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إقامــة األعــراِس والتَّجمعــات ُمتواصِلـــة فــي قصـــوِر أدرار 
جمعاِت يف جميِع  ِب ومنِع التَّ لطات امَللّية، فيما يتعّلُق بتجنُّ َمازالت بعُض الَعائالت التي َبرمجت أفراَحها، هذه األيام يف والية أدرار، ال تلتزُم بتعليماِت السُّ

األماكن، وإن اقتَصرت َتّمعاِتها على إحياِء والِئَم عائلية، تتم فيها دعوة امُلقّربنَي وبعِض اجِليران حلضوِر مراِسم عقوِد الّزواج. 
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بعَد تعطيِل مظاهِر احَلياة بقراراٍت َسابقة 

َحالة الطوارئ مطلٌب َشعبي! َحالة الطوارئ مطلٌب َشعبي! 
امل جبًرا  ون ُيطاِلبون بإقرار احَلظر الشَّ نشطاٌء وأساِتذة جامعيُّ  

وارئ العلَيا ال متلُك أيَّ خياٍر إال إعالَن حالِة الطَّ لطاُت  مـــــاروك: السُّ  

املساجُد باملناطق الّنائية مفتوحٌة ألداِء الّصالة 

05
عنابة

منُح عطلة إجبارّيٍة 
لعّمال ُمرّكب الَحّجار

08
ورقلة 

ُد  اإلبـــُل ُتهــــدِّ
راعّية الَمحاصيَل الزِّ

06
معسكر 

 وفـاة ثـاِني امـرأٍة 
إثَر عملية قيصرّيـة 
بمستشفـى غريــس 

 الّتفكيــُر فـي عالــم »ما بعــَد 
كورونا« وليَس تخزيَن المكرونة!

د. مهماه بوزيان  	15

غلب يقينًا على  إّننا بحاجٍة إلى التَّ
مخاوِفنا، مع االستعداِد لألسوأ، 

جُند معا ملواجهة الوضِع الّصعب  والتَّ
وامٌلعقد الذي يتربص بنا بسبب 
ال مباالتنا وجشعنا وأنانيتنا وال 

مسؤوليتنا. حاُلنا مع »جاِئحة 
كورونا« لن تكوَن أفضَل مع اخَلوف 
خويف أو الّتهويِن واالستهتاِر  أو التَّ

والّتسويِف وامُلماطلة ؛ حقيقُة »عدِم 
الّذهاب إلى إجراءاٍت قاسّية وقاِهرة 
اكنة« - لألسِف  وَقسرّية يف حقِّ السَّ
ة يف األرواِح،  ُفنا »نتائَج قاسيَّ - سيَكلِّ
وقاهرًة إلرادِتنا ورغبِتنا يف احَلياة«.

16
110 إصابة بالبليدة منها 

ارتفاُع عدِد الُمصابين 
بكورونا إلى 201 
و17حالـة وفـاة

ارتفع عدد حاالت اإلصابة املؤكدة 
بفيروس »كورونا« يف اجلزائر إلى 201 

حالة منها 17 حالة وفاة 8 منها يف 
البليدة وحالتني ببجاية وخنشلة،ومت 

تسجيل 110 من اإلصابات بوالية 
البليدة منها 8 وفيات وفًقا لوازرة 

الصحة والسكان وإصالح املستشفيات.
كما كشفت الوصاية عن االشتباه يف 
340 حالة يف انتظار نتائج التحاليل.
ويعد هذا االرتفاع يف وتيرة انتشار 
هذا الوباء العاملي مخيفا، حيث يف 
ظرف أقل من 24 ساعة مت تسجيل 
وفاتني جديدتينوزيادة 62 حالة 

مصابة بالفيروس.

بن عبو: ال بد من إقرار 
َتام حجر صحي 

علوان:علوان:
د  د  الظرُف سيكبِّ  الظرُف سيكبِّ

اخلزينَة ما بني اخلزينَة ما بني 3030  
وو4040  %% من املداخيل  من املداخيل 

03



02
أخبار السياسة

 السنة 01 - العدد 144 -االثنني  28 رجب 1441  هـ  - 23 مارس 2020م

أحمد بوكليوة 
اإلذاعة  على  ضيفا  نزوله  خالل  ذلك  وجاء 
بوزيد  بن  صرح  حيث  األحد،  أمس  الوطنية، 
لألسوء«،  أنفسنا  نحضر  أن  علينا  »يتعني  قائال 
احتياطاتها  كل  أخذت  السلطات  أن  إلى  مشيرا 
وبخصوص  املستجد.  كورونا  مجابهة  أجل  من 
املواد  نقص  بوزيد  بن  نفى  الصيدالنية،  املواد 
املواطنني  مطمئنا  للوقاية  الالزمة  الصيدالنية 

متوفرة. الوقاية  أقنعة  بأن 
املخولة  الوحيدة  اجلهة  أن  املتحدث  وكشف 
بإجراء التحاليل حاليا هي معهد باستور املوجود 
التحاليل  هذه  قريبا  ستجرى  وأنه  بالعاصمة، 
مستوى  على  كورونا  حاالت  بتشخيص  املتعلقة 
على  الضغط  من  للتخفيف  ووهران،  قسنطينة 

النتائج. وتيرة صدور  وتسريع  باستور  معهد 
جلنة  أن  إلى  بوزيد  بن  أخرى،أشار  جهة  من 

متابعة ورصد فيروس كورونا التي نصبت مؤخرا 
مساء  اخلامسة  الساعة  حدود  يف  يوميا  تصدر 
رئيس  تطلع  اللجنة  وأن  الوضع،  حول  بيانا 
اجلمهورية على احلصيلة كل ساعتني، يف حني 
بتصريحات  اإلدالء  من  الصحة  مديري  منع  مت 
حول  املعلومات  لتضارب  جتنبا  الشأن،  هذا  يف 

الوضع. تطورات 

حركة  قسنطينة  والية  أمس،  صبيحة  عرفنت 
األجرة  وسيارات  الفردية  للسيارات  عادية 
بتوقيف  اجلمهورية  رئيس  قرار  من  بالرغم 
السكان  أن  غير  اجلماعي،  النقل  وسائل 
بفوضى  تسبب  ما  وهو  عادية  بصفة  تنقلوا 
فيروس  بخطورة  الواعيني  وغير  الرافضني  بني 
السكان  بعض  تصريحات  وحسب  كورونا. 
بوتيرة  تسير  النقل  حركة  أن  أكدوا  بالوالية، 
أن  كما  اجلزائري،  الشرق  بعاصمة  عادية 
خصوصا  مروريا  اكتظاظا  تعرف  الطرق  بعض 
القنطرة،  بباب  الدوراني  احملور  مستوى  على 

تطالب  التي  الدعوات  صواب  يؤكد  ما  وهو 
الطوارئ  حالة  بفرض  اجلمهورية  رئيس 
العديد  عمد  فقد  السكان،  وحسب  باجلزائر. 
تلك  خصوصا  محالتهم  غلق  إلى  التجار  من 
توفير  مع  وغيرها،  واألواني  باملالبس  املتعلقة 
االستهالكية  املواد  خصوصا  اخلدمات  أدنى 

االستهالك.  الواسعة 
بقسنطينة،  منجلي  علي  اجلديدة  وباملدينة 
ذكر  بالوالية،  كثافة  املدن  أكبر  إحدى 
فيروس  من  مخاوف  أي  توجد  ال  أنه  املواطنون 
كيس  باقتناء  األمر  تعلق  إذا  خصوصا  كورونا 

حليب، حيث صرحت إحدى القاطنات هناك 
جلريدة »أخبار الوطن« بأن عملية توزيع احلليب 
من  املواطنني  بني  ومشاجرات  مشاداة  عرفت 
آبهني  غير  حليب،  كيس  على  احلصول  أجل 
أو اتصالهم مع اآلخرين يف  بخطورة احتكاكهم 

مثل هكذا ظروف. 
وأساتذة  وسياسيون  نشطاء  دعا  جهتهم،  من 
اجلمهورية  رئيس  قسنطينة  بوالية  جامعيون 
بالنظر  الطوارئ  حالة  إعالن  يف  اإلسراع  إلى 
الوباء  احتواء  أجل  ومن  الوضع  خطورة  إلى 
الصحية  املنظومة  تستطع  لم  الذي  العاملي، 

نقص  إلى  بالنظر  وذلك  مجابهته،  العاملية 
ناهيك  اجلزائر  عليها  حتوز  التي  اإلمكانات 
الذي  اجلزائري  الفرد  لدى  الوعي  نقص  عن 
حيث  وقاية.  أدنى  دون  يلزمه  ما  باقتناء  يقوم 
الدستوري  القانون  أستاذ  عميرش  الدكتور  دعا 
ضرورة  إلى  اجلمهورية  رئيس  قسنطينة  بجامعة 
إقرار حالة الطوارئ أو حالة التعبئة العامة وفقا 
 108 املادة  او  و106،   105 املادتني  ملقتضيات 
الدستوري  للتأسيس  وذلك  الدستور،  من 
من  الحقا  إصداره  سيتم  وما  أصدره  الذي 
صالحيات  من  ليست  وقرارات  تدابير 

العادية،  الظروف  يف  التنفيذية  السلطة 
احلالتني  إحدى  إقرار  أن  الدكتور  وضح  حيث 
املشروعية  على  الدستورية  املشروعية  سيضفي 
الصلة  ذات  والقرارات  للتدابير  االستثنائية 
وضمان  جهة،  من  كورونا  فيروس  مبكافحة 
سلطات  بني  املوازنة  ملبدأ  حقيقي  دستوري 
العام  النظام  على  احملافظة  وامتيازاتها يف  الدولة 
يف صوره األربعة وهي الصحة العامة، السكينة 
احلقوق  احترام  وبني  العامة،  واآلداب  العامة 

الفردية والعامة من جهة أخرى. واحلريات 
خديجة بن دالي 

ملفات  أن  عاشق  يوسف  العمل  وزير  أكد 
ال  وأنه  آليا،  حتيينها  يتم  اجتماعيا  املؤمنني 
إذ تعمل مصاحله على  لتحيينها،  للتنقل  داعي 
توفير كل ما يحتاجونه على املوقع اإللكتروني.

لإلذاعة  األحد  أمس  عاشق،  العمل  وزير  أكد 
بتحيني  ستتكلف  العمل  وزارة  أن  الوطنية، 
أجل  التنقل من  دون  اجتماعيا  املؤمنني  ملفات 
ذلك. وبالنسبة للمتقاعدين، تعهد الوزير بعدم 
صندوق  أزمة  رغم  املتقاعدين،  مبنح  املساس 
وضعت جميع  الوزارة  أن  إلى  مشيرا  التقاعد، 
ومنح  التعويضات،  أجل  من  التسهيالت 

أوقاتها. يف  منحهم  املتقاعدين 
 كما طلب وزير العمل من املتقاعدين واملؤمنني 
تخصيص  مت  إذ  منازلهم،  يف  البقاء  اجتماعيا 
على  لالطالع  إلكتروني  وموقع  لهم  هاتفي  رقم 
للصيدليات،  وبالنسبة  استفساراتهم.  كل 
فواتيرهم  بإرسال  سيقومون  إنهم  عاشق  قال 
إلكترونيا، وسيتم تعويضهم يف اآلجال احملددة.

التي  العطلة  بخصوص  عاشق  يوسف  وأوضح 
من  باملائة   50 لـ  اجلمهورية  رئيس  منحها 
العام  القطاع  بني  فرق  ال  »إنه  قائال  املوظفني، 
الهدف  كون  العطلة،  هذه  منح  يف  واخلاص 

القطاعات  حتديد  ومت  التجمع  تفادي  هو  منها 
مرسوم«. طريق  عن  املستثنية 

املؤسسات  العمل  وزير  دعا  أخرى،  جهة  ومن 
أجل  من  والعمل  للمساهمة  االقتصادية 
أسعار  تهاوي  مع  خاصة  الوطني،  االقتصاد 
نظافة  ضمان  على  بذلك  مشددا  النفط، 
ومحيطها  ملصاحله  التابعة  املؤسسات  وتعقيم 

العمال. على صحة  للحفاظ 
أحمد بوكليوة

أفراحها  برمجت  التي  العائالت  بعض  مازالت 
بتعليمات  تلتزم  ال  أدرار  والية  يف  األيام  هذه 
ومنع  بتجنب  يتعلق  فيما  احمللية  السلطات 
اقتصرت  وإن  األماكن،  جميع  يف  التجمعات 
فيها  تتم  داخلية  مأدبات  إحياء  على  جتمعاتها 
مراسم  حلضور  اجليران  وبعض  املقربني  دعوة 

الزواج.  عقود 
واألحياء  القصور  يف  املساجد  بعض  أن  كما 
النائية للوالية مازالت تفتح أبوابها أمام املصلني 
بتعليمات  ضاربني  اخلمس،  الصلوات  لتأدية 
بخصوص  احلائط  عرض  الدينية  الشؤون  قطاع 

منع الصالة يف املساجد واالكتفاء باآلذان. 
الوطن«  »أخبار  جريدة  استطلعت  وقد  هذا، 
وسط املدينة أدرار حيث لوحظ أن أغلب املقاهي 
األمن  ألفراد  كثيف  انتشار  مع  مغلقة  واملطاعم 
الذين  املدنية  احلماية  وعمال  البلدية  ومصالح 
ملختلف  والتطهير  التعقيم  بعمليات  يقومون 
أصحاب  عمل  كما  باملدينة.  الرئيسية  الشوارع 
بشروط  االلتزام  على  التجارية  احملالت  بعض 
الكمامات  بارتداء  وذلك  الوباء  هذا  من  الوقاية 
املختلط  املاء  يف  ووضعها  النقدية  القطع  وتعقيم 
بيع  محالت  يف  أيضا  لوحظ  ما  وهذا  باجلافيل 
التي  أوقروت،  بلدية  مخابز  غرار  على  اخلبز 
شراء  على  اإلقبال  عند  للزبائن  املعقم  وفرت 

الناقلني  أغلب  التزم  وقد  ن  هذا  املادة.  هذه 
مفعولها  سريان  بدأ  التي  اجلديدة  باإلجراءات 
الواحدة صباحا، حيث لوحظ صباح أمس  من 
محطة  يف  النقل  وسائل  غياب  الوالية  بعاصمة 
هناك  كانت  كما  والواليات،  البلديات  مابني 
جاؤوا  الذين  املواطنني  لبعض  ضعيفة  حركة 
بوسائلهم اخلاصة من أجل قضاء مصاحلهم من 
احملالت واألسواق الشعبية على غرار سوق بودة 
للمواطنني.  طوابير  اللذين شهدا  الطيب  ودينار 
الفعاليات  مختلف  اخرىن  جهة  من  ونظمت، 
املواطنني  لفائدة  حتسيسية  عمليات  واجلمعيات 
اإلسالمية  الكشافة  الوالئية  احملافظة  غرار  على 
اخلير  ناس  جمعية  مع  بالتنسيق  وذلك  بأدرار، 
الذي  النقابي )snte( للتربية  الفرع  وكذا 
املؤسسات  ملختلف  واسعة  تنظيف  عملية  نظم 
باملجتمع  ناشطون  طالب  وقد  هذا،  التربوية. 
املدني والي والية أدرار بالضرب بيد من حديد 
فيما يخص قضية األعراس التي رغم احلمالت 
انتشار وباء كورونا إال  التوعوية والتعليمات ملنع 
عادي يف  بشكل  أفراحها  تقيم  العائالت  معظم 
فرقة  بإيفاد  طالبوا  حيث  ن  القصور  مختلف 

التجمعات.  هذه  مثل  ملنع  أمنية 
 عبداهلل مجبري

فيروز  رحال
وتوقيف  التجمعات  مبنع  الدولة  قرار  فبعد 
السلطات  انطلقت  واملقاهي،  املطاعم  نشاط 
القرار  هذا  تطبيق  يف  تبسة  بوالية  الوصية 
واخلاصة  العمومية  املؤسسات  جل  توزيع  مع 
التوعية  مع  حتسيسية  ملطويات  واجلمعيات 
بشكل  احلركة  تراجعت  للمواطنني،  املباشرة 
املقاهي  من  كبيرة  نسبة  توقفت  حيث  كبير، 
تعمل  التي  تلك  إال  منها  يبق  ولم  العمل  عن 
توقف  كما  والطاوالت،  الكراسي  وضع  بدون 
املطاعم  أصحاب  من  معتبر  عدد  أمس  صباح 
العمل  عن  الضرورية  غير  التجارية  واحملالت 

الرئيس. لقرار  تطبيقا 
متر  الذي  الصحي  الوضع  خطورة  من  وبالرغم 
الصحة  وزير  إعالن  بعد  خاصة  اجلزائر،  به 
من  الثالثة  املرحلة  يف  دخلت  قد  اجلزائر  أن 
يف  الحظنا  أننا  إال  كورونا،  فيروس  تفشي 
التصرفات  من  العديد  احلدودية  الوالية  هذه 
اخلضر  وأسواق  الشعبية  األحياء  يف  الصادمة 
كبيرة  أعداد  على  وقفنا  حيث  والفواكه، 
عاصمة  سوق  يف  يتجولون  املواطنني  من 
القتناء  جتمعات  وسط  وميشون  تبسة،  الوالية 
به  تندد  مبا  مكترثني  غير  اليومية  مستلزماتهم 
وجود  سجلنا  أخرى،  جهة  ومن  السلطات. 
»القهوة  جلسة  يف  الشبابية  التجمعات  بعض 

واٍع.  وغير  مستهتر  شباب  بها  حتلق  والشيشا« 
وإن كانت هذه التجمعات محدودة لكنها تبقى 
خطرا على أصحابها وعلى عائالتهم ومن شأنها 
القاتل، كما  الفيروس  انتشار هذا  أن تساعد يف 
والشيوخ  لألطفال  جتمعات  وجود  الوالية  تشهد 
يتوقفوا عن  لم  والذين  الشوارع،  من  العديد  يف 
والالمباالة  للتهور  نتيجة  األرصفة  يف  اجللوس 

الوباء.  واالستهتار مبدى خطورة هذا 
وبني هذا وذاك، إال أن بعض العائالت التبسية 
الزواج يف استهتار فاضح  إقامة حفالت  تواصل 
أنهم  متأكدين  وكأنهم  اخلطير،  كورونا  بفيروس 
أقوى من الفيروس بالرغم من عدم تطبيق أبسط 
األحد،  أمس  فصباح  الوقائية.  اإلجراءات 
حفالت  أيام  أولى  يف  عائالت  عدة  انطلقت 

الوضع اخلطير. بهذا  الزواج غير مكترثني 
األمنية  السلطات  انطلقت  أخرى،  جهة  ومن 
هذه  تسجيل  بعد  الصارمة  القوانني  تطبيق  يف 
إلى  التنقل  خالل  من  الطائشة،  التصرفات 
إغالق  وكذا  بالقوة  وتفريقهم  التجمعات  أماكن 
املطاعم  غرار  على  الضرورية  غير  احملالت  كل 
غير  املراكز  وهي  واألواني  األلبسة  ومحالت 
على  واإلبقاء  احلساسة،  الفترة  هذه  يف  املهمة 
الغذائية  املواد  محالت  مثل  الضرورية  احملالت 

والصيدليات.

الوزير  خالف  بن  خلضر  البرملاني  النائب  ناشد 
لتسريع  عاجال  التدخَل  جراد  العزيز  عبد  األول 
املتعاملني  أحد  يريد  متطور  عتاد  استيراد  عملية 
إذ ميکِّن اجلهاز من  اجلزائريني اخلواص جلبه، 
وهو  سريعة،  بطريقة  كورونا  فيروس  تشخيص 
املصالح  تصرف  حتت  ويضعه  مجانا  به  يتبرع 

الوباء«. املختصة من أجل محاربة هذا 
لدى  عاجال  للتدخل  جراد  خالف  بن  دعا  و 
رخصة  على  اإلفراج  أجل  من  باستور  مركز 
استيراد حزمات إختبار )Pack test( التي 
مرض  يف  املتسبب  الفيروس  كشف  من  متكن 

)COVID 19(، والرصد السريع للمصابني. 
اخلواص  اجلزائريني  املتعاملني  أحد  إن  حيث 
احلديثة  التقنية  بهذه  اخلاصة  اآلالت  ميلك 
يف  املتقدمة  الدول  من  كثير  يف  تستعمل  التي 
بها  للتبرع  إنه مستعد  قائال  الفيروس،  اكتشاف 
لتوسيع  الدولة،  تصرف  حتت  ووضعها  مجانا 
املستوى  على  كورونا  فيروس  تشخيص  عملية 
حزمات  سوى  تنقصه  ال  أنه  موضحا  الوطني، 
بطلب  أسبوعني  منذ  تقدم  التي  االختبار 
أجل  من  له  الترخيص  أجل  من  باستور  ملعهد 
لم  الذي  اجلواب  وينتظر  الصني  من  استيرادها 

اليوم. إلى  يفرج عنه 
متكن  التقنية  هذه  أن  خالف  بن  أوضح  و 
سرعتها  خالل  من  الوباء  هذا  انتشار  من  احلد 
ال  وجيز  وقت  خالل  املرض،  تشخيص  يف 
الطريقة  عكس  وهذا  دقائق،   10 يتعدى 
املستعملة   )PCR( املسماة  والبطيئة  الثقيلة 
تكشف  والتي  باستور،  معهد  طرف  من  حاليا 
يف  ربه  جوار  إلى  املريض  انتقال  بعد  اإلصابة 

لبطئها، بحسب بن خالف. بعض األحيان 
عّمـــــار قـــردود

معهد باستور الوحيد املخّول له إجراء التحاليل

 الَجزائر تدخـُل الَمرحلـة الّثالثــــة 
مــــــن  تفشـــي  كــورونــــــا 

قال إن كل ما يحتاجونه متوفر باملوقع اإللكتروني
ا بخصــوِص َتحيِّيــن ملفاتـــهم عاشـق ُيطمِئـن الُمَؤمَّنيـن اجتماعيـً

أحد اخلواص ينتظر املوافقة الرسمية 
جّراد مطالٌب بالترخيص الستيراِد ُحزمات االختباِر للَكشف عن كورونا سريعا

أكد عبد الرحمان 
بن بوزيد 

وزير الصحة 
والسكان وإصالح 
املستشفيات أن 
اجلزائر دخلت 
املرحلة الثالثة 

من تفشي فيروس 
كورونا، مبرزا 

أن قرار احلجر 
الصحي العام 

يبقى من 
صالحيات رئيس 

اجلمهورية.

ُق القانون بالقوة على املستهترين السلطات األمنية تطبِّ

الُمواطنون يمتِثلون لتعِليمة الُمكوث بالَبيت 
شهدت معظم بلديات والية 

تبسة، صباح أمس األحد، 
استجابة كبيرة لنداءات أعوان 

األمن واحلماية املدنية وكذا 
مصالح الصحة التي تؤكد على 
عدم اخلروج من البيت من أجل 

منع تفشي فيروس كورونا.

مساجد املناطق النائية مفتوحة 
إقامُة األعراِس والتجمعاِت في قصور أدرار ُمتواِصلة

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بقسنطينة 

ــــوارئ  نشطاٌء وأساِتذة جامعّيوَن ُيطاِلبون رئيَس الُجمهورية بإقراِر حالة الطَّ
• اكتظاٌظ مرورّي بوسِط املَدينة رغَم وقف نشاط وسائل الّنقل
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 حالُة طوارئ غيُر معلنة يفرُضها تعطيل مظاهر الحياة 

 الوضـــُع طــارٌئ.. وَمطاِلـــــب 
امـــــل بفـــــرِض الَحجــــر الشَّ
دعا نائب برلماني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الشروع في تطبيق حالة الطوارئ، بهدف التصدي النتشار 
فيروس »كورونا« في البالد، وقال حكيم بري النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من باتنة، في رسالته، 
»نظرا لالرتفاع المسجل في عدد الوفيات وحاالت اإلصابة بهذا الفيروس مع الالمباالة وسوء التقدير من طرف البعض، 

نطلب منكم السيد الرئيس تفعيل المادة 105 من الدستور وإعالن حالة الطوارئ«.

عّمـــــار  قـــردود 
البرملانيني  زمالئه  من  عدد  موقفه  يف  بري  شاطر  و 
مواقع  ورواد  وناصر حمدادوش  بن خالف  كلخضر 
بتطبيق  طالبوا أيضا  الذين  االجتماعي،  التواصل 
يف  الوقوع  البالد  جتنيب  أجل  من  الطوارئ  حالة 
لفيروس  الالفت  االنتشار  جراء  بشرية  خسائر 

كورونا«.
رئيس  على:«يقّرر  الدستور  من   105 املادة  وتنص 
اجلمهورّية، إذا دعت الّضرورة امللّحة، حالة الّطوارئ 
أو احلصار، ملّدة معّينة بعد اجتماع املجلس األعلى 
ورئيس  األمة،  مجلس  رئيس  واستشارة  لألمن، 
ورئيس  األول،  والوزير  الوطني،  الشعبي  املجلس 
الاّلزمة  الّتدابير  كّل  ويّتخذ  الّدستورّي،  املجلس 

الستتباب الوضع«.
وأكد الرئيس تبون يف خطابه األخير عن اتخاذ حزمة 
من اإلجراءات ملواجهة فيروس »كورونا«، وقال »إنها 
دفعة  عن  يعلن  أن  قبل  طوارئ«،  حالة  شبه  متثل 
منع  املاضي،  اخلميس  يوم  اإلجراءات  من  أخرى 
من خاللها حركة النقل داخل املدن والواليات، مع 

تسريح 50 باملائة من العمال واالحتفاظ برواتبهم.
 

إجراءاٌت استثنائّية في وضٍع غير طبيعّي 
تتطّلُب إعالَن حالة الطوارئ

 وقال تبون يف خطابه الذي جاء بعد تسجيل اجلزائر 
60 إصابة مؤكدة بفيروس«كورونا« وارتفاع الوفيات 
إلى خمس حاالت، أي قبل الثالثاء املاضي، فيما 
 21 يوم  غاية  )إلى  وفاة   15 إلى  ارتفعت  احلصيلة 

مارس اجلاري(.
بحساسية  وواعية  »قوية  الدولة  أن  على  وشدد 
بهمومهم  ومنشغلة  املواطنني  لقلق  ومصغية  الظرف 
إنها بقدر ما هي حريصة على احترام احلريات  بل 
واحلقوق بقدر ما هي مسؤولة عن حماية االشخاص 
هو  الفيروس  أن  على  شدد  كما  واملمتلكات«. 
بعض  تقييد  إلى  أدى  لو  وطني حتى  أمن  »مسألة 

»يف  هو  اجلزائر  الوباء يف  إن  وقال  مؤقتا«.  احلريات 
احلكومة،  أن  مطمئنا  اآلن«  حلد  الثاني  املستوى 

»لديها قدرات لم تستغل بعد«.
استعجالية  إجراءات  اتخذت  احلكومة  أن  وأوضح 
أن  إلى  مشيًرا  فعالية«،  »بكل  للفيروس  للتصدي 
الدولة حتركت مبكًرا ملواجهة الفيروس وهو ما »ساعد 
على الكشف عن رعية أجنبية قادمة من أوروبا« يف 
إشارة إلى الرجل اإليطالي الذي دخل اجلزائر يف 17 
فيفري املاضي وهو مصاب بالفيروس ومت اكتشافه يف 
25 من الشهر نفسه ليتم ترحيله إلى بالده الحًقا.

 تبون: الجزائُر كانت في وضٍع ُيشبه حالَة 
طواِرئ بدايًة من 19 فيفري

وضع  يف  كانت  اجلزائر  أن  اجلمهورية  رئيس   وأكد 
لتجنب  فيفري   19 من  بداية  طوارئ  حالة  »يشبه 

حالة االنتشار«، بسبب أن الوباء ليس له أي عالج 
اجتماًعا مع  أنه عقد  تبون  وأعلن  اآلن.  فعال حلد 
املسؤولني  وكبار  الوزراء  من  وعدد  الوزراء  رئيس 

األمنيني لدراسة تطورات الوباء.
مع  البرية  احلدود  غلق  قرر  االجتماع  أن  وكشف 
للحاالت االستثنائية باخلروج  والسماح  دول اجلوار 
إلى  باإلضافة  مجاورة،  دولة  كل  مع  باالتفاق 
وإلى  من  اجلوية  الرحالت  لكل  الفوري  التعليق 
اجلزائر ما عدا طائرات نقل البضائع.وقرر االجتماع 
باستثناء  البحرية  للمالحة  الفوري  الغلق  أيضا 
التعقيم  إلى  باإلضافة  للبضائع،  الناقلة  السفن 

الفوري جلميع وسائل النقل العام.
 

كونه أبرز حل لوقف انتشار الجائحة

َمطالـــــٌب بفـــــرِض الَحظـــر الّصحـــــي َسريعــــــــا

الخبير االقتصادي عبد الحميد علوان:

ُر بيـن 30 و40 %  نسبـة الخسائـِر تقدـّ
مــن مداخيـــِل الخزينـــــــة

املستجد  »كورونا«  فيروس  تفشي  مع  تزامًنا 
أمريكية،  واليات  عدة  يف   »COVID-19«
حالة  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن 
كاملة. املتحدة  الواليات  مستوى  على  الطوارئ 
حالة  املوبوءة  العالم  دول  معظم  أعلنت  كما 
إيران،  سلوفاكيا،  إيطاليا،  كالصني،  الطوارئ 

فرنسا وفلسطني لذات السبب وآخرها الكويت.
اجلهات  من  عدد  طالبت  السياق،  هذا  يف  و 
يف  الطوارئ  حالة  بفرض  العليا  السلطات 
العاملي،  »كورونا«  وباء  انتشار  من  توقًيا  اجلزائر 
االجتماعي يف  التواصل  مواقع  رواد  حيث طالب 
بإعالن حالة  تبون،  املجيد  الرئيس عبد  اجلزائر، 
الطوارئ يف البالد، بسبب تفشي فيروس »كورونا« 

يف العديد من بلدان العالم.
ودشن رواد »تويتر« هاشتاغ بعنوان »حالة الطوارئ 
األكثر  التريندات  قائمة  ضمن  جاء  تبون«،  يا 
تداواًل يف اجلزائر.وطالب نشطاء »تويتر« باجلزائر.

الصحة  يف  وخبراء  وبرملانيون  سياسيون  أجمع  و 
»كورونا«  فيروس  قضية  أن  الوطن«  لــ«أخبار 
على  مشددين  والعباد،  البالد  على  جدًا  خطيرة 
يؤدي  قد  فيها  والالمباالة  والتماطل  التهاون  أن 
وإيطاليا  إيران  يف  حدث  كما  وخيمة  نتائج  إلى 
الوقائية.و  اإلجراءات  يف  الدولتني  تهاون  بعد 
سيتضمن  القرار  فإن  الطوارئ،  حالة  إعالن  عن 
إجراءات عّدة، من بينها تخصيص ميزانية طارئة 
لوزارة الصحة وبقية الوزارات مع األخذ باالعتبار 
الوقاية.مع  إجراءات  من  ستتضرر  التي  الشرائح 
العلم أن الوزير األول أعلن عن رصد احلكومة ملبلغ 

مبلغ  ملواجهة »كورونا« وهو  مليار سنتيم  4 آالف 
زهيد جًدا بالنظر إلى خطورة الوباء.

لطات العليا ال تملك أيَّ   لزهر ماروك: السُّ
خيار إال إعالن حالة الطوارئ

 يف هذا الصدد، قال احمللل السياسي لزهر ماروك، 
العليا  السلطات  إن  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف 
الطوارئ-  حالة  إعالن  إلى  متأني  بشكل  »تتجه 
حال  يف  خاصة  اجلاري  األسبوع  نهاية  رمبا-قبل 
عدد  يف  وارتفاع  خطيرة  مستجدات  هناك  كانت 

الوفيات واإلصابات املؤكدة«.
و أوضح ماروك أنه - لألسف الشديد- السلطات 
حالة  إعالن  إال  آخر  خيار  أي  متلك  ال  العليا 
الطوارئ إقتداًء بدول الوضع فيها أقل خطورة من 
اجليش  تدخل  متوقًعا  واملغرب،  كتونس  اجلزائر 
املواطنني  وسط  االنضباط  حالة  فرض  أجل  من 
بخطورة  يستخف  منهم  البعض  زال  ال  الذين 
أقرتها  التي  الوقائية  ميتثل لإلجراءات  ولم  الوضع 
وثقافة  أ  احلكومة،ألن اجلزائريني ال ميلكون جتربة 
كالتي  كارثية  وضعيات  مع  اجلدي  التعامل 
يجعلهم  ما  وهو  راهًنا،  والعالم  البالد  تشهدها 
يتصرفون باستهتار من خالل عدم التقيد بنصائح 
السلطات  بتدابير  وااللتزام  واملختصني  األطباء 
بكارثة  والعباد  البالد  يهدد  الذي  األمر  العليا 

عظيمة-ال سمح اهلل.

وتريثها  العليا  السلطات  متاطل  أن  ماروك  ويعتقد 
يف إقرار حالة الطوارئ حتى اآلن له مبرراته وهي 
معذورة - شيًئا ما- بالنظر إلى جملة من املعطيات 

املوضوعية ال داِعي للخوض يف تفاصيلها، لكن 
املشكلة الكبيرة تكمن يف حساسية اجلزائريني- 
أو أغلبهم - املفرطة جتاه حالة الطوارئ بالنظر ملا 
املاضي  القرن  تسعينيات  ذلك خالل  من  عانوه 
التي  املالية  التكاليف  أن  كما  اإلرهاب،  بسبب 
جًدا  كبيرة  الطوارئ  حالة  إعالن  عن  تنجر 
وإمكانيات البالد حالًيا ال تسمح بذلك خاصة 
أزمة اقتصادية  وأن وباء »كورونا« سُيحدث أكبر 
يف العالم ستتواصل لعدة سنوات ورمبا عقود ولهذا 

السلطات العليا مترددة يف ذلك.
 

بن عبو: ال بدَّ من إقراِر حالة الّطوارئ 
وحجٍر صحي تام

بن  فتيحة  الدستوري  القانون  يف  اخلبيرة   دعت 
السلطات  الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  عبو، 
احلجر  وفرض  الطوارئ  حالة  إعالن  إلى  العليا 
فيروس  ملواجهة  البالد  يف  التام  الصحي 
حياة  على  احلفاظ  أن  اعتبرت  »كورونا«.و 
الوضع  وألن  الدولة  مسؤولية  اجلزائريني  وسالمة 
خطير فال بد من إعالن الطوارئ وعدم انتظار أن 

يحصد وباء »كورونا« املزيد من أرواح األبرياء.
األفراد  جتمعات  منع  ضرورة  إلى  عبو  بن  ودعت 
عموم  وحّثت  أخرى،  اعتبارات  أي  عن  بعيًدا 
العمومية  الصحة  بقواعد  االلتزام  على  املواطنني 
إال  املنازل وعدم مغادرتها  والبقاء يف  وإمالءاتها، 

لظروف طارئة واستثنائية.
كل  بني  التضامن  أهمية  على  عبو  بن  وأكدت 
السلطات  وفئاته، ودعت  املجتمع  مكونات 

العمومية إلى متكني معهد باستور واجلهات العلمية 
املختصة للعمل على تطوير آليات مقاومة الوباء.
 الدكتور بوعبد اهلل: الطوارُئ الصحية 

َتكفي لمواجهِة كورونا
جلنة  رئيس  اهلل  بوعبد  محمد  الدكتور   اعتبر 
لــ«أخبار  تصريح  يف  سابًقا،  البرملان  يف  الصحة 
كافية  صحية  طوارئ  حالة  تطبيق  أن  الوطن«، 
ومحاولة  »كورونا«  وباء  ملواجهة  العليا  للسلطات 
املواطنني،  صفوف  يف  انتشاره  واحتواء  تطويقه 

موضًحا أن هذا النوع من الطوارئ أقرته عدة دول 
يف العالم وهو كفيل للسلطات بالتحكم يف الشارع 
وحركة الناس، عبر وسائل تختلف متاًما عن تلك 
الطوارئ املنصوص عليها يف  التي تتضمنها حالة 
ُيبعد عن اجلزائريني شبح عودة  الدستور وبالتالي 
حالة الطوارئ التي كره منها منذ تسعينيات القرن 

املاضي.
 عّمـــــار قـــردود

يتوقع اخلبير اإلقتصادي عبد احلميد علوان، يف 
االقتصاد  يتكّبد  أن  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح 
إعالن  حال  يف  فادحة  مالية  خسائر  اجلزائري 
حالة الطوارئ بسبب »كورونا« قد تتراوح ما بني 
30 و40 باملائة ورمبا قد ترتفع نسبة اخلسائر أكثر 
وذلك  أطول،  زمنية  ملدة  الوباء  استمر  يف حال 
الدولية  األسواق  يف  النفط  أسعار  تهاوي  جراء 
للبرميل  دوالرا  الــ30  عتبة  حتت  بلغت  والتي 
البترولية  اجلبائية  املداخيل  ونظًرا ألن  الواحد. 
ُتقدر بأزيد من 90 باملائة يف اجلزائر، فاألكيد أن 
تداعيات ذلك ستكون سلبية جًدا على اخلزينة 

العمومية ومداخيل البالد.
 80 أكثر من  أن اجلزائر تستورد  و أوضح علوان 
باملائة من املواد األولية، وهو األمر الذي سيزيد 
يف ارتفاع فاتورة خسائرها واستنزاف حاد وخطير 
اخلسائر  أن  يعني  العمومية،ما  اخلزينة  ألموال 
سيتفاقم  االقتصادي  والوضع  مضاعفة  ستكون 
حلول  أي  وجود  عدم  ظل  يف  مخيف  بشكل 
للريع  بدائل  إيجاد  وال  ترقيعية  ال  األفق  يف 

البترولي.
والقانوني  املادي  الدعم  بتوفير  علوان  طالب  و 
واملتوسطة،  الصغرى  االقتصادية  للمؤسسات 
عمالها  نفقات  مصاريف  جتابه  حتى 
أن »اجلزائر بدأت  إلى  ومنتسبيها،ولفت علوان 
تقترب من مرحلة اخلطر احلقيقي بشكل فعلي، 
التي  والوفيات  اإلصابات  عدد  إلى  بالنظر 
احلديث  قبل  اآلن  يهم  »ما  بأن  سجلت.وأفاد 
احلفاظ  هو  واملادية  االقتصادية  اخلسائر  عن 
على أرواح اجلزائريني ألنها ال ُتقدر مبال وذلك 
والقضاء  اخلطر  مرحلة  جتاوز  من  نتمكن  حتى 
على وباء كورونا وبعد ذلك سيكون لكل حادًثا 

حديث«.
موفق عمار

سراي،  املالك  عبد  االقتصادي   كشف اخلبير 
يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، عن أرقام صادمة 

عن  ستترتب  التي  املالية  التكلفة  يخص  فيما 
ما  تتراوح  أن  توقع  »كورونا«،حيث  تداعيات 
بني 15 و25 مليار دوالر، ما يعني تآكل خطير 
للخزينة  حاد  واستنزاف  الصرف  الحتياطي 

العمومية.
حال  يف  أكبر  اخلسائر  تكون  أن  سراي  توقع  و 
ما  وهو  الطوارئ،  حلالة  العليا  السلطات  إقرار 
يعني رصد ميزانية مالية إضافية سيتم اللجوء 
إليها من خالل قانون مالية تكميلي لتغطية هذه 

النفقات املستجدة.
 عّمـــــار قـــردود

الخبير االقتصادي عبد المالك سراي:

 »كورونا« وحالة الطوارئ سُيكّبدان 
الخزينة بين 15 و25 مليار دوالر
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تفاديا النتشار فيروس كورونا بسطيف

أبناء الهضـاب يطبقـون التعليمـات. .
 التجـار يستجيبون والشباب يتطوعون
  تحولت أغلب شوارع بلديات والية سطيف، صبيحة أمس، إلى شوارع خالية من المواطنين، إال من القّلة القليلة، وهذا بعد القرارات 

التي أصدرتها السلطات المتعلقة بتطبيق الحجر الصحي الطوعي داخل المنازل، تفاديا النتشار فيروس كورونا المستجد.

آسيا . ع
صبيحة  الوالية،  بعاصمة  وجودنا  وخالل    
عليها  يخيمان  والسكينة  الهدوء  وجدنا  أمس، 
شوارعها خاللها  كانت  التي  املاضية  األيام  عكس 
مع  وبحديثنا  األعمار،  مختلف  من  بالناس  تعّج 
لنا  أكدوا  الطرقات،  يف  صادفناهم  الذين  بعض 
بعض  القتناء  فقط  كان  املنزل  من  خرجوهم  أن 
بحجم  واعني  أنهم  مؤكدين  الضرورية،  احلاجيات 
عني  وببلدية  القاتل.  الفيروس  هذا  انتشار  خطورة 
املواطنني  أن  الوالية ن الحظنا  الواقعة جنوبي  آزال 
التعليمات  تطبيق  يف  وبدؤوا  بيوتهم  اعتزلوا 
أن  وجدنا  كما  الرسمية،  اجلهات  عن  الصادرة 
أغلب املطاعم مغلقة واألمر نفسه بالنسبة لبلديتي 
الحظنا  حيث  الوالية،  شرقي  العرش  وبئر  العلمة 
أن أغلب أصحاب املقاهي يقومون بتنظيف مقاهيهم 
وتعقيمها، يف حني اكتفى أصحاب بعض املقاهي 
بشمال الوالية ببيع القهوة على الرفوف دون السماح 
املكان  املواطنني مبغادرة  للزبائن باجللوس،  ومطالبة 

وعدم التجمع.
 من جهة أخرى، استجاب جتار الوالية لنداء 
املاضي،  السلطات، عكس ما كانوا عليه األسبوع 
بخفض  وقاموا  املواطنني  جانب  إلى  وقفوا  حيث 
الحظنا  كما  لتوفيرها  والسعي  املنتوجات  أسعار 
بوضع  قام  التجار  أحد  هناك  أن  العرش  بئر  ببلدية 
محله حتت تصرف املواطنني،  ووضع الفتات معلنا 
خاللها بأنه حتى اإلنسان الذي ال ميلك نقودا يأخذ 
ما يريد من املواد االستهالكية خاصة العجائن إلى 
جنوبي  الواقعة  وملان  عني  وببلدية  اهلل،  يفرج  أن 
الوالية قام جتار اخلضر والفواكه والسميد ببيع السلع 
من  املواطن  يقلل  حتى  وهذا  املواطنني  منازل  أمام 
خروجه، مؤكدين أن احلجر الصحي املنزلي واجب 
روح  الفيروس  هذا  أحيى  وقد  منه،  البد  وطني 
خرج  حيث  العليا،  الهضاب  أبناء  بني  التضامن 
أبناء الوالية يف كل مناطقها ومعهم األدوات الوقائية 
بعض  قام  كما  العمومية،  املرافق  بتعقيم  وقاموا 
من  للحد  وتعقيمها  العمارات  منازل  برش  الشباب 
انتشار الفيروس، يف حني قام البعض اآلخر بتعقيم 
الغرف التي خصصت للحجر الصحي مبستشفيات 

سعادنة  ملستشفى  بالنسبة  األمر  هو  كما  الوالية،  
ببلدية  اخلثير  وصروب  الوالية  بعاصمة  النور  عبد 

العلمة.
 وأجمع الكل أن هذا احلجر الصحي ليس وليد 
عليه  اهلل  الرسول صلى  عهد  منذ  كان  بل  اليوم،  
وسلم. ومبراكز البريد،  الحظنا أن أغلب املتقاعدين 

بأن  صرحوا  الذين  ألبنائهم  بتوكيالت  قاموا  قد 
خوفهم على أبائهم أكبر من خوفهم على أنفسهم، 
مكبرات  باستعمال  اجلمعيات  بعض  وحثت 
من  مبنازلهم،  البقاء  ضرورة  على  املواطنني  الصوت 
إلى ضرورة  البعض  بعضهم  دعوا  املواطنني  جهتهم 

البقاء باملنازل.

باإلضافة إلى عزل 322 رعية جزائريا
الحجـر علـى 12 طبيبـا وممرضـا بمستشفـى بوقـاعة 

بومرداس
 إخضاع 3 أشخاص للحجر الصحي بمستشفى برج منايل

ورقلة 
تسجيــُل أّول حــالة إصـــابة بفيـــروس كورونــــا 

تابعتان  طائرتان  أمس،  أول  مساء    حطت، 
ليون  مدينة  من  قادمتان  اجلزائرية  اجلوية  للخطوط 
الثامن  مبطار  التونسي،  قرطاج  مطار  ومن  الفرنسية 
ماي 45 بسطيف، على متنهما 322 رعية جزائريا، 
يف  وضعهم  مت  والذين  باملطارات،  عالقني  كانوا 
بعاصمة  الرقاني  فندق  من  بكل  الصحي  احلجر 
العلمة  ببلدية  واملنارة  الريف  فندق  وكذا  الوالية، 
شرقي الوالية، مجهزين مبختلف الوسائل الوقائية، 

معهد  إلى  وإرسالها  دمهم  من  عينات  أخذ  مت  وقد 
تفشي  لتفادي  احترازي  كأسلوب  وهذا  باستور، 
القادمة من  الطائرة  فإن  ولإلشارة،  كورونا.  فيروس 
ليون كان على متنها 162 رعية، يف حني كان على 
منت الطائرة القادمة من تونس 160 مواطنا جزائريا.
12 طبيبا وممرضا  ليلة أول أمس،  كما وضع، 
يشتغلون مبستشفى السعيد عوامري ببوقاعة شمالي 
السياحي  باملركب  الصحي  احلجر  حتت  الوالية 

بحمام قرقور يف انتظار نتائج حتاليل معهد باستور.
مدير  رقام  سليم  أ.  أكده  ما    وحسب 
أن  أمس،  صبيحة  به  اتصالنا  خالل  املستشفى 
هؤالء احتكوا مبريض يقطن ببلدية ماوكالن،  كان 
موجودا باملستشفى للعالج من مرض ألم بالكليته، 
سعادنة  اجلامعي  املستشفى  إلى  حتويله  بعد  ولكن 
إيجابية  التحاليل  نتائج  كانت  بسطيف  النور  عبد 
وتبني أنه مصاب بفيروس كورونا.            آسيا.ع

االلتماس  الشلف  بلدية  مصالح  رفضت 
عاصمة  ببلدية  التجار  بعض  به  تقدم  الذي 
أعمالهم  ممارسة  مواصلة  أجل  من  الوالية 
التجارية،  على غرار زمالئهم التجار واحلرفيني 
هؤالء  وحسب  الوالية.  بلديات  بعض  يف 
على  اخلدمات  محالت  أصحاب  من  التجار 
السريعة وبعض احملالت  واملطاعم  املقاهي  غرار 
للزبائن،  متنوعة  خدمات  تقدم  التي  األخرى 
يؤثر  ال  اخلدمة  من  األدنى  احلد  ضمان  فإن 
املقدمة  التعليمات  يخرق  وال  الوضع  على 
بالوجود  يسمحون  ال  أنهم  طاملا  الشأن  هذا  يف 
للزبائن مبحالتهم، حيث طالب هؤالء  املكثف 
بالسماح  املقاهي  أصحاب  وخصوصا  التجار 
املقاهي  باقي  غرار  على  مقاهيهم  بفتح  لهم 
مبواصلة  لهم  سمح  والذين  الوالية،  ببلديات 
إال  والكراسي،  الطاوالت  نصب  دون  النشاط 
بلدية  مستوى  على  املشكلة  األزمة  خلية  أن 
الشلف رفضت طلبهم جملة وتفصيال،  معتبرة 
الوالية،   لبلدية عاصمة  بالنسبة  يختلف  األمر 
على اعتبار أنها تشهد تدفقا بشريا كبيرا وتوافدا 

من  يزيد  ما  وهو  والزوار،  للمواطنني  معتبرا 
نسبة اإلقبال والتجمعات؛ وبالتالي االحتكاك 
اإلجراءات  مع  يتعارض  وما  وهو  واالختالط 
فيروس  الشأن الحتواء  املتخذة يف هذا  الوقائية 

كورونا.
قرار  املواطنني  من  الكثير  واستحسن 
الكثير  بتشميع  قامت  التي  الشلف  بلدية 
والتي  النشاط،   بتوقيف  املعنية  احملالت  من 
يف  الصادر  البلدي  بالقرار  أصحابها  يلتزم  لم 
أصحاب  أغلب  رفض  حيث  الشأن،  هذا 
الشواء  ومحالت  مطاعم  مقاهي،  من  احملالت 
واحلمامات وقاعات الشاي، قاعات احلفالت، 
ونساء،  رجاال  والتجميل  احلالقة  قاعات 
البلدي  القرار  األول إلصدار  اليوم  يف  واملسابح 
مصالح  تخصص  أن  قبل  احملالت  هذه  غلق 
البلدية رفقة املصالح املختصة دوريات لتشميع 
احملالت وغلقها تنفيذا للتعليمات املتخذة بشأن 

اإلجراءات الوقائية للوقاية من خطر الفيروس.
طه األمني

ناشد مواطنون ينحدرون من والية جيجل 
ن عبر اتصالهم بشبكة »أخبار الوطن« السلطات 
العليا بالبالد التدخل السريع من أجل إجالئهم 
قرابة  منذ  به  العالقني  إسطنبول  مطار  من 

األسبوع.
يوجودون  والذين  العالقون  املواطنون   
من  ينحدرون  آخرين  جزائريني  مواطنني  رفقة 
واليات عديدة أكدوا لنا أنهم يقضون الليل يف 
املسؤولني  مزرية جدا،  يف ظل صمت  أوضاع 
وتغاضيهم عنهم،  ورغم أنهم قاموا باالحتجاج 

وطالبوا بحضور املسؤولني عن القنصلية اجلزائرية 
بإسطنبول، غير أن ذلك لم يكن له جدوى يف 
ظل تدخل قوات األمن التركية. وأضاف هؤالء 
أنهم يف حال أصيبوا بفيروس كورونا فإن الدولة 
ألنهم  مسؤولياتها،  كامل  تتحمل  اجلزائرية 
بالط  على  وينامون  صعبة  أوضاع  يف  يبيتون 
بقاع  مختلف  من  املواطنني  عديد  وسط  املطار 

العالم. 
سهام عاشور

الوالية  عاصمة  أمس،  يوم  شهدت، 
سكيكدة بكل أحيائها سيول الفيضانات التي 
تسبب فيها الغش يف إجناز املشاريع،  وفضحت 
 100 قارب  الذي  العام  املال  إهدار  يف  الشبهة 
كل  حاصرت  فالفيضانات  سنتيم،  مليار 
األحياء وسط عاصمة الوالية وخاصة يف حي 
وأغرقتها  بالكامل،   »السيا«  بوحجة  اإلخوة 
وصالح  مسكن  و500   700 حي  مثل  مثلها 
ساكر  اإلخوة  وحي  الديب  ومجرج  بوالكرة 
املياه  حاصرت  حيث   ،« »بكامي  املعروف 
بلغ  بالكامل حيث  وسدتها  العمارات  مداخل 
ارتفاع املياه أزيد من متر ما دفع باملواطنني إلى 

التزام بيوتهم والبقاء فيها.
فيما انتشرت فرق مصالح احلماية املدنية 
والبالوعات  املياه  مجري  تسريح  قصد  وحدها 

بكل الوسائل املتاحة واستعمال حتى القوارب 
وخاصة  املواطنني،  ونقل  إلخراج  املطاطية 
مقر  إلى  بالذهاب  ملزمون  هم  الذين  أولئك 
عملهم وحتى كبار السن،  فيما غرقت العديد 
حمادي  من  كل  يف  القصديرية  األحياء  من 
كرومة وسكة القطار والزرامنة يف السيول القوية 
بيوت  عشر  من  أزيد  إغراق  يف  تسببت  التي 
بسبب  املواطنني  احتجاجات  وسط  طوبية،  
التي خلف غيابها  البلدية  عدم تدخل مصالح 
املواطنني  لدى  والغضب  السخط  من  حالة 
هذه  مثل  البلدية  رئيس  فند  فيما  احملاصرين، 
كل  اتخذت  مصاحله  أن  مؤكدا  االتهامات 
وفقا  األولى  الساعات  منذ  الالزمة  التدابير 

إلمكانياتها احملدودة.
جمال بوالديس

كشفت مديرية الصحة والسكان وإصالح 
عن  األحد،  أمس  بالوادي.  املستشفيات 
كورونا  بفيروس  مؤكدتني  إصابتني  تسجيل 
نتائج  وصول  بعد  وذلك    ،)19 )كونفيد 

حتليلهما من معهد باستور بالعاصمة.
األولى  احلالة  فإن  ذاتها،  الهيئة  وحسب 
ابن  وهو  عمره  من  الثالثن  يف  لشاب  تعود 
املقرن.  من  املنحدرة  املتوفية  األولى  الضحية 
اخلمسني  يف  لسيدة  فتعود  الثانية،  احلالة  أما 
حلت  لكنها  فرنسا  يف  مقيمة  العمر،  من 
بحي الشهداء يف مدينة قبل أيام قليلة، حيث 

بفيروس كورونا  أعراض اإلصابة  عليها  ظهرت 
باملؤسسة  املعدية  األمراض  ملصلحة  نقلها  ليتم 
اجليالني  عمر  بن  العمومية  االستشفائية 
بالوادي، ليرتفع بذلك عدد اإلصابات املؤكدة 
والية  مستوى  على  املستجد  كورونا  بفيروس 
الوادي إلى خمس إصابات، بينهم حالتي وفاة 

لشقيقني )رجل وامرأة(.
 04 عينات  حتاليل  نتائج  تزال  وما  هذا، 
كورونا  بفيروس  إصاباتهم  يف  مشتبه  أشخاص 

لم تصل بعد من العاصمة.
رشيد شويخ

بومرداس،  لوالية  الصحة  مديرية  سجلت 
إصابتها  يف  مشتبه  جديدة  حاالت   3 مؤخرا، 

بفيروس كورونا.
ويتعلق األمر، حسب ما أعلنت عنه املديرية، 
باملواطنة )ج.ح( البالغة من العمر 29 سنة املنحدرة 

من بلدية أوالد عيسى، واملدعوة )ج.ز( البالغة من 
العمر 46 سنة التي تنحدر من بلدية برج منايل إلى 
جانب شخص آخر )ب.ن( يبلغ من العمر 39 سنة 

والقاطن بذات البلدية.
الوسائل  كل  جتنيد  إلى  ذاته  املصدر  وأشار 

املادية والبشرية ووضع املعنيني حتت احلجر الصحي 
غاية  إلى  منايل  ببرج  أوعمران  العقيد  مبستشفى 
معهد  طرف  من  املخبرية  التحاليل  نتائج  صدور 

باستور بالعاصمة.                    سميرة مزاري

العمومية  االستشفائية  املؤسسة  مدير  أكد 
»أخبار  لـ  بلباي،  طارق  بورقلة  بوضياف  محمد 
إصابة  حالة  أول  تسجيل  األحد،  الوطن«، صباح 
أن  بعد  ورقلة،  والية  يف  كورونا  بفيروس  مؤكدة 
جاءت نتائج حتاليل دم املشتبه فيها موجبة من معهد 

من  تبلغ  بعجوز  يتعلق  واألمر  بالعاصمة،   باستور 
العمر 85 سنة تنحدر من منطقة عوينة موسى )20 
كلم عن مقر الوالية ورقلة(، التي عادت مؤخرا من 
العمرة  مناسك  تؤدي  كانت  حيث  املقدسة  البقاع 
باحلجر  األحد  فجر  املنية  وافتها  حيث  مؤخرا، 

الوقت الذي أظهر  الطبي ذاته، يف  باملرفق  الصحي 
هذا  بخطورة  الالوعي  من  حالة  املنطقة  فيه سكان 
األعراس  حفالت  إقامة  خالل  من  الفتاك،  الوباء 
الرقابة  غياب  ظل  يف  اخلطير،  بالوضع  مباالة  دون 
األمنية.                          يوسف بن حيزية 

السلطات تضرب بيد من حديد

بلدية الشلف ترفض التماس أصحاب 
المقاهــــي  بمواصـــلة  نشاطهــم

ناشدوا السلطات الجزائرية إجالءهم

 مواطنــون عالقــــون بمطـــار
 إسطنبــــول منــذ  أسبـــــوع

عاصمة سكيكدة تغرق وتفضح المسؤولين 
مواطنـون محاصـرون. . الكورونــا
 مـن أمامكــم والسيـول من خلفـكم

الحصيلة اإلجمالية وصلت لـ 5 حاالت 

إصابتان مؤكدتان بفيروس الكورونا 
فــــي  الــــــوادي 
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بسبب تجميد قوائم المستفيدين مند 2013

أصحـاُب ِملّفـات التَّحاصيـص األرضيـِة 
بتبسـة يطالبـون بفتـِح َتحقيـق

فيروز  رحال 
التي  العريضة  نص  يف  جاء  ما  وحسب 
دفع  مت  أنه  منها  نسخة  الوطن  أخبار  تسلمت 
تبسة  ببلدية  األرضية  القطع  حتاصيص  ملفات 
حيث  اليوم  غاية  إلى  كاملة  سنوات  سبع  منذ 
3192 طلبا،  بحوالي  املستلمة  امللفات  قدر عدد 
ليتم حتويلها إلى مصالح البلدية من أجل الرقابة 
اإلدارية األولية والفرز بعد ثالث سنوات أي يف 
إلى حتيني  املعنيني  البلدية  دعوة  مع   2016 سنة 
الباب  فتحت  التي  العملية  وهي  للملفات  أولي 
جديدة  ملفات  وضع  خالل  من  املتالعبني  أمام 
خارج القائمة املسجلة لدى مصالح الدائرة وقدر 
ويضيف  ملف،   1521 ب  احملينة  امللفات  عدد 
وإرسال  امللفات  هذه  ترتيب  مت  أنه  املصدر  ذات 
أسفرت  والتي  الوطنية  البطاقة  إلى  منها   208
إلى استفادة 123 شخص ورفض 85 ملف منها 
أن  إال  األسماء،  تشابه  بسبب  رفض  ملف   55
خوفا  االستفادة  قرارات  يستلموا  لم  املستفيدين 
متت  التي  التالعبات  نتيجة  الشارع  غليان  من 

فيها.

تسيير  العريضة  أصحاب  وانتقد  هذا 
فعل  ردة  من  تخوفا  تامة  ضبابية  يف  امللف  هذا 
عدمها  من  سابقا  أستفادتهم  بسبب  املقصيني 
الوالي السابق  القرعة من طرف  ألغاء  سيما بعد 
علي بوقرة التي كانت ستجرى يف ملعب مختار 
ومحاولة  املسبقة  التالعبات  بسبب  بسطنجي 
القانونية،  الشروط  فيهم  تتوفر  للذين  اإلقصاء 
وبعد  احلالي  البلدي  املجلس  عهدة  بداية  ويف 
ملف   750 ب  قائمة  أرسلت  إحتجاجات  عدة 
 30 قرابة  بإقصاء  العملية  أنهيت  أين  للتحقيق 
ملفا بسبب إيجابية االستفادة سابقا، فيما وجه 
بتعطيل  بالبلدية  املكلفة  للجنة  اتهاما  املعنيون 
امللف وعدم الفصل فيه على غرار بلديات أخرى 
التي أعلنت عن القوائم بالرغم من اإلحتجاجات 
واصل  وقد  املواطنني،  أمام  الطعون  باب  وفتح 
ومقابلة  األحتجاجية  الوقفات  امللفات  أصحاب 
أعطى  الذي  عطااهلل  موالتي  احلالي  الوالي 
دراسة  يف  األسراع  اجل  من  للجنة  تعليمات 
للتحيني مرة  تبسة  دائرة  امللفات وحتويلها ملصالح 
املستفيدين،  قائمة  عن  لإلعالن  حتسبا  ثانية 

وشكك املعنيون يف طريقة التحيني بالدائرة التي 
وصل  أستظهار  والزامية  سجل  فتح  دون  متت 
جانفي   27 بني  العملية  وتواصلت  األستالم 
2020 إلى 03فيفري 2020 ما يزيد من أمكانية 
لم  ملفات  لتمرير  الضغوط  ملمارسة  الباب  فتح 
التسجيالت  فتح  تاريخ  تكن موجودة أصال منذ 
أي  نتلقى  لم  وبالرغم منذلك   2013 يف جويلية 
وقفة  تنظيم  مت  وقد  الوالي،  مقابلة  رد عن طلب 
إحتجاجية سلمية بتاريخ 25 فيفري الفارط أمام 
وتعرضهم  احملتجني  بتفريق  انتهت  الوالية  مقر 
القضائية  الضبطية  أمام  وسماعهم  للضرب 
تقدم  مع  العريضة،  رسميةحسب  محاضر  يف 

بعضهم بشكوى لفتح حتقيق قضائي.
هذا وحسب ما كشف عنه مصدر عليم من 
تامة  شفافية  مت يف  امللفات  حتيني  أن  تبسة  دائرة 
من خالل إرسال أكثر من 3 آالف ملف للتحقيق 
حول اإلستفادة وامللكية على أن تشرع اللجنة يف 
الدراسة فور رجوع محاضر التحقيق من مختلف 

االدارات.

بعد املوضوع الذي نشرناه يف عددنا السابق 
اجلردان  وسط  كشك  يف  تبات  فتاة  حالة  عن 
على  للضغط  السرك  حي  سكان  وانتفاض 
البلدية  مصالح  قامت  لها  حل  إيجاد  السلطات 
مرمي  وحتويل  وتعقيمه  تنظيفه  بعد  الكشك  بغلق 

اتصلت  التي  االجتماعي  النشاط  مصالح  الى 
بدورها باخ مرمي والذي اكد لهم انه يفقد السيطرة 
يف  ليتم  الوالد  وفاة  مند  لبنى  واختها  مرمي  على 
متعهدا  اخيها  منزل  الى  مرمي  ارجاع  األخير 
بحمايتها يحدث هذا يف الوقت الذي تتواجد فيه 

اغماءها  بعد  املركزة  العناية  يف  مرمي  اخت  لبنى 
نتيجة قضم اجلردان لها قبل يومني لإلشارة فقط 
والطرد  للتعنيف  تعرض  الوطن  اخبار  طاقم  فان 
من قبل ريس بلدية جيجل عند محاولتنا تصوير 
وصول اخ مرمي.                       سهام عاشور

ُيناشد أصحاُب ملفات التَّحاِصيص األرضية ببلدية تبسة، في عريضة أرسلوها لوزارة الداخلية والجماعات 
المحلية، الوزيَر فتَح تحقيق في تجميد قائمة المستفيدين من هذه القطع منذ سنة 2013. 

جيجل 

ل النتشاِل مريم من وكِر الجرذان   الَبلدّية تتدخَّ

البناء  شركة  عمال  األسبوع  نهاية  قام 
مقر  بغلق  سطيف  بوالية  للشرق  والعمران 
مدينة  وسط  بومرشي  بحي  املتواجدة  الشركة 
املتأخرة،  رواتبهم  بتسديد  مطالبني  سطيف، 
مهددين بإضراب مفتوح إن لم يتم االستجابة 

ملطلبهم.
أنهم  العمل  عن  املضربني  بعض  وأكد 
املنصرم،  ديسمبر  شهر  منذ  راتبهم  يتلقوا  لم 
تلبية  للتدين من أجل  وهو ما جعلهم يلجئون 
مطالب أسرهم خاصة وأن جلهم أرباب أسر، 
أنهم  هؤالء  وأضاف  املعيشة،  غالء  ظل  يف 
حاولوا التواصل مع املدير إال أنه رفض واكتفى 
العمل،  يلزمهم مبزاولة  بإرسال محضر قضائي 

وهو ما اعتبره هؤالء تهميشا يف حقهم مطالبني 
من  برحيله  أو  لهم  واالستماع  مبواجهتهم  إياه 
أجورهم  صب  عدم  عن  متسائلني  الشركة، 
التابعة  الشركات  باقي  عمال  وأن  خاصة 
احملددة  أجالها  ويف  أجورهم  يأخذون  للمجمع 
العمال  فإن  ولإلشارة  تأخير حسبهم،  أن  دون 
وإضراب  احتجاجية  بحركة  مرة  كل  يف  قاموا 
عن العمل ولكن دار لقمان ال تزال على حالها 
سببا  كان  األسطر، يف حني  هذه  كتابة  لغاية 
حاولنا  جهتها  من  املشاريع،  عديد  عرقلة  يف 
ولكن  العمال  على  رده  ملعرفة  باملدير  االتصال 

ال يرد.
آسيا.ع

تقدم مجموعة من احملامني لدى محكمة 
الطاهير بشكوى لوكيل اجلمهورية لدات احملكمة 

بشكوى ودعوة قضائية ضد رئيس املجلس 
الشعبي البلدي لبلدية الطاهير بسبب اإلهمال 
الذي تعيشه البلدية وعدم رفع القمامة مند ما 

يزيد عن اربعة اشهر ما جعل البلدية مكب 
مفتوح للنفايات وهذا ما يهدد صحة املواطن 
ويعرضه لألوبئة واالمراض موضوع النفايات 

اصبح السمة األبرز لبلدية الطاهير وعدة بلديات 
بالوالية وهذا ما تطرقنا له يف عدد األربعاء غير 

ان مصالح البلدية بالطاهير ابانت عن فشلها 
الذريع يف تسيير األمور اليومية للمواطن وتوفير 

العيش الكرمي له        
                     سهام عاشور

الى  امرامية  امليدانية  العمليات  اطار  يف 
الغذائية  املنتجات  يف  املضاربة  اشكال  محاربة 
واستغالل مللعلومات وردت الى مصالح أأمن دائرة 
قيام صاحب محل  مفادها  ايراثن،  انث  االربعاء 
جتاري خاص بيع املأكوالت السريعة بتخزين كمية 

من منتوج البطاطا لغرض املضاربة يف األسعار.
الى عني  التنقل  بعد  املصالح  ذات  متكنت   

احملل  صاحب  توقيف  مع  احملل،  ومداهمة  املكان 
سنة،   23 وشريكه  سنة   32 العمر  من  البالغ 
ينحدران من مدينة االربعاء انث ايراثن وواقنون، 
البطاطا قدرت  منتوج  مع جحز مكية معتربة من 
املصلحة  الى  حتويلهم  ميمت  ليتم  كلغ   2475 بـ 
اجناز  مت  أين  القانونية،  االجراءات  الستكمال 
مخزون  حيازة  بخصوص  ضدهم  قضايئ  ملف 

من املنتوجات بهدف حتتفز االرتفاع غير مبرر فس 
يف  املضاربة  بغرض  منتوج  احتكار  مع  االسعار، 
موضوع  خارج  جتاري  نشاط  ممارسة  مع  االسعار 
امس  امام  ثقدميهما  مت  حيث  التجاري  مسجل 
انث  أالربعاء  محكمة  لدى  امجلهورية  وكيل 

ايراثن قصد النظر يف قضيتهم
احمد. آليان

بوالية  الونزة  دائرة  أمن  مصلحة  متكنت 
منظمة  إجرامية  شبكة  تفكيك  من  تبسة 
اجلزائرية  الوطنية  النقود  وتوزيع  إصدار  متتهن 
املزورة تورط فيها أربعة أشخاص بينهم موظف 

ألحد القطاعات العمومية االقتصادية. 
األسبوع  بحر  إلى  القضية  وقائع  وتعود 
على  املصلحة  ذات  حتصل  بعد  املاضي 
معلومات مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 
37 سنة بترويج أوراق نقدية مزورة بأحد أحياء 
انطلقت  محكم  مت نصب كمني  أين  املدينة، 
من مراقبة حتركاته إلى مداهمة مكان تواجده 

مزورة  نقدية  أوراق  على  بحوزته  ُعثر  حيث 
دج،   2000 فئة  من  نقدية  ورقة   48 عددها 
الفرقة حتقيق معمق يف القضية  وعليه فتحت 
والذي أسفر إلى تورط ثالثة أشخاص آخرين 
بعد تصريح املوقوف بأن األوراق النقدية املزورة 
تسلمها من موظف بأحد القطاعات العمومية 
آخر  شخص  برفقته  كان  والذي  االقتصادية 
حجزها  مت  والتي  سياحية،  مركبة  منت  على 
مبرآب بأحد األحيــاء بوسط املدينة مع توقيف 

املعنيني وتفتيش مساكنهم.
فيروز رحال

ببجاية،مراقبة  األمنية  املصالح  نظمت 
الرامية  النشاطات  إطار  للتجار، يف  فجائية 
املواد  يف  املضاربة  أشكال  كافة  من  للحد 
انتشار  مع  باملوازاة  والصيدالنية،  الغذائية 
فيروس كورونا، وبالتنسيق مع مصالح مديرية 

التجارة للوالية.
احترامهم  مدى  على  للوقوف  وذلك   
والتزامهم بتطبيق اللوائح والتنظيمات اخلاصة 
املدعمة. واملواد  املنتوجات  مختلف  ببيع 
جتارية،  محالت  عدة  شملت  العملية 
والفواكه  اخلضر  وسوق  مغازات  صيدليات، 

هذه  ستتواصل  حيث  املدينة،  وسط  اليومي 
السلوكات  بعض  من  احلد  قصد  اخلرجات 
سببا  تكون  ما  غالبا  التي  للتجار،  السلبية 
حيث  أسعارها،  رفع  أو  املواد  بعض  ندرة  يف 
مع  بالتنسيق  بجاية،  والية  أمن  يحرص 
التواجد  خالل  من  امليدانيني،  الشركاء 
امليداني واملراقبة املستمرة، على احلد من هذه 
التصرفات ومتكني املواطنني من احلصول على 
الظرف  هذا  يف  خاصة  الضرورية،  املواد  كل 

االستثنائي.
بـــلقاسم.ج

أمن  مصالح  أن  الوطن«  »أخبار  علمت 
معسكر، قد باشرت حتقيقا موسعا بخصوص 
والدة  عملية  بعد  حامل  سيدة  وفاة  قضية 

قيصرية مبستشفى دالي عبد القاد بغريس. 
فإن  معلومات  من  توفر  ما  وحسب 
بها  تقدمت  على شكوى  بناءا  جاء  التحقيق 
عائلة الضحية إلى وكيل اجلمهورية، وجهت 
باملصلحة  العامل  الطبي  للفريق  إتهام  فيها 
البالغة  إبنتهم  وفاة  يف  تسبب  ما  بالتقصير، 
مت  أين  مضاعفات.  نتيجة  38سنة  العمر  من 
قيصرية  بعملية  مولودها  ووضعت  إستقبالها، 
العملية بصحة جيدة. تعقدت  وخرجت من 

الوضعية بعد أن أصيبت املرأة بنزيف حاد بعد 
ساعات من خروجها واالالم حادة استدعت 
ادخالها مرة ثانية للعمليات مما ادى الى الوفاة. 
شهر  من  اقل  يف  الثانية  الوفاة  وتعتبر 
ولكن  الصحة  مديرية  تدخل  من  بالرغم 
االجراءات لم تكن صارمة ,مما يؤدي التهاون 
البريئة.ولقد  االرواح  من  العديد  حصد  الى 
استنجد السكان بضرورة تدخل وزارة الصحة 
الوضع  هذا  امام  للوقوف  وزارية  جلنة  وايفاد 
اجراءات  تكن  لم  طاملا  يزداد  الذي  الكارثي 

رادعة وقوية. 
بلعالم بهيجة.

سطيف
عمُّال شركة البناء والِعمران للّشرق ُيطالبون بمستحّقاِتهم 

معسكر
وفاُة امرأة ُأخِضعت لعملية قيصرية 

بمستشفــــى   غريــس

جيجل

ُمحامون يرفعون دعوًة قضائّية ضدَّ مير الَطاِهير

تيزي وزو

توقيُف شخصيـن بتهمـِة االحِتكــار والُمضاربـة

تبسة 
تفكيُك شبكة إجرامية تمتهُن تزويَر الُعملة 

بجاية
زياراُت مراقبٍة للتُّجار لكشِف المضاربين 
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أنشأ املقهى الثقايف مبدينة البيبان ببرج بوعريريج منصة جديدة تدعو إلى مقهى افتراضي 
على مواقع التواصل االجتماعي الفايسبوك، يحتفل الشعراء من خالله بيوم الشعر، حيث 
أحياه الشعراء بإلقاء الشعر من بيوتهم، ليكون االحتفال بالشعر والشعراء مميزا، هذه املرة، 

حتديا لفيروس كورونا، الذي حرمهم الُلقيا.

يف عز أزمة فيروس كورونا، جتلت روح اإليجابية لدى مجموعة 
من الناشطني، الذين صمموا »تيفو« كتب عليه » البليديني، 

كونوا شجعان«، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الضحايا 
واملصابني بالوالية، وما خلفه األمر من تأثير سلبي على سكان 
الوالية يف عز أزمة الفزع التي يسببها فيروس مجهول املعالم 

إلى حد الساعة.
وتعد مبادرة أبناء والية املدية، إحدى املبادرات الكثيرة التي 

أطلقها اجلزائريون، مبختلف أطيافهم ومبختلف أشكال 
التضامن والتطوع، لتجسيد التضامن. 

اقترح، مساء أمس، النائب البرملاني عن والية قاملة 
نزيه بن رمضان، إنشاء صندوق خاص ملجابهة فيروس 
كورونا، نظرا للوضع االقتصادي املتردي الذي تشهده 
البالد، نتيجة تهاوي أسعار البترول، وذلك عن طريق 

تقدمي تفويض لرئيس املجلس الشعبي الوطني، 
ورئيس مجلس األمة القتطاع األجر أو نصف األجر، 
إلى غاية انتهاء الوباء. ووضح بن رمضان أن الوزراء 

وإطارات الدولة ورجال األعمال ميكنهم كذلك 
املساهمة يف هذا الصندوق ملواجهة الوباء وذلك تفاديا 

لإلضرار باخلزينة العمومية، بحيث يكون رئيس 
جلنة اخلبراء املعني من طرف رئيس اجلمهورية آمرا 
بالصرف للصندوق، وميكن تأطير االقتراح قانونيا - 
حسب املتحدث - من خالل مرسوم تنفيذي وذلك يف 

أسرع وقت ممكن.

أدانت محكمة املسيلة، أمس، مدير الثقافة السابق 
للوالية رابح ظريف، بـ6 أشهر حبسا نافذة، عن تهمة 
إهانة أحد رموز الثورة التحريرية.وكانت النيابة قد 
التمست سنتني حبسا نافذا، وغرامة مالية مقدرة بـ 
200 ألف دينار جزائري.لإلشارة ظريف متابع بعد 
منشور كتبه عبر حسابه على موقع الفايسبوك، 

رًدا على أحد املخرجني، وتضمن عبارات مسيئة لرمز 
الثورة التحريرية عبان رمضان.

يعاني سكان غربي سكيكدة من ندرة يف املواد 
الغذائية، خاصة بعد فرض احلجر الصحي عليهم.

واشتكى سكان أوالد اعطية من ندرة املواد الغذائية، 
مثل مادة السميد، واخلضروات وبعض من املواد 
الغذائية املعلبة، حيث أكد )أ. ز(، تاجر ببلدية 

خناق مايون، يف تصريح أدلى به لـ »أخبار الوطن« 
أن سكان دائرة اوالد اعطية يعانون من انعدام بعض 

املواد األولية التي هم بحاجة إليها يف حياتهم 
اليومية، داعيا السلطات املعنية لتوفير حاجيات 

السكان الذين هم مبعزل عن العالم اخلارجي 
لتفادي اإلصابة بالفيروس أو حتى نقل العدوى. 

ُكونـــوا  ُشجعاًنــــا!

 الغلبـُة لعبـِق الـــورد! 

َتِبعـــــــاُت  الَحجـــــــر!

66 أشهرحبسا نافذا أشهرحبسا نافذا
 لرابــح ظريـف  لرابــح ظريـف 

الشعر..دائـــما يجـــُد منفــذا

ُصنــــــدوق الَبرلمـــــان! 

عقب االستهجان الذي تشهده مدينة الورود البليدة، كونها 
بؤرة تفشي الوباء يف اجلزائر، قام الروائي رابح خدوسي 
مببادرة جميلة خص بها مدينة الفن والتاريخ البليدة 

بعد تفشي فيروس كورونا فيها، حيث خصص يف صفحته 
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي الفايسبوك حصة 

يتحدث فيها عن تاريخ وحضارة وثقافة مدينة البليدة 
للتي ُتعرف بأبوابها السبع.
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 بسبب الرعي العشوائي

راعية بورقلة د الَمحاصيَل الزِّ  اإلبل ُتهدِّ

زاهية سعاد

تأتي اإلبل على كل ما هو أخضر يف طريقها 
من  والتي  لها  املخصصة  الرعوية  املناطق  تاركة 
احليوانية  الثروة  لهذه  مرتعا  تكون  أن  املفترض 
نقمة على  إلى  اإلبل  تلكم  بدورها حيث حتولت 
الفالحني فهذا ما أثار غضبهم من تواجدها على 
أراضيهم الفالحية بدون رقيب وال حسيب حيث 
الوطن  أخبار   « لـ  املتضررين  الفالحون  اشتكى 
للوضع  وصفهم  ناقلني  اإلبل  قوافل  زحف  من   «

باخلطير والكارثي جراء تواجدها داخل بساتينهم
وصوب  حدب  كل  من  قادمة  ومزارعهم 

قاصدة كل ما هو اخضر حتى الذي يف بداية
مراحل منوه ومن بني األسباب التي جعلت 
الفالحني  املئات  الشكل  بهذا  تتفاقم  األوضاع 
عن  ابعادها  قصد  االبل  مطاردة  سئموا  الذين 
ميلكون  ال  انهم  صرحوا  كما  مزارعهم  محيط 

تسييج  من  متكنهم  رمبا  التي  املادية  السيولة 
املتكررة لالبل كما  مزارعهم للحد من اعتداءات 
يخشون حني مطاردتهم لهاته الثروة خشية ايذائها 
والتي متثل جزء كبيرا من الثروة احليوانية الوطنية 
مطالبني بالتفكير جميعا يف وضع حل حقيقي يف 

أقرب اآلجال حيث لم تنته املعاناة حلد تهديد
فالحتهم بل امتدت إلى مخاطر الطريق أين 
تتواجد قوافل اجلمال على جانبي طريق البرقاجية 
بعض  وسط  20كم  حوالي  طول  على  املمتدة 
املنعرجات اخلطيرة مهددة بوقوع حوادث مميتة ويف 
عديد املرات يضطر هؤالء الفالحني تطويق اجلمال 
داخل سياج لتصل أحيانا لنزاعات وتالسن بينهم 
وبني اصحاب ورعاة اإلبل الذين اشتكوا بدورهم 
شح  بسبب  العشبية  واحلشائش  الكأل  قلة  من 
الصحراوية  باملناطق  حلق  الذي  واجلفاف  السماء 
يف  التحكم  عدم  لها  يضاف  والرعوية  االستبسية 
قطع  تستطيع  حيوانات  ألنها  الضالة  االبل  تنقل 

األصلية  مراتعها  إلى  تعود  وال  طويلة  مسافات 
األسباب  هذه  تبقى  كل  لشهور  ورمبا  أيام  لعدة 
غير مبررة بالنسبة للفالحني خللق طوق رعوي أو 
حظيرة رعوية حلجزها وإعادة إرجاعها لهذا يناشد 
الوطن  اخبار  ليومية  مبرارة  الذين حتدثوا  الفالحون 
جل  مع  وتتجدد  أمدها  طال  التي  معاناتهم  عن 
لها  ناجع  حل  إيجاد  عن  وعجزوا  فالحي  موسم 
الالزملة  االجراءات  اتخاد  من  الوصية  اجلهات 
الزراعية  حملاصيلهم  الضالة  االبل  غزو  من  للحد 
وتذلك  عيالهم  وقوت  رزقهم  مصدر  تعد  التي 
لترعى  لإلبل  محمية  وحدود  اماكن  بحديد 
حملوا  كما  الفالحية  مستثمراتهم  عن  بعيدا 
ستؤول  فيما  كاملة  املسؤولية ف  الوصية  اجلهات 
يتكبدونها  التي  اخلسائر  من جهة  اوضاعهم  اليه 
من غزو االبل ومن جهة اخرى املشاكل القانونية 
التي تواجههم ان حاولوا ابعادها بطريقة ال يتقبلها 

اصحاب هاته الثروة .

زاهية سعاد
اضطر العديد من الناشطون اجلمعويون 
القماش  اقتناء  الى  ورقلة  الوالية  بعاصمة 
محليا  خلياطتها  الطبية  باألقنعة  اخلاص 
بعد نفاذ كل الكمية املوجودة بالصيدليات 
تهافت  بسبب  الصيدالنية  شبه  واحملالت 

املواطنني على اقتنائها.
ناصر  اجلمعوي  الناشط  افاد  حيث   
متكن  قد  انه  الوطن  اخبار  ليومية  حكوم 
مع مجموعة من الشباب الى اقتناء كمية 
باألقنعة  اخلاص  القماش  من  معتبرة 

الطبية وانهم يف اتصاالت حثيثة مع عدد 
خلياطتها  اخلياطة  ورشات  اصحاب  من 
االحياء  على  وتوزيعها  تعقيمها  ومنها 
قطاع  من  مختصني  ان  اضاف  حيث 
الصحة قد ابدوا ارتياحهم لنوعية القماش 
التعقيم  عملية  عليهم  اقترحوا  كما  املقنى 
ان  يذكر  بالوالية  الصحة  مصالح  باشراف 
كل صيدليات الوالية نفذت منها كميات 
السكان  ما جعل  ايام  منذ  الطبية  االقنعة 
آخر  الى  محل  من  عنها  بحث  رحلة  يف 

دون جدوى.

ببلدية  املناصير  قصر  سكان  يشتكي 
عليهم  نغصت  مشاكل  من  كنتة  زاوية 
حياتهم ومباوصفوه بتهميش واقصاء قصرهم 
عقود  لعدة  التنمية  برامج  مختلف  من 
مطالبني السلطات احمللية بتلبية مجموعة من 
عنهم  العزلة  فك  مقدمتها  يف  االنشغاالت 
الرابط  البلدي  للطريق  االعتبار  برد  وذلك 
رقم06على  الوطني  والطريق  القصر  بني 
بسبب  صاحلا  يعد  لم  الذي  مسافة5كلم 
بسبب  األخير  نصفه  وإزالة  احلفرواملطبات 
اشغال شبكة الصرف الصحي منذ2013. 
اجناز قسمني مدرسيني وجتهيز مطعم مدرسي 
حيث  بالقصر  الوحيدة  االبتدائية  باملدرسة 
اخلواص  احد  مسكن  استغالل  حاليا  يتم 
كمطعما للتالميذ فضال عن تدعيمها بعمال 

مهنيني.كما طالب املعنيون بتجديد شبكة 
قنوات  تشهد  حيث  للشرب  الصاحلة  املياه 
بسبب  عديدة  انسدادات  احلالية  الشبكة 
بات  الذي.  للصدا  عرضة  ماجعلها  قدمها 
وتوسيع  املواطن  صحة  على  خطرا  يشكل 
شبكة الصرف الصحي للقضاء على ظاهرة 
طالبوا  كما  واجلمعيات  الفردية  املطمورات 
وتوسيع  الطبيعي  الغاز  بشبكة  القصر  بربط 
وربط  العمومية  واالنارة  الكهرباء  شبكتي 
وحتسني  البصرية  االلياف  بشبكة  القصر 
الوضع  هذا  وأمام  االتصاالت  خدمات 
يناشد سكان القصر املذكور السلطات احمللية 
من  قصرهم  وانتشال  ملطالبهم  االستجابة 

دائرة التهميش واالقصاء.
عبد اهلل مجبري

د بضياع محاصيلها جراء  تشهد المحيطات الفالحية الصحراوية بكٍل من ورقلة وتقرت انتشارا رهيبا لإلبل الضالة، ما يهدِّ
عملية الرعي الفوضوي، حيث تتسبب اإلبل في إتالف محاصيل الجزر والطماطم والخضر والفواكه الموسمية.

إعالنات  أدرار  والية  يف  األيام  هذه  تتوالى 
ووعدات  جماعية  ألعراس  واإللغاء  التأجيل 
واخليرية  األحياء  جمعيات  طرف  من  سنوية 
الوالية  ومدن  قصور  مستوى  على  والتضامنية 
ادرار  والية  والي  لتعليمات  استجابة  وذلك 
بخصوص اتخاذ كل االجراءات والتدابير الالزمة 
تفاديا النتشار وباء كورونا.  حيث أعلنت جمعية 
بيت اخلير بعاصمة الوالية عن تأجيل إقامة أكبر 
طبعة للعرس اجلماعي باملنطقة يف عدده 13 حيث 
وعقد  زواج35عريسا  وليمة  إقامة  املقرر  من  كان 
اخليرية  اللجنة  شأن  شأنها  نكاح10عرسان. 
سعيد  أوالد  ببلدية  اجلماعي  للعرس  املنظمة 
تأجيل  عن  كذلك  هي  أعلنت  التي  بتيميمون 

احلال  هو  كما  اجلماعي  للعرس  الطبعة13  تنظيم 
جلمعيات ببلدية أولف هي األخرى كانت أعلنت 
بدخول  واالكتفاء  اجلماعي  العرس  إلغاء  عن 
العرسان بدون جتمعات وبفنوغيل أعلنت جمعية 
حي قصر العلوشية وحي 5 جويلية لقصر تسفاوت 
و26   19 يومي  اجلماعي  العرس  مأدبة  الغاء  عن 
الريفية بتمنطيط إلغاء  مارس كما قررت اجلماعة 
 19 ليومي اخلميس  العرس اجلماعي  وليمة  إقامة 
مارس والسبت 21 مارس وذلك بعد اجتماع ممثلي 
من  البكرية  القرآنية  باملدرسة  العرسان  عائالت 
جهتها أعلنت اجلماعة القروية بتحتايت وجمعية 
قروية  وجماعات  تيميمون  ببلدية  اخليرية  الوفاق 
وجمعيات خيرية ببلدية تينركوك عن الغاء إقامة 

عطلة  مبرمجة  كانت  التي  اجلماعية  االعراس 
باملوازاة أيضا مت اإلعالن عن تبطيل  شهر مارس. 
الوعدات السنوية لهذا العام على غرار زيارة قصر 
بوحفص  وأوالد  تامست  ببلدية  وأغيل  تيطاف 
ببلدية تيمي وأيضا يف بلديةتينركوك واوالد راشد 
والي  دعا  السياق  نفس  ويف  املطارفة.  بلدية  يف 
بخصوص  صحفية  ندوة  يف  بهلول  العربي  أدرار 
احتياطات ملنع انتشار كورونا شيوخ الزوايا وأعيان 
السلطات  مع  التعاون  بضرورة  املدني  املجتمع 
احمللية ملنع أوتأجيل مثل هذه املناسبات والوعدات 
الدينية التي تستقطب املواطنني يأتونها من داخل 

وخارج الوالية.
عبد اهلل مجبري

أدرار
نوية الَوالي يدُعو شيوَخ الزوايا لوقِف الَوعداِت السَّ

ورقلة 
ناشُطــون يقتنــوَن القمــاش 
لخياطــة الكماّمات وتوِزيعها 

أدرار 
ُسّكـان قصـر المناصير بزوايـة 

يشتكـــوَن ِغيــاب الّتنميــة

مخالفة  تسجيل  من  اليزي  لوالية  التجارة  مديرية  ملصالح  التابعني  الرقابة  أعوان  متكن 
تطبيق أسعار غير مشروعة ضد تاجرين بحي بالباشير لبلدية اليزي كانا يبيعان زيت املائدة 

بأسعار مرتفعة علما انه من املواد املقننة واملدعمة من طرف الدولة. 
من  وأزيد  لتر   01 سعة  املائدة  زيت  قارورة   340 من  أكثر  حجز  عن  أسفرت  العملية 
نحوى حي  الرقابة  مصالح  قادت  فجائية  ميدانية  بعد خرجه  لتر   02 سعة  من  قارورة   30
بالباشيربناءا على شكاوي مقدمة من طرف مواطني احلي ضد هؤالء التجار اثر موجة املضاربة 
يف األسعار واحتكار السوق والتي جاءت بسبب تهافت املواطنني حول اقتناء السلع الضرورية 

تخوفا من نفاذها من احملالت بعد الوضع الذي أفرزته كورونا فيروس املستجد. 
وفيما مت حترير محضر ضد هؤالء التجار إلحالتهم إلى العدالة حسب مصدر من املديرية 
وهذا  التجاريني  احمللني  غلق  ومت  املخالفة  عليه  ارتكبت  الذي  املنتوج  انه مت سحب  ويضيف 
تطبيقا للقانون ولتعليمات الوزارة الوصية التي شددت على محاربة وكشف املمارسات غير 
الشرعية لبعض التجار من اجل حتقيق أرباح ولو على حساب املواطن البسيط واستنزاف قدرته 
الشرائية مع استغالل الوضع خالل هاته الفترة وعليه خصصت مديرية التجارة باليزي أرقام 
أيضا  وبدورها هي  الالمسئولة  التصرفات  الوقوف ضد هذه  املواطنني من اجل  حتت تصرف 

قامت بتكثيف دورياتها الرقابية اليومية باملنطقة. 
براهيم مالك

اليزي
يـــن  تشميـــُع محّليــِن ِتجاريَّ

بحـــي بالباشيــــر
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أخبار الجنوب

التابعة  الغش  وقمع  الرقابة  فرق  كثفت 
خرجاتها  من  النعامة  لوالية  التجارية  ملديرية 
للمضاربة،  التصدي  بهدف  امليدانية، 
املواد  بعض  أسعار  ارتفاع  تسجيل  بعد 
تداعيات  من  اخلوف  نتيجة  االستهالكية، 

تفشي فيروس كورونا.
لهذه  التجارة  مديرية  جندت 
نقاط  مختلف  وتشمل  العملية 36 عونا، 
للمواد  التجزئة  جتارة  ومحالت  باجلملة  البيع 
كافة  توفير  مع  االستهالك،  واسعة  الغذائية 
األسعار،  مراقبة  أجل  من  املادية  اإلمكانات 
وكذا السلع املعروضة من حيث اجلودة وقابليتها 
كما  املواطنني،  لصحة  حماية  لالستهالك، 
فواتير  مبراقبة  الفرق  هذه  تقوم  املصدر.  أوضح 
وحتسيس  والتجزئة،  اجلملة  بسعر  الشراء 
أسعار  إعالن  يف  خاصة  بحقوقه،  املستهلك 
متبوعة  إعذارات  توجيه  عن  فضال  السلع، 
كل  حق  يف  محاضر  وحترير  ردعية  بإجراءات 
األسعار  ارتفاع  على  للقضاء  مخالف  تاجر 
االستهالكية.  املواد  بعض  تشهدها  التي 
أكدت املديرية على وفرة املواد ذات االستهالك 
الواسع، على غرار املواد الغذائية، مضيفة »أن 
مستوى  على  االستهالكية  املواد  مخزون 
ودعت  مقبلة«،  أشهر  لعدة  كاف  الوالية 
االنسياق  عدم  إلى  أيضا،  التجارة  مديرية 
اقتناء  على  التهافت  وتفادي  اإلشاعات  وراء 
هذه املواد، بسبب اخلوف من تداعيات تفشي 
التصرفات  هذه  أن  حيث  كورونا،  فيروس 
تشجع على املضاربة، لهذا على املواطنني عدم 
تغيير منط استهالكهم لتفادي حدوث اختالل 

يف ميزان العرض والطلب.
 06 مواقَع ُمجهزة للحجر الّصحي

يف سياق آخر، مت تخصيص »احتياطيا«، 
مبختلف  مجهزة  الصحي  للحجر  مواقع  ستة 
للتكفل  الوقائية  التدابير  إطار  يف  اللوازم، 
إصابتها  اشتباه  احملتمل  باحلاالت  الصحي 
مدير  من  علم  ما  حسب  بفيروس »كورونا«، 
أنه  شنة  الطاهر  أوضح  والسكان،  الصحة 
مت »احتياطيا«، تخصيص هذه املواقع بكل من 
مستشفى األمراض العقلية بعني الصفراء، من 
شبه  التكوين  مبدرسة  توفير 200 سرير  خالل 
طبي يف النعامة، حيث مت تسخير 120 سريرا، 
الداخلية  باإلقامة  جانب 150 سريرا  إلى 
التكوين  يف  املتخصص  الوطني  للمعهد 
للحجر  تخصيصهما  مت  و20 سريرا  املهني، 
االستشفائيتني  املؤسستني  من  بكل  الصحي 
و15 سريرا  الصفراء،  وعني  ملشرية  العموميتني 

مجهز مبستشفى النعامة.
التدابير  هذه  أن  املصدر  أضاف 

االحتياطية، تندرج يف إطار اإلجراءات املتخذة 
إصابتهم  يف  للمشتبه  محتملة  حاالت  لعزل 
الظروف  وتوفير  كورونا »كوفيد 19«،  بفيروس 
الصحية  للقواعد  وفقا  بها،  للتكفل  املناسبة 

املتبعة أثناء إجراء عمليات احلجر الصحي.
خصصت املديرية مصلحة مرجعية مجهزة 
بأسرة لإلنعاش ووسائل التنفس االصطناعي، 
على  متخصص  طبي  فريق  عليها  يشرف 
االستشفائية  العمومية  املؤسسة  مستوى 
قد  محتملة  حاالت  أية  الحتواء  مبشرية، 
تستقبلها املرافق الصحية بالوالية، كما أضاف 
املسؤول.مت أيضا تسخير كافة املعدات واللوازم 
هذا  وانتشار  اإلصابة  من  للوقاية  الضرورية 
جراحية  كمامة  بينها 3 آالف  من  الفيروس، 
وقائية،  وأزيد من 500 نظارة  قفاز،  و50 ألف 
التعقيم  إلى جانب كميات هامة من محاليل 
استنادا  مجهزة،  إسعاف  وسيارة  والتنظيف، 
التركيز على العمل  إلى نفس املصدر. يجري 
وقائية  ثقافة  ترسيخ  إلى  الرامي  التحسيسي 
هذا  مكافحة  يف  للمساهمة  املواطنني،  لدى 
إلى  تسجل  لم  النعامة  والية  أن  علما  الوباء، 
مشتبه  أو  مؤكدة  إصابة  حالة  أية  اآلن،  غاية 

فيها بهذا الفيروس، كما ذكر نفس املصدر.
 تنامي الوعي لدى المواطن 

يالحظ املتجول يف شوارع عدة مناطق من 
والية نعامة، تغيرا يف سلوكات املواطنني الذين 
أخذوا يتفادون االحتكاك والتوافد على أماكن 
العمومية،  والفضاءات  كاملقاهي  التجمعات، 
انتشار  ملجابهة  الوقائية  باالحتياطات  التزاما 

فيروس كورونا، حسبما لوحظ.
للكمامات  املواطنني  ارتداء  مشهد  أصبح 
اإلدارات  وأعوان  التجار  واستعمال  واألقنعة، 
للقفازات  واخلاصة  العمومية  واملؤسسات 
ما  وهو  وعاديا،  مألوفا  املعقمة  واحملاليل 
هذه  مع  للمواطن  اإليجابي  التفاعل  يؤكد 
التي  األصداء  وأكدته  الوقائية،  االحتياطات 
الوالية.  من  جهات  عدة  جمعتها »وأج« عبر 
املواطنني،  بني  املتكررة  األحاديث  خالل  من 
وإدراكهم  لديهم  الوعي  تنامي  أيضا  نلمس 
تغيير  وضرورة  املستجد،  الفيروس  هذا  بخطر 
العادات والتعامل بينهم من أجل منع انتشاره، 
يؤكد »إدراك  التصرفات  التغير يف  أن هذا  كما 
امللقاة  واجلماعية  الفردية  باملسؤولية  اجلميع 
عليهم، من أجل التحلي باليقظة ملجابهة هذا 
النفسانية  األخصائية  أبرزت  كما  الفيروس«، 
ملشرية،  اجلوارية  للصحة  العمومية  باملؤسسة 

ليلى ربحاوي.
الوقائي  الطب  مصلحة  رئيسة  تقول 
الطبيبة  اجلوارية  للصحة  العمومية  باملؤسسة 

يساعد  املواطنني  الوعي بني  قمرة، »إن  نصيرة 
الفيروس،  تفشي  متنع  سلوكيات  اتباع  على 
وااللتزام  بجدية  املوضوع  مع  التعامل  ويجب 
املتعلقة  املتخذة  واإلجراءات  بالقرارات 
بفيروس كورونا بوعي ويف هدوء وسكينة«. من 
ومتطوعني  محلية  جمعيات  أخذت  جهتها، 
املتخذة،  اإلجراءات  مع  التجاوب  يف 
واملشاركة  الفيروس  ومكافحة  انتشار  لتفادي 
املصالح  مع  اجلهود  لتنسيق  مبادرات  يف 
التطهير والتعقيم  العمومية، السيما يف مجال 
واألماكن  والشوارع  الفضاءات  مختلف  عبر 
وتوفير  الوعي  نشر  يف  واملساهمة  العمومية، 
املعلومات املتعلقة بجهود التوعية. اعتبر مرين 
جمعية »سواعد  من  متطوع  ناشط  مصطفى، 
تعكس  املبادرات  هذه  أن  األمل« مبشرية، 
مع  املواطن،  به  يتحلى  الذي  الوعي  مستوى 
الوباء،  ملواجهة  اجلهود  تضافر  وأهمية  ضرورة 
يف  مساهمته  وضرورة  وعيه  اجلميع  أثبت  وقد 

مواجهة كورونا.
 تكثيف العمل التوعوي 

والوقاية  لليقظة  الوالئية  اخللية  أشارت 
من انتشار هذا الفيروس، إلى أن اجلهود ترتكز 
املوجه  التوعوي  العمل  تكثيف  على  حاليا 
والتزامهم  جتاوبهم  بضرورة  املواطنني،  لفائدة 
املتخذة حلماية صحتهم  والتدابير  باإلجراءات 

وسالمتهم.
أوضح بيان للخلية التي تضم العديد من 
والهيئات،  واملؤسسات  العمومية  القطاعات 
األيام  هذه  املواطنني  بني  الكايف  أن »الوعي 
واألمثل  الوحيد  السبيل  كبير »هو  وبشكل 
محاربة  إلى  نصل  أن  بواسطته  ميكن  الذي 
مقدمة  أنه يف  إلى  وأشار  كوفيد 19«،  فيروس 
وبقرار  الوالية،  يف  اتخذت  التي  التدابير 
املستقطبة  الفضاءات  كافة  غلق  هي  والئي، 
إلى »غاية  اجلماهيري  الطابع  ذات  للنشاطات 
األسبوعية  األسواق  سيما  ال  إشعار الحق«، 
واملعارض التجارية وقاعات احلفالت والسينما 
اخلاصة  اللعب  وقاعات  األنترنت  وقاعات 
املعدنية  واحلمامات  واحلمامات  باألطفال، 
والثقافية  الرياضية  التظاهرات  كافة  ووقف 

وامللتقيات العلمية مبختلف بلديات الوالية.
تسهر اخللية على ضمان توفير املستلزمات 
مستوى  على  الضرورية  الوقائية  الطبية 
على  عالوة  للوالية،  الصحية  املؤسسات 
تطور  مع  للتعامل  الصحية  الهياكل  جاهزية 
التدابير  كافة  اتخاذ  وكذا  الوباء،  هذا  وضعية 
االستعجالية للتكفل باملصابني احملتملني، وفق 

نفس البيان.
ق.م

تجهيزات طبية، دوريات للمراقبة، وتكثيف العمل التوعوي 

واليــُة الّنعامــة تتخــُذ إجـراءات 
استثنائّيًة توقّيا من فيروس كورونا 

 اّتخذت والية الّنعامة إجراءات استثنائية وقرارات صارمة تجنبا النتشار فيروس كورونا بالمنطقة، 
التي لم تسجل - إلى حّد كتابة هذه األسطر - أّي حالة إصابة. وكثفت مصالح الوالية من دوريات 
المراقبة التجارية على مستوى األسواق لمواجهة المضاربين، كما ُجهِّزت المؤسسات االستشفائية لعالج 

المرضى، باإلضافة إلى االعتماد على العمل التوعوي لتحسيس المواطنين بخطورة هذا الفيروس.

ورقلة

سكان المخادمة يطالبون 
بمشاريــع تنمويـــة

أعرب سكان منطقة املخادمة الكبرى التابع اداريا لبلدية ورقلة عن سخطهم الشديد 
ازاء تأخر استالم وانطالق املشاريع املنجزة، خاصة فيما تعلق مبشروع جتديد شبكات 

الصرف الصحي الذي تشرف على اشغاله شركة »كوسيدار« الذي بدأت االشغال فيه 
منذ عامني.

اال ان األشغال متضي بوتيرة بطيئة ما تسببت يف عديد املشاكل مثل ما صرح به 
ممثلوا املجتمع املدني بنفس احلي، أين تسببت االشغال يف سد الطرقات الرئيسة خاصة 
فيما تعلق بالطريق الرابط بني احلي ووسط املدينة وهو نفسه الطريق احليوي املمتد ألحياء 

بوعامروبامنديل وهو نفس املشكل الذي اعرب عنه سائقي حافالت نقل املسافرين 
فب وقت سابق الذين يجدون صعوبات يف الطريق نظرا الهتراء الطريق الرئيسي، كما 
عبر سكان احلي خاصة منطقة سيدي عمران التي باتت معزولة عن العالم بسبب بقايا 

اسغال مؤسسة كوسيدار بهذا احلي الشعبي عن تذمرهم الشديد من تصاعد سحب 
الغبار وآثار األشغال التي باتت تهدد صحتهم باإلضافة الى األوبئة الناجمة عن مياه 
الصرف الصحي وتصدع املباني املجاورة ملكان األشغال،هذا وبعث ممثلو املجتمع املدني 

للحي املذكور بعديد الرسائل للسلطات املعنية إلجاد حل عاجل لتأخر هذه املشاريع التي 
باتت تؤرقهم يف انتظار حل لها يف أقل اآلجال

زاهية سعاد

غرداية 

ُم حمالت توعوية   األمن ينظِّ
للحدِّ من انتشار كورونا

من  للحد  الواسعة  التوعوية  حملتها  غرداية،  والية  بأمن  الشرطة  مصالح  تواصل 
انتشار فيروس كورونا املستجد، إذ تأتي تزامنا وحملة وطنية سطرتها املديرية العامة لألمن 
مختلف  لها  جندت  كورونا«،  ملواجهة  األمثل  احلل  هي  شعار »الوقاية  حتت  الوطني، 

الوسائل وكافة مصالح الشرطة.
يف هذا الشأن، مت تشكيل جلان من عناصر الشرطة مدعمة بأخصائيني وأطباء األمن 
الوطني، بإشراك مختلف فعاليات املجتمع املدني، شملت العملية تدخالت ميدانية من 
العمومية،  واألماكن  الساحات  يف  واملسافرين،  املواطنني  لفائدة  املشرفني،  األطباء  قبل 
احملطات البرية لنقل املسافرين، محطات احلافالت ومركبات النقل احلضري، كونها النقاط 
التي تشهد حركة كبيرة للمواطنني، مت خاللها تقدمي اإلرشادات والنصائح الطبية الضرورية 
واإلجراءات التي وجب على املواطن، أن يتحلى بها ملواجهة عدوى انتقال هذا الفيروس، 
وحواجز  النقاط  مستوى  على  املتمركزين  عناصرها  املصالح  جندت  أخرى،  جهة  من 

املراقبة، بغية توزيع مطويات توعوية خاصة بهذا الفيروس.
ق.م

ورقلة

رصُد 82 مليار سنتيم لدعِم 
شبكــاِت الكهربـاء والغاز 

برمجت شركة توزيع الكهرباء والغاز 216 عملية إلجناز وإمتام برنامجها االستثماري 
ربيعة  قالت  و  بالوالية  والغازية  الكهربائية  للشبكات  تدعيما  وذلك  السنة  لهذه  اخلاص 
دوادب املكلفة باالعالم لدى مصالح سونلغاز بورقلة ان االزمة الصحية التي دخلتها البالد 
لن تؤثر على املجمع وستتضمن تلك العمليات انشاء محوالت كهربائية ومعدات حتسني 
اخلدمات وانشاء منطلقات منخفضة ومتوسطة التوتر باإلضافة الى تغيير الشبكات األرضية 
القدمية املنخفضة واملتوسطة التوتر وتدعيم الشبكات الهوائية بتغيير أقطار االنطالقات من 
34 ميليمتر الى 93 ميليمتر، تفاديا لضعف التيار واستيعاب عدد اكبر من الزبائن اجلدد 
حيث أجنز وادخل حيز اخلدمة حتى تاريخ 18 فيفري 2020 اجلاري 141 عملية أي بنسبة 
تقدم %65 لألشغال فيما تراوحت نسبة تقدم العمليات املتبقية بني %20 و%75 يف 
مجال الكهرباء ويف ما يخص استغالل الغاز الطبيعي فقد برمجت برمجت هذه املؤسسة 
بورقلة 7 عمليات لتعزيز وتقوية الشبكة الغازية عبر اغلب بلديات الوالية حيث شرفعت 
الباقية يف طور اإلجناز هذا وتسهر مصالح االمتياز  فيها االشغال عن 4 عمليات والثالثة 
على االنتهاء من كافة اإلجنازات يف اقرب اآلجال خاصة اذ عملت على إنشاء وادخال 48 
محول كهربائي متوسط ومنخفض التوتر حيز اخلدمة من اصل 60 محول كهربائي مبرمج 
لهذه الصائفة ليصبح مجموع احملوالت التي تدخل حيز اخلدمة 5189 محول كهربائي كما 
30كيلوفولط  التوتر  التوتر وخمسة منطلقات كهربائية عالية  49 منطلق منخفض  مت اجناز 
ليرتفع عدد املنطلقات الى 138 منطلق كما مت يف اطار ذات البرنامج اجناز 5 كيلومتر من 
 30 الكهربائية األرضية  الكوابل  استبدال  التوتر كما سيتم  الشبكات اجلديدة منخفضة 
كيلوفولط على مسافة 10 كيلومتر مضيفة ان مصالح سونلغاز سبق وان اعلنت عن تأجيل 

عملية حتصيل دونها لدى املواطنني الى غاية انقشاع ازمة كورونا احلالية
زاهية سعاد
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 قّدمنا أعظَم تضحية بتأجيل الُيورو 
رئيس اليويفا.. ألكسندر سيفرين:

القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  رئيس  سيفرين  ألكسندر  أعرب 
)يويفا( عن اعتقاده بأن ما قدمته كرة القدم الدولية من تضامن يعُد 

منوذجا ُيحتذى به يف فترة تفشي فيروس كورونا املُستجد.
الصادرة  األملانية  زونتاج«  آم  »فيلت  لصحيفة  تصريحات  ويف 
امس األحد، نوه سيفرين إلى أن تأجيل بطولة كأس األمم األوروبية 
)يورو2020( إلى العام املقبل بسبب كورونا، تسبب يف خسائر تقدر 
مبئات املاليني. وأضاف سيفرين: »أعتقد أنه ميكن لالحتاد األوروبي 

أن يتخذ من طريقة إدارتنا لألزمة منوذجا يحتذى به«.
وقال:  مشترك  بتحرك  احلكومات  عاما(   52( سيفرين  وطالب 
بشكل  املوجود  لكن  مفتوحة،  وحدود  نقدية  وحدة  أوروبا  »لدينا يف 
رئيسي اآلن يف األزمة هو تعامل فردي لبعض الدول بقواعد مختلفة 

بدال من تعامل منسق، وهذا أمر مؤسف«.
كان يويفا قرر يوم الثالثاء املاضي تأجيل يورو 2020، التي كان 
مقررا تنظيمها يف 12 دولة، إلى صيف العام املقبل يف الفترة بني 11 
جوان حتى 11 جويلية 2021.وصرح سيفرين بأن بطولة اليورو »هي 
واجهتنا التعريفية، وهي كبطولة تقام كل 4 أعوام أهم مصدر إليراداتنا 
هو  الواضح  األمر  فإن  ولهذا  أخرى،  منافسة  أقرب  عن  كبير  وبفارق 
أننا قدمنا أعظم تضحية«.ونفى سيفرين صحة تقارير ذكرت أن يويفا 
تأجيل  مقابل  يورو  مليون   300 األوروبية  احمللية  الدوريات  من  طلب 
بطولة اليورو، وقال: »لقد ُوِعْدنا بأن يتم إظهار التضامن معنا إذا تطلب 

األمر، هذا كل شيء، وهذا يكفي بالنسبة للوقت الراهن«.
القسم الرياضي

أكد تقرير صحفي إسباني، امس األحد، أن نادي 
برشلونة يخطط لالستغناء عن الفرنسي أنطوان غريزمان، 

مهاجم الفريق، خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
إدارة  فإن  اإلسبانية،  »سبورت«  لصحيفة  ووفُقا 
املقبل،  املوسم  الفريق خالل  قوة  لزيادة  تهدف  برشلونة 
ولكن من خالل إنفاق أقل من املدرج يف امليزانية احلالية.
لألزمة  يعود  البارسا  إدارة  قرار  أن  إلى  وأشارت 
عقب  اخلسائر  بسبب  النادي،  يعيشها  التي  احلالية 
فيروس  تفشي  بعد  واألوروبية  احمللية  البطوالت  توقف 
كورونا. وأوضحت أن برشلونة يبحث عن ناٍد يريد ضم 
فيليب كوتينيو املعار إلى بايرن ميونخ، لتعويض األموال 
يتحمل  ال  وكي  لضمه،  النادي  دفعها  التي  الكثيرة 

البارسا راتبه يف املوسم املقبل.
وقالت الصحيفة إن اإلدارة وضعت أيًضا غريزمان يف 
امليركاتو، بعد عام واحد يف »كامب نو« قادًما من أتلتيكو 

مدريد نظير 120 مليون أورو.

الباب  من  برشلونة  جاء  جريزمان  أن  وأضافت 
لم  الصفقة  هذه  أن  رأت  املالبس  غرفة  ألن  اخللفي، 
الفرنسي  املهاجم  وجود  تقبلت  ولكنها  ضرورية،  تكن 

للمساعدة على حتقيق االنتصارات.
وذكرت »موندو ديبورتيفو« أن برشلونة سيوافق على 
ويعتقد  فقط،  أورو  مليون   100 مقابل  جريزمان  رحيل 
الرقم مثل مانشستر  يقبل دفع هذا  أن هناك من  النادي 

يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وآرسنال.
ويضع برشلونة خياًرا آخر لالستغناء عن غريزمان من 
خالل إقحامه يف صفقة تبادلية تخدم األطراف الثالثة، 
للفريق. وأنهت  فائدة  أكثر  بصفات  العًبا  البارسا  ومتنح 
الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن خيار استمرار جريزمان 
ال يزال مطروًحا، يف حالة الفشل يف بيعه أو استبداله، 
وسيكون الفرنسي وقتها صاحب دور يف تشكيلة املدرب 

كيكي سيتني خالل املوسم املقبل.

البطولـُة اإليطالّية 
على حافِة اإللَغــاء

بات املوسم احلالي من الدوري اإليطالي مهدًدا باإللغاء، بسبب 
تفشي فيروس كورونا يف مختلف أنحاء إيطاليا بصورة كبيرة. وتزداد 
أعداد اإلصابات والوفيات يف إيطاليا يومًيا بفيروس كورونا مبعدل 
سريع، رغم إيقاف النشاط الكروي منذ ما يقرب من أسبوعني.
ووفًقا لصحيفة »كوريري ديللو سبورت« اإليطالية، فإنه مت 

التحدث يف االجتماع غير الرسمي لالحتاد، يوم اجلمعة املاضي، أن 
أمل استئناف بطولة الدوري هذا املوسم يتضاءل أكثر فأكثر.

وأشارت إلى أن بعض املشاركني يف االجتماع اقترحوا استئناف 
الدوري بدًءا من شهر جوان املقبل، مع االستفادة من لعب املباريات 
يف جويلية املقبل بأكمله. وأوضحت أن البعض اآلخر فضل تصور 
السيناريو األسوأ وكيفية التعامل معه، مع اإلصرار على أن التركيز 
على املوسم املقبل ال بد أن يصبح أولوية االحتاد اإليطالي واألندية.

وقالت الصحيفة إن الوضع يف إيطاليا ال يزال محفوًفا باملخاطر، 
بدليل أنه أول أمس أعلنت إصابة باولو ديباال جنم يوفنتوس، وباولو 

مالديني املدير التقني مليالن، وجنله دانيللي العب الروسونيري.

سوسو: »ميالن يعيُش الَفوضى 
وأنا أحَظى بثقِة إنريكي«

أكد اإلسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، العب ميالن املعار 
إلى صفوف نادي إشبيلية، أن ميالن يعيش حالة من الفوضى يف 

كل عام.
وقال سوسو يف تصريحات أبرزتها صحيفة »الغازيتا ديللو 
سبورت«: »خالل فترة وجودي يف ميالن كان هناك 3 رؤوساء 

للنادي، مدربني مختلفني وعشرات الالعبني«. وأضاف »يف ظل هذه 
الظروف، من الصعب بناء شيء قوي، ويف كل عام عندما تبدأ، 
فكل شيء يكون مختلفا دائًما«. وعن تفشي فيروس كورونا، قال 

سوسو »لم يتخيل أحد هذا التأثير، لكن يف إسبانيا لدينا نظام صحي 
ممتاز، بينما يف ميالن الوضع حرج، يف املستشفيات لم يعد هناك أية 

مقاعد«.
وتابع »بالنسبة للرياضيني، ليس من اجليد أن نتوقف، ألنه 

عندما يعود الدوري سيكون علينا القيام بفترة حتضيرات، من 
املستحيل أن نبدأ بقوة على الفور«. وأردف سوسو »لويس إنريكي 

-مدرب منتخب إسبانيا- لديه الكثير من الثقة بي، أشعر أن لدي 
الكثير من الفرص لوجودي هنا«. وختم »مستقبلي؟ أمتنى أن ألعب 
يف دوري أبطال أوروبا والفوز بشيء ما بهذا القميص، أمتنى البقاء 
يف إشبيلية، بالعمل والشغف والقوة ميكننا سد الفجوة مع األندية 

الكبيرة«.

إنتــر ميــالن يحِسـُم 
مصيــَر سانشيـــز

أكد تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، أن إنتر ميالن حسم 
مصير التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم النيراتزوري املعار من 

مانشستر يونايتد. ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن إنتر 
ميالن قرر عدم شراء سانشيز نهائًيا يف الصيف املقبل.

ويرى مسؤولو إنتر أن دفع قيمة الصفقة باإلضافة إلى راتب 
الالعب سيكون باهًظا، وسيحد من قدرة النادي على ضم العبني 

جدد. وأشار إلى أن إنتر قد يوافق على بقاء سانشيز، إذا لم يعترض 
يونايتد على إعارته ملوسم آخر دون إلزامية الشراء.

وأوضح املوقع اإليطالي أنه ال ميكن استبعاد املفاجآت يف ميركاتو 
إنتر الهجومي، ألن الكثير من األمور تعتمد على احتمالية انتقال 

الوتارو مارتينيز إلى برشلونة، وتفعيل باريس سان جيرمان بند شراء 
ماورو إيكاردي.

االتحاُد األسترالي 
لكرِة الَقدم ُيوقف 

جميَع الُمنافسات
قرر االحتاد األسترالي لكرة القدم امس 
األحد إيقاف دوري الرجال للمحترفني حتى 
جوان املقبل يف الوقت الذي مت فيه إلغاء دوري 

السيدات اول أمس، وذلك يف ضوء قيود 
السفر املشددة يف البالد بسبب تفاقم أزمة 

فيروس كورونا املستجد.
ومن املتوقع أيضا أن يتم تعطيل دوري 
الرجبي بجانب دوري كرة القدم األمريكية 

للرجال يف الوقت الراهن بعدما جرت 
املباريات بدون جمهور يف الفترة األخيرة.
وقال جيلون ماكالشالن الرئيس 

التنفيذي لرابطة الدوري األسترالي »القول 
بإن هذا هو التهديد األكثر خطورة للعبتنا يف 
غضون 100 عام ليس مبالغة، اآلثار غير 
مسبوقة«. وأضاف: »اآلثار الواقعة على 

لعبتنا وعلى املجتمع غير مسبوقة«.
وزاد: »كمجتمع علينا أن نتخذ كل 
التصرفات الضرورية لنتجاوز ذلك سويا«.
ويف وقت سابق، قال رئيس الوزراء 

األسترالي سكوت موريسون إنه ينبغي إلغاء 
جميع االنتقاالت الداخلية ملسافات طويلة 
غير الضرورية، حيث حذر من تطبيق املزيد 
من اإلجراءات »الصارمة« وفرض التباعد 
االجتماعي، مبا يف ذلك عمليات اإلغالق 
يف املناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا 
املستجد. وقال رئيس الوزراء: »التباعد 
االجتماعي هو أهم سالح ضد انتشار 

الفيروس«. وأضاف أنه سيتم السماح بإجراء 
املهام اليومية مثل التسوق أو اصطحاب 

األطفال إلى املدرسة يف إطار قيود السفر، 
ولكن الرحالت اجلوية غير الضرورية أو 

الرحالت الطويلة يجب أن تتوقف. وأضاف: 
»سيتم اتخاذ إجراءات أقوى لفرض قواعد 
التباعد االجتماعي يف مناطق أكثر محلية 

للتعامل مع تفشي املرض«.

ــــــط  برشلونــــة يخطِّ
لالستغناء عـن غريزمـان

هــازارد في َطريقه للعودة من اإلَصابة
تقدم البلجيكي إيدين هازارد، جنم ريال مدريد، خطوة 

جديدة يف طريق التعايف من اإلصابة وخوض التدريبات بصورة 
طبيعية. وكان هازارد أجرى جراحة يف قدمه مطلع الشهر 

اجلاري، بعد اإلصابة بشق يف عظمة الشظية اليمنى.
ووفًقا ملوقع »ديفنسا سنترال« اإلسباني، فإن هازارد أزال 
»الغرز« من قدمه، واملنطقة التي خضعت للجراحة يف حالة 

جيدة.
وأشار إلى أن هازارد لديه أخصائي عالج طبيعي وآخر 

للتأهيل يف منزله، للعمل على التعايف بشكل كامل من 
اإلصابة أثناء خضوعه للحجر الصحي. وأوضح أن املرحلة 

املقبلة ستشهد قيام الالعب البلجيكي بتدريبات لتقوية اجلزء 
الضعيف من القدم، ثم سيتم العمل على تقوية العضالت 

بشكل عام، ويف املرحلة األخيرة ستأتي تدريبات الكرة.
وقال املوقع اإلسباني إن ريال مدريد يستهدف أن يكون 

هازارد جاهًزا بنسبة كبيرة، عند استئناف املباريات عقب انتهاء 
فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.
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لكن  التدريب،  من  إجازة  يف  أنا  ماجر«حاليا  قال  البداية  ويف 
بالنسبة  مفتوح  دائما  فالباب  واردة،  تبقى  عودتي  املستقبل  يف 
رد  اجلزائر،  تدريب  عن  رحيله  منذ  ابتعاده  عن سبب  لي«. وبسؤاله 
قائال »لم أبتعد ولكن بعد فترة املنتخب عدت للدوحة من أجل إنهاء 
الدحيل،  نادي  بالعائلة، حيث يلعب جنلي يف  بعض األمور اخلاصة 
وهو يقدم مستويات طيبة للغاية، لكني مازلت موجودا كمدرب وبعد 

نهاية املوسم سنرى كيف تسير األمور«.
املنتخب  تدريب  فترة  على  بالندم  شعر  يكون  أن  ماجر  ونفى 
املنتخب  أو  اجلزائر  نداء  تلبية  على  أبدا  أندم  ميكن  »ال  وقال  األول، 
الوطني، ألن هذا أعتبره واجبا، واملشكلة أنه حدثت بعض الظروف 
التي دفعتني للرحيل«. وشدد »لم أترك الفريق بسبب النتائج السلبية، 
ولكن كانت هناك أمور أخرى ال أحب اخلوض يف تفاصيلها، لكن ما 
ميكن أن أؤكده بأن هناك حملة ممنهجة متت لإلطاحي بي، وأترك يف 

النهاية كل شخص لضميره«.
وأشاد ماجر بفوز املنتخب بكأس أمم أفريقيا األخيرة يف مصر مؤكدا 
أنه جاء عن جدارة واستحقاق بعد النتائج املميزة التي حققها الفريق، 
والظهور بصورة رائعة للغاية منذ أول مباراة حتى آخر مباراة«. وأضاف 
وهو  اجلزائري،  للمنتخب  الكثير  وقدم  جيد  مدرب  بلماضي  »جمال 

طموح وأمتنى له املزيد من التوفيق والنجاح يف املستقبل«.
وعما إذا كان يشعر بالغيرة لنجاح بلماضي بعد رحيله عن تدريب 
الفريق، رد قائال »ال ميكن أن أشعر بالغيرة من بلماضي، وملاذا أشعر 
على  أشرف  وكنت  املنتخب  يف  سابقا  العبا  بلماضي  كان  بهذا؟ 
املنتخب  وقيادته  لنجاحه  كبيرة  بسعادة  أشعر  »لذلك  تدريبه«. وتابع 
إلجناز رائع كنت شخصيا أتطلع له عندما توليت تدريب املنتخب وكان 
هناك  وكانت  الفرصة  مينحوني  لم  لكنهم  األساسي،  وهديف  حلمي 
حملة قوية جدا ضدي لكن أنا لم أعد أنظر للماضي أو أبحث خلفي 
أيضا،  اجلزائرية  والكرة  القلب  يف  »اجلزائر  اإلطالق«. وأكمل  على 
وأقول لهم ما قمتم به أمور مجانية لم يستفد منه أحد على االطالق«.
واملنتخب  الصحيح،  الطريق  يف  بلماضي  أن  على  ماجر  وشدد 
كذلك، وقال »احلمد هلل لدينا منتخب جيد وقادرون أن نكون يف القمة 
دائما وأمتنى للفريق التوفيق بتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم«.

 الكرة الجزائرية حاليا بدون نجوم
أما عن السبب الرئيسي لتراجع األندية والبطولة اجلزائرية، أوضح 
ماجر قائال »السبب هو تراجع الالعب احمللي، فالبطولة اجلزائرية يجب 
أيضا  كبيرة«. وكشف  قيمة  لها  يكون  حتى  كبار  جنوم  فيها  يكون  أن 
يوجد العبون محليون  بدون جنوم وال  اجلزائرية حاليا  الكرة  »بصراحة 
يف املنتخب وهذا يؤثر بالتأكيد على املنظومة ألن الالعب يحتاج إلى 
يكون  أن  املنتخب حرصت على  تدريب  أتولى  وعندما كنت  األمل، 

هناك حضور لالعبني احملليني«.
 صالح العب موهوب والمصريون ساندوا الجزائر

وأعرب ماجر، عن سعادته الكبيرة بنجاح الالعب املصري محمد 
بلقب  توج  حني  البرتغالي،  بورتو  فريق  مع  اجنازه  تكرار  يف  صالح 
فوز صالح  »متنيت  وقال  املاضي  العام  ليفربول  مع  أوروبا  أبطال  دوري 
هذا  يستحق  انه  وأعتقد  األبطال،  دوري  بلقب  عربي  العب  أي  أو 
للغاية  ومميز ويقدم مستويات طيبة  الرائع، ألنه العب موهوب  اإلجناز 
ويورغن  غوارديوال  أن جوسيب  ماجر  االجنليزي«. ويعتقد  ليفربول  مع 
مدرب  وكل  احلالي،  الوقت  يف  العالم  يف  املدربني  أفضل  من  كلوب 
نقل  ماجر«غوارديوال  بها. وأوضح  يتميز  التي  اخلاصة  فلسفته  له 
ملانشستر سيتي فلسفة برشلونة يف الفكر والعمل وحتى يف التدريبات 
واملباريات«. وأضاف »بالنسبة لكلوب فهو يلعب كرة جميلة وأضاف 
يف  جدا  مهمة  الروح  وهذه  امليدان،  يف  القتال  وهي  أخرى  قوة  عليها 

الفريق وتساعد على تخطي كل املواقف الصعبة«.
كما أشاد ماجر بالنجاح التنظيمي الكبير لبطولة كأس أمم أفريقيا 
2019 األخيرة التي استضافتها مصر، وقال »املصريون شجعونا واملنتخب 
لعب يف ظروف جيدة للغاية من حيث املالعب واألنصار الذين ساندوا 
لم  »املصريني  بعيني«. وكرر  هذا  وأنا شاهدت  املدرجات،  الفريق يف 
»أشكر  بقوة«. وأضاف  وشجعونا  وساعدونا  اإلطالق،  على  يقصروا 
السلطات املصرية على املجهودات الكبيرة التي قاموا بها يف وقت قصير 

وهذا ساعد املنتخب اجلزائري بقوة على التتويج باللقب«.
القسم الرياضي

قال إنه سيعود قريبا إلى مجال التدريب. . ماجر:

 لســُت ناِدًمــا علـى تدريـِب 
الُخضر وال أغاُر من بلماضي 

بعد أن أصبح محل اهتمام الزمالك والترجي

شبــاب قسنطينــة يتحــرك 
لتحصيــن بــن عيــادة

باشرت إدارة نادي شباب قسنطينة، حتركاتها لتحصني صخرة دفاعها، حسني بن 
عيادة، الذي ينتهي عقده الصيف املقبل.

ويقضي بن عيادة، موسمه الرابع بقميص النادي القسنطيني، الذي انضم له عام 
2016، قادًما من احتاد العاصمة.

وعلم من مصادر موثوقة، أنَّ مجلس إدارة شركة »اآلبار« املالكة للنادي منح 
الضوء األخضر ملسيري الشباب ملباشرة مفاوضات متديد عقد الالعب البالغ من العمر 

27 عاًما، حتى عام 2022.
دت ذات املصادر، عزم إدارة »السياسي« على مضاعفة راتب الالعب. وكان  وأكَّ
بن عيادة قد تلقى عدة عروض خارجية أبرزها، الزمالك املصري، والترجي التونسي، 

إال أنَّ شباب قسنطينة يرفض التخلي عن خدمات مدافعه بسهولة.

رئيس مولودية الجزائر ألماس يدق ناقوس الخطر: 

 على السلطات التدخل لوضع خطة 
فعالة إليقاف الخسائر المالية 

دق رئيس مجلس إدارة 
نادي مولودية اجلزائر، عبد 
الناصر أملاس، ناقوس اخلطر 
ملسؤولي الرياضة اجلزائرية، 

بعد أسبوع من تعليق البطولة 
الوطنية.

وأشار أملاس إلى أن األندية 
اجلزائرية متر بأزمة مالية خانقة، 

بسبب إلزامها بتسديد أجور 
الالعبني خالل فترة التوقف.

وأكد ضرورة تدخل 
مسؤولي كرة القدم، إليجاد 

مخرج لألزمة، مضيفا »يجب 
أن جنتمع برئيس االحتادية 

اجلزائرية، خير الدين زطشي، 
يف أقرب وقت، إليجاد طريقة لتقليص أعباء األندية«. وأكمل: »نحن نتحدث عن 
كارثة حقيقية، فكل األندية يف العالم تعرضت خلسائر فادحة، خالل هذه الفترة 

احلرجة، وعلى احلكومة اجلزائرية التدخل عاجال لوضع خطة فعالة إليقاف اخلسائر«.

وفـاة رئيــس نادي ريال مـدريد 
السابـق بسبب »كوفيد 19-«  
 تويف الرئيس السابق لنادي ريال مدريد االسباني لورينثو سانث السبت عن 76 

عامًا بعد اصابته بفيروس كورونا املستجد، بحسب ما ذكر جنله.
وقال لورينثو جونيور يف حسابه على تويتر »تويف والدي للتو. لم يستحق هذه 
النهاية وبهذه الطريقة. أحد أطيب، أشجع وأكثر الناس جدية الذين رأيتهم يف 

حياتي يرحل. عائلته وريال مدريد كانا شغفه. لقد استمتعت والدتي وأشقائي بكل 
حلظاتهم معه بفخر«.

ورأس سانث، املالك السابق لنادي ملقا، ريال مدريد بني 1995 و2000 ويف 
واليته أحرز لقب دوري أبطال أوروبا عامي 1998 و2000 بعد صيام دام طوياًل منذ 

عام 1966، قبل حلول فلورنتينو بيريز بداًل منه.
ونقل سانث الثالثاء املاضي إلى املستشفى بعد ارتفاع حرارته، ثم وضع يف 

العناية املركزة بعد ثبوت إصابته بفيروس »كوفيد19-«. وكان ابنه لورينثو قد كشف 
هذا األسبوع، أنه اضافة إلى العجز يف جهازه التنفسي، يعاني من عجز يف الكلية 

بسبب التهاب كبير.

بعد ماتويدي، ديباال وباولو مالديني 

الفحــص يثبــت أن فيالينـــي 
مصــاٌب بفيـروس كورونـا

 أثبتت االختبارات التي أجريت للبلجيكي مروان فياليني إصابته بفيروس كورونا 
)كوفيد19-(. وانضم فياليني لقائمة الالعبني املصابني بفيروس كورونا بحسب ما 

أفادت وكالة الصحة احمللية يف مقاطعة جينان الصينية والتي أعلنت أّن نتائج الفحوص 
جاءت إيجابية.

ويعاني البلجيكي الدولي )32 عامًا( من حرارة عادية ويشعر بحالة جيدة بحسب 
ناديه: »لكنه حتت املعاينة ويخضع للعالج يف أحد املستشفيات املختصة«. وأضاف 
شاندونغ لونينغ يف بيان »يبذل النادي قصارى جهده للمساعدة يف العالج وتعايف 

الالعب«. وبات فياليني أول العب ينشط يف الدوري الصيني تعلن إصابته بالوباء، 
علمًا أّن العديد من العبي الدوريات الكبرى تعرضوا لإلصابة بفيروس كورونا ولعل 

أبرزهم الفرنسي ماتويدي وزميله األرجنتيني ديباال.
كما أعلن نادي ميالن اإليطالي عن إصابة مديره الرياضي باولو مالديني وجنله 

دانييل، مهاجم فريق الشباب، بفيروس كورونا املستجد »كوفيد_19« 
ويلعب فياليني يف شاندونغ لونينغ وقد سبق له اللعب مع مانشستر يونايتد 

وإيفرتون اإلجنليزيني. وتسبب انتشار فيروس كورونا يف إيقاف الدوري الصيني ومعظم 
النشاطات الرياضية حول العالم.

أّكد   نجم الكرة الجزائرية السابق رابح ماجر،  في حوار خاص أدلى به لوكالة األنباء األلمانية خالل وجوده 
في إجازة قصيرة في العاصمة القطرية الدوحة، أن باب العودة للعمل كمدرب  بعد تجربة تدريبه »الخضر« 

مازال فتوحا، وأنه قد يعود قريبا لتولي تدريب أحد األندية أو المنتخبات.

الذي  املعني،  أن  املصدر  نفس  وأوضح 
ترأس النادي منذ أكثر من ثالثني عاما، باشر 
اتصاالته مع األطراف الفاعلة يف النادي على 

غرار رئيس النادي الهاوي الطيب محياوي.
ومعلوم أن أمور الشركة الرياضية ملولودية 
وهران ليست على ما يرام منذ عدة سنوات، 
املنتهية  غير  الصراعات  خلفية  على  وذلك 
عن  جنم  ما  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  بني 
بلحاج  أحمد  الشركة،  رئيس  إستقالة  ذلك 
امللقب''بابا'' يف نهاية املوسم الكروي املنصرم، 
ولكن أعضاء اجلمعية العامة فشلوا حلد اآلن 
الوضعية  انتخاب خليفة له.وأفضت هذه  يف 

عينت  التي  الوالئية  السلطات  تدخل  إلى 
الالعب الدولي األسبق، سي الطاهر شريف 
للشركة،  العام  املدير  منصب  يف  الوزاني، 
حيث أسندته املقاليد اإلدارية والفنية للنادي، 
لهذه  السابق  التسيير  يكتنف  الغموض  وألن 
الشركة التي تعاقب على قيادتها أربعة رؤساء 
منذ تأسيسها يف 2010، تقدم مؤخرا رئيس 
باعتبار  محياوي،  الطيب  الهاوي،  النادي 
الرياضية،  الشركة  النادي مساهم يف  أن هذا 
تسييرها  يف  للتدقيق  العدالة  إلى  بشكوى 
خبيرة  باشرتها  التي  العملية  وهي  السابق، 

عينتها محكمة وهران.

أن  يف  بيت''احلمراوة''  يف  اجلميع  ويأمل 
يساهم التدقيق املالي يف إزاحة الغموض عن 
كثير من ملفات الشركة الرياضية كان شريف 
إليها يف وقت سابق،  أشار  قد  نفسه  الوزاني 
وهو األمر الذي قد يسهل إحلاق النادي بشركة 
ينادي به اجلميع يف  اقتصادية، مثلما  وطنية 
بأن  الصدد  هذا  يف  بالذكر،  جدير  املولودية. 
غياب التقارير املالية للشركة اخلاصة باملواسم 
النادي  ضم  صفقة  فشل  يف  تسبب  السابقة 
اإلتفاق  بروتوكول  شركة''هيبروك"رغم  إلى 
حتت   2019 جانفي  يف  الطرفني  بني  املوقع 

إشراف والي وهران السابق.

غالم شاوش يترّشح لرئاسة مولودية وهران
يتوجه الرئيس األسبق لمولودية وهران، غالم شاوش، للترشح لمنصب رئيس الشركة الرياضية الشاغر منذ 

جوان المنصرم، حسبما علم اول أمس من هذا النادي الناشط في الرابطة األولى لكرة القدم.
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»َمحي الّدين باشطارزّي« يطرُق أبواَب الجزائريين زمَن الجائحة

عرُض مسرحية »طرشاقة« في َمواقع التَّواصِل االجتماعّي

 صارة بوعياد
نظرا للوضع الراهن التي تعيشه اجلزائر كباقي 
كورونا،  جائحة  انتشار  خوف  من  العالم  دول 
التجمعات  كل  مبنع  اجلزائرية  احلكومة  وقرار 
والفنية،  الثقافية  التظاهرات  وتأجيل  الثقافية 
باشطارزي  الدين  محي  الوطني  املسرح  اعتمد 
برنامج جديد يخص بث العروض املسرحية من 
إنتاج املؤسسة على كل من صفحات الفايسبوك 
للمسرح  الرسمي  موقع  على  وحتى  واليوتيوب 

اجلزائري.
على  اجلاري  مارس  و29   23 يوم  ستعرض 
الوطني،  املسرح  ملؤسسة  التابعة  الرسمية  مواقع 
يف  الكبرى  باجلائزة  املتوجة  »طرشاقة«  مسرحية 
املهرجان الوطني للمسرح احملترف من العام 2016 

يف طبعته الـ 12.

تعالج مسرحية »طرشاقة« للسينوغرايف أحمد 
رزاق الذي أبدع يف عرض تفاصيل الواقع اجلزائري 
الفرجة، تروي  بطريقة كوميدية يف قالب مسرح 
املسرحية كاتبها أحمد زراق، ويلعب دورها 22 
ممثال قصة أعواد ثقاب، من خالل قصة حب لم 
و«زالميط«،  »طرشاقة«  بني  النجاح  لها  يكتب 
فمحيط طرشاقة يضفوا عليها لزواج لزعيم أعواد 
املسرحية ال تخلوا من  أن  الثقاب »زملوط« ورغم 
اخلطابات  من  بالكثير  حافلة  فإنها  الكوميديا 

السياسية ال سيما ثورات الربيع العرب.
قصة  إلى   2016 إنتاجها  من  تعد  لم  حيث 
حي بني عودي الثقاب بل قصة حب ال تنتهي 
ظاهرة  الذي شهدت  واجلمهور  املسرحية  بني  ما 
عودته بقوة إلى قاعات املسرح بعد ما راهن عليه 
العرض  توزيع  مشكل  يبقى  لكن  رزاق،  أحمد 
الوطني  املسرح  يبقى  الوطن  أقطار  مختلف  عبر 

عاجزا أمام عدد املمثلني الذي شكلوا فوق الركح 
فسيفساء مميزة من أعواد الثقاب.

أن الالفت أن رزاق جمع كل الفنون تقريبا، 
وأشرك ثالث مطربني يف املسرحية، ناهيك عن 
تصميم لوحات كوريغرافية أداها أربعة راقصني، 
فلم تبد مسرحية غنائية، أو ملحمة أو كوميدية 
يف  لكنه  بعد،  أمره  يف  يفصل  لم  تشكيل  هي 
قناة  عبر  يعود  ناجح  فرجوي  عرض  هو  األخير 
الدين  الوطني محي  للمسرح  الرسمية  اليوتيوب 

باشطارزي.
كل  على  يجب  أنه  رزاق  أحمد  وبقول 
تكون  طريقة  عن  البحث  اجلزائر  يف  املسرحيني 
خالل  من  للمسرح،  اجلمهور  بإعادة  كفيلة 
مخاطبته باللغة التي يفهمها وتقدمي عروض ذات 
النجوم  لعودة  بحاجة  املسرح  أن  مضيفا  نوعية، 

كذلك إلى املسرح.

قصة  بسيطة،  فكرة  من  انطالقا  انه  مفيدا 
الوقت  نفس  ويف  والنار  احلرب  رمزية  فيها  حب 
رمزية ايجابية مثل التدفئة والطبخ، وانه رغم قلة 
اإلمكانيات قدمتا عرضا جلب جمهورا عريضا، 
فاجلمهور موجود ولكن يحتاج ألن نخاطبه باللغة 
التي يعرفها فهو يحب النوعية والعروض اجليدة«.
يعودوا  أن  يجب  النجوم  أن  رزاق  يرى  كما 
إليه، واملسرح محتاج اليهم، ويجب على املسارح 
فقط  التلفزيون  يف  وليس  بالنجوم  االستعانة 
املسرح  جنوم  من  العديد  هناك  املسرح  حتى  بل 
فرصة  لهم  الرابع  الفن  عشاق  فلكل  مهمشني. 
املتابعة العرض »طرشاقة« على منصة الفايسبوك 
وكذا قناة اليوتيوب يومي 23 و29 مارس اجلاري، 
اثر برنامج جديد حصري وخطوة مميزة من مؤسسة 

املسرح الوطني أمام جائحة كورونا فيروس.

برمج المسرح الوطني »محي الدين باشطارزي«، يومي 23 و29 مارس الجاري، عرض مسرحية »طرشاقة«، التي هي من إخراج المبدع أحمد زراق 
وتمثيل كوكبة من الممثلين على غرار سميرة صحراوي، حميد عاشوري، يوسف سحيري، صبرينة قريشي، ياسين زايدي وغيرهم، عبر صفحة الفايسبوك 

وقناة اليوتيوب الرسميتين لمؤسسة المسرح بعد غلق أبواب المسرح عقب تفشي فيروس كورونا في البالد.

كتاب  من  الثاني  باجلزء  اجلزائرية،  املكتبة  تعززت 
»التاريخ الثقايف ملنطقة سطيف املجال، اإلنسان، التاريخ«، 
إشراف  حتت  جاء  والذي  اليوم،  الوطن  دار  عن  والصادر 
وتنسيق محمد بن ساعو واليامني بن تومي، وشارك فيه ثلة 

من الباحثني املشاركني.
وكان قد صدر اجلزء األول من الكتاب، شارك يف تأليفه 
اعتبر  حيث  جزائرية،  جامعة   14 من  وباحثة  باحثا   40
الكتاب إضافة مميزة يف كتابة تاريخ منطقة سطيف، يحتوي 
على ثالث أجزاء و36 مقال لبحوث ودراسات حول منطقة 

سطيف التي لها تاريخ حافل وموروث شعبي وثقايف غني.
يذكر أن اليامني بن تومي، باحث وأستاذ حتليل اخلطاب 
حصل   2 سطيف  جامعة  يف  والسرديات  النقدية  والنظرية 
على شهادة الباكالوريا عام 1994، وعلى شهادة الليسانس 

بتقدير ممتاز، وعلى شهادة املاجستير عام 2003.
 ،2013 عام  جًدا  مشرف  الدكتوراه  شهادة  على  نال 
يف  شارك   .2014 عام  اجلامعي  التأهيل  شهادة  وعلى 
بحوًثا يف  ونشر  وخارجها،  اجلزائر  داخل  أكادميية  ملتقيات 
مجالت عربية، من إصداراته، »من قتل هذه االبتسامة«، 
2011، »الوجع األتي حكاية رجل تنقصه أنثى«، 2015، 
»الزاوية املنسية«، 2015، »مرجعيات القراءة والتأويل عند 

نصر حامد أبو زيد« )نقد(، 2011، »التفاعل البروكسيمي 
مع  )باالشتراك  القرب«  دوائر  يف  قراءة  العربي،  السرد  يف 
البنيوية  العواضل  »تشريح   ،2012 سميرة(،  حبيلس  بن 
 ،2017 )دراسة(،  العربي«  النقدي  للعقل  والتاريخية 

»أمراض الثقافة«، 2017.
التاريخ،  باحث يف  فهو  بن ساعو،  محّمد  الدكتور  أما 
العلوم  بكلية  واآلثار  التاريخ  بقسم  الوسيط  التاريخ  وأستاذ 
يشتغل  كما  سطيف2،  -جامعة  وااِلجتماعية  اإلنسانية 
التاريخ ااِلقتصادي يف العصور الوسطى، ومهتٌم  أيضا على 
واملنظومة  والهوية  الّلغة  وقضايا  التاريخ  وفلسفة  بالفلسفة 

التربوية. 
من أبحاثه ومؤلفاته املنشورة: »الهوية وااِلنتماء القومي 
بني التاريخ واحلداثة عند قسطنطني زريق« عام 2016، »املرأة 
2016، »املرأة الالجئة  التاجرة يف املغرب اإلسالمي« عام 
اِيفه  األملانية  كتابات  خالل  من  التحريرية  الثورة  خالل 
سطيف:  ملنطقة  الثقايف  و«التاريخ   ،2015 عام  بريستسر« 
2019، كتاب مشترك مع  التاريخ« عام  املجال، اإلنسان، 

الدكتور واألديب اليامني بن تومي.
ق.ث

تتيُحه الّيوَم »دار الوطن« 

ُصــدور الجــزِء الّثانــي مـن كتاب 
»التَّاريخ الثقافي لمنطقِة سطيف« 

من تنظيم »األلكسو« والمنظمة الدولية للفرنكوفونية

 فتــُح بــاب التَّرُشح لجائــزة
 »ابن خلدون سنغور« للّترجمة 

أعلنت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »األلكسو« واملنظمة 
الدولية للفرنكوفونية عن فتح باب الترشح جلائزة ابن خلدون سنغور 
للترجمة يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، حيث حددت 

املنظمة يوم 31 ماي املقبل، كآخر أجل لقبول ملفات الترشح، حسب 
ما جاء يف املوقع الرسمي للمنظمة.

أحدثت جائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة سنة 2007 
باالشتراك بني املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واملنظمة الدولية 
للفرانكوفونية، وهي تهدف للنهوض بالتنوع الثقايف واللغوي وتشجيع 

كل أشكال التبادل الثقايف واألدبي بني العالم العربي والفضاء 
الفرانكفوني.

وتسند جائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة سنويا ملكافأة أفضل 
ترجمة، من العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية إلى العربية وفقا 

لنظامها الداخلي املتفق عليه بني منظمة »األلكسو« ومنظمة 
الفرانكوفونية.

وتتمثل اجلائزة يف شهادة موقعة من مدير عام املنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم وأمني عام املنظمة الدولية للفرانكوفونية، 

باإلضافة إلى مكافأة مالية قدرها عشرة آالف يورو.
ق.ث
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موازاًة مع انتشار فيروس كورونا رفعت شعار »صحُتنا أّوًل«

الَجمعّيــُة الِطبّيــة لمعهــِد الُعلـــوم الطبّيــــة 
س بإجراءات الوقايـة  بجامعــة بجايـة تحسِّ

كشفت اجلمعية الطبية التابعة ملعهد العلوم الطبية بجام
عة بجاية عن تسطيرها برنامج عمل يجري ترتيبه هذه األيام
، يشمل تنظيم حمالت توعية وحتسيسية بفيروس«كورونا«، 

لفائدة أفراد املجتمع حتت شعار: »ِصّحُتنا أّوال«. 
املبادرة تهدف لإلسهام يف ترسيخ الثقافة الصحية بني أفراد املج
متع ، باتباع العادات السليمة التي حتمي من اإلصابة بالكثير 
من األمراض. وتأتي أهم هذه االلتزامات بغسل اليدين باملاء 
والصابون بصفة مستمرة واالبتعاد عن األشخاص الذين لديهم 
أعراض البرد أو االنفلونزا واالبتعاد عن التجمعات، األماكن 

املغلقة والتيتعرف ازدحاما كبيرا وكذا حلمل رسالة توعوية ملختلف 
شرائح املجتمع بضرورة احليطة واحلذر وأخذ هذه القضية مأخذ 

اجلد.وعرفت احلملة مشاركة واسعة ألعضاء اجلمعية، باستعمال 

الكمامات والقفازات.  ويتولى جتسيد هذه املبادرة اإلنسانية 
طلبة املعهد يف األيام القليلة القادمة،كما يشارك يف فعاليات هذه 
القافلة الصحية والطبية وحيثياتها متطوعون من مختلف اجلهات 
الصحية وجمعيات محلية ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إلى 

أن هذا العمل يجري يف إطار تفعيل االجراءات الوقائية والتدابير 
االحترازية التي تقتضيها قواعد احلماية الصحية من مخاطر 

هذا الداء الذي اصبح مفعوله يزداد بزيادة انتشاره يف األوساط 
التي ظهر فيها، واملطلوب من اجلميع أخذ احليطة واحلذر واتباع 
سلوكيات بسيطة متعلقة بالنظافة اجلسدية، دون اللجوء الى 

اخلوف والهلع باعتبار أن احلالة النفسية لإلنسان مهمة جدا فيمثل 
هذه الوضعيات، والى حد الساعة فإن املعلومات املتوفرة من 

اجلهات املعنية بالقطاع الصحي على مستوى املستشفى اجلامعي 

خليل عمران تؤكد عدم تسجيل أي حالة تذكر يف هذا املضمار، 
وهو األمر الذي يجعل اجلميع يف حالة طمأنينة وسكينة، لكن 
تبقى الوقاية خير من الف عالج.ويف نفس املوضوع أصدر أحمد 
معبد والي بجاية، تعليمات صارمة تخص غلق املالهي وقاعات 

احلفالت ومختلف النشاطات الثقافية والدينية وذلك خالل 
االجتماع الذي عقده مع اجلهاز التنفيذي للوالية،ويف خضم هذه 
املجهودات بدأ الناس يتجاوبون بصورة تدريجية وبدأوا باالنحسار 
يف منازلهم والتقليل من التجمعات يف الشوارع واألماكن العامة 
مع وضع الكمامات يف أفواههم والقفازات يف أيديهم،سعيا منهم 

للوقاية من املرض.
بـــلقاسم.ج

  تنامي الوعي الوقائي لدى المجتمع المدني ببجاية
بعد اإلعالن عن تسجيل 10وفيات و أكثر من 72 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا باجلزائر ، 
يسعى سكان والية بجاية، إلى التأقلم معالوضع الراهن حيث أن العديد من املواطنني بوالية بجاية، 
يتعاملون مع هذا األمر بالكثير من احلذر و حيث لوحظ قلة تواجدهم باملقاهيواألسواق واملطاعم ،و 
الفضاءات العامة بفضل حتذيرات اجلهات الرسمية و املختصة عن مدى خطورة تلك األماكن املزدحمة 
لنقل العدوى فيحال إن كان أحدهم أو بعضهم حامال للفيروس مع جتنب االزدحام و املصافحة لتفادي 

من  املستجد  كورونا  فيروس  ملكافحة  االحترازيةاملتخذة  واإلجراءات  التدابير  وعلى صعيد   . انتشاره 
طرف املصالح املعنية فقد شملت بث حصص و برامج للتوعية بطرق الوقاية من الفيروس عبرإذاعة 
الصومام اجلهوية ببجاية، احمللية و إطالق عمليات تنظيف بعدة مؤسسات عمومية وفضاءات جتارية 
وساحات ، كما مت تهيئة منشآتصحية الستقبال املرضى يف حال وجود اشتباه للمرض وتشكيل جلان 
يقظة بكافة البلديات ملتابعة آليات تنفيذ االحتياطات الالزمة واإلجراءات االحترازية ملواجهة كورونا.

 ....والبلديات تتخذ التدابير الحترازية و الوقائية
غرار«بجاية،تيشي،اوزالقن،سيدي  بجاية،على  بوالية  البلديات  من  العديد  بدأت 
و  العمومية  اإلدارات  و  املرافق  الشوارعو  تعقيم  و  التطهير  عمليات  تنفيذ  يف  عيش،متزريت....« 
فيروس  ملجابهة  أخرى  و  التقنية  مصاحلها  و  مقراتها  إلى  إضافة  األسواق  بعض  و  الصحية  املنشآت 
كورونايف إطار التدابير الالزمة و تنفيذ اإلجراءات االحترازية و الوقائية التي تتخذها كافة اجلماعات 
من  الكثير  وجود  األمر  يف  الغريب  الفوضوية  إزالةاألسواق  الفيروس.ضرورة  انتشار  من  للحد  احمللية 
بعض  تصرفاتو سلوك  املقاهي فضال عن  منهم يف  العديد  و جلوس  الشوارع  املواطنني يف  و  األطفال 
املواطنني و عدم أخذهم احليطة و احلذر و التقيد باإلجراءات الصادرة عن اجلهات املختصة و االلتزام 
بتنفيذها بجدية جتنباالنتشار فيروس كورونا رغم التحذيرات من هذه املخاطر و التنبيه من التخفيف من 

االزدحام و االبتعاد عن أماكن التجمعات العامة حفاظاعلى سالمتهم و خصوصا األشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو الذين يعانون من أمراض مزمنة و األكثر عرضة ملخاطر اإلصابةبفيروس 
و  أسواق  عدة  شهدت  حيث  ببجاية،،  املواطنني  من  كبير  عدد  يراعه  لم  الذي  األمر  هو  و  كورونا 
محالت جتارية و الساحات العامة و كذاأسواق يومية مثل سوق القصر للخضر و الفواكه إلى غاية أول 
أمس حركة عادية للمواطنني ، كما أن خطر فيروس كورونا لم يقلص منالزبائن الذين يقبلون على 
هذه األسواق و اللجوء إلى تخزين املواد الغذائية و التهافت على املنتجات و السلع بشكل يومي دون 

جتنباالكتظاظ.
بـــلقاسم.ج
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 •«عدوى الهلع« أخطر
 من عدوى كورونا ..

مخاوفنا،  على  يقينًا  التغلب  إلى  بحاجة  إننا 
مع اإلستعداد لألسوء، والتجند معا ملواجهة الوضع 
الصعب واملعقد الذي يتربص بنا بسبب ال مباالتنا 
وجشعنا وأنانيتنا وال مسؤوليتنا .. حالنا مع »جائحة 
أو  التخويف  أو  اخلوف  مع  أفضل  يكون  لن  كورونا« 
واملماطلة .. حقيقة  والتسويف  واالستهتار  التهوين 
وقسرية  وقاهرة  قاسية  إجراءات  إلى  الذهاب  »عدم 
قاسية  »نتائج  سيكلفنا  لألسف  الساكنة«  حق  يف 
 .. احلياة«  يف  ورغبتنا  إلرادتنا  وقاهرة  األرواح،  يف 
لكن مهما كان احلال واملآل، فالهلع ال يطيل عمرا، 
وال ُيعيد حياة أو فقدًا .. و ال يستوجب الوقوع يف 
إليه من  وما حتتاج  احلياة،  »الهيستريا« حفاظًا على 
غذاء وُمتع ومباهج، مبا يدفع أفراد املجتمع إلى اللجوء 
إلى التخزين املبالغ فيه و«الشراهة يف احلّيازة«. لكن 
هذا التصرف الغريب واحملزن الذي وقع فيه اجلزائريون 
هي  بل  لوحدهم،  كشعب  فيه  وقعوا  استثناًء  ليس 
نَْساَن ُخِلَق  صفة اإلنسان الذي خلق هلوعًا ﴿إَِنّ اإْلِ
يُْر َمُنوعًا(  ُه اخْلَ ُرّ َجُزوعًا، َوإَِذا َمَسّ ُه الَشّ َهُلوعًا، إَِذا َمَسّ

..
الرياضيات  عالم  كتب  سنوات  خمس  منذ 
 Benoît« السوربون  جامعة  يف  الرئيسي  واحملاضر 
مؤلف  وهو  األسي«  »الهلع  كتابه   »Rittaud
طبقا  اإلجتماعية  الديناميكية  األنظمة  يف  مرجعي 
الذي  املعاصر  واقعنا  فيه  يّشرح  األعداد  لنظرية 
»منط  من  ليتحول  مجتمعنا  يف  اخلوف  فيه  تنامى 
للروح  قاتلة  سوداوية  اجتاهات  إلى  األسي«  اخلوف 
اإلنسانية ولبهجة احلياة، إنه »اخلوف الذي ال نهاية 
نفاذ  من  خوف  العالم،  نهاية  من  خوف   .. له« 
املوارد الطبيعية، والنمو األسي للدميوغرافية العاملية، 
وارتفاع  احلراري،  واالحتباس  العاملي،  واالحترار 
مستوى البحر، وارتفاع حموضة احمليطات، وانحصار 
وتباطؤ  احلّية،  األنواع  وانقراض  البيولوجي  التنوع 
السيادية،  الديون  وأزمة  العاملي،  االقتصادي  النمو 
»ينابيع  إنها   .. األسي«  اخلوف  »ربيع  إنه   .. إلخ 
اخلوف« التي تغذي حالًيا كّل املخاوف املفترضة من 
االكتظاظ واإلختالط بالناس يف احلياة العامة، والتي 
ستؤدي إلى اخلوف من اآلخر بل من الشريك، بل 
اإلجتماعية  الكراهية  تفشي  إلى  تؤدي  أن  ميكن 
إليك  الناس  وأحب  أقرب  من  اخلوف  أي  اجلذرية، 
أستاذ  ليطرح  نفسه،  على  يضيق  عالم  إنه   ..
الرياضيات سؤاال أساسيا »هل عاملنا ضيق أم مفرط 
التضييق؟« هذا اإلفراط الذي جعل من أمر اخلوف 
لم يعد يعتبر »عاطفة مخجلة« أبدًا، بل بعد ذلك، 
عندما سقطت املخاوف، حّلت الالمباالة أو السلبية 
اجلماعية .. لتبقى القصة واحدة تطارد اجلميع .. 

لنتوقف عن مطاردة الوهم، ولنعيش حياتنا التي 
وإسهاما  لألسباب،  وأخذ  ويقظة  بوعي  لنا  كتبت 
علميا ومعرفيا، ومساهمة فيما ينفع ويحفظ الوجود 
اإلنساني، ولنستعيد استنبات »األخالق اجلماعية 
للغير،  وخدمة  وإيثار،  تضحية،  من  األساسية« 
للطعام  اللهفان، وإطعام  وإغاثة  للخيرات،  ومسارعة 

على حبه مسكينا ويتيما ومحجورا عليه.
•  تفشي جائحة كورونا .. 

وتفشي اإلنتقال الرقمي
سنوات  منذ  أشده  على  التبشير  كان  لقد 
عن  والعمل  الورقي«  بعد  ما  »العالم  اجلديد  بالعالم 
بعد، والعمل حيثما أنت وأينما كنت، لكن جائحة 
فورا،  التحول  هذا  على  اليوم  العالم  أجبرت  كورونا 
من خالل إجبار الناس على البقاء يف منازلهم وبدء 
اإلنخراط يف »العالم الرقمي« .. اآلن ينبغي اإلهتمام 
بجد بأفاق التعليم عن بعد، وبتطوير منصات التعليم 

اإللكترونية،  والتجارة  بعد،  عن  وبالدفع  الرقمي، 
والوصول للمعلومات، واالبتكار، وإنترنت األشياء، 
السحابية،  واحلوسبة  األبعاد،  الثالثية  والطباعة 
 .. الشبكات  طريق  عن  والتوريد  التوزيع  وسالسل 
»عالم ما بعد كورونا« هو عالم يستوجب منا التمتع 
علمية  عالية،  جديدة  مهارات  جديدة،  مبهارات 
ووجدانية،  نفسية  وحتى  وتكنولوجية  ومعرفية 
حفاظا على العائلة واألسرة واألبناء .. إنها حتديات 
حتديات  يطرح  مبا  كورونا«،  بعد  »عالم  لـ  جدّية 
اإلنهيار،  خطر  مواجهة  وأولها  للشبكات،  جّدية 
الوقت احلالي أضحت  بأمنها .. ففي  التكفل  قبل 
كورونا تهدد جودة تدفق اإلنترنت، مبا أجبر املجموعة 

الدولية إلى انتقال رقمي منخفض اجلودة !!
• كورونا يهدد جودة تدفق اإلنترنت 

أمام عدم قدرة النظام الصحي العاملي على 
على  الطب  عجز  و  كورونا،  وباء  تفشي  مواجهة 
بد  يكن  لم  كوفيد19-،  لفيروس  لقاح مضاد  إيجاد 
من اإلستعانة باألبجديات من خالل اعتماد منطق 
حتويل  على  والعمل  الفيروس«  متدد  سلسلة  »كسر 
لكن  اللوجستي«.  املنحى  »منط  إلى  األسية  الدالة 
هذا األسلوب أفضى إلى اعتماد قيود »احلجر العام« 
 14 ملدة  بيوتهم  يف  البقاء  الناس  إلزام  من  يعنيه  مبا 
يوما على األقل، يف عطلة قسرية، أو مبمارسة عملهم 
مقر  من  العمل  وحتول  سكناهم،  مقر  من  إنطالقا 
إلى »العمل عن بعد« يف دول عدة، وهذا  املؤسسة 
أدى إلى بروز حتديات جديدة، فمع مكوث املاليني 
حول العالم فى منازلهم، يف نفس الوقت، و لفترات 
أطول وغير مسبوقة، أدى إلى زيادة كثافة استخدام 
اإلنترنت بشكل كبير غير مسبوق، مبا أثر بدوره على 
هذا  استيعاب  على  والعاملية  احمللية  الشبكات  قدرة 
فيروس  أنتجها  جديدة  أخرى  أزمة  وهذه  الضغط. 
شبكة  مطالبة  إلى  األوروبى  االحتاد  دفعت  كورونا، 
عن  بالتوقف  وغيرها  »نتفليكس«  الرقمي  البث 
بجودة  والفيديوهات  األفالم  من  منتجاتها  عرض 
ضغط  حتت  اإلنترنت  انهيار  لتفاديا  عالية 
ذلك  بعد  لتحذو  املسبوق،  غير  االستخدام 
بتقليص  “نتفليكس”  حذو  “غوغل”  شركة 
“يوتيوب”  موقع  على  التدفقي  البث  سرعة 
اإلنترنت  على شبكة  الضغط  تخفيف  بهدف 

يف أوروبا.
• جائحة كورونا و »ما بعد 

الجينوم«
بعيدا عن املُعتاد من أحاديث احلرب البيولوجية، 
وسباق التسلح اخلفي املتعلقة ببناء »اجليوش النانوية« 
فتاكة،  عاملية  حروب  خلوض  تخليقها  يجري  التي 
تقتل النفس البشرية دون تدمير اإلستثمار املادي من 
منشأت ومرافق، مبا أوجد وجهات نظر تقول بإمكانية 
»التخليق« لفيروس كورونا. وبعيدا عن »سوق يوهان« 
حيث كّل شيء ُيباع ويشترى وُيْؤكل، و حيث كّل 
الروائح تنبعث من هناك، أريد استحضار بعضا من 
األخبار العلمية التي كانت تأتينا من الصني تباعًا، 
خاصة وأن أرفع الدوريات العلمية واإلعالمية كانت 
تتسابق لنقلها. أذكر مثال، أنه يف نهاية شهر نوفمبر 
من سنة 2018، تواردت أخبار من الصني ُتفيد بأن 
داخل  متكن  قد  جيانكوي«  »هي  الصيني  الباحث 
املختبر الذي يديره يف مدينة شنتزين جنوب الصني 
من »تصميم« أول طفل يف العالم معدل وراثيا، عن 
طريق تغيير احلمض النووي اخلاص بجنني توأم ملنع 

اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية. هذا العمل 
الذي عارضه آنذاك علماء كبار على مستوى العديد 
من جامعات العالم، معتبرين أنه إذا كان هذا العمل 
ال  فإنه  أخالقيا،  الصني  يف  ُيعد  أن  ميكن  البحثي 
يختلف  لألخالق  إدراكهم  بأن  القول  سوى  ميكننا 
التساؤالت  دائرة  وتوسعت  العالم،  بقية  عن  متاما 
يف  والتقني  والطبي  األخالقي  التحكم  حول حدود 
»عملية خلق األطفال الذين ال يعانون من أمراض« 
أو يف »تعديل األجنة لصنع أطفال مصممني بشكل 
ومواصفات معينة أو محصلة ذكاء مرتفعة« ؟؟!! .. 
املُطبقة  التقنية  أن من اجلدير ذكُره هي مخاطر  كما 
 cas9 CRISPR كاس9«   - »كريسبر  »تقنية 
العلماء  رأي  حسب  ميكنها،  والتي  اجليني«  للقص 
عَرضية  طفرات  إدخال  يف  تتسبب  أن  املختصني، 
يتم  التي  اخلاليا  “فسيفساء”  يف  مقصودة”  “غير  أو 
التعديل  ينطوي  لذلك  مختلفة،  بطرق  تعديلها 
اجليني للجنني البشري على مخاطر كبيرة، مبا فيها 
ندرك  وحتى  مرغوبة.  غير  طفرات  إدخال  مخاطر 
أبعاد املوضوع، والذي جتاوز حدود »جهود اإلنسانية 
تنافسية  جامحة  رغبات  إلى  األمراض«  إلجتثاث 
بكتابة  وفريقه  »جيانكوي«  الباحث  قام  فقد   ..
السعي  “يف هذا  قائلني  بيان أسموه »بيان أخالقي« 
العاملي األكثر تنافسَيًة على اإلطاق لتطبيقات تعديل 
وتنبئوا  بارزين”.  نكون  أن  نأمل  فإننا  اجلينات، 
التلقيح  اختراع  على  “سيتفَوق”  ابتكارهم  بأن 
االصطناعي، الذي حصل صاحبه على جائزة نوبل 
بأن  التذكير  ينبغي  املقابل  2010. لكنه يف  يف عام 
هذا الباحث الصيني »هي جيانكوي« هو أحد علماء 
النخبة يف البيولوجيا، وقد أعادته الصني من الواليات 
لكنه  األلف”،  املواهب  “خطة  من  كجزء  املتحدة 
نهاية شهر ديسمبر  املطاف مع  نهاية  ُحكم عليه يف 
سنوات   3 ملدة  السجن  بعقوبة   )2019( املاضي 
تقارب  بغرامًة  تغرميه  مع  محكمة صينية،  ِقبل  من 
النصف مليون دوالر، كما سيتم حظره مدى احلياة 
من املشاركة يف األبحاث املتعلقة بالطب التناسلي.

لكن أبحاث تعديل احلمض النووي واستخدام 
الطبي  السباق  قلب  يف  تبقى  اجليني  القص  تقنية 
قامت   ،2020 جانفي  شهر  نهاية  ففي  العاملي، 
Po� األمريكية  الشهرية  العلمية  األدبيات  (مجلة 
pular Science, ou PopSci,( »العلوم 
طبية  تقنيات   4« عنوان  حتت  مقال  بنشر  للعموم« 
حديثة رمبا تساعد يف مواجهة فيروس كورونا«، بدايًة 
للوقوف  الفيروس  جينوم  تسلسل  على  التعرف  من 
على خواصه البيولوجية كون »التعّرف على تسلسل 
احلمض النووي أمٌر جوهرٌي يف مواجهة أي فيروس«، 
وأيضا إستخدام تقنية »كريسبر CRISPR« التي 
الوراثية(  )املادة  النووي  احلمض  تعديل  على  تقوم 
االعتماد  إلى  وصواًل  له،  لقاح  وتطوير  للفيروس 
للتنبؤ بتصرفات الفيروس  على الذكاء االصطناعي 

بهدف السيطرة عليه.
•تهديد فيروس كورونا للحياة 
.. يعيد طرح سؤال »ما بعد 
الجينوم« أو الرغبة في اْلُخُلوِد

مع إعالن العالم، كّل العالم عجزه وقلة حيلته 
أمام »فيروس كورونا« ووصفه باملستجد، بل املستبد 
»بالء  أشقاهم  ومن  الكبار  ضعف  يرحم  لم  الذي 
حتمية  لتبرز  عمر.  طول  بعد  األجساد«  مناعة 
و  اجلينوم  مسائل  مناقشة  يف  العلمي  اإلنخراط 
لقفزات  املتزايدة  التطبيقات  وحدود  قدرة  مدى 

التكنولوجيات احليوية املستقوية بثورات فيزياء الكم 
جتسيد  يف  اجلزيئية  والبيولوجيا  احلاسوب  وهندسة 
حتقيق  بإمكانية  واملبشرة  عقود  منذ  املرفوعة  وعودها 
البلى،  عوامل  من  واإلنفالت  اخللود  يف  الرغبة 
وهي  عاملنا،  يف  استنباتها  ُيعاد  التي  الوعود،  هذه 
تستحضر الوعد الذي منى به إبليس اللعني أبانا آدم 
األبدي، فحني كان  اخللود  وهو وعد  السالم،  عليه 
أاَلَّ  لََك  )إِنَّ  اخللد  جنة  ساملا يف  مطمئنا  آمنًا  »آدم« 
جَتُوَع ِفيَها َواَل َتْعَرىٰ* َوأَنََّك اَل َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحىٰ( 
وهي الفضائل األربعة املشكلة لغايات كل احملركات 
إبليس  جاءه  والرفاه،  وللثروة  للحياة  الديناميكية 
)َفَوْسَوَس  اخللود  يف  الرغبة  شهوة  فيه  ليوقظ  اللعني 
لِْد  يَْطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلىٰ َشَجَرِة اخْلُ إِلَيِْه الَشّ
َوُملٍْك اَلّ َيبَْلىٰ(، وهي الرغبة القاتلة املدمرة لـ«إنسان 
هنا  األول.  اإلنسان  وراءها  أنساق  والتي  اليوم«، 
ينبغي أن تستوقفنا قصة اخللق األول، والتي تورد لنا 
عنصرين أخالقيني يف السياق العام، وهما عنصران 
الغرور  السلوك )أول ذلك هو  محددان وحاسمان يف 
الثاني  العنصر  و  »دالهما«(  اإلرشاد  منظومة  ضمن 
هو )النصح يف قالب التوكيد واإللتزام »قاسمهما«(. 
إن الثورة املعرفية املتفجرة واملنشطرة يف منحى الزمن 
املستقبلي أغرتنا بل أغوتنا، فسيطر علينا اإلنسياق 
بغرور، راغبني يف اخللد، كيف ال ؟ وهي قد منحتنا 
كّل الدالئل العملية إلمكانية ذلك، وحني كان منا 
اإلنسياق طائعني متوهمني النصح، بدأنا السقط يف 
عالم الشقاء )ََتْشَقىٰ(. وهذه هي مخاطر ثورة هندسة 
الوراثة وتطبيقات اجلينوم، أن ننساق وراء التطبيقات 
وخصوصيته،  وتنوعه،  إنسانيته،  اإلنسان  فُنفقد 
ويحدث التالعب بجيناته التي تعطيه التميز النفسي 
الكمال،  عن  بحثا  والعضوي،  والعقلي  والوجداني 
الذي سيقرب البشر من منوذج اآللة املثالية املستنسخ 
الذي  الفرد  أيجاد  عن  بحثا  بال حدود،  منها  مناذٌج 
و  البشر  ذكاء  الذي سيرث كل  واإلنسان  يقهر،  ال 
 .. الوجود  يف  الالمعقول  تنافس  حدود  إلى  يرتقي 
»كائن  قهرنا  فقد  الوهم  هذا  تشكّل  بدايات  ومع 

مجهري« .. قهرتنا »أرضة« .. 
•خالصة

عالم »ما بعد فيروس كورونا املستجد« لن يكون 
املقال  هذا  أضع  لذلك  قبله،  ما  كمثل  تأكيد  بكل 
ضمن دعوة رصينة ملباشرة نظر علمي منهجي ومعريف 
عميق، يستحضر بدًء اخلالصات الفلسفية والفكرية 
إنسانيا  إرثًا  ُتشكل  والتي  والثقافية،  واإلجتماعية 
وتراكمًا معرفيًا ملسار اإلنسانية عبر تاريخها، ضمن 
مسعى إنساني لصناعة وعي عاملي جديد ُيحّذر من 
البشرية يف  والتعدي على اخلصوصية  الغرور  مخاطر 
املقاربات  ذلك  يف  مستحضرًا  الكونية،  صيرورتها 
الراسخة التي تناقش مبنهج علمي رصني أخالقيات 
الغربي،  الفكر  يف  السائد  والتقني  العلمي  النظام 
أخالق   .. األخالق«  »سؤال  مستنهضني 
هي  والتي  املؤيدة،  األخالق  تلك  احلكمة 
ثمرة األخذ باملقاصد النافعة والوسائل الناجعة 
»العمل  بالدخول يف  وجتلياتها  معًا، وسياقاتها 
و«اإلسهام  احلي«  »بالنظر  واألخذ  احلي« 
البانية لصرح  واملعارف  العلوم  احلي« يف عوالم 
املجد، وأولها علوم الطب والفيزياء والرياضيات 

والهندسة.

15 السنة 01 - العدد 144 -اإلثنني  28 رجب 1441  هـ  - 23 مارس 2020م
أقالم

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري وخبير في الشأن الطاقوي 
mah2bouziane@gmail.com

التفكيـــر فــي عالــــــم »ما بعد كورونــــا« 
وليـــس تخزيـــن المكرونـــة .. !!
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بلسان عبد العزيز تويقركورونا ُيعرِقل إنجاَز 60 % من مشاريع عدل 

واجـــــُب 
اإِلكـــــَراه

عبيِّ  يف َموروِثنا الشَّ
َمثل يقوُل »ْوَصْل 

امُلوْس لّلْعَظْم«، أو ُقل 
َبى، لقْد  يل الزُّ بلَغ السَّ

وصلَنا إلى َمرحلٍة 
َخطيرٍة فعًل؛  ال َتنجُح 

معَها أنصاُف احُللوِل؛ 
ا موٌت أو حياٌة - وإن  فإمَّ
كانِت األعماُر بيِد اهلل. 

أقوُل هذا الَكلِم وأنا 
اَس يسَتغِفلون  أرى النَّ
أنُفَسهم وُيكاِبروَن يف 
مواضَع ال مجاَل ِفيها 
للُمكابرِة؛  َمررُت أمٍس 

على أحِد الُبنوِك 
لظروِف َعمٍل قاِهرة، 

وَهالِني ما رأيُت؛  إخلٌل 
بائن  تاٌم ِمن ِقبل الزَّ

حة الَعامة،  بشروِط الصِّ
رِف  وعدُم تقديٍر للظُّ

حيِّ اخَلطيِر الذي  الصِّ
مترُّ به الِبلد؛ فوَضى 
باك الَوحيِد  أماَم الشُّ

ي يشتِغُل، وكلٌّ  الذِّ
ُيطالُب بضرورِة َتسريِع 
خليِص دوَن  َعملّيِة التَّ
اعتباٍر للَمخاِطر الّتي 

َر عن تلك  ُيِكن أن َتنجَّ
الَوضعّيِة؛  أمٌر دفَع أحَد 

امَلسؤولنَي إلى إخراِج 
اجَلميِع وغلِق الَباِب يف 

ُوجوِههم وإلزاِمهم ِبدفِع 
أوراِقهم من َخلِف ِستار. 

هذِه احَلالُة إّنا هي 
َتعبيٌر دقيٌق عن 
ة، وِقّلة  الَعنجِهيَّ

حُضر الّلتني يتعامُل  التَّ
اُس مع وباِء  ِبها النَّ
ُكورونا، الذي أعلَن 

حة بشأِنه  وزيُر الصِّ
أّن اخلطَر بلَغ درجَتُه 
الّثالثة. ورغَم ذلك، 
هاِل  ما زاَل بعُض اجلُّ

ال يْسَتشعروَن درجَة 
اخلطِر! فالوباُء أصبَح 

داخَل البيوِت، ولم يعْد 
على األبواِب، واملوُت 

ُص باجَلميِع  أصبَح يتربَّ
بفعِل َجهالِة البعِض، 

فوجَب تطبيُق إجراءاٍت 
ًدا والذهاُب  أكثَر تشدُّ
عامِل مع  بعيًدا يف التَّ
الذين َيخِرقون َمبدأ 

حقِّ األخريَن يف الَعيِش 
بسلٍم. ستكوُن األياُم 

الَقادمُة - بل شٍك- 
حاسمًة، وسينجرُّ عن 
عدِم اإلسراِع يف ردِع 

ريَن وباٌل أكَبر من  امُلتهوِّ
الوباِء ذاِته؛  لهذا، ُقلنا 

عَظم  »ْوَصْل امُلوْس للَّ
»، ولم يبَق للّدولِة إال 

اَس أمام  أن تضَع النَّ
نِي أو  َمسؤولياِتهم باللِّ

بالقّوِة؛  فَما عاَد الوضُع 
يحتمل!

أمس  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  ترأس 
األحد، اجتماًعا ملجلس الوزراء، حسب ما أوردته رئاسة 
الصحة  وزير  لعرض  الوزراء  مجلس  اجلمهورية.واستمع 
حول تقييم التدابير املتخذة للحد من تطور وانتشار فيروس 

كورونا املستجد.
الدراسة  االجتماع  أعمال  جدول  تضمن  كما 
السوق  وآفاق  وضعية  تتناول  عروض  على  واملصادقة 

تأثيراتها،  ملعاجلة  املتخذة  والتدابير  الدولية  البترولية 
وخطة العمل لرقمنة اإلدارة.

و كان وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 
عبد الرحمان بن بوزيد قد أعلن أن اجلزائر دخلت املرحلة 
الثالثة من تفشي فيروس »كورونا«، بعد تسجيل إصابات 

يف 17 والية عبر الوطن.

الوطنية  للفدرالية  العام  كشف األمني 
للفنادق اخلواص سليم عياش، يف تصريح 
أن  الوطن«،  »أخبار  به  خّص  حصري 
فدراليته مستعدة لوضع 40 فندًقا للخواص 
حتت تصرف احلكومة، قصد االستعانة بها 
كمراكز للحجر الصحي ملساعدة السلطات 
والتصدي  »كورونا«،  وباء  مجابهة  يف 

النتشاره وسط اجلزائريني.
و أوضح عياش أن ما متر به اجلزائر حالًيا 
يعتبر كارثة وطنية تستوجب تكاثف جهود 
جميع أبنائها للتعايف من هذا الوباء العاملي، 
احلكومة  على  يبخل  لن  أنه  إلى  مشيًرا 
إشارة  رهن  وفدراليته  مساعدات،  بأّي 
السلطات  وجلأت  أرادت.  متى  السلطات 
باملؤسسات  االستنجاد  إلى  العمومية 
مراكز  إلى  وحتويلها  العمومية،  الفندقية 
للحجر الصحي، لفائدة اجلزائريني الذين مت 

وذلك  العالم،  دول  مختلف  من  إجالؤهم 
مواطن  أي  على  الصحي  احلجر  إقرار  بعد 
اخلارج،  من  قادًما  الوطني  التراب  يدخل 
حيث مت حتويلهم إلى فنادق عمومية كفندق 
»الرايس«،  »الرياض«،«ماطاريس«، 
بوهران  »األندلسيات«  ومركب  »مازافران« 

وزموري ببومرداس.
اخلميس  الداخلية،  وزارة  وأعلنت 
جديدة  فنادق   8 تخصيص  املنقضي، 
رعية   2200 من  ألكثر  الصحي  للحجر 
ومت  دول  بعدة  عالقني  كانوا  جزائري، 
ترحيلهم عبر رحالت جوية. وحسب بيان 
للوزارة، فإنها أعدت مخطًطا إلجالء 2278 
رعية جزائريا عالقني ببعض مطارات الدول 
جوية  رحالت   9 عبر  الوطن  أرض  إلى 

بسبب انتشار فيروس كورونا.
عّمـــــار قـــردود

للفنادق اخلواص سليم عياش: الوطنية  للفدرالية  العام  األمني 

وضــُع وضــُع 4040 فندًقــا خاًصـا  فندًقــا خاًصـا 
ِف الُحكومــة ِف الُحكومــةتحــت َتصــرُّ تحــت َتصــرُّ

كورونا فيروس  ملواجهة  امُلّتخذة  دابير  التَّ لتقييم  ص  ُخِصّ

الرئيــُس تّبــون تـرأَس اجتماًعـا 
لمجلــــــِس الــــُوزراء

انعكست الظروف االستثنائية التي تعرفها اجلزائرن والتخوف من توسع نطاق 
انتشار فيروس كورونا، على إجناز سكنات صيغة عدل، حيث تراجعت نسبة اإلجناز 

إلى غاية اآلن بـ 60 باملائة، بحسب ما نقلته مصادر »أخبار الوطن«.
وكشفت مصادر »أخبار الوطن« أن الظرف االستثنائي رغم حداثته إال أنه سبب 
يف  العمال  عدد  تقليل  بسبب  وذلك  باملائة،  بـ60  عدل  سكنات  إجناز  يف  تراجعا 
الورشات كإجراء وقائي تنفيذا لقرارات احلكومة. يف حني، سجلت مشاريع والية 
البليدة النسبة األعلى من التضرر، تتبعها ورشات العاصمة وبومرداس، وهو ما سيؤثر 

على برنامج توزيع السكنات املبرمجة والتي شارفت االأشغال بها على االنتهاء.
ملكتتبي  التخصيص  شهادات  صب  يف  مارس   7 منذ  الوكالة  وباشرت  هذا، 
26 والية عبر موقعها اإللكتروني، وتخص املشاريع التي وصلت نسبة األشغال بها 
70 باملائة، والتي تواجه املصير نفسه بفعل الوباء، يف حني جاء الظرف االستثنائي 
بعدما سجلت عديد املشاريع تسارعا يف وتيرة اإلجناز، بحسب التصريحات الرسمية، 
تنصيبه  منذ  بلعريبي  للوكالة  العام  املدير  اتخذها  التي  اإلجراءات  عقب  خاصة 
واملتمثلة يف تكليف فرق تفتيش للورشات، التشديد على مؤسسات اإلجناز ملضاعفة 

الوتيرة واحترام التزاماتها التعاقدية.
رحمة عمار 

تقرت 

مصـــرُع َشخصيـــن فـــي حــــادِث َسيـــــر 
خلف حادث سير أليم وقع صباح أمس األحد بالطريق الوطني رقم 3 باملقاطعة اإلدارية تقرت قتيلني يف العقد الثاني من عمرها، كانا على منت دراجة نارية بعد اصطدامهما 
مبركبة أردتهما قتلى مبكان احلادث عينه، يف مشهد محزن تأسف له احلضور. وعليه، مت نقل الضحيتني من قبل أعوان احلماية املدنية إلى مصلحة حفظ اجلثث باملؤسسة االستشفائية 

سليمان أعميرات بتقرت، فيما فتحت مصالح الدرك لدائرة املقارين حتقيقا للوقوف على مالبسات احلادث.
يوسف بن حيزية 

والياُت الَوسط األكثُر تضّرًرا 

 
بفيروس  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفع 
»كورونا« يف اجلزائر إلى 201 حالة منها 17 حالة وفاة 8 
منها يف البليدة وحالتني ببجاية وخنشلة،ومت تسجيل 110 
لوازرة  وفًقا  وفيات   8 منها  البليدة  بوالية  اإلصابات  من 

الصحة والسكان وإصالح املستشفيات.

كما كشفت الوصاية عن االشتباه يف 340 حالة يف 
انتظار نتائج التحاليل.

ويعد هذا االرتفاع يف وتيرة انتشار هذا الوباء العاملي 
تسجيل  مت  ساعة   24 من  أقل  ظرف  مخيفا، حيث يف 

وفاتني جديدتينوزيادة 62 حالة مصابة بالفيروس.
عّمـــار قـــردود

بالبليدة إصابة   110 منها 

ارتفــاُع عدِد الُمصابين بكورونا 
إلى 201 حالـة و17 وفــاة

بسكيكدة الصحي  للحجِر  احلاضرين  بعَض  أخضَع 

الــّدرك يمنــُع إقامـَة حفـِل الــّدرك يمنــُع إقامـَة حفـِل 
َزفـــاف بجبــل مكســـن َزفـــاف بجبــل مكســـن 

تدخلت، ليلة أول أمس، مصالح الدرك الوطني للفرقة اإلقليمية لبلدية صالح بوشعور يف 
سكيكدة، مدعومة بفريق من األمن اخلارجي للشرطة، من أجل تفريق عدد من املدعوين حلفل 

زفاف مبنطقة جبل مكسن يف بلدية صالح بوشعور جنوبي والية سكيكدة.
واستنادا إلى مصادر »أخبار الوطن«، فإن العرس الذي كان داخل بيت عائلي حضره عدد 
من املدعوين من أفراد العائلة، دفع باملصالح األمنية إلى التدخل قصد تفريق املدعوين وإحالة 
عدد منهم على املصالح الصحية قصد أخذ التحاليل الالزمة لرصد أي إصابات بالوباء، فيما 

مت فتح حتقيق قضائي لدى النيابة املختصة، وصدور قرار منع مثل تلك االحتفاالت مؤقتا.
جمال بوالديس



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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