ 

موازاًة مع تسجيل أولى حاالت االشتباه في اإلصابة بتبسة
رقّية حّية لمواجهِة »كورونا« بالحدود الشَّ استنفاُر الِجهات األمنية والصِّ

أدى بهم األمر إلى االستعانة ببلديات مجاورة
 مشاداٌة ومشاجرات من أجِل الُحصول 
علـى كيـس سمـيـــٍد بقسنطيـنــة

من بين 3 حاالت مشتبه فيها 
وفـاُة شخـٍص مشتبـٌه فـي إصابتــِه 
بفيـــروس كورونـــا بالـــــوادي

نداُء »الصالة في بيوتكم« بعد اآلذان 
غلُق جميـــِع َمساجــد الَجمهورّية
 وتعليــُق صالِة الَجماعــة مؤقـًتا

خرج، أمس الثالثاء، العشرات من المواطنين في مسيرة الثالثاء، حيث افتقدت هذه المرة إلى طابع الحضارية، 
ألنهم ساهموا بخروجهم الجماعي إلى الشوارع للتظاهر في تعريض حياتهم وحيوات غيرهم إلى الخطر بسبب انتشار 

فيروس »كورونا«، رغم توقيعات المختصين والفاعلين بالحراك الشعبي التي دعت لتعليق المسيرات مؤقتا.

•   مراكُز العبور تفِرض شهادًة طبّية تثبت سالمَة الُمسافر
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امُلتطورة جهيزاِت  التَّ ز على تسهيِل تعامل األفراد مع  ركَّ

ــُب الّلــواَء اعثامنيــــة قائــًدا للقــّوات الَبرّيـة  شنقريــــــحة ينصِّ

ترأس رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
جلسة  اجلمهورية،  رئاسة  مبقر  الثالثاء  أمس 
جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  ضمت  عمل 
يف  األمن  مسؤولي  وكبار  الوزراء،  من  وعددا 
اإلجراءات  وتقييم  لدراسة  وذلك  الدولة، 
املتخذة للتصدي بفعالية لوباء فيروس كورونا، 

حسب بيان من رئاسة اجلمهورية.

وجاء يف البيان » ترأس رئيس اجلمهورية 
السيد عبد املجيد تبون، صباح اليوم مبقر رئاسة 
اجلمهورية، جلسة عمل ضمت الوزير األول، 
يف  األمن  مسؤولي  وكبار  الوزراء  من  وعددا 
اإلجراءات  وتقييم  لدراسة  الدولة، خصصت 
املتخذة للتصدي بفعالية لوباء كورونا العاملي«.
ق.و

للضرائب،  العامة  املديرية   أعلنت 
تأجيل  استثنائية  بصفة  تقرر  أنه  أمس،  يوم 
إيداع التصريحات ودفع احلقوق والرسوم وفقا 
لرزنامة جديدة، وذلك تنفيذا لإلجراء الوطني 
كورونا  فيروس  انتشار  من خطر  واحلد  للوقاية 

.)NCornV(
للضرائب  العامة  املديرية  بيان  وأوضح 
علم  إلى  تنهي  للضرائب  العامة  »املديرية  أن 
استثنائية  بصفة  تقرر  أنه  بالضريبة  املكلفني 
احلقوق  ودفع  التصريحات  إيداع  تأجيل 
التأخير«.  غرامات  تطبيق  دون  من  والرسوم 
فبالنسبة إلى املكلفني بالضريبة التابعني لنظام 
التصريح  اكتتاب  تأجيل  مت  احلقيقي،  الربح 
وكذا  فيفري  لشهر   )50 ج  )سلسلة  الشهري 
دفع احلقوق والرسوم املتعلقة به إلى غاية 20 
أفريل 2020. كما مت تأجيل تسديد األقساط 
وكذا  اإلجمالي  الدخل  على  للضريبة  الوقتية 
 20 غاية  إلى  الشركات  أرباح  على  للضريبة 

أفريل 2020.
أما فيما يخص املكلفني بالضريبة التابعني 
ملديرية كبريات املؤسسات، اخلاضعني إللزامية 
معنيني  غير  فهم  بعد،  عن  والدفع  التصريح 
بالنسبة  أخرى،  جهة  من  اإلجراءات.  بهذه 
إلى املكلفني بالضريبة التابعني لنظام التصريح 

اكتتاب  املراقب )املهن احلرة(، فقد مت تأجيل 
التصريح الشهري )سلسلة ج 50( لشهر فيفري 
)فيما يخص الضريبة على الدخل اإلجمالي 
أما   .2020 أفريل   20 غاية  إلى  األجور(   /
بالنسبة ملالكي السيارات السياحية واملركبات 
النفعية ومركبات نقل املسافرين، فتم مّد أجل 
اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 

31 ماي 2020.
ق.و

أعلنت السفارة التركية باجلزائر عن تعليق 
الرحالت اجلوية املبرمجة بني اجلزائر وتركيا يف 

كال االجتاهني.
أن  أمس،  يوم  السفارة،  بيان  وأوضح 
اإلجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم 
 9 الـ  غاية  إلى  الليل  منتصف  بعد  األربعاء 

أفريل املقبل.
إمكانية  باجلزائر  التركية  السفارة  وأكدت 
أخرى  طلبات  إجراء  أو  السفر  تذاكر  تغيير 
تذاكر  باقتناء  قاموا  الذين  للمواطنني  بالنسبة 

سفرهم بتاريخ هذه املدة.

املسافرين  عشرات  يوجد  املقابل،  يف 
أول  ليلة  منذ  الدوحة  مبطار  عالقني  اجلزائريني 
أمس، بعد وصولهم على رحلة اخلطوط اجلوية 
القطرية التي انطلقت من مطار اجلزائر ووصلت 

للدوحة 23.20 ليال.
السلطات  أن  إعالمية  وسائل  ونقلت 
وأبقت  الدخول  من  مبنعهم  قامت  القطرية 
جميع  تعليق  قرار  اتخاذ  إثر  املطار  يف  عليهم 

الرحالت.
ق.و

محمد  رضوان 
يواصل فيروس كورونا انتشاره يف أنحاء الوطن 
وسط مخاوف من تداعياته على صحة املواطن، ما 
واإلجراءات  التدابير  اتخاذ  يف  اإلسراع  يستدعي 
االحترازية الحتواء هذا الوباء العاملي. وعرفت مواقع 
غرار  على  وفوريا  سريعا  إخالء  الكبرى  التجمعات 
العمومية،  املنزهات  التسلية،  حدائق  املساجد، 
إصدار  وكذا  احلفالت  وقاعات  التجارية،  املراكز 
شددت  حيث  اجلوية،  الرحالت  لتعليق  تعليمات 
جلنة الفتوى على أنه »صار من الالزم شرعا« اللجوء 
إلى تعليق صالة اجلمعة وغلق املساجد ودور العبادة 
يف كل ربوع الوطن، مع إبقاء شعيرة األذان وإضافة 
فيروس  النتشار  تفاديا  بيوتكم«،  يف  »صلوا  عبارة 
إلى  »نظرا  املتخذة  اإلجراءات  هذه  كورونا.وتأتي 
فيروس  بها  ينتشر  التي  والسرعة  املقلقة  التطورات 
إليه  وصلت  ما  إلى  بلدنا  لوصول  وتفاديا  كورونا، 
بالد أخرى من استفحال هذا الداء وانتشاره السريع 
من  املئات  يحصد  وراح  بأكملها،  دوال  عزل  الذي 
األرواح، ومرافقة لإلجراءات احلازمة التي اتخذتها 
أجهزة الدولة وقطاعاتها، وذلك بالتنسيق مع األطباء 
أرواح  حماية  على  وكذا حرصا  االختصاص  وأهل 
للجنة  بيان  حسب  وهذا  واملواطنات«،  املواطنني 

الوزارية للفتوى.

املرافق العمومية واملراكز التجارية خاوية 
ضرورة  على  رزيق«  »كمال  التجارة  وزير  أّكد 
اتخاذ كل اإلجراءات الوقائية يف املراكز والفضاءات 
املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  ضد  التجارية 
معلنا يف هذا الشأن عن قرار يقضي بغلق فضاءات 
بالعاصمة، كما  التجاري«أرديس«  باملركز  الترفيهيه 
يعتبر »جزئي«، حيث  التجاري  املركز  قرار غلق  أن 
به  التجارية  النشاطات  مختلف  توقيف  سيشمل 
الكهرومنزلية،  األجهزة  املالبس،  بيع  )محالت 
ما  باملركزين  الترفيهية  واملساحات  األلعاب..الخ( 
عدا فضاءات بيع املواد االستهالكية والغذائية التي 

ستبقى مفتوحة للمواطنني.
وقّدم رزيق خالل زيارة تفقدية مفاجئة أجراها 
املواد  توفر  ملعاينة  »أرديس«،  التجاري  للمركز 
األساسية وعمليات التموين بهذا الفضاء التجاري، 
كامل  اتخاذ  بضرورة  تقضي  للعمال  توجيهات 
ووضع  املطهرات  كاستعمال  الوقائية  اإلجراءات 
مسافة  احترام  ضرورة  على  أكد  كما  القفازات. 
األمان بني املواطنني وجتنب االحتكاك كإجراء وقائي 

ضد خطر تفشي وباء »كورونا«.
لوالية اجلزائر، من  التجارة  كما دعت مديرية 
قاعات  مجال  يف  الناشطني  التجار  جميع  جهتها، 
واملالهي  األلعاب  وقاعات  واحلمامات  احلفالت 
إطار  يف  فورا،  نشاطهم  لوقف  املوسمية  واملعارض 
اإلجراءات االحترازية حملاربة تفشي فيروس كورونا، 
ذاتها  الهيئة  بها  خصت  تعليمة  يف  جاء  حسبما 

رؤساء املفتشيات اإلقليمية للتجارة.
قاعات  شرعت  اإلجراءات،  هذه  مع  باملوازاة 
احلفالت يف غلق أبوابها وعلى رأسها قاعة احلفالت 
يف  »توارس«  بالعاصمة  شعبية  األكثر  واحملاضرات 
احلجز.  قصد  املدفوعة  املسبقة  األقساط  إرجاع 
الشأن وخاصة  فإن أصحاب  عيان،  وحسب شاهد 
الفكرة  يتقبلوا  لم  األبواب  على  أعراسهم  من 
واستقبلوها باستياء كبير، فيما أبدى بعضهم عدم 

االكتراث واملطالبة بعدم تطبيق التعليمة!
عوُة للتحلي باملسؤولية اجلماعية  الدَّ

والفردية واحترام التعليمات 
دعا وسيط اجلمهورية »كرمي يونس« إلى التحلي 
فيروس  مواجهة  يف  والفردية  اجلماعية  باملسؤولية 
كورونا، وهذا عبر التحلي بالرزانة والوعي واالحترام 
وجاء  الوباء.  بخصوص  املقدمة  للتعليمات  اجليد 
بيان صادر عنه »القضاء على فيروس كورونا هو  يف 
قضية اجلميع، وإنه معا وفقط معا من خالل التحلي 
املقدمة  للتعليمات  اجليد  واالحترام  السليم  بالوعي 

قد نستطيع القضاء على هذا الوباء«.
وأكد أنه أمام هذه الوضعية اخلطيرة وللتصدي 
لهذا الوباء »البد علينا أن نتجنَّد جميعا وأن نكون 
»من  أنه  على  مؤكدا  الكلي«،  التصرف  حتت 
للهلع  االستسالم  وعدم  بالرزانة  التحلي  الضروري 
قبل  من  التكفل  عملية  لتباطؤ  إال  يؤدي  ال  الذي 

هيئات الصحة العمومية«.

الشعبي  الوطني  اجليش  أركان  رئيس   أشرف 
الثالثاء،  أمس  السعيد شنقريحة،  اللواء  بالنيابة، 
اللواء  البرية،  للقوات  اجلديد  القائد  تنصيب  على 

عمار اعثامنية رسميا .
ووفقا  أنه،  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  وأوضح 
 ،2020 مارس   07 يف  املؤرخ  الرئاسي  للمرسوم 
القائد  اجلمهورية  رئيس  باسم  شنقريحة  اللواء  قام 
الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة،  للقوات  األعلى 
قائدا  اعثامنية،  عمار  لّلواء  الرسمي  بالتنصيب 

للقوات البرية.
اللواء  توجه  التنصيب،  أثناء  ألقاها  ويف كلمة 
شنقريحة إلى القوات البرية مخاطبا إياهم بالقول: 
وتنفيذ  أوامره  وطاعة  سلطته  حتت  بالعمل  »آمركم 
للقواعد  جتسيدا  اخلدمة،  صالح  ميليه  مبا  تعليماته 
والنظم العسكرية السارية وقوانني اجلمهورية، ووفاء 
ثورتنا  لقيم  وتخليدا  األبرار  شهدائنا  لتضحيات 
املجيدة. واهلل املوفق«، ليشرف بعدها على مراسم 

تسليم العلم الوطني.
السلطة،  تسليم  محضر  على  التصديق  وبعد 
مقر  وأفراد  وإطارات  بقيادة  شنقريحة  اللواء  التقى 
توجيهية  كلمة  ألقى  حيث  البرية،  القوات  قيادة 
تقنية  عبر  الست،  العسكرية  النواحي  إلى  بثت 

اجلديد  القائد  بدايتها  يف  »هنأ  بعد،  عن  التحاضر 
للقوات البرية الذي كرس حياته كلها خلدمة اجليش 
تنمية  أن  على  وأكد  واجلزائر،  الشعبي  الوطني 
اخلبرة القتالية، وترسيخ املعارف والقدرات، وغرس 
سلوكيات العمل اجلماعي املنسجم واملتكامل، هي 
من  إال  حتقيقها،  إلى  سبيل  ال  عملياتية  غايات 
خالل التطبيق الوايف والفعال وامليداني حملتوى برامج 

التحضير القتالي«.

اللواء شنقريحة »حرص  أن  إلى  البيان  وأشار 
استيعاب  بضرورة  واألفراد  اإلطارات  على حتسيس 
تسهيل  يف  واملساهمة  القتالي،  التحضير  برامج 
عملية تعامل األفراد مع التجهيزات املتطورة املوجودة 
يف حوزتهم«، مؤكدا أن القيادة العليا »لم ولن تدخر 
مكوناته  بكافة  جيشنا  بلوغ  سبيل  يف  جهد  أي 

املراتب التي تليق بتاريخ أسالفنا الصناديد«.
رحمة عمار 

ضمت الوزير األول وعدًدا من الوزراء 

تّبــــون يتــــرأس جلســًة لتقييــِم 
إجــــَراءات التَّصـــدي لكورونــــــا 

كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 

مـــدُّ آجــــاِل إيـــداع الّتصريحـــات 
ودفــــِع الُحقـــــوق  والّرســـــــــوم

الرحالت اجلوية بني اجلزائر وتركيا  تعليق 

عشـــراُت الَجزائرييـــن عاِلقــــون 
وحــــــــــة  بمطــــــــار  الدَّ



سكيكدة
العثور على جثة شخص  في تمالوس 

على  سكيكدة،  والية  غربي  متالوس  يف  بومغان  قرية  مستوى  على  املواطنني  من  عدد  عثر 
شخص يف عقده اخلامس ميتا يف ظروف مجهولة داخل منزله العائلي. وبحسب مصادر، »أخبار 
الوطن«، فإن جيران الضحية »بلقاسم. ع. م« راودتهم شكوك يف إختفائه املجهول طيلة اليوم، 
ما دفع بهم الى طرق بابه قبل اقتحامه حيث عثروا عليه جثة هامدة ليتم اخطار مصالح االمن 
املختصة التي باشرت التحقيق يف القضية، قبل ان تتدخل مصالح احلماية املدنية التي حولة اجلثة 
على مصلحة حفظ اجلثث مبستشفى غربي يف متالوس.                                جمال بوالديس

العثور على شخص مقتوال بمنزله 
تدخلت، صباح أمس، االإثنني، مصالح احلماية املدنية للوحدة الثانوية يف سكيكدة، من 
اجل حتويل جثة شخص يدعا »ل م« 34 سنة، عثر عليه داخل غرفة نومه و قد تعرض إلى الذبح 
باآللة حادة يف ظروف ال تزال مجهولة، حيث مت اتخاد كل التدابير الالزمة بحضور مصالح األمن 
املختصة التي باشرت التحقيق يف مالبسات القضية ،بينما مت حتويل جثة الضحية على مصلحة 
حفظ اجلثث مبستشفى عبد الرزاق بوحارة.                                    جمال بوالديس

جيجل
عمال الصحة بالميلية يحتجون

العيادة متعددة اخلدمات عبد احلميد عاللوش ببلدية امليلية وقفة احتجاجية من   شهدت 
قبل الطاقم الطبي والشبه الطبي وكدا العمال املهنيني مطالبني بضرورة توفير احلماية األمنية وتوفير 
ظروف عمل مريحة يأتي هذا بعد االعتداء الذي تعرض له رئيس املصلحة اول امس من قبل 
القلب   قوية على مستوى  تعرضه لضربة  بعد  العمليات  ادخله غرفة  الذي  األمر  مسبوق قضائي 
فيما طالب العمال يف وقفتهم إيجاد حل االعتداءات اليومية املتكررة من قبل الزوار واملرضى يف 
ظل انعدام األمن خاصة أن أعلب العاملني من العنصر النسوي.                 سهام عاشور

بجاية
اإلطاحة بسارق مركبات المصلين بتقريت

 متكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية باألمن احلضري اخلارجي تقريت التابعة ألمن دائرة 
شميني بوالية بجاية، من وضع حد ملجرم خطير مسبوق قضائيا يحترف السرقة من داخل مركبات 
املصلني.  تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل عدة شكاوي بخصوص قضايا السرقات من داخل 
املركبات بالقرب من مسجد تقريت، كلما تزامنت مع صالة الفجر،أين أستولى الفاعل على مبالغ 
مالية معتبرة من داخل مركبات الضحايا،وعليه وبعد عمليات بحث وحتري مت ترصد ومراقبة املكان 
يف أوقات أداء صالة الفجر أين تفطن عناصر الشرطة لوجود شخصني يحومان باملكان،حيث قام 
أحدهما بعملية املراقبة والثاني تقدم نحو أحد املركبات  وقام بتحطيم قفل بابها من جهة السائق 
وتسلل إلى داخلها لغرض السرقة أين مت إيقافه يف حالة تلبس، أما مرافقه فقد متكن من الفرار 
مستغال الظالم الدامس واألبحاث جارية لتوقيفه، ويتعلق األمر باملدعو/ ش م، 37 سنة، مسبوق 
قضائيا يف قضايا مماثلة، املقيم بوالية بأم البواقي.                                        بـــلقاسم.ج

البليدة
توقيف موظف بالمحافظة العقارية 

بتهمة سوء  البليدة  لوالية  العقارية  باحملافظة  توقيف موظف  املختصة من  املن  قامت مصالح 
استغالل الوظيفة والثراء غير املشروع . املوظف املوقوف كان يقوم  بتعطيل الوثائق اإلدارية اخلاصة 
20مليون سنتيم،  إلى   مالية تصل  مبالغ  مقابل طلب  األراضي،   وإشهار  مبلفات  عقود حيازة 
التحقيقات األولية كشفت وجود أكثر من مليار سنتيم يف حسابه اخلاص جمعها من العملية، 
إضافة وجود أمالك عقارية مختلفة تتمثل يف أراضي ومنازل بوالية البليدة و والية تيبازة باسمة ، 

يف انتظار استكمال التحقيق وإحالة امللف على النيابة املختصة.            أيوب بن تامون

معسكر 
حجز 250 قنطارا من القمح الموجه للتهريب

من  قنطارا   250 بحجز   معسكر  ببلدية  الوطني   للدرك  اإلقليمية  الفرقة  عناصر  قامت 
أمني على    منت  أنه مت يف حاجز  للتهريب. وأوضح ذات املصدر  القمح اللني »الفرينة« موجهة 
شاحنة من نوع »رونو« والتي كانت متجهة نحو بلدية املشرية يف والية النعامة. وذلك على مستوى 
الطريق الوطني رقم 7 الرابط بني بلديتي معسكر وتيزي  وكانت مادة القمح اللني )الفرينة( ممزوجة  
مبادة النخالة اثر املعاينة .وقد مت حترير محضر مخالقة ضد سائق الشاحنة واحالة ملفه على مستوى 

العدالة للفصل فيه.              بلعالم بهيجة

سيدي بلعباس
حجز 19 طنا من الجبن الفاسد

متكنت قوات الشرطة بأمن والية سيدي بلعباس من حجز أكثر من 19 طنا من املواد الغذائية 
السريعة التلف وغير صاحلة لالستهالك من بينها مواد غير محددة بتاريخ اإلنتاج ،هذه الكمية 
كانت محفوظة يف ظروف غير مهيأة حلفظ املواد الغذائية سريعة التلف مع انعدام القيد بالسجل 
تعود  القضية  حيثيات  النيابة  أمام  وتقدميه  القضية  هذه  يف  املتورط  توقيف  مت  حيث   ، التجاري 
يقوم  األشخاص  أحد  أن  مفادها  عشر  الرابع  احلضري  األمن  مصالح  إلى  معلومات  إلى  ورود 
لتباشر املصلحة  قانونية،  باستعمال مستودع يف تخزين منتوجات احلليب ومشتقاته بطريقة غير 
إلى عني  االنتقال  القضية  بعد  مالبسات  عن  للكشف  السرعة  جناح  على  معمق  حتقيق  بفتح 
أنها  التلف ممثلة يف أجبان من مختلف األنواع ، كما  املكان تبني وجود مخزن معبأ مبواد سريعة 
مخزنة يف ظروف تنعدم فيها شروط احلفظ ، كما مت العثور بنفس املستودع على عدد من ملصقات 
بالستيكية خاصة مبادة اجلنب  وملصقات أخرى مكتوب عليها مكونات املادة املذكورة ، حيث مت 
على إثر هذه العملية حجز العديد من منتوجات احلليب واألجبان مختلفة األنواع واألحجام قدر 

وزنها اإلجمالي أكثر من 19 طن والتي مت إتالفها.
رفيق.ف

جمال بوالديس

اي  رافضني  البلدية  مقر  غلق  بخيار  متسكوا  احملتجون، 
والي  مطالبني حضور  الدائرة  رئيس  أو حتى  املير  مع  حوار 
الوالية لتجسيد وعوده التي تخلفت مند اشهر خاصة و ان 
مند  اجلاهزة  44 مسكن  بتوزيع حصة  قد وعد  الوالي كان 
أزيد من سنة املوجهة للقضاء على السكن الهش مطلع هدا 
الشهر حسب ممثل عن احملتجني يف تصريح »ألخبار الوطن، 
ظل  يف  اإلنتظار  من  ملوا  احملتجني  بأن  أضاف  »محدثنا«، 
ظروفهم السكنية القاسية متوعدين بالتصعيد يف حالة متاطل 

الوالي يف الرد على مطلبهم املشروع.
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الحدث

طالبوا سلطات سكيكدة بترحيلهم 

سكـان الصفيـح يغلقـون مقـر 
بلديـة عــين  شـرشـار

عنابة 

األمـــن يداهــم بـــؤر الفســاد
عنابة  األمن بوالية  مصالح  متكنت 
لبؤر الفساد  مداهمة  عمليات  خالل 
توصف  االحياء التي  من  العديد  يف 
العشرات  توقيف  من  ب«الساخنة« 
مختلف  يف  االشخاص املتورطني  من 
مختلف  وترويج  كالشرقة وحيازة  اجلرائم 

انواع السموم.
ويف هذا الصدد متكنت قوات الشرطة 
لكل من األمن احلضري 11،12 بعنابة، 
من  أشخاص،   03 وتقدمي  توقيف  من 
بينهم شخص محل بحث، مشتبه فيهم 
يف قضايا مختلفة من بينها، السرقة حتت 

حيازة  األبيض  بالسالح  التهديد  طائلة 
لغرض  مشروعة  غير  بطريقة  املخدرات 
برحال  دائرة  ألمن  االستهالك وبالنسبة 
من  األخيرة،  ساعة  الـ48  خالل  متكن 
أعمارهم  تتراوح  شخص،   13 توقيف 
يف  فيهم  مشتبه  سنة،   41 و   23 بني 
بالنشل  السرقة  منها،  مختلفة  قضايا 
العقلية،  واملؤثرات  املخدرات  حيازة   ،
التحطيم  محظورة،  بيضاء  أسلحة  حمل 
السياق  نفس  . ويف  الغير  مللك  العمدي 
تقوم  التي  الشرطية  للعمليات  مواصلة  و 
قامت   ، عنابة  والية  أمن  مصالح  بها 

اخلارجي  احلضري  لألمن  الشرطة  قوات 
من  انطلقت  شرطية،  بعملية  خرازة 
الساعة اخلامسة مساءا إلى غاية ساعات 
الليل، حيث مست األحياء  متأخرة من 
الكائنة باقليم االختصاص على غرار حي 
مسكن، حي   700 مسكن، حي   500
مبداخل  مراقبة  نقاط  وضع  مع  الشوك، 
ومخارج املدينة ، العملية الشرطية أفضت 
إلى فحص حالة 19 شخص، مراقبة 11 
مركبة ودراجة نارية ، مع توقيف شخصني 

من أجل حيازة املخدرات . 
ف سليم

انتفض سكان الحي  الفوضوي  »عمار نحال« في بلدية عين شرشار، و اغلقوا  مقر البلدية باألقفال مطالبين 
بالتعجيل في توزيع  السكن االجتماعي .

االقتصادية  الشرطة  عناصر  متكنت 
التابعة ملجموعة الدرك الوطني يف غليزان من 
حجز كمية معتبرة من مواد صيدالنية بدون 
3600كمامة  اثرها  على  حجزت   ، فوترة 
اليدين  معقم  1500قارورة  من  ازيد  و  طبية 
من مختلف األحجام . وتنفيذا تعلیمات 
املعني  ضد  قضائي  ملف  إجناز  مت  النیابة 

وحجز البضائع يف انتظار محاكمته قريبا .

..وحجز 26قنطار من مادة الحديد 
غير مفوتر

عبر  اجلریمة  محاربة  إطار  ويف 
الوطني  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  إقلیم 
املجموعة  وحدات  متكنت  بغلیزان، 
الشرطة  ميدان  تخص  قضايا  معاجلة  ،من 
وفاتورة  الفاتورة  إمتالك  عدم  االقتصادية 
قار  غير  جتاري  نشاط  ممارسة  مطابقة،  غير 

مواد  بيع  التجاري،  السجل  يف  القيد  دون 
مت  األصلية   التحويل يف حالتها  أولية قصد 
خاللهدا حجز )26.287 قنطار( من مادة 
من  قنطار(   145( للبناء،  املوجه  احلدید 
النخالة   مادة  مع  ممزوجة  اللني  القمح  مادة 
.وبعد حجز البضاعة مت حتويل ملف املتهمني 

على وكيل اجلمهورية واجناز ملف قضائي.
ب.امني

غليزان
حجز 3600 كمامة و1500 قارورة سائل معقم

عنابة  بوالية  البوني  بلدية  تعد 
أغطية  سرقة  ظاهرة  من  تضررا  األكثر 
انتشارا  أحياءها  تعرف  البالوعات حيث 
لظاهرة سرقة أغطية البالوعات احلديدية على 
األمر الذي بات  بوزعرورة  بطريق حي  غرار 
حفر  يف  مأسوية  حوادث  بوقوع  يهدد 
يف  الشوارع  غرق  إلى  باإلضافة  البالوعات 
املتراكمة فيها  سيول األمطار نتيجة األتربة 
إلى  يدعو  األمر الذي  األمطار  سقوط  مع 
حسب  السرقة  شبكات  يف  حتقيقات  فتح 

بعد  خاصة  البوني  بلدية  مسؤولي  تصريح 
لألغطية  احلديد  استهداف عصابات  تزايد 
بالربط  املتعلقة  اجلديدة  باملشاريع  احلديدية 
واملياه  األمطار  مياه  تصريف  بشبكات 
التنموية التي  العمليات  وهي  القذرة 
غرار  على  االحياء  من  العديد  تشهدها 
فان  منتخبة  مصادر  منها .وحسب  النائية 
تقارير أعدت بخصوص اتساع ظاهرة سرقة 
عدة  مناطق  يف  احلديدية  البلوعات  أغطية 
 ، سالم  سيدي  غرار  على  البلدية  بتراب 

األمر  وبوزعرورة بالتحديد   ، مركز  البوني 
املواطنني خاصة  يهدد سالمة  الذي أصبح 
األطفال  فئة  غرار  على  املسائية  الفترة  يف 
وكذلك احليونات من جهتها مصادر محلية 
تستهدف  عصابات  وجود  أشارات الى 
اخلردة  أسواق  يف  لبيعها  البالوعات  أغطية 
تكاليف  أن  حني  يف  رمزية  مببالغ  واحلديد 
تلك االغطية احلديدية تصل إلى 3 ماليني 

سنتيم. 
 ف سليم

عصابات منظمة تسوق على أغطية البلوعات الحديدية

بأمن  املخدرات  مكافحة  فرقة  أوقفت 
 19 العمر  من  يبلغ  شخص  معسكر  والية 
العقلية  املؤثرات  بترويج  متلبس  سنة، 
لفت  أين  املسافرين.  محطة  مستوى  على 
كان  فيهم  املشتبه  من  اثنني  انتباههم 
قام  حيث   ، ظهر  حقيبة  يحمل  أحدهما 

و  برميها  الشرطة  لقوات  مشاهدته  عند 
املسافرين ليعثر  نقل  مبحطة  بالفرار   الذا 
كمية  على  مراقبتها  بعد  احلقيبة  بداخل 
من املؤثرات العقلية بــ 298 قرص ، فتح 
بعدها حتقيق يف القضية أفضى إلى توقيف 
أحد املشتبه فيهم البالغ من العمر 19 سنة، 

ليتواصل التحقيق معه يف القضية بتحديد 
من  األربعة  فيهم  املشتبه  هوية   باقي 
ضمنهم طفل قاصر  و توقيفهم فيما يتواجد 
حيث   ، فرار  حالة  يف  سادس  شخص 

استكملت إجراءات التحقيق  .
بلعالم بهيجة

معسكر 
توقيف طفل ضمن عصابة تروج المهلوسات
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 فيما تتجاهل البلديات مخططات تسيير النفايات المنزلية 

شــوارع وأحيــاء جـيجـل تتحـول
 إلى مفــارغ عمـوميــة

سهام عاشور

 بلدية طاهير مرتع للنفايات
سيصطدم  الطاهير  لبلدية  الزائر 
عبر  املنتشرة  للنفايات  الهائل  بالكم 
هاته  تعرف  العام  قرابة  فمند  شوارعها 
للنفايات  رهيبا  إنتشارا  احليوية  البلدية 
أطلقتها  ألتي  النداءات  عديد  ورغم 
إال  البيئية  بالشؤون  املهتمة  اجلمعيات 
من  يتملصون  البلدية  هاته  مسؤولي  أن 
مسؤولياتهم ،متهمني مركز الردم التقني 
احلالة  هاته  يف  السبب  أنه  بالدمينة 
من  رفعها  بعد  للقمامة  إعادته  بسبب 
بغياب  متحججا  البلدية  املصالح  قبل 
املصالح  قبل  من  للنفايات  الفرز  عملية 
يشهدها  احلالة  للبلدية،نفس  التقنية 
محيط مستشفى مجدوب السعيد بدات 
املعدات  مخلفات  من  نفايات  البلدية 
املرضى  خطر  تهدد  ،والتي  الصحية 
لإلصابة  عرضة  ويجعلهم  واملواطنني 

باالوبئة واألمراض.

 بلدية الشقفة .. الجردان تهاجم 
السكان

غير بعيد عن بلدية الطاهير وبالقرب 
الصورة  بالدمينة   التقني  الردم  مركز  من 
الشقفة،نفايات  بلدية  تشهدها  نفسها 
جعلت  وجردان  شهرين  مند  ترفع  لم 
بل  لها  مسكنا  العمومية  ساحات  من 
تعدت كل ذلك وهاجمت منازل سكان 
ومزارعهم هاته احلالة التي أصبحت تؤرق 

الفالحية  اجلبلية  البلدية  هاته  سكان 
إنتشار  خاصة   أطفالهم  حياة  وتهدد 

اجلردان بني املنازل.

  شاحنات النفايات لم تمر منذ 7 
سنوات  بالميلية 

اإلستثناء  التعرف  امليلية  بلدية 
التي  الكارثية  احلالة  إلى  فباإلضافة 
قنواة  ملخلفات  رهيب  وإنتشار  تشهدها 
اغلب  إنفجار  نتيجة  الصحي  الصرف 
البلدية  شوارع  ماجعل  القنواة  هاته 
املقززة  والروائح  الفضالت  يف  تغرق 
أن  غير  سكانها  حياة  يهدد  الذي  األمر 
إنتشار القمامة زادها هما وخوفا،املواطن 
باألمراض  بإصابته  مهددا  أصبح  هناك 
واألوبئة واملسؤول هناك يتفرج ليس بعيد 
تعرف  ومبنطقة  الرئيسية  شوارعها  عن 
وجدنا  املوت  عمارات  أو  بتابريحت 
العمارات  وسط  كبيرة  عمومية  مفرغة 
،هاته املنطقة أكد لنا قاطنوها أن شاحنة 
رفع القمامة لم تزورها مند 7سنوات ولم 
مفرغة  ماجعلها  هناك  القمامة  رفع  يتم 
والبعوض  للجردان  ومصرحا  عمومية 
الروائح  ذلك  إلى  زد  ومختلف احلشرات 
كارثة  يف  املنطقة  تعبق  التي  الكريهة 

إيكولوجية تهدد السكان.

 االستنجاد بالخبرة األلمانية
إتفاقية شراكة  بلدية جيجل  وقعت 
من   GIZ األملانية  التقنية  الوكالة  مع 

املنزلية  للنفايات  احلسن  التسيير  أجل 
هاته اإلتفاقية التي استحسنها املواطنون 
وباركتها جمعيات األحياء  خلقت جوا 
بوجه  الظهور  أجل  من  بينها  تنافسيا 
بينها  فيما  تتنافس  ماجعلها  مشرف 
بيئي  مشروع  وأجمل  حي  أجمل  عن 
السكان،هاته  منه  يستفيد  وسياحي 
مديرية  إشراف  حتت  كانت  املنافسة 
ورشات  نظمت  أخرى  جهة  البيئة،من 
عمل لفائدة هاته اجلمعيات احمللية وحلان 
عمل  وطريقة  مخطط  شرح  مت  األحياء 
الشراكة  وطبيعة  األملانية  التقنية  الوكالة 

بينها وبني مصالح البلدية.

 القمامات تشوه المعالم األثرية 

مرور  يؤرخ  بإمتياز  أثري  موقع 
زيامة  تاريخ  ويوثق  باملكان  حضارات 
الذي  املعلم  »شوبا«،هذا  أو  منصورية 
وشوهته  اإلنسان  يد  عليه  استولت 
النفايات  رمي  جراء  معامله  وطمست 
تتدخل  مرة  كل  ومع  لها  ملكب  وحتويله 
أن  غير  بتنظيفه  وتقوم  البلدية  مصالح 
ذلك اليستمر سوى لساعات حتى يعود 
تصنع  زيامة  بلدية  أن  ورغم  عليه  ملاكان 
اإلستثناء يف نظافة أحيائها وشوارعها غير 
النقطة  ومازالت  كانت  املنطقة  هذه   أن 
سريعا  تدخال  وتتطلب  بالبلدية  السوداء 
من املسؤولني ومصالح مديرية الثقافة من 
أجل حماية هذا املعلم الذي يعتبر موروثا 

تاريخيا بإمتياز. 

قسنطينة

تذبذب في توزيع الماء الشروب بحي بكيرة
التذبذب  إصالح  بضرورة  بوزيان  حامة  ببلدية  بكيرة  حي  سكان  طالب 
الذي تعرفه التزود باملياه الصاحلة للشرب بحيث صرح املواطنون أنهم يضطرون 
أحيانا لشراء املياه من أصحاب الصهاريج األمر الذي يشكل خطر على الصحة 
العمومية.  هذا وقد صرح السكان أن املياه تأتيهم كل 4 أيام ويتم إطالقها يف 
الليل وأحيانا  وقت غير مناسب ، حيث يتم إطالقها يف ساعات متأخرة من 
أخرى تأتي يف ساعات الصباح األولى ، األمر الذي تذمر منه السكان وطالبوا 
احلاصل  اإلشكال  بضرورة حل  مؤسسة سياكو  رأسها  وعلى  املعنية  السلطات 
وزيادة كميات املياه من أجل التزود بهاته املادة الضرورية يف يوميات املواطنني، 
كما اشتكى العديد منهم من التسربات املتكررة للمياه باحلي ما جعل اآلالف 
بفعل  مائية  برك  و خلق  احمليط  تشويه  تتسبب يف  و  هباءا  تذهب  اللترات  من 

تدهور القنوات و الطرقات على حد السواء.
تعتزم  احلكيم حير شان مصاحله  عبد  مدير شركة سياكو  أكد  من جهته 
حل اإلشكال ببرمجة عديد احللول منها مشروع ربط منطقة الكانطولي بالقناة 
الرئيسية بقسنطينة و جتديد الشبكات املهترئة بالشطر الثالث وهي 3 شبكات 
الذي مت تسجيله يف  املشروع  العاجل وهو  القريب  سيتم وضعها يف اخلدمة يف 
املخططات التنموية بالبلدية لسنة 2020، مع برمجة وضع خزان بسعة 2000 
أقرب  به يف  أيضا وسيتم االنطالق  الذي مت تسجيله  املشروع  متر مكعب وهو 
اآلجال، هذا وتعتزم مديرية سياكو تقدمي دراسة وبطاقة تقنية عن املشروع إلى 

والي والية قسنطينة من اجل اجناز منقب وخزان مبيزانية 25 مليار سنتيم.
خديجة بن دالي

عمال قطاع التكوين  المهني يحتجون 
نظم يوم أمس، عمال قطاع التكوين والتعليم  املهنيني املنضوين حتت لواء 
مديرية  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  العمومية  اإلدارة  الوطنية ملستخدمي  النقابة 
التكوين والتعليم املهنيني لوالية قسنطينة وذلك احتجاجا على الظروف الصعبة 
ملمارسة احلق النقابي من حيث الضغط على املنخرطني و النقابيني و التدخل 
إلى  التي وصلت  العديدة  الشكاوي  إليها  يضاف  للنقابة  الداخلية  الشؤون  يف 
منهم  العديد  يشتكي  حيث   ، النقابيني  املندوبني  طرف  من  املركزية  النقابة 
من التضييق واحلقرة و التهميش يف املعاملة حسب ما ذكره بيان النقابة الذي 
اإلدارة وسياسة  الذي وضح عدم حياد  منه،  الوطن نسخة  أخبار  حتوز جريدة 
الكيل مبكيالني، يضاف إليها التعامل وفق سياسة اإلقصاء و التهميش وغياب 
النقابي  باملجلس  دفعت  التي  الظروف  وهي  املستمر،  و  الفعال  و  اجلاد  احلوار 
الوالئي لقطاع التكوين و التعليم املهنيني املنعقد يوم 10 مارس إلى االتفاق على 
قرار تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحل املشاكل العالقة وحياد اإلدارة وعدم 

تدخلها يف عمل النقابة.
خديجة بن دالي

المسيلة 
 تنصيب خلية أزمة لمكافحة فيروس كورونا

والتصدي  للمتابعة  القطاعات  متعددة  أزمة  خلية  املسيلة  والية  نصبت  
لطرق تفشي فيروس كورونا املستجد ، وذلك بأمر من والي الوالية الشيخ العرجا 
اتخاذ مصالح والية  فيه عن  بيان صحفي موضحا  الوالي قد أصدر  وكان 
املسيلة التدابير الوقائية واالحترازية الالزمة ضد انتشار كوفيد 19 ، على رأسها 
تنصيب خلية أزمة ويقظة ونقطة ارتكاز بديوان الوالي تتشكل من مصالح األمن 
والدرك الوطنيني واحلماية املدنية ، باإلضافة الى تسخير كل االطقم والوسائل 
ودور  باملستشفيات  الصحي  للحجر  الصحية  الغرف  توفير  مع  الالزمة  الطبية 
الشباب باملسيلة وبوسعادة . هذا وكان والي الوالية قد وجه تعليمة من اجل 
بغلق  أمر  اخلارجية ، كما  والفضاءات  واألسبوعية  اليومية  االسواق  غلق كل 
التعليمية ابتداء  النوادي وحدائق التسلية والترفيه وهو األمر ذاته للمؤسسات 
من روض األطفال واملدارس اخلاصة للتعليم والتكوين املهنيني والشبه الطبي ، 
كما يشمل قرار الغلق قاعات احلفالت واألعراس واملالعب الرياضية ، ناهيك 

عن الساحات اجلوارية وكل املرافق الشبانية والترفيهية .
صفاء كوثر بوعريسة

عمال وحدة الدواجن بالمعاريف في إضراب
دخل إضراب  عمال وحدة الدواجن ببلدية املعاريف جنوب املسيلة أسبوعه 
الثاني دون تدخل اجلهات الوصية والسلطات احمللية يف النظر يف مطالبهم التي 

سبق وأن رفعوها والتي بقيت حسبهم حبيسة األدراج 
للحل  تلق طريقها  لم  رفعوها  التي  فإن مطالبهم  املضربني  العمال  وحسب 
والتي بدأت بالتوقيف التعسفي للمسؤول األول عن وحدة الدواجن باملعاريف 
من قبل املديرية العامة بدون وجه حق والتي وصفوها بتصفية حسابات ضيقة  
لتتحول وحدة املعاريف من مديرية اجلنوب  إلى وحدة متيجة بالوسط وهو ما 
زاد من معاناتنا كعمال وأثر سلبا حتى على التسيير احلسن للمؤسسة هذا دون 
تقارب ال03أشهر كما رفع املضربون  رواتبنا ملدة قد  احلديث عن تأخر صرف 
الذي وجدت  الدور  تؤد  لم  التي تخصهم كونها  مطلب اخلدمات االجتماعية 
ألجله حيث لم يستفيد غالبية العمال من هذه اللجنة من 2017 حيث ناشدوا 
يومياتهم  أرقت  والتي  القدمية اجلديدة  النظر يف مطالبهم  الفالحة بضرورة  وزير 
الوحدة  إعادة  إلى  املدير  الصادر يف حق  التوقيف  قرار  إلغاء  من  بداية  كعمال 

للجنوب كما كانت من قبل.
جمال أبو أشرف 

الطارف  لوالية  الصحة  مديرية  نفت 
كورونا  بفيروس  إصابة  أي  تسجيل  أمس 
عكسا  الساعة  حد  الى  الوالية  كامل  يف 
التواصل  صفحات  على  له  روج  ما 
طبية  فرق  خصصت  فيما   ، االجتماعي 
متنقلة جتوب األرياف لتوعية السكان حول  

فيروس كورونا . 
التزام  املواطنني  املديرية  دعت  و 
واحلد  فقط  للضرورة  واخلروج  بيوتهم 

وعدم  العائلية  والزيارات  التجمعات  من 
واألسواق  واجلنازات  األعراس  التجمع يف 
واحلرص  العامة  واألماكن  واملستشفيات 
لليدين  الدائم  والغسل  النظافة  على 
ويف  للبكتيريا.  مضادة  مواد  واستعمال 
رغم  انه  للمديرية  بيان  اكد  سياق متصل 
للتفادي  االستعجالية  و  اخلاصة  الظروف 
العمل  و  الوالية  يف  كورونا  مرض  ظهور 
املستمر بدون توقف اال ان الفرقة املتنقلة ما 

زالت تعمل بجد و هذه املرة قامت الفرقة 
الطبية للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية 
الطارف الي املناطق النائية ملنطقة الزوايديه 
و  االشخاص  بفحص  الشافية  بلدية 
املزمنة وكذلك عملياتها  متابعة االمراض 
كورونا  مرض  حول  وخاصة  التحسيسية 
املستجد و كيفية االنتقال و كذلك متابعة 

النساء احلوامل .
ف سليم 

تعتبر والية جيجل من أجمل واليات الوطن وتستقطب مايقارب 5 ماليين مصطاف مع كل فصل صيف وهدا لجمالها 
وطبيعتها،غير أن هاته الصورة لم تبق على حالها وتغيرت وطمست مالمحها فالزائر اليوم لوالية جيجل سيتفاجأ بالكم 

الهائل للنفايات والقمامة المنتشرة في كل مكان عبر جميع ربوع الوالية.

 أحيــاء لم تزرهـا شاحنــات رفع القماـمة منذ 7 سنـوات 	
  النفـايـات الطبيـة .. الخـطر القـادم من المستشفيـات  	
  معــالم تــاريخية وأثــرية تشــوهها النفايـات 	

الطارف
فرق طبية متنقلة  باألرياف للتوعية بفيروس كورونا
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أخبار السر ايا

ذكرت جريدة »لوموند« الفرنسية أن تقريرًا ُعرض على رئيس 
البالد »إميانويل ماكرون« يفيد بإمكانية وصول عدد وفيات فيروس 

»كورونا« يف البالد إلى ما بني 300 و500 ألف شخص، يف حال عدم 
اتخاذ تدابير حازمة.وأوضحت اجلريدة أن قرار ماكرون بتعليق 
الدراسة يف عموم البالد جاء عقب اطالعه األسبوع املاضي على 

التقرير املذكور. فيما كشف الرئيس السلفادوري بأن فيروس 
»كورونا« سيقتل 46 مليوًنا وسيصيب 4 مليارات و620 مليوًنا حول 

العالم، يف حال عدم اتخاذ التدابير الالزمة.

على ما يبدو، أن الكاتب واإلعالمي وصاحب مبادرة »املقهى 
الثقايف« عبد الرزاق بوكبة، يحاول أن يشد انتباه متابعيه 

بقصة جديدة من محيطه العائلي، من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي »الفايسبوك«، حيث أطلق هشتاغ جديد حمل اسم 

»أنا وبناتي«، يروي من خالله تفاصيل حياته يف زمن الوباء.

كشفت مصادر لـ»أخبار 
الوطن« أن احلكومة باشرت 

عملية جتهيز منطقة 
بوغزول بكميات معتبرة 
من اخليم العمالقة، يف 
حني توقعوا أنه سيتم 
تخصيصها الستقبال 

املرضى واملصابني بفيروس 
»كورونا«، يف حال انتشار 
الوباء وتفشى يف البالد، 

بغية وضعهم حتت احلجر 
الصحي.

رغم الهلع الذي يثيره فيروس كورونا، إال أن األزمة 
فعال ُتخِرج من البعض أروَع ما ِفيهم، إذ أكدت 

مجموعات شبانية النظرية، حيث أطلقوا عبر 
مختلف الواليات مجموعة من املبادرات، بداية 
من احلمالت التحسيسية، والتنظيف والتعقيم 

سبقوا بها حتى اجلهات الرسمية؛ فيما رفع البعض 
اآلخر من وتيرة املبادرة إلى درجة دعوة كبار 

الّسن للمكوث يف منازلهم، واالتصال بهم لقضاء 
حوائجهم، خاصة أن الوباء يؤثر يف الفئات الهشة 

من كبار السن أكثر من غيرهم.

متسك ُعّمال مجّمع »الوقت 
اجلديد« باالحتجاج، مطالبني 

بدفع أجورهم العالقة منذ 
جوان املنقضي، عقب جتميد 
حسابات رجل األعمال علي 

حداد مالك امُلجّمع.
وأبرز عمال املجمع الذي يضم 

قناة تلفزيونية وجريدتني 
باللغة العربية والفرنسية 

حجم معاناتهم يف ظل تواصل 
حرمانهم من األجور، مطالبني 
بإيجاد حلول نهائية لوضعهم 

الصعب.

ُرّب ضارة نافعة!

ُيحــــدُث  ِفتنـــة!

أيــــَن  مستحقاتنـــــا؟  

 األزمـــُةقد  تخــِرُج` األزمـــُةقد  تخــِرُج`
 أحســـَن مــا ِفينـــا  أحســـَن مــا ِفينـــا 

التقاريُر 
ليست 

مطمئنة! 

بوغــــزول ..المستشـــفى المفتـــوح؟

شهدت بلدية الطاهير شجارا بني شابني بسبب رفض 
أحدهم مصافحة اآلخر خوفا من فيروس كورونا؛ األمر 

الذي اعتبره تقليال من قيمته وانتقاصا من شخصه، مما 
أدى إلى نشوب مالسنات بينهما كادت أن تتطور إلى شجار، 

لوال تدخل املارة والذين هّدأوا الوضع.



االغواط
إيداع المتورطين في قتل شاب بأفلو الحبس

احلبس  أشخاص  ثالثة  أفلو  محكمة  لدى  التحقيق  قاضي  أودع 
الفارط  نهاية األسبوع   « الشاب »ز،أحمد  قتل  متورطني يف جرمية  املؤقت 
بأفلو  ويتعلق األمر بشقيقني )18و22سنة (  بتهمة جناية القتل العمدي 
العمديان  اجلرح  و  العمدي، الضرب  القتل  اإلصرار، محاولة  سبق  مع 
باستعمال سالح أبيض، ومتهم  ثالث )22سنة( بتهمة الضرب و اجلرح 
العمديان باستعمال سالح أبيض، ووضع ثالثة أشخاص تتراوح أعمارهم 

مابني )22-18( سنة حتت الرقابة القضائية
نورين عبدالقادر

ورقلة  
حملة تحسيسية بالمطار الدولي 

إطار  يف  احلملة  هذه  تندرج 
احلمالت التحسيسية التوعوية اخلاصة 
الوقائي  والطب  األوبئة  علم  مبصلحة 
للصحة  العمومية  للمؤسسة  التابعة 
حملة  نظمت  اين  بورقلة  اجلوارية 
ببهو  اليوم  مساد  حتسيسية  توعوية 
مديرية  باشراف   الدولي   ورقلة  مطار 

الصحة والسكان   حيث مت يف هذا اليوم 
التحسيسي التعريف بفيروس كورونا covid-19   بهدف توعية عمال 
الوقاية  طرق  توضيح  و   الفيروس  بهذا  السواء   قدم  على  واملسافرين  املطار 
منه والتأكيد على جتنب االماكن املزدحمة وكذا االختالط باشخاص غير 
الى االنعزال محليا كأفضل واجنع اجراء احترازي ميكن  واللجوء  معروفني 

جتنب العدوى به
زاهية سعاد

تندوف
مختصون يؤكدون على ضرورة تلقيح المواشي 

ضد  التلقيح  بتندوف،   أهمية  حتسيسي   نظم  يف   لقاء  البياطرة  أبرز 
األمراض احليوانية مبا   يسمح بحماية الثروة احليوانية بهذه املنطقة من تلك 

األمراض الفتاكة . 
املربني واملوالني يف   التأكيد يف   هذا اخلصوص على ضرورة انخراط   ومت 
 جهود الوقاية سيما ما تعلق منه بحرصهم على إخضاع مواشيهم لعمليات 
التلقيح املبرمجة لفائدة قطعانهم مبا   يساعد على حماية الثروة احليوانية بهذه 

الوالية احلدودية من شتى األمراض احليوانية املعروفة .
 ويف   هذا اخلصوص شرح رئيس مفتشية البيطرة   يوسف مقبل وبإسهاب 
فيروس  عن  عبارة  الصغيرة   الذي   هو  املجترات  طاعون  مرض  خصائص 
خطيري   مؤكدا لوظائل االعالم  يف   هذا الصدد أن احلل الوحيد ملكافحته  
 يكمن يف   التلقيح .  ومت يف   السياق ذاته إبراز أهمية احلملة الوطنية للتلقيح 
ضد داء املجترات الصغيرة التي   شملت   16   والية من اجلنوبي   والتي   كانت 
قد انطلقت منتصف شهر جانفي   الفارط وتتواصل إلى منتصف شهر أفريل 
املوالني  من  معتبر  التحسيسي   عدد  اللقاء  هذا  من  استفاد  املقبل،   وقد 
بوالية  الفالحية  احمليطات  عديد  عبر  الناشطني  الفالحني  وكذا  واملربني 
التي   سمحت  املبادرة  هذه  لتنظيم  استحسانهم  عن  أعربوا  الذين  تندوف 
لتحاليل  انشغاالتهم .  يذكر أن   73   عينة دموية خضعت  أيضا بطرح  لهم 
بيطرية باملخبر املركزي   باجلزائر العاصمة شهر جانفي   الفارط التي   أخذت 
من بعض إسطبالت املواشي   ببلدية تندوف،   والتي   أكدت وجود   46   حالة 
ملرض طاعون املجترات الصغيرة،   حيث سارعت املصالح املعنية إلى تلقيح 
كافة رؤوس املواشي   عبر مختلف املناطق الرعوية بالوالية .  وبادرت بتنظيم 
التكوين  مركز  واحتضنه  الفالحية  املصالح  التحسيسي   مديرية  اليوم  هذا 
حتسيسا  وذلك  تندوف  الوالية   بعاصمة  بلوزداد  املهني   والتمهني   مـحمد 
للمربني بان عملية التلقيح البيطرية ملواشيهم باتت اكثر من ضرورة للحفاظ 
على الثروة احليوانية خاصة ونحن مقبلني على شهر الرحمة الذي يعرف 

اقبال كبير جدا املواطنني على اللحوم احلمراء 
زاهية سعاد
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سرحوا من العمل قبل انقضاء المدة القانونية 

عمال من شركة »فيجيل قروب« 
بورقلة يحتجون أمام مقر الوالية

زاهية سعاد

و قال احملتجون إن الشرطة استغلت  
وتوظيف  عطلة  يف  دخولهم  ظرف 
أشخاص من خارج الوالية يف مناصبهم 
بطريقة غير قانونية دون املرور على الفرع 
تصريحاتهم  حسب  للتشغيل  الوالئي 
رغم تفانيهم يف عملهم بشهادة مسؤولي 

اخلفارات البترولية رقم 21، 28، 32، 
48 التي يعملون بها يف الشركة الوطنية 
احملتجون  استهجن  وقد  كما  للتنقيب  
الوطن  اخبار  شبكة  مع  حديثهم  أثناء 
خدمتهم  رغم  مهينة  بطريقة  طردهم 
للشركة ملدة 9 سنوات كاملة وحاجتهم 
عائالت  أرباب  باعتبارهم  للعمل 
الى  باالضافة  وأطفال  ألسر  ومعيلون 

من  التوقيف  شهادات  من  حرمانهم 
يف  التسجيل  من  حرمهم  ما  العمل 
حني  يف  اخرى  مرة  التشغيل  عروض 
جعل منهم مسؤولو الشركة يف العاصمة 
وورقلة كرة يتقاذفونها باحلجج فيما بينهم  
ومفتشية  السلطات  بتدخل  مطالبني 
قبل  مناصبهم  إلى  إلرجاعهم  العمل 

الشهر الفضيل.

احتج، صبيحة أمس. عشرات المسرحين من شركة فيجيل قروب المختصة في األمن والوقاية  أمام مقر والية ورقلة ورفع 
أعوان األمن المحتجون شعارات منددة بإقدام هذه الموسسة على تسريحهم قبل نهاية عقودهم التي تربطهم بها. 

أطلقت العديد من اجلمعيات الفاعلة 
ببلديات  املصالح  مختلف  مع  بالتنسيق 
األغواط حمالت حتسيسية وتوعية  »حول 
داء الكورونا » عبر الطرقات ويف األماكن 
التصافحني   « شعار  حتت  العمومية 
التعريف  ابتسامتك تكفيني » مت خاللها 
شخص  من  انتقاله  وطرق  الداء  بهذا 
الواجبة  واإلجراءات  وأعراضه  آلخر  
شرع  كما   ، العدوى  لتفادي  اتخاذها 
أئمة املساجد يف التخفيف من املكوث يف 
املساجد واالكتفاء بتأدية الصالة ،وأطلق 
بعض الشباب مبادرة أخرى حتت شعار » 
ريّح يف داركم أنا نصرفلك » كتب مع رقم 
الهاتف على أقمصة يتم ارتداءها ، حيث 
الشيوخ  مبساعدة  الشباب  هؤالء  يقوم 
حاجياتهم  بشراء  واألطفال  والعجائز 
عن  لهم  وإيصالها  احملالت  من  اليومية 

طريق الدراجات .
بعض  كثف  أخرى  جهة  من 
نشر   من  الفايسبوك  صفحات  رواد 
بداء  مصابني   وجود  حول   اإلشاعات 
لتفنيد  غياب  مقابل  بالوالية  الكورونا  
اجلهات  طرف  من  اإلشاعات  هذه 
التي  األخبار  بعض  ماعدا  الوصية 
نشرها  للوالية  الرسمية  الصفحة  تولت 
واليقرأها  منه  الوقاية  وطرق  الداء  حول 
أغلب سكان الوالية ،وغياب  التواصل 
مع مختلف وسائل اإلعالم لتنوير الرأي 
العام بكل مستجدات تفشي هذا الداء 

واإلجراءات املتخذة  ملواجهته .
احملالت  تشهد  أخرى  جهة  من 

الغذائية  املواد  القتناء  كبيرة  طوابير  
بقيت  نفاذها حيث  من  خوفا  والسميد  
بعض  استغل  وقد  فارغة  احملالت  بعض 

األمر  أسعارها  من  للرفع  الفرصة  التجار 
الذي أثار تذمرا واستياءا وسط املواطنني

نورين عبدالقادر

األغواط 
حمالت تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا

علم  يف  األخصائي  الطبيب  أكد 
خليل  خالد  الدكتور  الفيروسات 
األولى  املرحلة  يف  التركيز  يتعني  أنه 
اإلجراءات  جملة  على  التوعية  من 
لتجنب  إتباعها  يستلزم  التي  الوقائية 
الفيروسي،   املرض  بهذا  اإلصابة 
)تلقني  مرحلة  أهم  أنها  معتبرا 
التعامل  يف  الوقائية(  اإلجراءات 
الوباء،وأخص  هذا  مع  اإليجابي 
بالذكراجلمعيات الفاعلة يف املجاالت 
باعتبارها  الثقافية  و  االجتماعية 
املجتمع،  أفراد  من  األقرب  الهيئات 

رأيا عاما محليا  ومن شأنها أن تصنع 
ثقافة  بإرساء  كفيل  أيضا  ووطنيا 
ملواجهة  اإلقناع   على  تعتمد  وقائية 
تطور وحتول  الذي  املعدي  املرض  هذا 
إلى  وباء  من  انتشاره  لسرعة  نظرا 
واالنتقال(،مما  )التحول  جائحة 
ما  العدوى  يؤكد فرضية تفشي خطر 
كما  واحلذر.  احليطة  أخذ  يستدعي 
التحسيس  آلية  استغالل  إلى   دعا 
من خالل هذه اجلمعيات يتوجب أن 
العلمي  التعريف  على  أساسا  تعتمد 
املبسط لهذا الفيروس وحتديد أعراض 

املصاب  على  تظهر  التي  اإلصابة 
ومختلف أشكال انتقال العدوى.

أنه  األخصائي  الطبيب  وأشار 
بهذا  مصابني   )5( خلمسة  ميكن 
 250 إصابة  يف  يتسببوا  أن  الفيروس 
املغلقة, وهو  شخصا آخر يف األماكن 
أسرع 200 مرة من مرض البوحمرون 
الطبية  اخلصائص  وهي  املعدي, 
كافة  جتنيد  إلزامية  تفرض  التي 
يف  خبرات  لديهم  ممن  املجتمع  أفراد 

التواصل واإلقناع.
رضوان مـحمد

الوادي
 الدعوة لضرورة تجند المواطن للتوعية بمخاطر الفيروس
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عبد اهلل مجبري

الوعدات  األيام  الوالية هذا  تشهد 
املواطنني   فيها  يلتقي  التى   املوسمية 
يتجمعون  الوالية  أنحاء  جميع  من 
املنازل وحول حلقات الدروس  فيها يف 
التي تدوم إلى ساعات  ومشاهدة فرق 

البارود   .
العائالت  عديد  فإن  جهتها  من 
أعراسهم  حفالت  برمجت  األدرارية 
يف عطلة الرييع التي تزامنت مع ظهور 
نشطاء  بعض  ماجعل  .هذا  كورونا 
يدقون  أطباء  من   املدني  املجتمع 
هذه  حلظر  ويدعون  اخلطر  ناقوس 
األعراس  مختلف  وتأجيل  التجمعات 
من  احلد  يتم  ريثما  الحقة  أيام  إلى 
انتشار فيروس كورونا .هذا وقد كانت 

مديرية الصحة لوالية أدرار على لسان 
السيد  والوقاية  السكان  مصلحة  مدير 
براهيم صديقي قد كشفت عن وجود 
4 حاالت مشتبهه فيها جاءت واحدة 
يف  يعمل  إيراني  لرعية  وهي  إيجابية 
صديقي  وأضاف  برقان  احلياة  قاعدة 
أن مصالح الصحة قد قامت بعزل كل 
من كان على اتصال مع هذا احلالة منذ 
نزول املعني على تراب الوالية  وأضاف 
السيد صديقي يف تصريح إلذاعة أدرار 
بإنشاء  قامت  قد  الصحة  مصالح  أن 
املؤسسات  عبر  الصحي  للعزل  وحدة 
بأقاليم  املتواجدة  االستشفائية 
الوالية   يسهر عليها أخصائيني وأطباء 
بطرق  االلتزام  للمواطنني  داعيا  عامون 
واستعمال  املصافحة  الوقاية من جتنب 
األماكن .من جهته  املنظفات يف كل 

يف  االستعجاالت  مصلحة  رئيس 
سليماني  السيد  سينا  ابن  مستشفى 
احلضور  عدم  إلى  املواطنني  دعا  هشام 
للمستشفيات إال للضرورة وجتنب كثرة 
بعض  بادر  .فيما  للمريض  املرافقة 
عاتقها  على  وأخذت  العامون  األطباء 
التواصل  القيام بحمالت على وسائل 
الساكنة  توعية  أجل  من  االجتماعي 
عدم  على  حتثهم  منشورات  من خالل 
بتعليمات  وااللتزام  بالوباء  االستهتار 
جميع الوصايا على غرار قطاع التجارة 
يخص  فيما  وذلك  الدينية  والشؤون 
احلفالت  لنشاط  االحترازي  التوقف 
تواجد  يف  اإلطالة  وعدم  القاعات  يف 
باملساجد واالقتصار على مدة  املصلني 
يوم  يف  والصالة  خطب  يف  دقائق   10

اجلمعة.

إثر اكتشاف حالة مصابة بكورونا في رقان

مطالب بإلغاء الوعدات و زيارات 
األضرحة و األعراس بأدرار

دعا ناشطون جمعويون وفاعلون بالمجتمع المدني  بوالية أدرار إلى ضرورة االلتزام بتعليمات 
الحكومة بخصوص وباء كورونا فيما يتعلق بالوقاية من العدوى والخروج إال للضرورة و تجنب 
التجمعات خاصة مع حلول موسم الوعدات أو ما يسمى في أدرار بالزيارات وكذلك حفالت األعراس .

أدرار
األمن يحجز 1 كغ من الكيف المعالج

الشرطة  متكنت قوات 
الوالئية  للمصلحة  التابعة 
والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
االجرام  وقمع  البحث  فرقة  أدرار 
مكافحة  فرقة  مع  بالتنسيق 
محاولة  إحباط  املخدرات من 
املخدرات  من  كمية  لترويج 
غير  لالستهالك  موجهة  كانت 
الشباني،  الوسط  يف  املشروع 
بـ 01 كلغ  اإلجمالي  وزنها  قدر 
و990,6 غرام من مادة الكيف 

مبدينة  الشرطة  لقوات  أمنية  إثر وضعية  على  العملية  جاءت  املعالج. 
أدرار، أين لفت إنتباههم سائق مركبة مرفوق بشخصني كان يحاول تغير 
إجتاه السير فور مالحظته لقوات الشرطة، ليتم توقيفه وحتويله ملقر الشرطة 
قوات  وإحترافية  املركبة إالأن فطنة  من  الفرار  الركاب  أحد  حاول  أين 
الشرطة حالت دون دلك لتتم مالحقته وتوقيفه يف احلني مع السيطرة على 
الدقيق أين  املركبة للتفتيش  املركبة، ليتم إخضاع  الثاني داخل  الشخص 
مت ضبط كمية من املخدرات ) كيف معالج( مخبئة بإحكام حتت الكراسي 
لتباشر  و990,6 غرام،  بـ 01 كلغ  االجمالي  وزنها  قدر  للمركبة  اخللفية 

قوات الشرطة عملية التحقيق والتحري.
أمام  فيهم  املشتبه  تقدمي  مت  القانونية   االجراءات  جميع  استيفاء  بعد 
السيد وكيل اجلمهورية لدى محكمة أدرار والدي أحال امللف أمام السيد 
قاضي التحقيق ، والذي أمر بإيداع املشتبهني)02( رهن احلبس املوقت يف 

حني املشتبه الثالث أمر بوضعه حتت الرقابة القضائية.  
 عبداهلل مجبري

ورقلة 
انتعاش عمليات استزراع األسماك 

في المياه العذبة 

ورقلة  وبوالية  عموما  احلنوب  بواليات  البحري  الصيد  قطاع  يشهد 
استزراع  334 عملية  ُنفذت  انتعاشا الفتا حيث  على وجه اخلصوص 
أصبوعيات أسماك املياه العذبة، بأحواض السقي الفالحي عبر العديد 

من احمليطات الفالحية، خالل العشر سنوات األخيرة يف والية ورقلة.
 وحسب  مسؤولو مديرية الصيد البحري واملنتجات الصيدية مكنت 
أصناف  مختلف  من  أصبوعية   712655 نحو  استزراع  من  العمليات 
أسماك املياه العذبة على غرار السمك البلطي السمك النيلي والبلطي 
األحمر وسمك القط والبوري والشبوط والقمبوزيا، هذا الصنف األخير 
ضمن  استفاد  حيث  البيولوجية  املكافحة  ألغراض  يستعمل  الذي 
بوالية  الفالحية  احمليطات  من  العديد  عبر  نفذت  التي  العمليات  هذه 
ورقلة واملنتشرة مبختلف أرجاء الوالية عدد من الفالحني بكميات من 
تربية  نشاط  دمج  يف  الراغبني  من  العذبة،  املياه  أسماك  أصبوعيات 
املائيات بالوسط الفالحي كما جرى يف نفس السياق  تنفيذ 61 عملية 
ملوثة  غير  دائمة  طبيعية   مائية  مبسطحات  أصبوعية   7670 استزراع 
أقاليم  رطبة يف  مبناطق  منتشرة  بحيرات  العملية  استهدفت هذه  حيث 
والبحور  )تقرت(  فاطمة  بحيرات اللة  غرار  على  بالوالية  بلديات  عدة 
)متاسني( ومرجاجة )النزلة(، واملير بدائرة احلجيرة وتأتي تلك العمليات 
ضمن جهود القطاع من أجل تشجيع االستثمار يف شعبة تربية املائيات 
بواليات اجلنوب، مبا يساهم يف تدعيم الثروة السمكية لتلبية حاجيات 
السكان االستهالكية، فضال عن استغالل مياه تربية املائيات ألغراض 
السقي الفالحي، كونها غنية باملواد العضوية والتي اثبتت التجارب بها 

انها تغذي املنتوجات الفالحية أفضل من األسمدة الكيمياوية
زاهية سعاد

تمنراست 

غياب التنمية يؤرق سكان توندرات
يشتكي سكان قرية توندرات التابعة لدائرة تني زواتني 
احلدودية بتمنراست من نقص العديد من متطلبات العيش 
لدى  والتذمر  اإلستياء  من  حالة  سبب  الذي  االمر  الكرمي 
طويلة  لسنوات  لزمتهم  التي  الوضعية  هذه  جراء  الساكنة 

وجعلتهم بعيدين كل البعد عن التنمية
اين  الكرمي  العيش  سوى  الوحيد  همهم  اصبح  حيث 
يعيشون عزلة تامة ومعاناة بشكل يومي اثقلت كاهل املواطن 
البسيط.ويف حديثنا مع الساكنة اكدوا لنا ان توندرات تعاني 
يف صمت يف ظل جتاهل اجلهات الوصية ملطالبهم اين تفتقر 
مغلوقة  بها  املتواجدة  تبقى  حيث  العالج  قاعة  الي  القرية 
ذالك  الي  ضف  الطبي  التاطير  النعدام  طويلية  لسنوات 
املستلزمات الطبية ما جعل املواطن بالناحية يف رحلة البحث 
عن العالج من خالل قطع مسافات طويلية الي مقر الدائرة 
تني زواتني هاتيه األخيرة بدورها تعاني من تدني اخلدمات 
املرضى  معاناة  يف  كبيرا  وبشكل  ساهم  هذا  كل  الصحية 
خاصة اصحاب االمراض املزمنة وكبار السن اين مت تسجيل 
عديد من الوفيات،اما تربويا فتتواجد ابتدائية وحيدة والتي 
الي  ضف  التالميذ  من  املتزايد  العدد  تستوعب  ال  باتت 

ذالك غياب متوسطة اين يتنقل التالميذ الي مقر تني زواتني 
ملواصلة الدراسة فحني يفضل بعض األولياء حرمان بناتهم 
كما  بتوندرات  متوسطة  غياب  نتيجة  الدراسة  مواصلة  من 
تفتقر الي جل املشاريع التنموية االمر الذي ساهم يف تنامي 
ظاهرة البطالة يف ظل غياب فرص العمل ناهيك عن املرافق 
الشبانية ما جعل الشباب يف عزلة تامة.قعليه يناشد هؤالء 

اجلهات الوصية بضرورة التدخل وايجاد حلول لالزمة. 
 احمد كرزيكة  
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يعيشون حياة ضنكة منذ عقدين من الزمن وسلطات غيليزان تتفرج

عــائالت تقــطن خيمـا بالستيكيـة 
بـــدوار »التـــوارس« 

أمني.ب

نداءا  الدوار   هذا   سكان  رفع  و 
للسلطات الوالئية من اجل انتشالهم 
يتخبطون  التي  املزرية  املعيشة  من 
خيما  يقطنون  فيها   لكونهم 
بالستيكية مبزرعة فالحية تنعدم فيها 
كغياب  الكرمية  احلياة  شروط  أدنى 
الطاقة  شبكة  انعدام  و  الشروب  املاء 

الكهربائية و قنوات الصرف .
بحاجة  العائالت  هذه  باتت  و 
معاناة  إنهاء  و  عنها  العزلة  فك  إلى 
السيما  و  أفرادها  من  العشرات 
عددهم  البالغ  املتمدرسني  أطفالهم 
25 الذين يدرسون على ضوء الشموع 

بفعل غياب التيار الكهربائي..
ألخبار  العائالت  هذه  وكشفت 
و  معيشية  ظروفا  تعيش  الوطن انها 
استقرت  ان  منذ  قاسية  اجتماعية 
العشرية  سنوات  من  املزرعة  بذات 

من  املصنوعة  اخليم  داخل  السوداء 
جعلتها  القماش  قطع  و  البالستيك 

محاصرة باملشاكل .
اجلهات  العائالت  هذه  وتناشد 
حلوال  ايجاد  يف  لإلسراع  املسؤولة 
لتمكينها  ارضية  قطع  توفير  و  عاجلة 
البناء  إعانات  من  االستفادة  من 
الريفي و انتشالها من جملة املشاكل 
التي ترسم املعاناة و عديد النقائص  
التامة  العزلة  هذه  تعيش  جعلتها 

وخياة غنب وشقاء

ومن جهتها مصالح بلدية جديوية 
تقول بأن املشكل يكمن يف عدم حيازة 
قاطني تلك اخليم من البدو الرحل ، 
هلى قطع أرضية األمر الذي حال دون 
الدعم  من  االستفادة  من  متكينهم 
اإلعانات  منحهم  خالل  من  الريفي 
بتزويدهم  البلدية  تقوم  حني  يف   ،
توفير حافلة  و  للشرب  الصاحلة  باملياه 
مبركز  املتمدرسني  التالميذ  لنقل 
البلدية  رغم مرور 15 يوما من الشهر 

احملدد لشرئها.

تعيش 14 عائلة بدوار التوارس ببلدية جديوية في والية غليزان حياة ضنكة بسبب  مشاكل عديدة و عزلة خانقة في ظل 
انعدام المياه الصالحة للشرب و الكهرباء و الصرف الصحي منذ عقدين من الزمن .

األمن  مصالح  تدّعمت 
أمنية  مقرات  بوالية  بجاية،بستة 
إغيل  لدائرتي«  مقرين  يف  متمثلة  جديدة 
احلضري  األمن  معوش«ومقر  علي،بني 
لبحر،باإلضافة  العاشر بحي سيدي علي 
إلى مقري الفرقة املتنقلة للشرطة القضائية 
باقبو.هذا  للتدخل  ووحدة  اميزور  و  باقبو 
ويندرج يف ضمن املخّطط األمني للمديرية 
تعزيز  إلى  الوطني،الرامي  لألمن  العامة 
من  الوطني  التراب  عبر  مصاحلها  تواجد 
أجل تقريب الشرطة من املواطنني والتكفل 

األمنية  بانشغاالتهم  واجلدي  الفعلي 
األمن،تفعيال  توفير  يف  حقهم  وضمان 
ما  امليدان  يف  جتسيدها  الواجب  للشراكة 
باعتباره  واملواطن  الشرطة  مصالح  بني 
شريكا أساسيا يف املعادلة األمنية مبختلف 
املواطن  مع  متينة  عالقات  أبعادها،وبناء 
االحترام  يسودها  جوارية  شرطة  أجل  من 
الصارم حلقوق اإلنسان وقوانني اجلمهورية. 
و الهدف األساس للمديرية العامة لألمن 
هو  الطموح،  برنامجها  إطار  يف  الوطني 
لكافة  والكاملة  الشاملة  األمنية  التغطية 

املواطن  من  أكثر  الوالية،والتقرب  إقليم 
من  املنتهجة  الرشيدة  السياسة  إطار  يف 
قبل املديرية العامة لألمن الوطني،الرامية 
بكل  اجلوارية  الشرطة  مفهوم  جتسيد  إلى 
معانيها يف املجتمع اجلزائري،ومن ثّم تقدمي 
جودة،مشيدا  وذات  راقية  أمنية  خدمة 
قبل  من  ُبذلت  التي  الكبيرة  باملجهودات 
املتعلق  اجلانب  بجاية،خاصة  والية  أمن 
التي  احلديثة  والتكنولوجيات  بالرقمنة 

ستسّهل من مهام أعمال الشرطة.
بـــلقاسم.ج

بجاية 
الشرطة تتّدعم بمقرات أمنية جديدة

بومرداس
 تنصيب خلية أزمة 

لها  أوكلت  أزمة،  خلية  ببومراس  الوالئية  السلطات  مؤخرا،  نصبت، 
مهمة تتبع تطورات فيروس كورونا عبر كامل إقليم الوالية.

مختلف  عن  ممثلني  يحياتن«  »يحي  الوالي  يترأسها  التي  اخللية  وتضم 
النقل، األشغال  التجارة، الصحة،  التنفيذية يف مقدمتها قطاع  القطاعات 
املدنية،  احلماية  جانب  إلى  والرياضة...  الشباب  التربية،  العمومية 
خلية  باشرت  بالوالية، حيث  املالية  واملراقبة  اخلزينة  عن  وممثلني  اجلمارك 
األزمة املنصبة للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة تطورات الداء فور تنصيبها.

الديوان، دعا والي بومرداس  التي جرت مبقر  التنصيب  وخالل أشغال 
كل القطاعات املشكلة للخلية إلى العمل اجلاد ملنع تفشي الوباء ببومرداس 
األول عن  املسؤول  كما شدد  اآلن،  إصابة حلد  حالة  أي  تسجل  لم  التي 
الوالية على ضرورة عمل اخللية 24 ساعة على 24، ووضعها يف حالة تأهب 
دائم من أجل التكفل بكل احلاالت املشتبه إصابتها بالفيروس أو ظهور أي 

حالة إصابة مؤكدة يف هذا اإلطار.  
                              سميرة مزاري

العثور على جثة شاب مشنوق في بني عمران 
استيقظت، أمس،  بلدية بني عمران ببومرداس على فاجعة أليمة، إثر 

العثور على أحد شباب البلدية جثة هامدة بقرية توزالني.
الوطن«  لــ«أخبار  محلية  مصادر  به  أفادت  ما  حسب  األمر،  ويتعلق 
بالشاب »م.ص« البالغ من العمر 24 سنة، عثر عليه صبيحة أمس مشنوقا 
على  أقدم  قد  املعني  أن  مرجحة  البلدية،  لذات  التابعة  توزالني  قرية  يف 
املدنية  ليتم بعدها االتصال مبصالح احلماية  بواسطة حبل.  االنتحار شنقا 
التي تدخلت لتحويل جثة الضحية نحو حفظ اجلثث مبستشفى الثنية، فيما 
فتحت مصالح الدرك حتقيقا ملعرفة أسباب ومالبسات احلادثة التي خلفت 

حالة من الهلع والرعب بني أوساط السكان.
سميرة مزاري

قرية«تيزي  سكان  يشتكي 
وكدال«التابعة لبلدية القصر غربي بجاية، 
على ندرة مياه الشروب يف عز ايام الشتاء،يف 
متاطل املنتخبني احملليني املتاعقبة لالستجابة 
ملطالبهم املرفوعة يف وقت سابق على رأسهم 
من  العديد   يف  البلدية،وارسلوا  رئيس 
التي  اليومية  املرات ألبلغهم عن مشاكلهم 
يتخبطون فيها منذ سنوات،وذالك تنديدا  
من إهمال السلطات احمللية  التي لم تتكفل 
تنمية  مشاريع  أي  تبرمج  ولم  بانشغاالتهم 
للقرية قصد احلد من معاناة املواطنني وهم 
يطالبونها بالتدخل وحتسني ظروف معيشتهم 
ظل   يف  تشهده  الذي  الريفي  النزوح  أمام 
للسكن،ونقص  املريحة  الظروف  انعدام 

املاء الشروب وكذا قنوات الصرف الصحي 
لسان  على  الطبيعي،وجاء  الغاز  وانعدام 
فالحية  مبنطقة   يقطنون  بأنهم  السكان 
زمن  منذ  والتهميش  العزلة  يعانون  لكنهم 
الشروب  باملاء  التزود  نقص  بعيد،حيث  
كونهم  لهم  األساسي   املطلب  أضحى  
ألسباب  ونصف  سنة  حلوالي  منه  حرموا 
مأساتهم  من  زاد  الذي  مجهولة،هذا  
خاصة  يف الصيف،أين يلجؤون إلى  شرائه 
للعائالت  بالنسبة  املكلفة   بالصهاريج 
البسيطة وحتى الـباترو العيون جتف معظمها 
خالل فصل الصيف،كما أن الغاز الطبيعي  
السيئة  املعيشية  الظروف  هذه  منعدم،كل 
يف  يفكرون  املوطنني   من  العديد  جعلت 

كل  على  تتوفر  كونها   املدينة   إلى  النزوح 
رحلت  وفعال  العصرية  احلياة   متطلبات  
بعض العائالت تاركة منازلها  الريفية لسوء 
الترفيهية  املرافق  القرية،وحتى  يف  املعيشة 
والصحية منعدمة بذات املنطقة ألن امللعب 
فيه  يشرع  تشييده،لم  املفترض  من  الذي 
بعد رغم أن القطعة األرضية جاهزة لذلك 
باحلد  املعنية  السلطات  يطالبون  اليوم  وهم 
من سياسة التهميش التي طالتهم لسنوات 
ذاقوا فيها املرارة وسوء الظروف املعيشية،من 
سلطاته  بأن  البلدية  رئيس  جهته،أكد 
املشكالت  هذه  االعتبار  بعني  وضعت 

ملعاجلتها.
 بـــلقاسم.ج

أزمة عطش بقرية تيزي وكدال 

سيدي بلعباس 
تنصيب خلية أزمة تضم مختلف 

القطاعات 
امس  يوم  مصطفى   ليماني  السيد  بلعباس  سيدي  والية  والي  أشرف 
، على تنصيب خلية أزمة متعددة القطاعات ذات الصلة ،  وذلك ملتابعة 
والتصدي لكل مخاطر  تفشي هذا الوباء ، حيث ضّمت هذه اخللية ممثلي 
األسالك األمنية، اجلمارك اجلزائرية وممثلي مختلف القطاعات املعنية على 
غرار الصحة، العدالة، التربية، املالية، التجارة، التكوين والتعليم املهنيني، 
التعليم العالي والبحث العلمي الشباب والرياضة، اإلتصال والثقافة،النقل 
تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس اجلمهورية الرامية إلى اتخاذ جميع اإلجراءات 
من أجل مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا وتسخير كل الوسائل الضرورية 
من أجل ضمان سالمة املواطنني، وعمال بتعليمة السيد الوزير األول املتعلقة 
التي   ،)19 )كوفيد  كورونا  فيروس  تهديدات  ملواجهة  وطني  جهاز  بوضع 
باشرت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية تنفيذها بتكوين 
الفيروس،  هذا  انتشار  ومكافحة  واملتابعة  للوقاية  القطاعات  متعددة  جلنة 
وبهدف اتخاذ كافة اإلجراءات اإلحترازية للوقاية من فيروس »كورونا« ومنع  

تفشي هذا الوباء بني الساكنة،
رفيق.ف

تيارت
غياب مشاريع التنمية يؤرق سكان

 قرية العناصر  
طالب سكان قرية العناصر ببلدية سي عبد الغاني بوالية تيارت و القرى 
احملاذية له بضرورة تدخل السلطات العليا بالبالد بعدما سئموا كليا من الوعود 

الكاذبة التي أطلقتها السلطات احمللية يف العديد من املرات .
 غياب الكهرباء و املاء و الطريق ثالوث يؤرق سكان قرية العناصر ببلدية 
سي عبد الغاني ينضاف إليها غياب املدرسة التي مت غلقها خالل العشرية 
إلى  للوصول  كلم   41 مسافة  التالميذ  فيه  يقطع  الذي  الوقت  يف  السوداء 
مقاعد الدراسة فيما ينقطع عنها غالبية التالميذ يف احلاالت الشتوية املاطرة 
و كل ما يطالب به سكان القرى ببلدية سي عبد الغاني هو يف تدخل رئيس 
اجلمهورية و إحصاء منطقتهم مبناطق الظل و األسوأ من هذا هو عدم رؤيتهم 

لنور املصابيح منذ اإلستقالل  .
لوز مـحمد أمني

بلدية  رئيس  أمس،  أول  أصدر، 
األسبوعي  السوق  بغلق  قرارا  الثنية 
الغربي  38 مسكن املخرج  املتواجد بحي 
للمدينة إلى إشعار آخر، كتدبير احترازي 
وقائي ضد تفشي فيروس كورونا بالوالية.
بداية  املفعول،  ساري  الغلق  قرار 
 17 لــ  املوافق  الثالثاء  أمس  يوم  من 
عرض  منع  على  وينص  اجلاري،  مارس 

هذا  من  بداية  السوق  داخل  السلع  وبيع 
حواف  وكذا  آخر،  إشعار  التاريخ  وإلى 

الطرق عبر كامل إقليم البلدية.
ويذكر أن قرار غلق السوق األسبوعي 
للثنية، جاء بعد قرار مماثل اتخذه رئيس 
املجلس الشعبي لبلدية بومرداس القاضي 
بواد  الكائن  األسبوعي  السوق  بغلق 
الوالية، وذلك تكملة  بعاصمة  طاطاريق 

اجلهات  أقرتها  التي  االحترازية  للتدابير 
الوصية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، 
النشاطات  بتأجيل  املتعلقة  تلك  السيما 
يف  التجمعات  ومنع  والثقافية،  الرياضية 
التي  التجارية  واملراكز  املطاعم  املقاهي، 
خصبة  بيئة  املختصني،  حسب  تعتبر، 

النتشار الوباء.
سميرة مزاري

غلق السوق األسبوعي لبلدية الثنية
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القسم الرياضي

وكانت هذه التصفيات قد أقيمت 
وحصلت  قليلة،  أشهر  منذ  باجلزائر 
خاللها شيماء حشاد على املركز األول 
بطاقة  حجز  مع  الذهبية،  وامليدالية 
عمران  طوكيو. وقال  ألوملبياد  التأهل 
للجزائر،  ذهبت  التصفيات  »كوتة 
كانت  التي  شعبي،  هدى  لالعبة 
الثالث«. وأوضح  باملركز  جاءت  قد 
والثاني  األول  »املركزان  عمران 
مصر،  نصيب  من  كانا  بالتصفيات 
الدولية  واللوائح  القانون  وبحكم 
أو  الالعب  بلد  من  الكوتة  تسحب 
الالعبة الذي يثبت تناوله املنشطات، 

لذلك ذهبت لالعبة اجلزائر«. وكشف 
إيقاف  املفترض  من  كان  أنه  عمران 
شيماء حشاد ملدة عامني، لكن االحتاد 

الدولي أوقفها شهرين فقط.
تأخذ  كانت  »شيماء  وتابع: 
مرضية،  حالة  من  للعالج  دواًء 
نسبة  على  احتوائه  ثبت  الدواء  وهذا 
»خففت  منشطات«. وأكمل: 
تنسيق  بعد  فقط،  لشهرين  العقوبة 
املنشطات،  ملكافحة  املصرية  املنظمة 
)وادا(«. وبنّي:  الدولية  املنظمة  مع 
»الالعبة صرحت بتناولها هذا الدواء، 
مرضية  حالة  من  العالج  بغرض 
خوض  قبل  أخذه  بهدف  وليس  ما، 
عمران:  رماية«. وواصل  منافسات 

أكثر  منه  مضى  شيماء  إيقاف  »قرار 
قليلة  أيام  ويتبقى  ونصف،  شهر  من 

على انتهاء إيقافها«.
املؤهلة  الكوتة  »هذه  واختتم: 
مصر  من  سحبت  التي  لألوملبياد، 
بندقية،  متر   10 مبسابقة  فقط  خاصة 
التأهل  من  حرماننا  تعني  ال  لذلك 

لألوملبياد املقبلة بشكل عام«.
حشاد  شيماء  أن  بالذكر  اجلدير 
يف  اخلبرة  ذوات  الالعبات  من  تعد 
يف  املشاركة  لها  سبق  حيث  اللعبة، 
3 دورات أوملبية من قبل، إلى جانب 
والقارية،  الدولية  البطوالت  من  كثير 

ولها رصيد من اإلجنازات املختلفة.

بعد ثبوت تعاطي الرامية المصرية شيماء حشاد المنشطات  

االتحاد الدولي يمنح الجزائرية هدى 
شعبي بطاقة التأهل لألولمبياد  

سيعتمد على التصنيف الحالي
االتحاد الدولي للكاراتي يلغي آخر 
البطوالت  المؤهلة لألولمبياد

املؤهلة ألوملبياد  البطوالت  آخر  إلغاء  للكاراتي،  الدولي  أعلن االحتاد 
طوكيو املقبلة، من خالل التصنيف األوملبي.

وكان مقررا إقامة هذه البطولة )إحدى مسابقات الدوري العاملي( يف 
مدريد، خالل الفترة بني 17 و19 أفريل املقبل.

االحتاد  طلب  بعد  أنه  إلى  فيه  يشير  بيانا  الدولي،  االحتاد  وأصدر 
اإلسباني الكاراتي تأجيل البطولة، فقد تقرر إلغاؤها، بسبب وباء فيروس 

كورونا.
الرياضيني وجميع املشاركني اآلخرين،  البيان »صحة وسالمة  وقال 
الدولية  احلاكمة  الهيئة  وستواصل  الدولي،  االحتاد  أولويات  أهم  هي 
وموظفيهم  للرياضيني  الظروف  أفضل  لضمان  الوضع  مراقبة  للكاراتي، 
املؤهل  األوملبي  التصنيف  أن  يفترض  »اإللغاء  ومعجبيهم«.  وأضاف 

ألوملبياد طوكيو لم يتغير، والنتائج األخيرة هي النتائج السائدة«.

بعد أن كانت مقررة في 22 مارس الجاري
المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي يلغي 

بطوالت تنس الطاولة
والعربي  القطري  االحتادين  رئيس  املهندي  أحمد  بن  خليل  كشف 
إلغاء  على  الدولي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  موافقة  الطاولة، عن  لتنس 

البطوالت الدولية التي كان مقررا لها يف أواخر شهر مارس اجلاري.
وأكد النائب األول لرئيس االحتادين اآلسيوي والدولي يف تصريحات 
خاصة لوكالة األنباء األملانية، أن اإللغاء سيمتد ليشمل كل البطوالت 
يف شهر أفريل وأبرزها بطوالت اليابان وهونغ كونغ والصني والتي تعد من 

ضمن جوالت احملترفني للعبة فئة البالتينيوم.
من  كونفرانس  الفيديو  عبر  األعضاء  مع  اجتمع  إنه  املهندي  وقال 
الدوحة ملناقشة مستقبل اللعبة خالل الفترة املقبلة يف ظل انتشار فيروس 
كورونا حول العالم وصعوبة إقامة أي بطوالت ومنافسات قارية أو دولية 
باإلضافة لصعوبة تنقل املوظفني وأعضاء مجلس اإلدارة، يف ظل إغالق 
على  أيضا  وللحفاظ  ناحية  من  العالم  دول  من  الكثير  يف  اجلوي  املجال 

سالمة اجلميع من مخاطر التنقل يف هذه األيام.
مقرر  كان  التي  الطاولة  لتنس  العالم  بطولة  تأجلت  »لقد  وأضاف: 
21 جوان  لتقام يف  موعدها  ترحيل  ومت  رسمي  بشكل  مارس   22 لها يف 
املقبل يف حالة انتهاء هذه األزمة، واخلطة البديلة أن تقام يف بداية شهر 
سبتمبر حيث أن االحتاد الدولي حريص على إقامة بطولة العالم كونها لها 

األولوية«.
التصفيات  إلغاء  على  كذلك  استقر  الدولي  االحتاد  أن  إلى  وأشار 
التايالندية  إقامتها يف العاصمة  التي كان مقررا  للقارة اآلسيوية  األوملبية 
للقارة  روسيا  يف  إقامتها  مقررا  كان  التي  للتصفيات  باإلضافة  بانكوك 

األوروبية.
بإمكانية  األزمة  انفراج هذه  بديلة يف حالة  وأضاف: »وضعنا خطة 
إقامة التصفيات املؤهلة لطوكيو يف مكان واحد مستقبال، وهناك تصفيات 
عاملية ستقام يف قطر أواخر شهر ماي املقبل ولم يتحدد مصيرها حتى اآلن 
لكن يف الوقت احلالي من الصعب التنقل«. وتابع: »تأثير إلغاء البطوالت 
الدولية يف طوكيو والصني وهوجن كوجن ليس ماديا فقط، ولكن يؤثر على 
الرعاة  حيث  من  املادية  األمور  على  وأيضا  لالعبني  بالنسبة  التصنيف 
والتسويق واملوارد لكن هذا الوضع على كافة الرياضات يف العالم وليس 

تنس الطاولة فقط«.
لكرة  العالم  كأس  وبطولة  »هي  املهندي:  قال  األوملبياد  موقف  وعن 
األجندة  حتديد  ويتم  العاملية  الرياضة  مستوى  على  حدثني  أكبر  القدم 
اخلاصة بهما منذ وقت مبكر جدا ورمبا قبل 4 سنوات، ولكن مع صعوبة 

التنقالت يبدو األمر عسيرا للغاية وقد يتم تأجيل األوملبياد«.

تعليق البطوالت المؤهلة لمسابقة 
المالكمة في أولمبياد طوكيو

قالت اللجنة األوملبية الدولية اول أمس، إنها قررت تعليق بطوالت 
مؤهلة ملسابقة املالكمة يف ألعاب طوكيو 2020 عن قارة أوروبا واألمريكتني 

بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وأضافت اللجنة أن التصفيات األوروبية يف لندن التي بدأت بالفعل 
وكانت ستستمر حتى 24 مارس مت تعليقها بعد منافسات الفترة املسائية 
التي جرت أمس. وأشارت إلى أنها ستكشف املزيد من التفاصيل عن 

طريقة التأهل اخلاصة باملناطق األخرى يف وقت الحق.

االتحادية الجزائرية للكونغ فو ووشو  

تأجيل الجمعية العامة العادية وكل النشاطات الرياضية
أعلنت االحتادية اجلزائرية للكونغ فو ووشو، أول أمس، عن تأجيل اجلمعية العامة 
العادية وكل النشاطات الرياضية الوطنية والدولية، كإجراء وقائي للحد من انتشار 
فيروس كورونا.وافادت الهيئة الفدرالية يف موقعها الرسمي على االنترنت »تقرر 
تأجيل اجلمعية العامة العادية للمصادقة على احلصيلتني االدبية واملالية وكل 
النشاطات الرياضية الوطنية والدولية كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس 
كورونا«. واضافت »هذه التدابير االحتياطية جاءت  تطبيقا  لتعليمة وزارة 
الشباب والرياضة، القاضي بإلغاء جميع املنافسات يف مختلف الرياضات 
من  ابتداء  وذلك  والترفيهية،  والشبانية  الرياضية  املرافق  جميع  غلق  مع 
تاريخ االثنني 16 مارس حتى 5 أفريل املقبل«. وطلبت االحتادية من رؤساء 
الرابطات الوالئية واالندية  الرياضية بتوقيف النشاطات احمللية حتى 5 افريل 
طريق  صفحات  عن  الوباء  بهذا  للتحسيس  الالزمة  التدابير  أخد  مع  املقبل 

التواصل االجتماعي للمنخرطني.

أكد أحمد عمران المسؤول اإلعالمي باالتحاد المصري للرماية أن االتحاد الدولي للعبة سحب »كوتة« مسابقة 10 
متر بندقية من مصر، الخاصة بالتصفيات األفريقية المؤهلة لألولمبياد المقبلة. وأوضح أن هذا القرار جاء بسبب 

ثبوت تعاطي الرامية المصرية شيماء حشاد المنشطات.

الترتيب المؤقت ألحسن االندية الجزائرية   

مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية يحتل الصدارة
وحتضير  جتمع  مركز  يتصدر 
عكنون،  بنب  العسكرية  الفرق 
ألحسن  املؤقت  صدارة  الترتيب 
امام  ناديني  اجلزائرية،  االندية 
واجلمعية  نونو  نصيرة  العاصمة  من 
حسب  املدنية،  للحماية  الرياضة 
الهيئة  عنه  كشفت  الذي  الترتيب 

الفدرالية.
على  الترتيب  هذا  واستند 
الكبيرة  االولى  الثالثة  املنافسات 

خالل هذا العام وهي البطولة الوطنية 
للمشي  اجلزائر  كاس  الريفي،  للعدو 

والبطولة الوطنية لنصف ماراطون.
ويحتل اوملبي برج بوعريريج املركز 
املؤقت، مع حتسن  الترتيب  الرابع يف 
يف  )الثامن(،  لنادي  بجاية  ملحوظ 
الوقت الذي حتتل فيه جمعية االمن 

الوطني الصف ال12.
املوسم  ان  الى  االحتادية  واشارت 
الرياضي مازال طويال، وبإمكان هذه 

بتحقيق  ترتيبها،  حتسن  ان  االندية 
االستحقاقات  خالل  جيدة  نتائج 
املقبلة،  السيما يف البطولة الشتوية، 
متر،  أالف   10 ل  الوطنية  البطولة 

والبطولة الوطنية مابني االندية.
االساسي  الهدف  ويعتبر 
من  املوسم  إنهاء  االندية،  لهذه 
ضمن  الفرق االوائل، إذ ان اصحاب 
املقدمة فقط من لهم احلق يف حضور 

اجلمعية العامة املقبلة.
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كان من المقرر أن تقام بالكاميرون

لجنـة طـوارئ »الكـاف« توصـي بتأجيـل »الشــان«
فيروس  انتشار  بسبب  احملليني،  لالعبني  إفريقيا  أمم  بطولة  بتأجيل  »كاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  باالحتاد  الطوارئ  جلنة  أوصت 

كورونا. وكان من املقرر أن تستضيف الكاميرون البطولة مطلع شهر أفريل املقبل.
وقال مصدر باالحتاد اإلفريقي، إن جلنة طبية توجهت للكاميرون على مدار اليومني املاضيني، وقدمت تقريرا يفيد بخلو الكاميرون 

من الوباء.
وأكد املصدر، أن األزمة لم تكن يف خلو الكاميرون من الوباء، ولكن يف خطورة سفر وفود 15 دولة إفريقية إلى هناك للمشاركة يف 

البطولة.
وأوضح املصدر، أن املكتب التنفيذي للكاف سيعتمد توصية جلنة الطوارئ، وسيعلن بشكل رسمي تأجيل البطولة.

القسم الرياضي

أمس،  اول  التونسية  الرياضة  وزارة  أصدرت 
بيانا أكدت فيه أنها علقت كل األنشطة الرياضية يف 
البالد. وجاء بيان الوزارة كما يلي: »على إثر سلسلة 
والرياضة  الشباب  شؤون  وزير  ترأسها  اجتماعات 
أحمد قعلول مع إطارات الوزارة مت رسم مخطط عملي 
املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  من  الوقاية  إطار  يف 

وتقرر ما يلي:
كافة  يف  الرياضية  لألنشطة  كلي  تعليق   -
االختصاصات الرياضية وذلك إلى 4 أفريل القادم مبا 
يف ذلك التدريبات وينطبق هذا اإلجراء على رياضيي 
 2020 طوكيو  األوملبية  لأللعاب  املترشحني  النخبة 

الدورات  يف  للمشاركة  املدعوين  وأيضا  ذلك  يف  مبا 
الترشيحية لها.

- تعليق األنشطة باملؤسسات الشبابية العمومية 
مع حضور اإلطار اإلداري  والتربوي والعمالي.

- تعليق كلي وفوري لنشاط مؤسسات الشباب 
والفضاءات  اإلقامة  مراكز  ذلك  يف  مبا  اخلاصة 

الترفيهية.
- تعليق كلي وفوري لنشاطات القاعات واملراكز 
الرياضية واألكادمييات اخلاصة لتكوين الرياضيني إلى 

غاية  4 أفريل القادم.
لوضع كل اإلطارات  الرياضية  الهياكل  - دعوة 

مع  بالتنسيق  الوزارة  ذمة  على  الطبية  وشبه  الطبية 
املركز الوطني للطب الرياضي وعلوم الرياضة.

الشبابية  اإلقامة  مراكز  جميع  الوزارة  تضع 
عند  فيها  التصرف  واملتاح  املتوفرة  والرياضية 
احلاجة. وستتابع الوزارة تنسيقها مع اجلهات املختصة 
فيما يخص تطور األوضاع وستتخذ القرارات املناسبة 

يف وقتها.
ويف سياق متصل أعلن رئيس احلكومة التونسية 
إلياس الفخفاخ خالل كلمة وجهها الليلة إلى الشعب 
واألنشطة  التظاهرات  كل  تأجيل  تقرر  أنه  التونسي 

الرياضية والبطوالت الوطنية.

مؤشــرات الموسـم األبيض مؤشــرات الموسـم األبيض تعليـق كل األنشطة الرياضية فـي تـونستعليـق كل األنشطة الرياضية فـي تـونس
تتعاظـم فـي المغــربتتعاظـم فـي المغــرب

جدد احتاد الكرة، التأكيد على منع كافة األندية مبختلف فئاتها وكافة األقسام، من 
خوض تدريبات جماعية، أو العودة الستئناف النشاط، حلني إشعار آخر. وشدد خطاب 
احتاد الكرة، على منع أندية الدوريات املختلفة من خوض أي مباريات ودية، يف الفترة 

املقبلة. ويدعم خطاب االحتاد، االجتاه نحو »املوسم األبيض« كما أشار  يف متابعة سابقة.
وتواصل مع مصدر رفيع املستوى، أكد أن املؤشرات حاليا تسير يف اجتاه وقف 

الدوريات باملغرب لشهرين كاملني.
وأوضح أن احتمال »إعالن موسم أبيض صار ممكنا بنسبة كبيرة«، وبالتالي لن يتم 
حتديد املتوجني أو الهابطني يف مختلف الدرجات. وكانت العديد من الفرق، قد أعلنت 
استئناف تدريباتها، هذا األسبوع، قبل أن يأتي خطاب احتاد الكرة، ويلغي كل شيء 

مجددا.
وتسبب إلغاء االجتماع، الذي كان مقررا اول أمس، مبجمع محمد السادس، يف 

زيادة الغموض حول مستقبل الدوري وباقي املسابقات األخرى.

إلغاء معسكر منتخب ليبيا للمحليين  إلغاء معسكر منتخب ليبيا للمحليين  
أكد مدير املنتخب الليبي للمحليني، كمال الترهوني إلغاء املعسكر املقام يف مدينة سوسة بتونس. وأضاف الترهوني »التوقف 

جاء حفاًظا على سالمة الرياضيني والطاقم الفني«، بسبب انتشار فيروس كورونا املستجد.
وأشار إلى أن األمور تسارعت هنا يف تونس بسبب الفيروس، »وأيًضا تأجيل إقامة مسابقة الشان كان لها دور يف إيقاف 

املعسكر«. وتابع: »سنعو إلى ليبيا، بًرا بعد توقف الرحالت اجلوية«. وعن مباشرة التدريبات يف ليبيا قال: »من الصعب حالًيا 
إقامة أي جتمع، خاصة يف ظل القرارات التي منعت التجمعات واألنشطة الرياضية يف بلدنا أيضا«.

وكان املنتخب الليبي للمحليني قد بدأ معسكًرا حتضيرًيا يف تونس يف 10 مارس اجلاري، استعداًدا خلوض بطولة الشان 2020 
يف الكاميرون، التي كانت مقررة الشهر املقبل.

الفني  املدير  كارتيرون  باتريس  الفرنسي  قال 
للزمالك إنه فخور بالعبيه بعد التتويج بلقبي كأسي 
موضحًا  معدودة،  أيام  يف  واألفريقي  املصري  السوبر 

أنهم كانوا أبطااًل وأسعدوا جماهيرهم.
وقال كارتيرون يف حوار تليفزيوني مع قناة ناديه: 
»جئت إلى الزمالك لتحقيق األلقاب، وسعيد أنني 
أوفيت بوعودي سريعًا، ولكن مازال أمامنا طموحات 

جديدة«.
النادي  رئيس  منصور  مرتضى  أن  إلى  وأشار 
ولم يفرض أي  الفريق،  يومًا يف تشكيلة  يتدخل  لم 
مبشاركة العب  يطالب  أو  لقاء،  أي  يف  عليه  العب 
الفريق  يعطي  الزمالك  رئيس  أن  بعينه. وأوضح 
أنباء  تظهر  ما  املستمر. ودائما  بدعمه  قوية  إضافة 
لكن  املدربني،  عمل  منصور يف  مرتضى  تدخل  عن 
املدرب  ذلك. وأضاف  ينفي  ما  دائما  النادي  رئيس 
رئيس  مع  قبل  من  األمور  هذه  »عشت  الفرنسي: 
الذي كان  كاتيمبي  الكونغولي موسي  مازميبي  نادي 
يوفر لنا كل شيء ويدعمنا وحققنا لقب دوري أبطال 
بسبب  اجلماهير  تنتقدني  »رمبا  أفريقيا«. وتابع: 
من  كبيرًا  دعمًا  وجدت  ولكنني  التدوير،  سياسة 

مرتضى منصور الذي كان متعاطفًا معي«.
من جماهير  الرائع  باالستقبال  كارتيرون  وأشاد 
مضيفا  الدوحة،  القطرية  العاصمة  يف  الزمالك 
األفريقي  السوبر  كأس  لقب  حتقيق  يف  ساهم  أنه 
بنتيجة  الفوز  بعد  التونسي  الترجي  حساب  على 
رغبته  حول  تردد  ما  الفرنسي  املدرب  1-3. ونفى 
عن  أحتدث  »لن  قائاًل:  الالعبني  بعض  رحيل  يف 

نستكمل  أن  هدفنا  املوسم،  نهاية  قبل  األمور  هذه 
جناحات املوسم احلالي وبالتالي ليس منطقيًا املطالبة 
بهذا  يتردد  ما  وكل  منتصفه،  أي العب يف  برحيل 
الشأن خرافات«. وأكد كارتيرون أنه لم يضع شروطًا 
معينة لتجديد عقده مع الزمالك كالتوقيع ملوسمني، 
مضيفا أنه لن يتحدث عن أي العب غير مقتنع به 
يف اإلعالم وقبل نهاية املوسم. وأشار إلى أنه يفضل 
الكرة  أن  خاصة  عام  بشكل  واحد  ملوسم  التوقيع 

احلديثة دائمة التغييرات.

قال  أحمال،  مبخطط  االستعانة  رفضه  وعن 
كارتيرون: »أملك خبرات يف هذا املجال وأيضًا أمير 
عبد العزيز املدرب املساعد، واملرحلة التي نعيشها ال 
يف  األمور  تتغير  ورمبا  أحمال،  مخطط  تدخل  حتتاج 
أن  مقبواًل  »ليس  اجلديد«. وأضاف:  املوسم  بداية 
نتخذ قرارًا بسبب ضغوط مواقع التواصل االجتماعي، 
يف النهاية نحن يف موقع املسؤولية«. وأثنى كارتيرون 
على أمير مرتضى املشرف على الكرة مؤكدًا أنه يوفر 

كل شيء له منذ قدومه لتدريب الزمالك.

كارتيــرون: لـم أضــع شروطا للتجديدكارتيــرون: لـم أضــع شروطا للتجديد المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى:

»سنوفر كل ما يطلبه »سنوفر كل ما يطلبه 
كارتيرون للفوز بدوري كارتيرون للفوز بدوري 

األبطال«األبطال«
وعد أمير مرتضى منصور، املشرف على الكرة بنادي الزمالك، بتوفير كل ما يطلبه 

الفرنسي باتريس كارتيرون املدير الفني من أجل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا 
الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002. ووصل الزمالك إلى نصف نهائي دوري 

أبطال أفريقيا، حيث من املقرر أن يواجه الرجاء املغربي. وقال أمير مرتضى يف مداخلة 
هاتفية لقناة الزمالك: »وجدنا ما ينقص األبيض يف كارتيرون فهو مدرب رائع يعمل 
بكل طاقته ويتداخل يف كافة األمور ويتعامل مبنطلق املسؤولية وليس كمدرب يقضي 

وقتًا مع الفريق«. وأضاف: »كسبت أخًا وصديقًا على املستوى الشخصي، كارتيرون قدر 
ظروف النادي املالية أكثر من مرة ولم يتحدث يومًا عن أي مستحقات كما أنه لم يضع 

أي شروط للتجديد أو توقيع عقود جديدة مع الفريق«. وأشار إلى أن الزمالك يسير بصورة 
طيبة واجلماهير راضية ولكن احلقيقة أن األنصار مطالبون بدعم الفريق أيضًا يف وقت 

اإلخفاقات.

النجم الساحلي يستغني عن مدربه الزواغي
أعلن النجم الساحلي، اول أمس، االستغناء عن مدربه قيس الزواغي، بعد نحو 4 
أسابيع من توليه املسؤولية، عقب خروجه من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس تونس 

على التوالي.
وقال النجم يف بيان: »وقع االتفاق مع املدرب قيس الزواغي على إنهاء العالقة 

التعاقدية بالتراضي بني الطرفني«.
وأوضح البيان، أن املدربني املساعدين نوفل شبيل وعماد بن يونس سيواصالن 

اإلشراف على تدريب الفريق يف الفترة املقبلة. كانت إدارة النادي عينت الزواغي مدربا 
للفريق خلفا لإلسباني خوان كارلوس غاريدو، قبل نحو شهر، بعد تراجع النتائج احمللية.
لكن حتت قيادة الزواغي، خرج الفريق من دوري أبطال إفريقيا بخسارته أمام الوداد 
املغربي 1-2 يف مجموع مباراتي دور الثمانية. وزادت جراح الفريق، عندما ودع بشكل 



رسمًيـــا.. تأجيــل يـــورو 2020
قرر االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« رسمًيا، امش الثالثاء، تأجيل انطالق كأس األمم األوروبية )يورو 2020(، بسبب تفشي فيروس كورونا يف أوروبا. وعقد 
»يويفا« اجتماًعا بني ممثليه، الذين قرروا باإلجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بداًل من 2020. وكان من املقرر أن تنطلق البطولة يف جوان املقبل، إال أن 

توقف الدوريات األوروبية حاليا أدى لتأجيلها.

طالبت املديرية الفنية الوطنية، جميع األندية 
تدريبي  برنامج  بتسطير  املستويات،  مختلف  يف 
الشباب  وزارة  قرار  غداة  لالعبني،  خاص  فردي 
الرياضية  املنافسات  جميع  بتأجيل  والرياضة 
يوم  من  ابتداء  اجلزائر  فئاتها  يف  بكل  الوطنية 
اإلثنني 16 مارس 2020 الى غاية 5 أفريل القادم، 

بسبب تفشي وباء كورونا.
موقعها  على  لها  بيان  يف  الفاف  وأفادت 
والرياضة  الشباب  وزارة  قرار  »وبعد  أنه  الرسمي 

واملنافسات  التظاهرات  جميع  بتأجيل  القاضي 
ابتداء  الرياضية بكل فئاتها  يف بالدنا  والتدريبات 
املديرية  فإن   ،2020 مارس   16 اإلثنني  يوم  من 
الفنية الوطنية تطالب جميع األطقم الفنية لألندية 
تدريبي  برنامج  بتسطير  املستويات،  اجلزائرية لكل 
حتى  الفترة،  هذه  خالل  بالالعبني  خاص  فردي 
يتسنى لهم احلفاظ على لياقتهم البدنية إلى حني 
استئناف املنافسة«.من جهة اخرى، أفادت الفاف 
الشابة،  للفئات  اجلزائر  كأس  نهائيات  حتى  أنه 

التي كانت مقررة ايام 3،4 و5 أفريل مبدينة ورقلة، 
قد مت تأجيلها الى تاريخ الحق.

من  الفاف  »تطالب  الفيدرالية  بيان  واختتم 
جميع اسرة  كرة القد الى احترام  القرارات املتخذة 
من قبل السلطات العمومية والصحية للبالد بدقة، 
والسهر على تطبيق االجراءات الوقائية التي أوصت 

بها الهيئات املختصة«.
محمد هشام

 قال أنه تحت الصدمة،
 عز الدين أعراب:

»الوفـاق بـريء »الوفـاق بـريء 
من كـل التهــم من كـل التهــم 
وسنفعل المستحيل وسنفعل المستحيل 
الستعادة حقنـا«الستعادة حقنـا«
عبر عز الدين أعراب، رئيس 
مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، 
عن استغرابه الكبير من عقوبات 
جلنة االنضباط، مؤكًدا أن إدارته 

ستفعل املستحيل الستعادة حق فريقه 
املهضوم.

وكانت جلنة االنضباط برابطة 
الكرة اجلزائرية قد عاقبت، اول أمس، 

ناديا وفاق سطيف، وأهلي البرج، 
بخوض 6 مباريات من دون جمهور، 
بسبب أحداث الشغب التي رافقت 
نهاية مواجهتهما يف ذهاب ربع نهائي 

كأس اجلزائر.
وقال أعراب »صدقوني نحن حتت 
الصدمة، لم نكن نتصور أبدا أن تتم 
معاقبتنا بهذه الطريقة، فأنصارنا كانوا 
ضحية ولم يقدموا على أي تصرف 
مخالف للقوانني«. وتابع: »سنقوم 

بالطعن ضد قرار اللجنة، فال يوجد أي 
بند قانوني يسمح بحرماننا من أنصارنا 

6 مباريات، الوفاق بريء من كل 
التهم املنسوبة إليه، وسنفعل املستحيل 

الستعادة حق النادي«.

 على خلفية األحداث التي
 شهدها لقاء الطرفين

لجنة االنضباط تعاقب لجنة االنضباط تعاقب 
الوفاق والبــرج الوفاق والبــرج بب66  
مباريات دون جمهورمباريات دون جمهور

عاقبت جلنة االنضباط بالرابطة اجلزائرية لكرة 
القدم، وفاق سطيف وأهلي البرج، بخوض 6 مباريات 
دون جمهور، مع فرض غرامة قدرها 40 مليون سنتيم 
على كل فريق، على خلفية األحداث التي شهدها 
لقاء الطرفني، بذهاب الدور الربع نهائي من مسابقة 

كأس اجلزائر.
كما قررت اللجنة حرمان الناديني من حقوق 

البث التلفزيوني للمباراة، وتنصيب جلنة خاصة لتقييم 
اخلسائر واألضرار التي تعرض لها ملعب 20 أوت، 

بالبرج، مع إلزام إدارة الوفاق بالتكفل بها.
وأوقفت مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، 

مباراتني نافذتني، مع غرامة قدرها 200 ألف 
دج، بسبب سوء التصرف والسلوك اجتاه الرسميني 

واحلكام. واكتفت بتوجيه إنذار لرئيس مجلس إدارة 
نادي األهلي، أنيس بن حمادي، مع فرض غرامة بـ 
200 ألف دج، بسبب مخالفة لوائح وتعليمات االحتاد 

اجلزائري.
وسلطت اللجنة عقوبة اإليقاف ملباراتني، على 
العب أهلي البرج، إيسال داودي، عقب تلقيه بطاقة 
حمراء، خالل مواجهة فريقه ضد شبيبة الساورة، 

بسبب اللعب اخلشن.
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أخبار الرياضات

»الفـــاف« تطالــب األنديــــة بتسطيــر »الفـــاف« تطالــب األنديــــة بتسطيــر 
برنامــج تدريبــي فردي خـاص لالعبيــنبرنامــج تدريبــي فردي خـاص لالعبيــن

بعد تأجيل جميع المنافسات الرياضية

نادي  مدرب  الكوكي،  نبيل  التونسي  نفى 
فريقه  مباراة  حكم  على  اعتدائه  سطيف،  وفاق 
ضد نادي أهلي البرج، يف ذهاب ربع نهائي كأس 

اجلزائر.
جلنة  أمام  مثوله  عقب   ، الكوكي  وقال 
بالضبط،  حدث  الذي  ما  أفهم  »لم  االنضباط: 
احلكم دّون يف تقريره أنني شتمته، وأؤكد أنني لم 
أقم بهذا أبدا«. وشدد على أن عاداته وأخالقه ال 

يسمحان بالقيام مبثل هذا التصرف.
إلى  توجهت  املباراة  نهاية  »عقب  وتابع: 
احلكم وأخبرته أنه كان لزاما عليه استدعاء قائدي 
ووقف  اجلمهور،  لتحذير  األقل  على  الفريقني 
أعمال الشغب، صحيح أنني رفعت صوتي قليال 
مخالف«. وواصل:  تصرف  بأي  أقم  لم  لكنني 
»الكل الحظ يف الشوط الثاني أن احلجارة كانت 
أن  الضروري  من  يكن  ألم  مكان،  كل  من  تأتي 

الالعبني  حلماية  أخرى،  إجراءات  احلكم  يتخذ 
واألنصار؟«. وأكمل: »لم أَر يف حياتي مدربا يعود 

فريقه بالتعادل من خارج ملعبه ويشتم احلكم«.
سعيًدا  وكنت  جيدة  مباراة  »قدمنا  وأمت: 
حظا  األوفر  أصبح  فريقي  ألن  بالنتيجة،  للغاية 
للوصول لنصف النهائي، ولم يكن هناك أي سبب 

أبدا للتهجم على احلكم«.

الكوكــي يبــرئ نفسـه مـن ســب الكوكــي يبــرئ نفسـه مـن ســب 
حكـــــم مبــاراة البــرجحكـــــم مبــاراة البــرج

»فيفـا« يبحـث عــن حــل »فيفـا« يبحـث عــن حــل 
مـأزق عقـود الالعبيـنمـأزق عقـود الالعبيـن

كشف تقرير صحفي، عن مراجعة االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« لتأثير تأجيل املباريات 
بسبب فيروس كورونا، على عقود الالعبني.

وبحسب شبكة »سكاي سبورتس« العاملية، فإن فيفا يجري محادثات حول التداعيات األخيرة، 
مبا يف ذلك الالعبني الذين قد ُيطلب منهم إكمال املوسم احمللي خارج العقد املُبرم بعد التأجيل.

وتسبب تفشي فيروس كورونا يف تعليق مسابقات الدوري عبر أوروبا ويف مناطق متفرقة من 
العالم، ما ينذر بتكدس املباريات حال استئناف املنافسات يف وقت الحق هذا العام.

فالكثير من الالعبني يرتبطون بعقود مع أنديتهم حتى 30 جوان، ما أثار أسئلة عن الكيفية التي 
ستستكمل بها الفرق املوسم بالتشكيالت احلالية.

وقال متحدث باسم فيفا للشبكة: »نحلل الوضع احلالي والتأثير احملتمل على جميع مجاالت كرة 
القدم، مبا يف ذلك عقود الالعبني، وستظهر املزيد من املعلومات يف الوقت املناسب«.

وقد تتأثر فرق مثل تشيلسي، الذي يسعى للتأهل للعب يف دوري األبطال املوسم املقبل، حيث 
تنتهي عقود العبني بارزين مثل أوليفيه جيرو وويليان يف 30 جوان.

تأجيل كوبا أمريكا إلى غاية تأجيل كوبا أمريكا إلى غاية 20212021
أعلن احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم، تأجيل كأس كوبا أمريكا، بسبب فيروس 

كورونا. وكان من املفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام خالل الفترة من 12 جوان 
وحتى 12 جويلية، يف األرجنتني وكولومبيا. وبحسب تقارير سابقة، تسيطر حالة من القلق 

على املسؤولني يف األرجنتني، إزاء تنظيم كوبا أمريكا، ألن هذا يعني ضرورة فتح البالد 
للجماهير من اجلنسيات املختلفة، وكذلك الالعبني احملترفني يف معظم الدوريات.

وكانت األرجنتني قررت بالفعل وقف استقبال أي رحالت، ومنعت السفر خارج 
البالد ملدة 30 يوًما، يف إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.

»يويفــا« يعّلق بطولتـي دوري 
األبطــــال ويوروباليـــغ

قّرر االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« تعليق بطولتي دوري أبطال 
أوروبا والدوري األوروبي »يوروبا ليغ« للحد من انتشار فيروس كورونا 

املستجد. وأشارت صحيفة ماركا اإلسبانية إلى أن نهائي دوري األبطال سيقام 
يوم 27 جوان ونهائي الدوري األوروبي يف الرابع والعشرين من الشهر نفسه.

نادي  حددها  التي  املالية  الشروط  عن  إجنليزي،  صحفي  تقرير  كشف 
مانشستر سيتي، للتخلي عن جنمه اجلزائري رياض محرز، خالل االنتقاالت 
مانشستر سيتي  فإن  اإلجنليزية،  »ذا صن«  املقبلة. وبحسب صحيفة  الصيفية 

مستعد لبيع محرز، مقابل احلصول على 80 مليون جنيه إسترليني.
وكان باريس سان جيرمان بطل فرنسا، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع محرز 

يف الصيف املقبل حتسبا النتقال جنمه كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد. وأشار 
محرز  رحيل  ُيعارض  لن  للسيتي  الفني  املدير  غوارديوال  بيب  أن  إلى  التقرير، 
للبي إس جي. وانضم محرز للسيتي مقابل نحو 61 مليون جنيه إسترليني عام 
2018، وسجل 9 أهداف وصنع 14 أخرى، خالل 37 مباراة هذا املوسم، وميتد 

عقده حتى صيف 2023.

مانشستــر سيتــي يحــدد سعـر محـــرزمانشستــر سيتــي يحــدد سعـر محـــرز
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يوفنتوس يدخل السباق للظفر بصفقة تيمو فيرنر 
ليلعب بجوار رونالدو  

كشف تقرير صحفي أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ربما ُيوجه ضربة قوية لخطة برشلونة في »الميركاتو« الصيفي. 
ويرغب النادي الكتالوني بقوة في ضم العب ألماني موهب، إال أن رونالدو قد يرجح كفة »السيدة العجوز«.. فكيف ذلك؟

القسم الرياضي
تراقب  الكبيرة  األوروبية  الفرق  وأعني  املستديرة،  الساحرة  عالم  يف  جنمه  بزوغ  منذ 
عن كثب جنم فريق الييبزيغ األملاني تيمو فيرنر، الذي يتوقع أن يخوض قريبا جتربة كروية 

جديدة، وينتقل إلى البرمييرليغ أو الليغا.
وتأتي أندية ليفربول ريال مدريد وبرشلونة على رأس األندية املُهتمة بخدمات الهداف 
األملاني الشاب، إذ حتتاج هذه األندية إلى العب من طينة تيمو فيرنر، من أجل مساعدتها 

على مواصلة حصد األلقاب محليا وقاريا.
بيد أن الفوز بخدمات فيرنر لن يكون باألمر الهني، فقد ذكرت صحيفة »توتو سبورت« 
اإليطالية أن فريق يوفنتوس دخل بدوره على اخلط، حيث يرى »البيانكونيري« أن النجم 

األملاني سيكون شراكة قوية مع جنم الفريق األول كريستيانو رونالدو.

وأوضح نفس املصدر أن يوفنتوس، مصمم للغاية على ضم فيرنر نهاية املوسم احلاليا، 
ُمضيفا أن دخول »السيدة العجوز« على اخلط قد ُيفسد مخططات برشلونة، الذي يرغب 

بقوة يف ضم الالعب، السيما مع تقدم العمر مبهاجم الفريق األول لويس سواريز.
ولفت املصدر إلى أن يوفنتوس، يرغب يف متديد عقد كريستيانو رونالدو ألطول فترة 
ممكنة، مضيفا أن الفريق بحاجة إلى مهاجم شاب يستطيع اللعب بجوار أحسن العب يف 
ليلعب  فيرنر  الفريق اإليطالي، استقرت على اسم تيمو  إدارة  أن  5 مرات. وأردف  العالم 

مع رونالدو.
ويأمل العمالق اإليطالي يف أن تنجح ورقة اللعب بجوار كريستيانو رونالدو يف إقناع 
تيمو فيرنر باالنتقال إلى »السيدة العجوز« يف »امليركاتو« الصيفي. يشار إلى أن تيمو فيرنر 

سجل مع فريقه الييبزيغ 27 هدفا يف جميع املسابقات هذا املوسم.

إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
عرًضا  برشلونة  إدارة  تقدمي  عن 
شتيغن،  تير  أندريه  مارك  لألملاني 
لتجديد  الفريق،  مرمى  حارس 
البلوغرانا. وبحسب  مع  عقده 
فإن  الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة 
واحلارس  اإلدارة  بني  املفاوضات 
ملحوظ،  بشكل  تتقدم  األملاني، 

ويرغب كال الطرفني يف التجديد.
»برشلونة  الصحيفة:  وأضافت 
جديًدا  عقًدا  شتيغن  تير  على  عرض 
ينتهي  حيث   ،2024 صيف  حتى 
2022«. وأشارت  يف  احلالي  عقده 
الصحيفة، إلى أن برشلونة عرض على 
احلارس األملاني راتًبا سنوًيا بقيمة 6.3 
املكافآت  إلى  باإلضافة  أورو،  مليون 

اإلضافية. وأفاد التقرير، بأن تير شتيغن 
ولم  وكالئه،  مع  حالًيا  العرض  يدرس 

يكشف عن قراره النهائي حتى اآلن.
يذكر أن اخلالف بني الطرفني كان 
الذي  للحارس،  املالية  املطالب  بسبب 
مركزه،  يف  العالم  يف  األفضل  أنه  يرى 
يوجد  ال  لكن  راتب،  أعلى  ويستحق 

لديه أي نية للرحيل حتى اآلن.

ليفربول يتصدر كبار أوروبا
رغم ترنحه يف اآلونة األخيرة إال أن ليفربول ما يزال يحتفظ برونقه 

على رأس أندية القارة األوروبية هذا املوسم.
ووفقا ملرصد »سي آي إي إس« لكرة القدم، ميتلك نادي ليفربول 

اإلجنليزي القيمة السوقية األعلى على مستوى العالم.
وتفوق ليفربول على جميع األندية األخرى يف الدوريات األوروبية 

اخلمسة الكبرى ويف مقدمتها مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد.
وبلغت القيمة السوقية لالعبي ليفربول مليارا و405 ماليني أورو، يف 
حني جاء مانشستر سيتي يف املركز الثاني بقيمة سوقية قدرت مبليار و361 

مليون أورو.
وحل برشلونة اإلسباني ثالثا بقيمة سوقية إجمالية لالعبيه بلغت 

مليارا و170 مليون أورو. ويف املركز الرابع جاء ريال مدريد )مليار و100 مليون 
أورو(، ثم تشيلسي خامسا بقيمة مليار و8 ماليني أورو.

نابولـي يحدد تاريـخ 
22 مارس للعـــودة 
إلـــى التدريبــات  

أعلن نادي نابولي اإليطالي، موعد عودة 
الفريق للتدريبات حتت قيادة املدير الفني جينارو 

غاتوزو، استعداًدا الستكمال املنافسات.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن 

نابولي أعلن العودة للتدريبات اجلماعية يوم 
اإلثنني املقبل املوافق 23 مارس اجلاري، يف جلسة 

صباحية.
وكان من املُقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم 
18 مارس اجلاري، لكن إدارة النادي رأت أنه من 
املناسب التأجيل لألسبوع املقبل، لضمان سالمة 

الالعبني.
يذكر أن نابولي كان سيواجه برشلونة، 

يف معقل الكتالن »كامب نو« هذا األسبوع يف 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن املباراة 
تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا. ولم ُيعلن 

االحتاد اإليطالي لكرة القدم، موعد عودة منافسات 
الكالتشيو حتى اآلن.

رابطـــة الـــدوري 
األلماني تحسم موقف 
البوندسليغــــا

حسمت رابطة الدوري األملاني، أول أمس، 
موقف مسابقة دوري الدرجة األولى )بوندسليغا( 

والدرجة الثانية.
وتقرر خالل جلسة اجلمعية العامة لألعضاء 

التي تضم 36 ناديا، تعليق املسابقتني حتى 
الثاني من أفريل املقبل على األقل، بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
وكانت الرابطة قد أعلنت يف وقت سابق 
تأجيل مباريات اجلولة الـ26، لكنها عادت 

واجتمعت مع كافة األندية احملترفة، لتقرر مواصلة 
جتميد املسابقات احمللية.

وبحسب موقع »سبورت1«، فإن اإليقاف 
سيمتد حتى الثاني من أفريل، دون املساس 

بالقرار السابق، وسيسري ذلك على مسابقتي 
البوندسليغا ودوري الدرجة الثانية.

وأكد كريستيان سيفيرت، املدير اإلداري 
للرابطة، أن هذا القرار ال يعني عودة املسابقات 

منذ الثالث من أفريل املقبل.
وأشار سيفيرت إلى عقد اجتماع آخر 

يوم 30 مارس اجلاري، ملتعابة تطورات األزمة 
احلالية واتخاذ قرار آخر بشأن الفترة املقبلة. وأملح 

سيفيرت إلى إمكانية استئناف مباريات 
البوندسليغا الحًقا، لكن دون حضور اجلماهير، 

لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه يف وقت 
الحق. وكان من املقرر يف البداية خوض باقي 

مباريات الدوري بدون جماهير.
وتختلف وجهات نظر املسؤولني بأندية 
الدوري األملاني، حول ما يجب القيام به يف 

الوضع الراهن، وخطورة فيروس كورونا املستجد.

عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
خطة إدارة برشلونة من أجل املوسم اجلديد، 
الالعبني  بعض  عن  التخلي  التي ستشمل 

احلاليني يف الصيف القادم.
»سبورت«  صحيفة  وبحسب 
على  استقر  برشلونة  فإن  اإلسبانية، 
أومتيتي،  صامويل  الفرنسي  مدافعه  رحيل 
لتدعيم  املالية  القيمة  من  واالستفادة 

الصفقات اجلديدة.
امليركاتو  يف  أومتيتي  برشلونة  ووضع 
البدنية  مشاكله  لكن  املاضي،  الصيفي 
تسببت يف عدم تلقيه أي عروض، ومع ذلك 
أظهر قدًرا من االتساق هذا املوسم، ويعتقد 

النادي أنها اللحظة املثالية لبيعه.
وانضم أومتيتي للبارسا قادًما من ليون 
الفرنسي مقابل 25 مليون أورو يف 2016، ومت 
جتديد عقده يف 2018 قبل املونديال، حيث 

منخفًضا،  عقده  يف  اجلزائي  الشرط  كان 
وكان بإمكانه الرحيل بثمن بخس.

يف  ومشاركته  التجديد  عقب  ولكن 
روسيا،  يف  املونديال  بلقب  فرنسا  تتويج 
الكثير  وغاب عن  الركبة  بدأت مشاكله يف 
من املباريات، حيث رفض اخلضوع لعملية 

جراحية.
وأشار التقرير، إلى أنه على الرغم من 
احلالي  الفني  املدير  سيتني  كيكي  إعجاب 
هذا  لينجليت  على  فضله  والذي  بأومتيتي 
وأعطى  النادي  نوايا  يعرف  لكنه  املوسم، 
الضوء األخضر لرحيله. وتابعت الصحيفة: 
غير  ناد  من  واحًدا  عرًضا  ميلك  »أومتيتي 
يونايتد  مانشستر  أن  يبدو  ولكن  معروف، 
هو من سيقاتل لضمه، ويريد برشلونة ضم 
اليسرى،  بالقدم  يلعب  جديد  دفاع  قلب 

وصغير السن«.

برشلونـــة يستقــر علـى رحيـل صامويــل أومتيتــي

خافيير تيباس رئيس رابطة »الليغا«

سنكمـــل الموســم بشكـــل طبيعـي
أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، محاوالته من أجل إقامة منافسات الدوري احمللي، حتى نهايته بشكل طبيعي، رغم 

أزمة التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا.
 وقال تيباس، خالل تصريحات نقلتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية، »سوف نلعب املوسم حتى النهاية، ونعمل حالًيا على 
املواعيد النهائية«. وتابع: »هناك العديد من الفرضيات، رمبا )تستأنف الليغا( يف أفريل أو يف ماي، وال أستبعد أن يكون بعد 

ذلك، وسننتظر لنرى قرار االحتاد األوروبي«. وأضاف: »لدينا جتارب دول أخرى، مثل الصني، حيث ستبدأ فعالياتها الرياضية 
بنهاية هذا األسبوع. سيتغرق األمر بعض الوقت«. وتابع: »يف إسبانيا اتخذت إجراءات جيدة، ونحن على ثقة أن فترة التوقف 

سوف تكون أقل من الصني«. وأوضح: »إنهاء الليغا يف أوت هو خيار ولدينا عدة خيارات، حيث نعمل على اللعب حتى النهاية، 
وأنا مقتنع بذلك«. واختتم: »أمامنا وقت طويل إلنهاء املنافسة، لكننا سوف ننتظر قرار يويفا، ألننا يجب أن ندافع عن نظام كرة 
القدم بالكامل، ليس يف إسبانيا فقط، لكن أيًضا يف مسابقات أخرى مثل دوري األبطال وبقية الدوريات، فهي مشكلة شائعة«.

براتًبا قيمه 6.3 مليون أورو

برشلونــة تعــرض علــى تيــــر 
شتيغـــن تجديـــد عقـــده  
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أخبار العالم

استنفار عالمي 

منظمة الصحة العالمية تطالب 
الحكومات بمكافحة كورونا 

شبه  واملدن  العواصم  من  العديد  بدت 
قاسية  إجراءات  احلكومات  اتخاذ  مع  مهجورة 
طالبت منظمة  كورونا، كما  فيروس  الحتواء 
من  املزيد  ببذل  احلكومات  كل  العاملية  الصحة 
اجلهود، يف حني يواصل الفيروس انتشاره بأنحاء 

العالم.
العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  وطالب 
تيدروس أدهانوم دول العالم مبزيد من اإلجراءات، 
وإنقاذ  اإلصابات  لتفادي  املثلى  إن الطريقة  وقال 
من  العدوى  سلسلة انتقال  كسر  هي  األرواح 

خالل الفحص والعزل.
قادة دول مجموعة  أكد    من جهة أخرى، 
إنسانية  مأساة  يشكل  كورونا  فيروس  أن  السبع 
على  كبيرة  مخاطره  وأن  عاملية،  صحية  وأزمة 

االقتصاد العاملي.
حتديات  أن  إلى  املجموعة  قادة  أشار   كما 
قائمة على  دولية  مقاربة  تتطلب  الفيروس  انتشار 
اجلهود  ستنسق  دولهم  وأن  والبراهني،  العلم 
تدابير  اتخاذ  ضمنها  ومن  انتشاره  من  للحد 
تتعلق باحلدود. وأعلن قادة مجموعة دول السبع 

التدابير  رغم  العاملي  االقتصاد  باستقرار  التزامهم 
الطارئة التي قد تتطلبها األزمة احلالية، كما أكدوا 
على أهمية التعاون وتوثيق اجلهود، لضمان حتقيق 

استجابة عاملية قوية ضد انتشار كورونا.
املسلمني  لعلماء  العاملي  االحتاد  رئيس  وقال 
تهاونت  التي  الدول  إن  للجزيرة  الريسوني  أحمد 
ارتكبت  لديها  اإلصابة  حاالت  عن  اإلعالن  يف 
يخضع  أن  وينبغي  شعوبها  حق  يف  أخطاء 
األخطاء  هذه  أن  موضحا  للمحاسبة،  مسؤولوها 
يف  والتأخر  الفيروس  شأن  من  التهوين  تشمل 

الثالثاء، بلغ عدد اإلصابات بفيروس كورونا اجلديد  اليوم  املتاحة  ووفقا ألحدث اإلحصاءات 
)كوفيد19-( أكثر من 184 ألف حالة يف 162 بلدا، وبلغ عدد الوفيات إجماال نحو 7200 حالة، 
وقد فاق عدد اإلصابات والوفيات املسجلة خارج الصني مجموع ما سجلته هذه الدولة التي كانت 
مركز انتشار الفيروس. وفيما يلي أحدث تطورات انتشار الفيروس وإجراءات مكافحته يف دول العالم:

أوروبا
أعلنه  ملا  وفقا  يوما،   30 ملدة  كليا  اخلارجية  إغالق حدوده  الثالثاء  اليوم  األوروبي  االحتاد  يبدأ 

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون مساء االثنني، وذلك ألول مرة يف تاريخ هذا التكتل األوروبي.
فرنسا

قال وزير االقتصاد الفرنسي إن حكومة بالده مستعدة لتأميم الشركات إذا »لزم األمر« يف ظل 
التداعيات االقتصادية للوباء.

إسبانيا
أعلن مركز الطوارئ الصحية يف إسبانيا ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا من 9161 حالة إلى 

11,178 حالة، يف حني ارتفع عدد الوفيات إلى 491.
سويسرا

أن  من  اليوم  السويسرية  الفدرالية  الصحية  املؤسسة  يف  املعدية  األمراض  إدارة  مدير  حذر 
املستشفيات يف بالده قد تنهار إذا استمر انتشار الفيروس بوتيرة سريعة، وحث املواطنني على احترام 

إجراءات الطوارئ التي تتخذها احلكومة للحد من انتشار الوباء.
الفعاليات  كل  ومنعت  االثنني،  أمس  اجليش  أفراد  من  آالف  ثمانية  زهاء  سويسرا  وحشدت 

العامة واخلاصة بعد إعالن تفشي كورونا حالة طوارئ »استثنائية« تتطلب إجراءات جذرية.
بولندا

أعلنت السلطات تطبيق احلجر الصحي على أعضاء احلكومة البولندية بعد إصابة أحد الوزراء 
بفيروس كورونا.

تركيا
أعلن وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن 3614 مواطنا تركيا سيعودون من تسع دول 

أوروبية مساء الثالثاء، ومن املقرر أن يخضعوا للحجر الصحي.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن احلكومة أنشأت وحدة للتنسيق والدعم من أجل مواجهة فيروس 
كورونا.
إيران

أعلنت وزارة الصحة اإليرانية تسجيل 135 حالة وفاة خالل 24 ساعة ليرتفع مجموع الوفيات 
16,169، يف  إلى  اإلجمالي  العدد  ليرتفع  جديدة  إصابة   1178 سجلت  كما   ،988 إلى  البالد  يف 

حني تعافى 5389 مصابا.
يف غضون ذلك، قال متحدث باسم اجلهاز القضائي إن السلطات أفرجت مؤقتا عن نحو 85 ألف 

سجني -بينهم سجناء سياسيون- ضمن اإلجراءات االحترازية ملواجهة وباء كورونا.
األردن

قالت القوات املسلحة األردنية يف »بيان رقم 1« إنها »ستتواجد على مداخل ومخارج املدن يف 
كافة أرجاء الوطن«، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ويف الوقت نفسه، أصدرت احلكومة األردنية مجموعة قرارات ملكافحة الفيروس، من بينها منع 
املواطنني من مغادرة املنازل إال للضرورة القصوى، وتعطيل جميع املؤسسات والدوائر الرسمية.

وقررت أيضا منع التنقل بني احملافظات ومنع التجمع ألكثر من عشرة أشخاص وتعليق وسائل 
النقل العام وإيقاف طباعة الصحف.

املغرب
أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، وأوضحت يف بيان أن املتوفى مواطن 

من مدينة سال ويبلغ من العمر 75 سنة.
عدد  ليرتفع  البيضاء،  الدار  مدينة  من  ملواطن  بالفيروس  جديدة  إصابة  حالة  الوزارة  وسجلت 

اإلصابات إلى 38.
اجلزائر

املساجد  كل  وإغالق  واجلماعة  اجلمعة  صلوات  تعليق  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة  قررت 
بأنحاء البالد، مع اإلبقاء على األذان.

سوريا
أعلن املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ريك برينان أن املنظمة ستبدأ هذا األسبوع إجراء 
فحوص للكشف عن فيروس كورونا يف مناطق سيطرة املعارضة املسلحة شمال غرب سوريا، وقال إنه 

يشعر بقلق بالغ من انتقال الفيروس إلى تلك املناطق.
ماليزيا

سجلت ماليزيا أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، كما رصدت 120 إصابة جديدة ليرتفع مجموع 
املصابني إلى 673 شخصا، وهي أكبر حصيلة يف جنوب شرق آسيا.

كزاخستان
قررت السلطات تقييد حركة األفراد واملركبات يف أكبر مدينتني يف البالد، وهما العاصمة نور 

سلطان ومدينة أملا أتا ملكافحة فيروس كورونا.
اليونسكو

قالت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو( إن أكثر من 776 مليون طالب يف 
أنحاء العالم متوقفون عن الدراسة بسبب وباء كورونا بعد قيام 85 دولة بإغالق املدارس كليا، و15 

دولة بإغالقها جزئيا.                                                                                   وكاالت

أعربت الصني أمس، عن »استيائها الشديد« 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وصف  بعدما 

كورونا املستجد يف تغريدة بـ«الفيروس الصيني«.
استخدام  على  أسابيع  الصني منذ  وتعترض 
للبلد  يسيئ  أنه  اعتبار  على  التعبير  هذا  واشنطن 
اآلسيوي، حيث ظهر فيروس كورونا يف ديسمبر/
تغريدة  ترامب يف  املاضي.    وكتب  األول  كانون 
قوي  بشكل  املتحدة  الواليات  »ستدعم  االثنني 
القطاعات، مثل شركات الطيران وغيرها، املتأثرة 
الفيروس الصيني«. واستخدم  بشكل خاص من 
مماثلة،  تعابير  األميركية  اإلدارة  آخرون يف  أعضاء 
ترامب  فيها  يستخدم  التي  األولى  املرة  هذه  لكن 

هذا التعبير.
واعتبر املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية 

الفيروس  ربط  أن  صحفي  مؤمتر  يف  شوانغ  غينغ 
»نشعر  مضيفا  الوصم«،  من  »نوعا  يعد  بالصني 
أن  وأضاف  بشّدة«.  ونعارضه  شديد  باستياء 
»منظمة الصحة العاملية واملجتمع الدولي يعارضان 
بوضوح ربط فيروس ببلدان أو مناطق محددة وهم 

ضّد أي شكل من أشكال الوصم«.
ورأت وكالة الصني اجلديدة الرسمية لألنباء 
عنصرية  »تعابير  استخدام  أن  مقال  يف  الثالثاء 
أخرى  دول  حتميل  أجل  من  لآلخر  وكارهة 
وكفاءة  مسؤولية  انعدام  يكشف  الوباء  مسؤولية 
بعض السياسيني«. وأثارت تغريدة ترامب اجلدل 
بلدية  رئيس  وكتب  املتحدة.  الواليات  يف  أيضا 
نيويورك بيل دو بالسيو يف تغريدة »يعاني مجتمع 
األميركيني من أصل آسيوي أصال.. ال يحتاجون 

منكم تغذية التعصب أكثر«.
تؤكد  نهائية  علمية  دالئل  غياب  ظل  ويف 
مصدر الفيروس الذي ظهر للمرة األولى يف مدينة 
ربط  عدم  على  بكني  الصني، حتض  ووهان وسط 
الفيروس بالصني. وذهب املتحدث باسم اخلارجية 
األسبوع  ذلك  من  أبعد  ليجيان  جاز  الصينية 
يكون  أن  فرضية  تغريدة  يف  أثار  حينما  املاضي 
بالده.  إلى  الفيروس  قد جلب  األميركي  اجليش 
األميركي  اخلارجية  وزير  اتهم  ذلك،  على  وردا 
واألخبار  »الشائعات  بإثارة  الصني  بومبيو  مايك 
أثار  بومبيو  وكان  الفيروس.  أصل  بشأن  الكاذبة« 
بـ«فيروس  كورونا  وصف  عندما  بكني  استياء 

ووهان«.
وكاالت

تجاوز عدد الوفيات بسبب وباء 
كورونا سبعة آالف شخص في 
أنحاء العالم، في حين تقوم 
الحكومات بتشديد التدابير 

لمكافحة الفيروس، حيث انتشرت 
قوات من الجيش في بعض المدن، 
وبدأ االتحاد األوروبي إغالق 
حدود دول منطقة شنغن ألول 

مرة في تاريخه.

فيروسي كورونا يثير غضب واستياء بكين من ترامبفيروسي كورونا يثير غضب واستياء بكين من ترامب

وباء كورونا 
 أوروبا تعزل نفسها وجيوش تنتشر بالمدن
وباء كورونا يتعدى عتبة 7000 وفاة عالميا
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متخرجات من الجامعة حلم انتهى إلى 
أعمال حرة واحتراف نشطات منزلية

سهام عاشور

حلم  يبدأ  مرة  ألول  اجلامعة  أبواب  ولوج  مع   
اجلامعي  الطالب  ألذهان  يتبادر  والتوظيف  التخرج 
حلم  ليصبح  احللم  هدا  يزداد  األيام  مرور  ومع 
الشهادة اجلامعية والعمل بها إحدى أهم األهداف 
غير أن الواقع والظروف قد تغير مسار احللم فيصبح 
واملسار  احللم  فيتغير  مريرا  ماضيا  حلما  كان  ما 
نسرين روميساء وشيماء شابات جامعيات اتخذن 
لهن  رزق  مصدر  ومواهبهن  املنزلي  العمل  من 
ووظيفة تدر مدخوال يعينوهن على مصاريف احلياة 
معمارية  مهندسة  نسرين  احتياجاتهن    وتوفير 
عكست دراستها يف صنع حلويات ومملحات تقول 
إطالقا  تفكر  تكن  لم  أنها  اخلف  نسرين  السيدة 
الوحيد  همها  بل  احللويات  صنع  عالم  دخول  يف 
تخرجها  وبعد  انه  غير  اجلامعية  دراستها  إمتام  كان 
مهندسة  بشهادة  مند خمس سنوات  اجلامعة  من 
لها  شغل  منصب  إيجاد  يف  فشلها  وبعد  معمارية 
فتوجهت  وقتها  به  تشغر  شيء  إيجاد  حاولت 
ما  لألعراس  ومناديل  الدعوات  بطاقة  لطباعة 
حتاول  كانت  والتي  كثيرة  معارف  تكتسب  جعلها 
جيجلية  لوصفات  نشرها  خالل  من  مساعدتهم 
الذي  األمر  الفايسبوك  يف  صفحتها  عبر  تقليدية 
تتشجع  جعلها  ما  وهذا  الكثيرات  استحسان  لقي 
الوقت  مرور  ومع  واحللويات  الطبخ  عالم  دخول  يف 
يف  فكانت  احلرفة  لهاته  عاشقة  نسرين  أصبحت 
بلمستها  تزين خاص  و  ديكورات   تبتكر  مرة  كل 
الزبونات  من  قاعدة  تكتسب  جعلها  الذي  األمر 
عالم  أخر من  عالم  تلج  نسرين  الطبخ جعل  متعة 
أعياد  وكيكات  املرطبات  صناعة  وهو  احللويات 
أوسع  مجال  فيه  وجدت  الذي  املجال  وهو  امليالد 
لإلبداع  ما جعل عائلتها ووالديها مينحانها التشجيع 
من اجل مواصلة السير بهاته الطريق وهذا ما زرع 
لم  حلمها  ان  نسرين  تقول  بنفسها  الثقة  قلبها  يف 
احللويات  صناعة  مهنة  احتراف  يف  مقتصرا  يعد 
بل تعدى الى الرغبة فبإنشاء مدرسة طبخ بلمسة 
إليه  الوصول  للعاملية وهذا ماحتاول  عصرية توصلها 
فيها  تقدم  اليوتيوب  على  لقناة  فتحها  خالل  من 

وتضيف  تخصصها  مجال  يف  ونصائح  وصفات 
خاصة  الصعوبات  من  العديد  القت  إنها  نسرين 
يف بدايتها غير ان تشجيع عائلتها ودعم زوجها لها 
جعلها تواصل املسار من اجل حتقيق حلمها اجلديد 
كان  بعدما  وهذا  للطبخ  خاصة  مدرسة  فتح  يف 
حلمها فتح مكتب دراسات يف الهندسة املعمارية 
من جهة أخرى وجهت نسرين رسالة لكل النساء 
واجلامعيات قائلة إن عدم حصولك على وظيفة ال 
يعني فشلك يف احلياة ولكن الفشل هو ان تستسلم 

مع الواقع وال حتاول فرض وجودك فيه.
واحترفت  التمريض  امتهنت  مخبرية  شيماء   
عراب  بن  شيماء  قصة  بالكروشيه  الدمى  صناعة 
ال  بجيجل  والقاطنة  واملتزوجة  سطيف  والية  من 
تختلف عن قصة نسرين فكانت عصامية التكوين 
تقول شيماء ان بداياتها كانت قبل خمس سنوات 
وبعد رحلة بحث طويلة عن وظيفة أو منصب شغل 
البيولوجي  علوم  ليسانس يف  بشهادة  تخرجها  بعد 
وبحكم  الوظيفة  على  احلصول  يف  فشلها  وبعد 
عشقها لألشغال اليدوية مند نعومة أظافرها جعلها 
حتاول تعلم بعض الفنون واألشغال ليستقر املطاف 
بها يف صناعة الدمى والكروشيه او ما يعرف بفن 
الو جتربة لها يف صناعة  االميغرومي  والتي كانت 
دمية بعد تطبيقها لدرس من إحدى قنوات اليوتيوب 
الكثيرات  اخلاصة بكل حب والتي نالت إعجاب 
من املتتبعات يف شبكة التواصل االجتماعي االمر 
أخرى  دمية  مع  احملاولة  إعادة  على  شجعها  الذي 
وبتقنيات أوسع وهدا بدعم من كل عائلتها ورغم 
تلقيها عدة صعوبات خاصة فيما يتعلق بتوفير املادة 
األولية كاخليوط  غير ان هذا لم يثنيها عن مواصلة 
ورشة  فتح  يف  حللمها  الوصول  اجل  من  املسار 
خاصة باألشغال اليدوية  لتختم كالمها بنصيحة 
واحدة  أتؤمن كل  أن  للنساء وهي  توجيهها  أرادت 
قوة  سيزيدها  ذلك  وتطورها الن  ومواهبها  بقدراتها 
بني  وازنت  جامعية  طالبة  بالنفسروميساء  وثقة 
دراستها وتسييرها صالون حالقة لم تكن روميساء 
وظيفة حكومية  للحصول على  العني تخطط  حمر 
ولم تفكر يف ذلك منذ البداية ورغم أنها متحصلة 
مزاولتها  يف  واستمرارها  جامعيتني  شهادتني  على 

إن  إال  تاريخ وجغرافيا  الدراسة اجلامعية تخصص 
ذلك لم يغير شيئا من مالمح حلمها الذي رسمته 
وفتح  والزينة  املاكياج  عالم  دخول  وهو  صغرها  يف 
أولى  ليكون  املرأة  بجمال  يهتم  بها  صالون خاص 
اخلطوات يف السير على طريق خططت له وهذا ما 
قامت به مند عام حيث قامت بفتح صالون للحالقة 
والتجميل اخلاص بها والذي يحمل اسمها بإحدى 
احياء بلدية جيجل والدي لقيت من خالله دعما 
هدا  ولكن  واألصدقاء  العائلة  من  كبيرا  معنويا 
اليطمس حجم الصعوبات واملشاكل التي واجهتها 

من قبل البعض غير ان هدل لن يثني من عزميتي 
وثقتي شيئا تقول روميساء مواصلتا كالمها بان ما 
تواجهه من عراقيل كانت ومازالت الدافع لي من 
أقوم  املراتب وهدا ما جعلني  الوصول ألعلى  اجل 
بصناعة ماركة خاصة بي للرموش ستصدر قريبا يف 
السوق الوطنية  الشيء الذي دفعها وشجعها على 
املواصلة من اجل االحتراف ودخول عالم احلالقة 
العاملية مستعينتا بقوتها وثقتها واميانها بداتها وهذا 
بداتك  إميانك  ان  مؤكدة  اليه  النساء  دعت  ما 

وموهبتك وداتك  هم مفتاح جناح.    

حسب مختصين في األمراض المعدية 

فيروس كورونا  ال يصيب األطفال وال يتنقل من الموتى إلى 
األحياء ويموت بأشعة الشمس 

كشف أخصائيون أن فيروس كورونا من الفيروسات الهشة ، رغم أنه سريع االنتشار، إال انه  ميوت 
حتت تأثير أشعة الشمس وال يصيب األطفال أقل من 15 سنة و ال ينتقل من املوتى إلى األحياء.

حيث أكد  الدكتور رابح بوحامد املختص  يف األمراض املعدية،  بأن فيروس كورونا ال يصيب 
األطفال أقل من 15 سنة،  ويصيب نسبة قليلة من الشباب أقل من 30 سنة، يف حني الفئة األكثر 
عرضة هم األشخاص املسننني الذين جتاوزوا 70 سنة، نظر لضعف مناعة أجسام وإصابتهم بأمراض 
مزمنة. رغم ذلك دعا الدكتور املتحدث إلى مراعاة  اإلجراءات الوقائية لتفادي انتشار الفيروس من 
خالل  اإلقالع عن بعض السلوكيات مثل  املصافحة والعناق واالحتضان بني األشخاص، واحلد  
من االحتكاك ، و تفادي أماكن التجمعات مثل  احلمامات واألعراس و غيرها، كما دعا إلى تفادي 
البارد واملثلجات، حيث تسمح درجات احلرارة املنخفضة  بنمو الفيروس، باملقابل فإن   شرب املاء 

التعرض ألشعة الشمس حسب املتحدث يقتل فيروس كورونا،
أما رئيس مصلحة األوبئة مبستشفة فرانز فانون بالبليدة أكد أن  فيروس كورونا ال ينتقل من املوتى  
إلى األحياء،  و أشار أن املوتي بفيروس كورونا  يدفنون يف ظروف عادية  مثل بقية املوتى ، حيث مت 

تغسيلهم وتكفينهم بالطريقة اإلسالمية املعروفة.   
أيوب بن تامون
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اجلسم  متنح  بالكربوهيدرات  الغنية  األطعمة 
بشكل  الرياضية  التمارين  ألداء  الالزمة  الطاقة 

أفضل.
املناسبة،  الغذائّية  العناصر  تناول  ُيساعد 
قبل ممارسة التمارين الرياضّية، يف زيادة األداء، 
احلرارّية.  السعرات  إحراق  على  اجلسم  ويحّفز 
التي ميكن  املفيدة،  ويف اآلتي، بعض األطعمة 

تناولها قبل التمرين:
احلبوب  تناول  الكاملة: ُيساهم  احلبوب   
الطاقة  الرياضة، يف جعل  ممارسة  قبل  الكاملة، 
بالعناصر  لغناها  التمرين؛  تدوم طوياًل، وخالل 

الغذائّية الرئيسة واأللياف.
متّد اجلسم  التي  باأللياف،  الشوفان: غنّي   

بالطاقة الالزمة.
والكربوهيدرات،  بالبروتني   احلّمص: غنّي 
ا من املواد الغذائّية التي ُتساعد يف  وهو يوّفر كّمً

االحتفاظ على النشاط واحليوّية على مدار اليوم 
.

يحتوي  وهو  بالكربوهيدرات،  يزخر  املوز:   
العضالت  يحمي  الذي  البوتاسيوم،  على 

ووظائف األعصاب.
غنّي  مصدر  املجّففة: هي  الفواكه   
الالزمة  بالطاقة  اجلسم  ومتّد  بالكربوهيدرات، 

طوياًل.
قبل  املُفّضلة  األطعمة  من  البيض:   
ملّد  املفيدة  البروتينات  على   التمرين؛ الحتوائه 

اجلسم بالطاقة الالزمة، خالل ممارسة الرياضة.
الالزم  للبروتني  جّيد  مصدر  هو  الدجاج:   
صدور  بتناول  ُينصح  اإلطار  هذا  ويف  للجسم، 

الدجاج، كونها قليلة السعرات احلرارية.
 الزبادي: هو مصدر ُمفّضل للكالسيوم، ممّا 
ُيحافظ على سالمة العظام، كما يحتوي الزبادي 

على كّم مرتفع من البروتني.
 األجبان: هي من العناصر الغذائية اخلالية 
من سكر الالكتوز، والعالية يف البروتني، وُتساعد 
يستهلكها  التي  الالزمة  بالطاقة  اجلسم  مّد  يف 
خالل التمرين. لذا، تعتبر األجبان من األطعمة 

املُفّضلة، قبل مُمارسة الرياضة.
الدهون  إحراق  يف  ُيساعد  هو  الكافيني:   
ما  أفضل  من  يعتبر  لذا،  اجلسم.  يف  املتراكمة 

ميكن تناوله قبل التمرين.
على  حتتوي  الطازجة:  الفواكه  عصائر   
واملعّقدة  البسيطة  الكربوهيدرات  من  خليط 
تستمر  التي  الكافية  بالطاقة  ميّد اجلسم  ممًّا  مًعا، 

لساعات.
نسبة  السوداني: حتتوي على  الفول  زبدة   
عالية من البروتني والدهون املفيدة للجسم، وهي 

مصدر هام ملد اجلسم بالطاقة.

ُتشير إحدى الدراسات أّن اتباع نظام غذائي 
يحتوي على %40 من الدهون ألربعة أسابيع، 

يزيد قدرة التحّمل عند اجلري لدى  األصحاء.

نصائح: 
الغنية  الغذائية  تناول األطعمة  يجب جتّنب 
يف  املتوافرة  املشبعة  الدهون  وبخاّصة  بالدهون، 
يف  العالية  كاللحوم  احليوانية،  الدهون  مصادر 

محتواها من الدهن والسمن والزبدة والقشدة.
السّكر  تناول  عن  البعد  ُيستحسن   

واحللويات.
 ُيستبدل باحلليب واأللبان الغنّية بالسعرات 
السعرات  قليلة  واألجبان  الزبادي  احلرارية، 

احلرارية.
املاء،  من  ليترين  عن  يقل  ال  ما  يشرب   

ا. يومّيً

أفضل أطعمة يمكن تناولها قبل ممارسة الرياضة

تمــارين إطـــالة  عضـــالت  الســـــاق
الساق  عضالت  ُتفيد متارين إطالة 
القامة؛  قصر  من  يشكون  الذين  األفراد 
إذ تعمل هذه التمارين على فرد اجلسم، 
اجلسم  عضالت  تقوية  يف  ُتساعد  كما 
ة عضالت الساقني، وهي  ها، بخاصَّ ومدِّ

ى يف املنزل. تؤدَّ
ُتساعد التمارين السّتة اآلتية، يف مّد 
بصورة  طولها،  وزيادة  الساق،  عضالت 
وقت  يف  ملحوظ،  وبشكل  طبيعيَّة، 
Stretching قصير.. متارين التمّدد

 Stretching التمّدد  متارين  عدُّ 
استهالل  يجب  التي  التمارين  من 
النشاط البدني، مهما كان، بها، كونها 
تنبسط،  والعضالت  األطراف  جتعل 
فتصبح مرنًة. وتهدف متارين التمّدد إلى 
من  احلدِّ  وإلى  العضالت،  أداء  تطوير 
الطول  زيادة  وإلى  لإلصابات،  التعرُّض 
بشكل طبيعي، إذ أنها تستهدف العمود 
الفقري. ويف هذا اإلطار، من الضروري 
االلتزام مبمارسة عدد من متارين التمّدد، 
بشكل منتظم، ممَّا ُيساعد يف زيادة الطول 
من 2 بوصة إلى 3 منها، وذلك يف وقٍت 
العضالت  إطالة  متارين  وتنقسم  قصيٍر. 

ألنواع، منها:

تمرين التمّدد بوضعية الكوبرا
على  االستلقاء  إلى  التمرين  دعو 
القدمني  على  احلفاظ  مع  البطن، 
اليدين  ُمتباعدتني قلياًل، ووضع راحتي 
إلى  الصدر  ُيرفع  ثم،  األرض.  على 
الذقن،  رفع  مع  املستطاع،  قدر  األعلى 
والثبات على هذه الوضعيَّة خلمس ثواٍن، 
أنَّ  علًما  منها.  والثالثني  اخلمس  حتَّى 
أداء  يف  ر  التطوُّ مع  ا  تدريجّيً يزداد  الوقت 
التمرين، الذي ميتد أيًضا إلى رفع اجلزء 

العلوي من القدم أيًضا.
يشّد  األمام  إلى  التمدد  مترين 
عضالت  ة  وبخاصَّ اجلسم،  عضالت 

الساقني
اجللوس،  يجب  التمرين،  هذا  يف 
مُيدُّ   ، ثمَّ األمام.  الى  الساقني  فرد  مع 
ملس  محاولة  مع  األمام،  إلى  الذراعان 
أخرى  ة  مرَّ فالرجوع  القدمني،  مشطي 
إلى  مستقيم  بشكل  الذراعني  ورفع 

األعلى.
بطريقة  مشابه،  مترين  ممارسة  ومُيكن 
تقضي بالوقوف، مع إنزال الذراعني إلى 
ثمَّ  الساقني،  ملس  وُمحاولة  األسفل، 

ة البداية. ة أخرى إلى وضعيَّ الرجوع مرَّ

تمرين إطالة عضالت الساق والفخذ
مع  األرض،  على  االستلقاء  يتمُّ 
اليسرى  اجلهة  يف  جانبيَّة  وضعيَّة  أخذ 
الرأس  ووضع  الكوع  وثني  اجلسم،  من 
وجعل  األيسر،  الكفِّ  راحة  على 
يجب   ، ثمَّ ُمستقيمة.  اليسرى  القدم 

إلى  بالقدم  للوصول  اليمنى  الركبة  ثني 
اليد  باستخدام  اخللف،  من  اجلسم، 
القدم  بباطن  ُيضغط  بعدها،  األخرى. 
باجتاه الردف، مع البقاء يف هذه الوضعيَّة 
على  التمرين  هذا  ر  ُيكرَّ ثانية.  لعشرين 

اجلهة اليمنى من اجلسم.

 تمرين الوثب بالحبل
باحلبل  الوثب  مترين  مُمارسة  مع 
ق الزيادة يف الطول  بشكل منتظم، تتحقَّ
ُيعتبر مترين الوثب باحلبل، من التمارين 
ًة يف زيادة  الرياضيَّة األكثر سهولًة، وفعاليَّ
طول اجلسم؛ مع مُمارسته بشكل منتظم. 
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الصني  مواجهة  هو  االنتباه  يثير  ما 
لفيروس الكورونا الوبائي، وحدها، وحيدة 
ذلك،  استحقت  وكأنها  معني،  بدون 
وعليها أن تدفع ثمن ما اقترفته يداها، مع 
التريث  املزيد من  إلى  تذهب  التحاليل  أن 
والتأمل. لم حترك اإلنسانية العظيمة، التي 
مبختلف  اإلنسان  حقوق  عن  جيدا  تدافع 
اجلمعيات التي تشتغل حتت مجهر القوى 
العظمى، وال تعرف كيف تدافع عن حق 

اإلنسان يف احلياة قبل الدميقراطية.
غيرها،  وال  صديقة  دولة  ال  حترك  لم 
يف  الفيروس  كان  عندما  الصغير  أصبعها 
بداياته، وكأن الضرر بعيد عنها ولن يصيب 
إال الصني وحدها، ويبقى الفيروس حبيشا 
هناك حيث ال أحد غير الصينيني، وليس 
وشربنا  وأكلنا  ولباسنا  مطاعمنا،  يف  هنا، 

وهواتفنا، وأجهزتنا البيتية.
الكلي  بالعمى  أصيبت  العيون  كل 
من  األدنى  احلد  مع  الكبيرة  واألنانية 
للمسألة  النظر  سلفا  يفرض  كان  العقل 
يف  اإلنسانية  تضع  عاملية  مأساة  بوصفها 
وأن  نوعها،  من  األولى  اختبارية  حالة 
مشهديا  منوذجيا  غال  تكن  لم  الصني 
يف  هذا؟  تناقض  أي  العالم،  أمام  مفتوحا 
عالم حديث أصبح قرية صغيرة كما يقول 
شطار السياسة واالقتصاد والتجارة العاملية، 

ولكن بدون عيون.
العالم أصبح حفنة يد حتمل كل شيء، 
واملناطق  والتبادالت،  السلع  فقط  ليس 
انتقال  أيضا  والشراء، ولكن  والبيع  احلرة، 
وأكثر  احلدود،  تعرف  ال  التي  األمراض 
له  يتنبه  لم  ما  وهذا  السلع،  من  سرعة 
جتار العالم الذين صنعوا حدودهم لالغتناء 
واملال، ونسوا الباقي وبدل مد يد املساعدة 
عن  دفاعا  ولكن  الصني  عن  دفاعا  ليس 
الصني  يف  الكثيرون  تشفى  النفس، 
بوصفها الوحش االقتصادي الذي قلل من 
بوصفها  وإيران  األحادي،  القطب  غطرسة 
يف  للكورونا،  تعرضا  األكثر  الثانية  الدولة 
انتشاء كلي، ونسوا بغباوة غير موصوفة أن 
الفيروس أصبح أقرب لهم من حبل الوريد، 
وبدل التفكير يف املساعدة ماليا على األقل.
مادامت املخابر العربية عاجزة عن كل 
الناس يف  احلفاظ على حياة  شيء، حتى 
الفتاكة،  األمراض  من  األدنى،  حدها 
والتفكير يف إيجاد مصل يحمي من الكورونا 
واستمر  أولى.  مرحلة  يف  تفشيها  من  أو 
أن  لدرجة  واالنتقامي  البدائي  التفكير 
أصبح هو السيد. الغرب مرتاح يف عمومه، 
يسمع  ولم  خطير  فيروس  عن  بعيد  فهو 
أحد للعلماء عبر العالم، الذين أدركوا منذ 
شديد  سيكون  اآلتي  أن  األولى  اللحظة 

اخلطورة، ورمبا مدمرا للعنصر البشري.

فجأة ظهرت حاالت خطيرة يف إيطاليا، 
األخبار  يف  الصغير  حقها  حتى  تنل  لم 
حدث  فجأة  وثانويا  تافها  حدثا  وكأنها 
مفجع  يتفشى بشكل  األمر  وبدأ  االنفجار 
وعليها  قاتل،  غزو  حتت  إيطاليا  كأن  وبدا 
نسيها  أن  بعد  بنفسها  نفسها  حتمي  أن 
وضعت  عندما  الموها  الكثيرون  اجليران، 
حتت  احترازيا  وغيرها(  )مياالنو  الشمال 

احلجر. 
مهما  كان  به  قامت  ما  أن  واضحا  بدا 
على األقل من أجل إنقاص متدد الفيروس 
كما سبق أن فعلت الصني التي سخر منها 
اإلعالم الغربي، ومت مرة أخرى التركيز على 
دكتاتوريا،  نظاما  بوصفه  الصيني  النظام 
يحرم شعبا ومدينة من 15 مليون من احلياة 
احلجر،  حتت  وضعها  إذ  يوهان،  العامة، 
حل  أفضل  كان  ذلك  أن  الحقا  ليتضح 
حياة  من  قدر  أكبر  على  وحافظ  ممكن، 
مستشفيات  االكتظاظ يف  وأصبح  الناس. 

إيطاليا مرعبا.
احلسنة  اإلرادات  كل  الفيروس  جتاوز 
التي  االستغاثة  نداءات  أن  لدرجة 
احلصار  من  باملزيد  أوروبا  لها  استجابت 
لم  فقط،  الذات  نحو  وااللتفات  والطرش 
االحتاد  دول  أغلب  وأغلقت  أحدا،  تصل 
من  إيطاليا،  وجه  يف  حدودها  األوروبي 
جغرافية،  احلدود  كانت  الغباوة  شدة 
مبوجبه  مينع  جوازا  يحمل  الفيروس  وكأن 
إيطالية  طلبت  وعندما  العبور؟  من 
التنفس  وأجهزة  واأللبسة  الواقية  األقنعة 
االصطناعي التي دفعت بنقابة األطباء إلى 
اإلعالن أنه لم يعد يف إمكانها إنقاذ الكل 

األقل  للمصابني  األولوية  ستعطي  لهذا 
الباقي،  وترك  اإلنقاذ  إلى  واألقرب  عمرا 
إال  الكثير  الشيء  حيالهم  متلك  ال  ألنها 

الدعوات وانتظار املوت.
فجأة بدا االحتاد األوروبي متخلفا كما 
كل االحتادات العاملية والعربية، مجرد قواقع 
فارغة من أية حياة مشتركة، إذ أصبحت 
غير  بأنانية  نفسها  يف  تفكر  دولة  كل 
مسبوقة، وكأنه ال احتاد أوروبي وال تضامن 
وال تقاليد اقتصادية وتعاونية مشتركة، رمبا 
البلد  هي  السياق،  هذا  يف  فرنسا  كانت 
الوحيد، على لسان رئيسها، التي رافعت 
ملجابهة  حقيقية  أوروبية  خطة  أجل  من 
اجلغرافية،  حدودها  غلق  وعدم  املرض 
بينما  إليطاليا.  احملاذية  تلك  باخلصوص 
وبقية  وبلجيكا  وإيرلندا  النمسا  انكفأت 
وتبعتهم  نفسها،  على  األوروبية،  الدول 
بتوقيف  اجلميع  ضد  قاتل  بحصار  أمريكا 
الطيران من وإلى أوروبا ألنها مركز الفيروس 
ألوروبا  الصحي  الوضع  مستغلة  القاتل، 
املصابة ليس فقط بفيروس الكورونا، ولكن 
جديد  من  لتذلها  األنانية،  بوباء  أيضا 
وتنقص من قيمتها، باستثناء بريطانيا. 

اخلطوة  هي  األمريكية  اخلطوة  كانت 
التضامني  الضعف  أظهرت  التي  القاتلة 
الغطرسة  أن  وبينت  القاتل،  األوروبي 
بعيدا  لصاحلها  شيء  كل  جتير  األمريكية 
عن كل تضامن إنساني، ويف الـ 15 مليار 
الكورونا  فيروس  وباء  ملقاومة  املخصصة 
من  سحبتها  التي  التاجي(  )الفيروس 
لوالياتها  خصصتها  الفيديرالية،  امليزانية 
إنساني مع  تعاطف  ولم تظهر أي  املختلفة 

بقية العالم.
مرة أخرى مدت الصني يدها إلى إيطاليا 
فيروس  مقاومة  يف  متخصصني  بأطباء 
الكورونا، كانوا يف يوهان وذللوا قوة الفيروس 
وباملعدات  االمحاء،  على  أشرف  حتى 
التي  االصطناعي  التنفس  وأجهزة  الطبية 
الرعاية  حاالت  يف  املستشفيات  حتتاجها 
تابع،  مجرد  العربي،  العالم  أما  املشددة. 
أوقفوا  يغلقونها،  احلدود،  اآلخرون  أغلق 
املتقدمة  الدول  اعترفت  يوقفونه،  الطيران 
يعترفون  يجتاحها،  الذي  الفيروس  مبخاطر 
ببعض احلاالت؟ فهل يعقل؟ عالم يعيش 
اهلل  يعلم  يعيه.  أن  دون  املوت  عمق  يف 

بالكوارث القادمة؟.
بقلم: األديب واسيني األعرج

أنانيات العالم الكبرى في 
مواجهة الكورونا فيروس

»أخبارالوطن«

ة إخبارية جزائرية تفتح لكم المجال 
 شبك

لنشر مساهمتكم األدبية والفكرية، ال تترددوا 

في مراسلتنا عبر البريد االلكتروني التالي:

culturaelwatane@gmail.com 
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أخبار الثقافة

خلضر بن يوسف
 

أخذ  معاصر  باحث  من  نوعية  إضافة  الكتاب  يعد 
والشرح  البحث  من  وافر  نصيب  بالقدامى  اهتمامه 
يعد عمال  فاإلصدار  اجلهود،  من  ذلك  وغير  والتحليل 
واملهتمون  والدارسون  الباحثون   به  يفيد  مرموقا  أدبيا 
وأعمالهم  مشاربهم  جميع  على  وآدابها  العربية  باللغة 

ومواقعهم.
تناول الدكتور خلضر هني يف كتابه »سيمياء األمنوذج 
يف الشعر اجلاهلي« عبر ثالثة فصول: األمنوذج اخللقي، 
مدونة  والالانتماء،  االنتماء  أمنوذج  اخلالص،  أمنوذج 
شعرية جاهلية مبنهج نقدي معاصر، زاوج فيه الباحث 
اجلدية،  من  بكثير  معاصر  عصري  هو  وما  قدمي  بني 
والصرامة العلمية، واملنهجية الدقيقة جملة من القضايا 

بالتحليل، والنقاش الدقيق.
»اإلبداع في النص الشعري العربي القديم تراث 

يستدعي االهتمام«
الباحث اجلزائري الدكتور هني، أستاذ  قضايا النص 
النص  بجهود  املهتمني  من  يعد  القدمي،  العربي  الشعري 
العلمية،  البحوث  من  عددًا  أصدر  وقد  القدمي،  األدبي 
وكتب مقاالت والعديد من الدراسات التي تطرقت إلى 
نذكر  معاصرة  فكرية  وإشكاليات  قدمية،  تراثية  قضايا 
منها: أيقونة الرفض يف شعر دعبل اخلزاعي مجلة معارف 
اجلاهلي مجلة معارف  الشعر  األمنوذج يف  أيقونة  البويرة، 
مجلة  املوصوف  النموذج  واختراق  الالمنتمي  البويرة، 
املكان  ذاكرة  شعر  يف  الهوية  نقوش  قطر،  جامعة  أنساق 

للشاعر املغترب صالح الدين مرزوقي جامعة البويرة. 
العربي  الشعري  والنص  باإلبداع  الباحث  اهتمام 
وإميانا  الشعرية وغيرها،  بالتراث كاملدونات  الزاخر  القدمي 
منه بهذه األفكار حتًول إلى ممارسة منتظمة فارتباطه بكل 
ما هو تراث وولعه به، جعله يقرر الغوص يف أعماق ذاكرة 
النص الشعري العربي القدمي  الذي يهدده النسيان، كون 

الذاكرة موكلة الغفلة والنسيان.
»العنوان جاء رافدا ثّرا لكل األنساق الثقافية«

يف  األمنوذج  »سيمياء  الكتاب  لعنوان  اختياره  وعن 
أن  اختارته  إنه  الوطن«  »أخبار  لـ  قال  اجلاهلي«،  الشعر 
الّشعري اجلاهلي  الّنُص  إلى أن  يكون بهذا االسم نسبة 
ومؤسًسا  السائدة،  الثقافية  األنساق  لكل  ا  ثـرَّ رافدا  يعد 
فكرية  وتركة  واحلضارية،  التاريخية  الرواسب  جلميع 
وإبداعية، وأمنوذًجا سامقا للكتابة الشعرية، وِحصًنا منيًعا 
ملنظومتنا الثقافية، وصورًة للمجد والبطولة، وباجلملة هو 

العقل الظاهر والباطن لإلنسان العربي.
الشاعر اجلاهلي كان يف سباق مع  مضيفا، »إال ألّن 
ويبحث عن عوالم  أسراره،  ويبعج  ذاته،  يكتنه  الوجود  
مستقرة، تأنس لها إنسانيته اخلائفة الوجلة مـن صروف 
الدهـر وتقلباته، ذلك أن استقرار الّنفس البشرية – فكًرا 
وسلوًكا – يستدعي رسَم إطـاٍر قـارِّ وثابت ومنطي، مما دفع 
باإلنسان العربي إلى بناء »األمنوذج« الذي يعني »تصوًرا 
والّثقافية  الفكرية  األشكال  كل  عنده  تنتهي  مثالًيا« 
احلياتية  التجارب  لكل  املثلى  الصورة  هو  أو  واإلبداعية، 
منوالها،  ومحاكاُة  أثرها،  احتذاُء  ينبغي  التي  والفنية 
العربية،  والثقافة  احلضارة  لوعي  أسمى  جتسيٍد  بغرض 

ذلك أن أفضل العوالم وأجملها وأرقاها وأسماها هي التي 
يقدمها »األمنوذج«.

مشيرا أنه من هنا جاء البحث ليرصد فكرة األمنوذج 
يف الّشعر اجلاهلي من منظور أّن الّشعر اجلاهلي مبني على 
فكر أيقوني على حّد قول نصرت عبد الرحمن يف كتابه 
الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي، فكانت األيقونة تعكس 
التجلي املختزل يف الالوعي اجلاهلي، وتترجم التراكمات 
اجلاهلية،  العربية  للحضارة  والفنية  والثقافية  املعرفية 
لتصبح بذلك تلك »األيقونة« محراًبا على قبلته، يؤدي 
يردد  ترانيمه  على  اًسا  وُقدَّ الشعرية،  صلواتهم  املبدعون 

الشعراء نشيدهم اخلالد وصداهم السرمدي.
أن  الوطن«  »أخبار  لـ  قال  املستقبلية،  مشاريعه  ومن 
هناك مجموعة مقاالت هي قيد النشر كما ينتظر أن يقدم 
العربي اجلاهلي  قراءة جديدة وفق مناهج معاصرة للشعر 
الثالثة شرحا وتعليقا  السنة  لطلبة  إلى مطبوعة  باإلضافة 
اجلدير  القدمي،  الشعري  النص  قضايا  كتاب  يف  تصدر 
املسيلة،  بجامعة  محاضر  هو  هني  األستاذ  أن  بالذكر 
بكلية  املجالت  ومنسق  البيداغوجية  املرافقة  منسق 

اآلداب واللغات .

الفنان التشكيلي واخلطاط  تويف 
األحد  علو  بن  أحمد  واملصور، 
مبستشفى »يوسف دامرجي« لتيارت 
ببلدية  مرور  حلادث  تعرضه  بعد 
حسبما  الوالية،  بذات  ليلي  وادي 
املؤسسة  نفس  مصالح  به  أفادت 

االستشفائية.
الفقيد  أن  املصدر  ذات  وأوضح 
أنفاسه  لفظ  ليلي  وادي  بلدية  ابن 
املستشفى  إلى  بعد وصوله  األخيرة 
حيث كان أحد املصابني الثالثة يف 
حادث اصطدام بني شاحنة وسيارة 
بقرية  تقلهم  كانت  التي  األجرة 

الطريش.
التربية  مديرية  مصالح  وأبرزت 
للوالية أن األستاذ الفنان التشكيلي 
يف  سنة   30 قضى  علو  بن  أحمد 
املؤسسات  عبر  التالميذ  تكوين 
الوطني  باملعهد  واألساتذة  التربوية 
التربية »ابن رشد«  إطارات  لتكوين 
تشكيليا  فنانا  كان  حيث  بتيارت 

واخلط  الرسم  يف  ومتمكنا  متميزا 
العربي ومصورا محترفا.

الفقيد  وأصدقاء  زمالء  وأفاد 
مجال  يف  نبغ  علو  بن  أحمد  أن 
وترك  الواقعي  التشكيلي  الفن 
مجموعة لوحات تصور واقعه املعاش 
األشخاص  من  عدد  وبورتريهات 
التي  الهشة  الفئات  من  خاصة 
من  كان  أنه  كما  تلهمه  كانت 
على  واملطلعني  املثقفني  الفنانني 
والثقافات  واآلداب  الفنون  مختلف 
يبرز  كان  التي  بالطبيعة  ومولعا 
زينت  لوحات  من خالل  تفاصيلها 

البيوت واحملالت واملعارض.
الفنان  أن  املصدر  ذات  وأضاف 
وضع ملسته عبر مساجد الوالية من 
خالل لوحات فنية رائعة لفن اخلط 
من  العديد  يف  شارك  كما  العربي، 

املعارض الفنية بالوالية وخارجها.
ق.ث

صدر للدكتور والباحث لخضر هني من جامعة محمد بوضياف بالمسبلة، عن دار أفكار للنشر 
والتوزيع دمشق سوريا، كتابه الجديد الموسوم بـ »سيمياء األنموذج في الشعر الجاهلي« 

يضاف إلى رصيده البحثي واألكاديمي.

عن دار أفكار للنشر والتوزيع 

الباحث لخضر هني يصدر »سيمياء 
األنموذج في الشعر الجاهلي«

إثر حادث مرور بالواديإثر حادث مرور بالوادي
الفنان التشكيلي والخطاط أحمد بن الفنان التشكيلي والخطاط أحمد بن 

علو في ذمة اهللعلو في ذمة اهلل

في دورته الحادية عشرة
تأجيل مهرجان برلين للفيلم العربي 

بسبب فيروس »كورونا«

العربي تأجيل دورته احلادية عشر  للفيلم  إدارة مهرجان برلني  أعلنت 
والتي كان مقررا لها أن تقام شهر أفريل املقبل، حسب ما تداولته وسائل 
قد  ليسكور  بيير  السينمائي  كان  مهرجان  رئيس  وكان  األملانية.  اإلعالم 
املقبل،  الشهر  منتصف  مع  املهرجان  بشأن  قراره  يتخذ  سوف  أنه  صرح 
وقال: »ما زلنا متفائلني على أمل أن يقل الوباء يف نهاية مارس وأن نتنفس 
بشكل أفضل قليال يف أفريل«. ومهرجان الفيلم العربي برلني، من أكبر 
تأسس  ربحي  غير  مهرجان  هو  أملانيا،  العربية يف  السينمائية  املهرجانات 
سنة 2009 مببادرة من جمعية أصدقاء الفيلم العربي، ويهدف إلى تقدمي 
أرضية  وإيجاد  العرب،  املخرجني  وعمل  العربي  العالم  عن  مغايرة  صورة 

للثقافة والفيلم العربي يف أملانيا، واالحتفاء بالسينما العربية.
قبل  إلغاؤه  مت  بباريس  التسجيلية  للسينما  الدولي  املهرجان  أن  ويذكر 
مصر  يف  الفنية  الفعاليات  من  كبير  عدد  وتأجيل  إلغاء  مع  ساعات، 
انتشار  من  القلق  استمرار  مع  لها  بديلة  مواعيد  حتديد  يتم  ولم  والعالم، 
والواسعة  املتنوعة  األفالم  برنامج  إلى  وباإلضافة  القاتل.  كورونا  فيروس 
يعرض املهرجان أفالم وثائقية وأفالم روائية طويلة وقصيرة أفالم جتريبية، 
بفتح  مما  واملهنيني  والفنانني  السينما  صناع  مع  ومقابالت  نقاش  حلقات 

الفرصة أمام احلضور للحوار والتبادل الثقايف.
ق.ث  
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 أخبار الفن

»فالنتينو« في غرف المونتاج

حسن شاكوش يغني 
شارة مسلسل محمد 

رمضان الجديد
كشف مطرب املهرجانات حسن شاكوش، عن تعاونه مع الفنان 
ينافس من  والذي  »البرنس«،  اجلديد  مسلسله  رمضان، يف  محمد 

خالله يف املوسم الدرامي لرمضان 2020
ظهر  فيديو  مقطع  »إنستغرام«،  على  حسابه  عبر  شاكوش  نشر 
شارة  تقدميه ألغنية  من خالله  أعلن  رمضان،  محمد  برفقة  خالله 
الفيديو:  أيامي«، معلقا على  والتي حملت اسم »شارع  املسلسل، 
»انتظرونا يف أقوى أغنية يف مسلسل البرنس إن شاء اهلل تعجبكم معا 

العاملي محمد رمضان أغنية شارع أيامي خالل أيام«.
روجينا،  بدر،  رمضان، جنالء  محمد  بطولة  »البرنس«  مسلسل 
العزيز مخيون، رمي  أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد 
سامى، سلوى عثمان، محمد عالء، صفاء الطوخى، محمد حامت، 
رحاب اجلمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحالم اجلريتلي وغيرهم 
تامر مرسي ومن  للمنتج  إنتاج شركة سينرجي  النجوم وهو من  من 

سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

إمام  رامي  املخرج  أوشك 
عمليات  من  االنتهاء  على 
املونتاج ملسلسل الزعيم عادل إمام 
خالل  عرضه  املقرر  »فالنتينو«، 
اآلن  وحتى  املقبل،  رمضان  شهر 
لم يضع رامي املوسيقى التصويرية 
بعد  بوضعها  يقوم  وسوف  للعمل 
املونتاج  عمليات  من  االنتهاء 
اجلهة  قررت  حيث  بالكامل، 
القنوات  تسليم  للمسلسل  املنتجة 
العارضة احللقات العشر األولى من 

املسلسل قبل بدء شهر رمضان.

خالل  الزعيم  ويلعب   
دور  »فالنتينو«  مسلسل  أحداث 
من  مجموعة  ميتلك  أعمال  رجل 
عبد  نور  ويدعى  الدولية  املدارس 
طوال  يواجه  كما  فالنتينو،  املجيد 
وأزمات  مشاكل  العمل  حلقات 
سلسلة  لها  تتعرض  عديدة 
ال  أيًضا  ميتلكها،  التي  املدارس 
يتوقف األمر عند ذلك وإمنا يدخل 
فى قصص عاطفية كثيرة، حيث 
تتواصل األحداث يف إطار تشويقي 

اجتماعي.  

أسرة عبد الحليم حافظ تؤجل 
االحتفال بالذكرى الـ43 لرحيله

اعتذر املطرب محمد شبانة، جنل شقيق الفنان الراحل 
األسمر«  »العندليب  محبي  كل  من  حافظ،  احلليم  عبد 
بعدما تقرر للمرة األولى تأجيل إحياء الذكرى الـ43 لرحيله 
التى كان من املقرر إقامتها يوم 30 مارس اجلاري يف منزله 
كالعادة، بسبب اإلجراءات االحترازية ملنع انتشار فيروس 

كورونا.
الذكرى  إحياء  تأجيل  قرار  كواليس  شبانة،  كشف 

شقة  داخل  األسمر  العندليب  لرحيل  واألربعني  الثالثة 
اجلاري، فى سابقة  مارس   30 يوم  الزمالك  مبنطقة  األخير 

حتدث ألول مرة منذ رحيل حليم عام 1977.
كبيرا  حضورا  تشهد  العندليب  رحيل  ذكرى  أن  وأكد 
البلدان  من محبيه، سواء من داخل مصر أو خارجها من 
العربية، وهو ما خلق حالة من التخوف بني سكان عمارة 

الزمالك من حجم احلضور اجلماهيري الكبير.

أمينة تنهي تسجيل أغنية تحضيرا لعيد األم
أغنية  تسجيل  من  أمينة  املطربة  انتهت 
احتفاالت  مع  بالتزامن  لطرحها  تستعد  جديدة 
عيد األم يف الـ 21 من مارس، وهي األغنية التي 
حتمل اسم »ادعيلى يا أما«، حيث تتعاون خالل 
وامللحن  حسن،  مصطفى  الشاعر  مع  األغنية 

محمد عبد املنعم، واملوزع خالد نبيل.
العام  أمينة  املطربة  آخر طرحت  على جانب 
املاضي آخر ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل عنوان 
الراديو،  اليوتيوب ومحطات  »اللي راحوا«، على 
أغاني  على  ألمينة  طويلة  عمل  فترة  بعد  وذلك 
واملوزعني  وامللحنني  الشعراء  من  مع عدد  األلبوم 

املوسيقيني، لتقدمي أغنيات متنوعة ومختلفة.
ضم األلبوم 10 أغنيات هي »سيدي« كلمات 
مينو،  وتوزيع  رحيم  وأحلان محمد  مرزوق  أحمد 

»يف شرع مني« كلمات مالك عادل واحلان مدين وتوزيع أحمد عادل، »عاش يا وحش« كلمات مالك عادل وأحلان هانى 
فاروق وتوزيع أشرف البرنس، »السهرة ولعانه« كلمات مالك عادل وأحلان محمد يحيى وتوزيع جيزو، »صاحبتى« كلمات 

وليد رياض وأحلان منعم وتوزيع اشرف البرنس.

هازال كايا تلتزم الحجر المنزلي بسبب كورونا
عبر  املتابعني  كايا  هازال  التركية  املمثلة  شاركت 
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي 
برفقة زوجها،  لها من داخل منزلها ظهرت فيها  صورة 
تفشي  من  خوفًا  املنزلي  باحلجر  إلتزامهما  عن  كاشفًة 

فيروس كورونا يف تركيا.
مؤخرا  رّدت  قد  كانت  كايا  هازال  أن  ذكره  اجلدير 
أن  اعتبر  الذي  كانيكال  أوبرام  التركي  الصحايف  على 
بوجود  تعتقد  كانت  املمنوع«  »العشق  مسلسل  أسرة 
كيفانش  التركي  النجم  وبني  بينها  عاطفية  عالقة 
تاتليتوغ، مشيرة إلى أن كالمه غير صحيح و عالقتها به 
لم تتخطى الصداقة، مستغربة بدورها كالم أوبرام الذي 

شّكل جدال كبيرا.
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مساهمة

الطاعون .. حرب خاسرة بال معارك 
مثل  أمراض  أعاقت  كيف  عديدة  تاريخية  مصادر  تذكر 
عام  الهند  يف  الكبير  اإلسكندر  حملة  تقدم  واملالريا  اجلذام 
327 قبل امليالد، فقد أعاقته الطبيعة واألمطار املوسمية التي 
تفاجأ بها، لكن األمراض سرعان ما هاجمت جنود وقادة ذلك 
اجليش األسطوري الذي غزا العالم القدمي وأخضع أجزاء واسعة 
منه، فوقع اإلسكندر نفسه طريح الفراش إلى أن مات يف ريعان 
اختلفت  وإن  احتلها،  التي  ببابل  نصر  نبوخذ  شبابه يف قصر 
الروايات التاريخية حول حتديد نوع مرضه، وقول علماء عصرنا 
متأثرا  تويّف  بأّنه  حتديدا(   2019 عام  اليونانية  أرسطو  )جامعة 
مبرض »نخر البنكرياس« وليس باملالريا التي كانت شائعة يف 
بابل القدمية، فإّن األوبئة واألمراض املعدية لعبت دورا كبيرا 
ليقّرروا  جيشه  قادة  ودفع  جيشه  وإضعاف  حملته  تقويض  يف 
الّتمرد وإنهاء تلك احلملة الضخمة على ربوع العالم القدمي. فقد 
لعبت األوبئة دورا كبيرا يف إحداث الّتغيير باملجتمعات الشرقية 
والغربية القدمية على حد ما يذهب إليه الكاتب شلدون واتس 

يف مؤلفه« األوبئة والتاريخ.. املرض والقوة واإلمبريالية«. 
ولعّل تاريخ اإلمبراطورية الرومانية الذي يحفظ ما فعله انتشار 
وباء الطاعون بها عبر مراحل عديدة، أكثر دليل موّثق على ما 
ميكن أن تفعله األوبئة الفّتاكة بالدول أو اإلمبراطوريات القوية، 
الطاعون األنطوني) نسبة إلى األباطرة األنطونيني(  انتشر  فقد 
يف سنة 165م، وأّدى إلى تدمير اجليش الروماني الذي عانى 
أفراده مرضا غريبا بأعراض مريعة، ظهر يف مجموعة من الرعاة 
آنذاك  وقتل  اإلمبراطورية  أطراف  إلى  ينتقل  أن  قبل  الرحل، 
نحو خمسة ماليني شخص. أما يف عهد اإلمبراطور جستنيان 
)570-541( فانتشر الوباء مرة أخرى ليساهم يف تقويض أسس 
لها،  التابعة  األراضي  مساحة  ويقّلص  البيزنطّية  اإلمبراطورية 
لكّنه  املكتسبات،  على  وحفاظ  غزو  زمن  يكن  لم  الزمن  ألّن 

كان زمن محاربة الطاعون للبقاء على قيد احلياة. 
فكتب التاريخ التي حتّدثت عن تلك الفترة، قالت أّن الناس 
كانوا ميوتون يف الشوارع دون أن يقترب منهم أحد، واملرضى مّت 
نفيهم إلى جزر أو أماكن معزولة كي يلقوا مصيرهم لوحدهم، 
ولم تنتهي جائحة الطاعون تلك، حتى أخذت معها ما بني 40 
و 50 مليون من البشر الذين ميثلون آنذاك نصف سكان العالم 
املوت،  حلول  يعني  الطاعون  حلول  كان  لقد  املعروف.  القدمي 
آنذاك.  لم تكن معروفة  تواجهه  التي  واألدوية  اللقاحات  ألّن 
كبيرة يف  التي جتتاح مساحات جغرافية  األوبئة  لقد ساهمت 
يذكر  والتاريخ  القوى.  موازين  وتغيير  السكان  عدد  تقليص 

أيضا مرحلة »املوت األسود« أو »الطاعون الدبلي« الذي انتشر 
على  وقضى  أوروبا  أنحاء  يف  1351للميالد  1347و  عامي  بني 
ماليني البشر، ألّنه لم يكن ثّمة عالج معروف له، غير عزل 
كما  املريض.  حاجيات  وكل  والثياب  اجلثث  وحرق  املرضى 
انتشر مرض اجلذام اجللدي املعدي يف الغرب املسيحي الذي 
لم يكن قادرا على توفير العالج، الذي اقتصر على ما يقّدمه 
الطب الّتقليدي أو الّسحرة والعّرافني. لكن التاريخ يذكر أيضا، 
أّن املرضى كانوا يتعّرضون للّتعنيف واإلهانة والّنبذ، إلى درجة 
أّن اجلذام كان وصمة عار تالحق املصاب، أو ُينظر إليه كلعنة 

من السماء حّلت باملريض عقابا له على أمر دنيوي ما. 
فّتاكة وقاتلة  أمراضا أخرى  البشر  العصور، شهد  فعلى مّر 
و  الوسطى،  القرون  يف  األسود  املوت  أو  اجلذري  جانب  إلى 
مثل  أخرى  أوبئة  فظهرت  الصفراء.  واحلمى  املالريا  قبلهما 
الكوليرا، التي فتكت سنة 1820 بآالف الناس يف جنوب شرق 
إلى  انتشرت  ومنها  الهندية  كالكوتا  مدينة  انطالقا من  آسيا، 
املتوسط  البحر  وساحل  آسيا،  جنوب  وباقي  األوسط  الشرق 
العالم يف  اجتاحت  التي  اإلسبانية  احلمى  ثم  طبعا،  والصني 
نهاية احلرب العاملية األولى سنة 1918 وتقول األرقام املتداولة 
50 و40 مليون شخص.  أنها قتلت ما بني  الفترة،  عن تلك 
ظهرت  املاضي،  القرن  من  اخلمسينات  منتصف  وبحلول 
فيروسات اإلنفلونزا يف الصني ثم هونكونغ عام 1968، وظهرت 
الحقا أنفلونزا الطيور واخلنازير . أما عام 2015 فأرهب فيروس 
بفعل  تتكاثر  بفعل حشرة  انتشاره  نتيجة سهولة  العالم،  زيكا 
القمامة والتلوث بفضالت املدن. والرعب نفسه نشره فيروس 
إلى  وصوال   ،2013 عام  إفريقيا  غرب  يف  ظهر  الذي  إيبوال 
فيروسات كورونا التي تهدد الصحة العاملية اليوم، نظرا لتطورها 
وقدرتها على تدمير اجلهاز التنفسي للمصاب إن لم يتلق الرعاية 

الصحية الضرورية يف غياب لقاح مضاد . 

العرب واألوبئة .. سّجل حافل
عقود  مدار  على  كثيرة  أوبئة  انتشار  العربي  العالم  شهد 
فيما  كثيرة  بالدا  الطاعون  وباء  هاجم  فقد  الطويلة،  التاريخ 
مضى، منها مصر التي حّل بها خالل فترات متعّددة حسب 
ما يذكره املؤّرخون، وحتديدا يف الفترة ما بني 1349م و1349 م، 
حيث لقّي 200 ألف شخص حتفهم وأعقب انتشار الطاعون 

فترة مجاعة مدّمرة. 
كما تذكر املصادر التاريخية أّن منطقة املغرب العربي شهدت 
كثيرة  وفيات  سّببت  عامة،  أوبئة  ظهور  متقطعة  فترات  على 

تختفي  الزمن كي  ردحا من  واستغرقت  السكان،  يف صفوف 
ويتخّلصوا من آثارها املدّمرة. فقد شهد املغرب مجاعات وأوبئة 

يف القرنني 16 و17، وخاصة وباء الطاعون.  
 ويذكر صاحب كتاب »مذكرات حول الطاعون يف اجلزائر« 
أن هذا الوباء خّلف ما بني سنتي 1552و1822 قرابة العشرون 
ألف ضحية، وقد كان يتكّرر كل فترة ما بني عشرة أو خمسة 
عشرة سنة . أما وباء الكوليرا فسّجل ذروة انتشاره خالل فترة 
االحتالل الفرنسي للجزائر، خاصة بني سنوات 1930 و1950 
. وقد لعب الفقر وسوء التغذية واالفتقار إلى شروط النظافة، 
دورا أساسيا يف تفشي العدوى بني عموم اجلزائريني خالل فترة 
االحتالل . كما يذكر كتاب » األوبئة يف شمال إفريقيا«، أّن 
 ،)1831-1833  ( اجلزائر  احتالل  بداية  انتشر خالل  اجلدري 
القمل والبراغيث  التيفوس الذي ينتشر من  إضافة إلى مرض 
عايشوا  الذين  السن  كبار  عنه  حتّدث  وقد  النظافة،  قلة  بفعل 
فترة احلرب العاملية الثانية وما قبلها، إذ استمرت هذه األمراض 

بالظهور وسط األهالي لألسباب السالفة الذكر. 

بين الطبيعة و الحرب البيولوجية 
األوبئة  لكل  اللقاح  إيجاد  من  البشرية  متّكنت  أن  بعد    
السابق ذكرها، وجعلتها أمراضا تؤّثث الذاكرة اإلنسانية املثقلة 
تطور  من  جديدة  مرحلة  بلغنا  الطبيعة،  ومبقاومة  بالصعاب 
احلروب والصراعات على الّتفوق والبقاء، فظهر مصطلح احلرب 
فيروسات  تصنيع  له،  معنى  أبسط  يعني يف  الذي  البيولوجية 
احلياة  واقع  أّن  غير  األعداء من خاللها.  استهداف  يتم  قاتلة 
حتى  آمنة  ليست  البيولوجية  احلرب  بأّن  يؤكد  اليوم  البشرية 
ملخترعيها أو منّفذيها، بل إّنها إن وجدت، تصبح مثل الّسحر 
الذي ينقلب على الساحر. ويف خضم االتهامات املتبادلة بني 
الصني والواليات املتحدة األمريكية بشأن تصنيع فيروس كورونا 
املستجد أو كوفيد 19 يف مختبرات سرية، يظهر عجز اإلنسان 
الطبيعة  فيه  تتحّكم  مجهري  عالم  أمام  ومعارفه  علومه  بكل 
واخلالق عّز وجل، ويظهر أيضا عجز البلدان التي ال تولي أهمية 
مستوى  برفع  تهتم  وال  الطبّية  واألبحاث  العلوم  لتطوير  كبيرة 
املعارف  ضحالة  خطر  يظهر  كما  لشعوبها،  الصحية  الرعاية 
والسلوك الصحي لدى عامة الناس يف هذه الدول، فمن جهة 
ثانية  ومن جهة  والشعوذة،  بالسحر  يؤمن  من  هنالك  يزال  ال 
الفيروسات عالم مجهري  أّن  التصديق  هنالك من ال يستطيع 

خطير جدا وكورونا ميكن أن ينتقل بالرذاذ والتالمس . 

بقلم : د. حسينة بوشيخ  	
أستاذة محاضرة بقسم علوم اإلعالم واالتصال جامعة باجي مختار عنابة 	

البشر واألوبئة

من الموت األسود إلى الحرب البيولوجية

   على مدى تاريخ البشرية الطويل، ظهرت األوبئة واألمراض التي أّرقت 
البشر وكادت أن تقضّي على وجودهم في مناطق عديدة، فكان ظهور تلك 
األوبئة مصدر هلع وخوف للناس من جهة، وسببا في وقف الحروب أو 

تراجع عدد السكان من جهة أخرى . 
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الرئيس تبون في خطاب لألمة

بلسان عبد العزيز تويقرإمكانيات الجيش لم تستغل بعد لمواجهة كورونا والوضع تحت السيطرةإمكانيات الجيش لم تستغل بعد لمواجهة كورونا والوضع تحت السيطرة

 الّسلـــوك 
 األناِنــــّي
 غالًبا ما َتعِطي األزماُت 

صورًة َحقيقّيًة عن ُسلوِك 
اجَلماعاِت كَما األفراِد؛ 
َفتبُرز كِثيٌر من امَلظاِهر 
الّتي َيتّم اسِتهجاُنها من 
ِقبل َجماعاٍت أخَرى َقد 

َتكوُن ِبدورَها َتتبُع ُسلوكاٍت 
غيَر َمنطقّيٍة وغيَر واِعيٍة. 
ُسلوكاٌت ُتترَجُم يف الّشاِرع 
الّذي يفِقُد الَبوصلَة عبَر 

ر  َمظاهر األنانّيِة وَرفِع ُمؤشِّ
خزيِن  االستهالِك والتَّ

وَخلِق أزمٍة َجِديدة ُتضاُف 
إلى األزَمِة األصلّيِة، وأحياًنا 

َتتحّوُل إلى أزمٍة أكبَر 
؛  وما َيحدُث يف ِبالدنا  وأعمَّ

منُذ َيومنِي َيدخُل ضمَن 
ِسياِق اخَلوِف الَعام وعدِم 
فسيِّ إلدارِة  االسِتعداد النَّ

األزماِت؛ َفقد َتّولت 
جارّيُة إلى  الَفضاءاُت التِّ
َساحاِت َحرٍب َحقيقّيٍة 

يخوُضها امُلواِطنوَن؛ فارتفَع 
االسِتهالُك بأكثِر من 70 
يف املائِة يف 78 ساعًة بعد 
أن َشِهد األسبوُع األّوُل من 
ِبداية الَوباِء يف اجَلزاِئر 
الُمباالًة ِمن قبل ِفئات 

واسَعٍة من امُلواِطنني، وذهَب 
البعُض إلى اعتباِرها ُمؤامرٍة 

ضدَّ احَلراك، وساَد تفكيٌر 
غيُر واٍع ُسرعاَن ما َسقط 

ُمتهاِلًكا أماَم أبواِب امَلاّلت 
جاريِة، التي َيجري  التِّ

َغزُوها بشكٍل واِسع منُذ 
الّساعاِت األوَلى للّصباِح، 

وإلى غايِة ساعاٍت ُمتأِخرة 
من الّليل. 

لوك املفرُط يف  هذا السُّ
ِع غير امَلدروِس إّنا  الّتبضُّ
ينمُّ عن َهشاشِة ُمختِلف 
امُلؤّسساِت اجَلمعية التي 

ر سلوَك  غالًبا ما ُتؤطِّ
األفراِد كما اجَلماعاِت يف 
احلاالِت امُلشابهِة؛ إْذ تقُف 
َعاجزًة عن امتصاِص َقّوة 
الَضربِة األولى، وَتوِجيه 

الّسلوكاِت والّتنبِؤ بها أصال؛ 
َفتتأّزُم األوضاُع وتصُل 

حدَّ الَعبثّيِة، ميوُت فيها 
اإلنساُن ليَس بسبٍب ُمباشر 
لألزمِة، وإّنا بسبِب سلوِك 
تلك اجَلماعاِت، وامِلثاُل من 
جيجل التي َشِهدت »وفاَة 
شخٍص بسبِب كيٍس من 

قيق«؛ فينفِرُط الَعقُد  الدَّ
الّذي يرِبُط الّناَس بعَضُهم 

ببعٍض، ويبرُز - شيًئا فَشيًئا 
؛ »َتخزيُن  لوُك األنانيُّ - السُّ
أكبر َكمّيٍة ُمِكنة من امَلواد 
الغذائّيِة؛ انحصاُر االهتماِم 

يف دائرٍة َضّيقٍة وعدُم 
االستعداِد لَتقاُسم الَفضاِء 
امُلشترك....الخ«، وَتتحّوُل 

األزمُة إلى ُفرصٍة لكثيٍر 
من الّذين ال َضميَر لهم من 

أجِل االغِتناء والَكسِب؛ 
يحدُث كلُّ هذا بعيًدا عن 

َخّط األزمِة الِفعلّيِة، وعلى 
َهواِمشها وَينَسى البعُض أّنه 
قد يكوُن من أوائل َضحايا 

الوباء.

نفى دفاع اللواء املتهم عبد الغني 
املمتلكات  كلَّ  موكله  حيازَة  هامل 
سكنا  ميلك  إنه  قائال  له،  املنسوبة 
مبررا  وعائلته،  هو  يأويه  فقط  واحدا 
ما  كان  بأنه  مبمتلكاته  تصريحه  عدم 
يزال يف اخلدمة، مضيفا أنه ال يوجد 
مبمتلكاته،  مصرحا  برتبته  إطار  أي 
القانون،  يخالف  لم  موكله  أن  معتبرا 
على  فقط  يشترط  القانون  إن  حيث 
احلكومة  وأعضاء  اجلمهورية  رئيس 

التصريح  العليا  احملكمة  ورئيس 
املوظفني  أن  حني  يف  مبمتلكاتهم،  
بالتصريح  ملزمني  غير  العموميني 
مبمتلكاتهم ؛ إذ ال يوجد نص صريح 

يجبرهم على ذلك.
كما أضاف دفاع هامل أن محضر 
ناقصا،  كان  القضائية  الضبطية 
وأضاف العديد من املمتلكات للمتهم 
التي  الثالث  الفيالت  غرار  على 

نسبت له.
 كشف محمد بلكاتب والي سطيف، مساء أول أمس، أن املصالح الوالئية مجندة حتسبا ألي 

طارئ يتعلق بفيروس كورونا، وقد خّصصت الوالية 1300 سرير للحجر الصحي.
بعاصمة  1000 سرير  أنه مت تخصيص  الوالية  األول على مستوى  التنفيذي  املسؤول  وأّكد   
الوالية، و100 سرير بكل من عني وملان جنوبي الوالية، وبوقاعة شمالي الوالية وأوالد صابر شرقي 
الوالية، مضيفا أنه- إلى حّد كتابة هذه األسطر - مت تسجيل تسع حاالت مشتبه فيها، أغلبهم 

مغتربني وواحد رعية إيطالي وكلها جاءت نتائجهم سالبة.
باإلجراءات  االلتزام  خالل  من  املدني،  باحلس  التحلي  إلى  الوالية  مواطني  الوالي  ودعا   

الوقائية، وأخذ احليطة واحلذر لتجنب انتشار الفيروس، وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى.
 ولإلشارة، فإن الوالي أمر بتعليق كل النشاطات الثقافية والسياسية عبر بلديات الوالية، كما 
مت غلق كل املرافق الترفيهية والثقافية التي تستقطب اجلمهور على غرار قاعات احلفالت، حدائق 

التسلية وكذا احلمامات املعدنية كحمام السخنة، حمام قرقور وحمام أوالد تبان.
 وخالل جتولنا، مساء أول أمس، يف عديد األحياء بوالية سطيف وببعض البلديات، وجدنا 

أن املواطنني على درجة كبيرة من الوعي، إذ جتنبوا اخلروج وكذا مت غلق جميع املرافق عبر الوالية.
آسيا.ع

والي سطيف:

َخّصصنــا َخّصصنــا 13001300 سريـــــٍر سريـــــٍر
حــــي   حــــيللَحجــــر الصِّ للَحجــــر الصِّ

بطّية الَقضائية جاَء ناِقصا. . دفاع هامل: قال إّن محضَر الضَّ

لي ال يحوُز كلَّ الُممتلكات التي ُنسبت له ُموكِّ

قرر رئيس اجلمهورية عبد املجيد تبون خالل خطابه لالمة، مساء، غلق 
كل احلدود البرية مع الدول املجاورة ومنع الرحالت اجلوية من وإلى

اجلزائر إال للطائرات اخلاصة بالسلع، كما مت منع كل الرحالت البحرية 
إال للبواخر اخلاصة بالسلع.

الوباء،  لتطورات  استعدادا  شيئ  كل  ووفرت  قوية  الدولة  أن  مؤكدا 
موضحا أن الوضع حتت السيطرة.

بعد  تقييد  إلى  السلطات  تلجأ  قد  أنه  أمس  اجلمهورية  رئيس  أكد 
احلريات مؤقتا حفاظا على األمن الصحي للمواطنني، موضحا أنه قرر 
انتشار  على  املساعدة  شأنها  من  التي  والتجمعات  املسيرات  كل  منع 
اتخدتها احلكومة مبكرا مما  التي  الرئيس باإلجراءات  الفيروس، وذكر 
الثاني وهو  الفيروس الذي يبقى يف املستوى  انتشار  جعلها تتحكم يف 
حتت السيطرة، معلنا عن منع أي تصدير للمواد الغذائية والطبية إلى 

اخلارج.
املتوفرة  اإلمكانيات  وأن  قوية  الدولة  أن  الرئيس  أكد  أخرى  جهة  من 
واملعارض  الوطني،  واألمن  اجليش  إمكانيات  بعد خاصة  تستغل  لم 
والبنايات العمومية، موضحا أن اجلزائر حتوز على 2500 سرير إنعاش 

مع إمكانية الرفع إلى 6000 سرير و5000 جهاز إنعاش، يف حني يتوفر 
مخازن الدولة على 15 مليون قناع حاليا مع طلبية بـ54 مليون قناع قريبا.
واجلامعات  املدارس  غلق  منها  السابقة  باإلجراءات  الرئيس  وذكر  هذا 

واملساجد داعيا املواطنني إلى التعاون وجتنب األخبار واإلشاعات الكاذبة
والتي قال بشأنها أنه كلف املصالح املختصة مبتابعة مروجيها متاما مثلما 

يتابع املضاربون وتقدميهم إلى العدالة 
رياض هويلي

 أمرت الرابطة احملترفة لكرة القدم كاّل من القائمني 
بتسديد  بوعريريج  برج  وأهلي  وفاق سطيف  فريقي  على 
منهما.  لكل  سنتيم  مليون   40 بـ  تقدر  مالية  غرامة 
الفريقني  أنصار  بها  قام  التي  الشغب  أعمال  إثر  وهذا 

الوفاق  إدارة  ألزمت  ما  جمعتهما،  التي  املباراة  عقب 
بتسديد قيمة اخلسائر التي تكّبدها ملعب 20 أوت ببرج 

بوعريريج، مع حرمان الفرق من جمهوره ستة مباريات.
آسيا.ع

ألزمت الوفاق بتسديد قيمة خسائر ملعب 20 أوت

 مليــوَن سنتيـــٍم غرامـــــًة 40
ألهِلــي البــرج وِوفـاق سطيــف

مصرُع 3 أشخاٍص في اصطدام سيَّارتين

ِضه لصاعقٍة بالّنعامة مقتُل َشاب إثَر َتعرُّ
تسببت صاعقة رعدية، عشية أول أمس، يف مقتل الشاب ) ي. بوسيف(، وهو عشريني من البدو الرحل يقطن 
شهد  كما  اجلثث.  حفظ  مصلحة  إلى  نقله  مت  حيث  النعامة،  والية  غربي  الواقعة  عمار  بن  مكمن  بلدية  بضواحي 
الطريق الوطني رقم 22 الرابط بني بلدية املشرية ووالية تلمسان، بالقرب من مفترق الطرق التويفزة، مجزرة مرورية إثر 
وقوع حادث سير مؤلم راح ضحيته شخصني، توفيا يف مكان احلادث عينه، يف اصطدام سيارتني سياحيتني.وعليه، 
نقل مصالح احلماية املدنية الضحيتني إلى مصلحة حفظ اجلثث، وأجلت خمسة جرحى نحو مصلحة االستعجاالت 
مبستشفى اإلخوة شنافة. يذكر أنه كان من بني املصابني امرأة حالتها حرجة، لفظت أنفاسها األخيرة يف اليوم املوالي. يف 
حني، فتحت مصالح الدرك الوطني حتقيقا للوقوف على مسببات هذا احلادث الدموي.                                                                                                                        

س.ابراهيم

2500 سرير انعاش متوفر مع امكانية توفير6000 سرير و54 مليون قناع
منع كل التجمعات والمسيرات وغلق المعابر 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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