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الُبليـــدة. . َمدينـــة الـــورود تقــاوُم الوبـــاء!
يخضع سكان البلديات الـ 25 التابعة لوالية البليدة، خاصة األحياء الشعبية، للحجر الصحي يف سكناتهم، فيما ظهرت حمالت تطوعية بادرت بها مصالح البلدية والوقاية يف 
البليدة، وجمعيات نشطة، وساعرت لتنظيمها بالساحات والطرقات والشوارع العامة، تطهيرا ووقاية من انتشار املرض الوبائي، خصوصا يف ظل احلركة االحتجاجية، التي قام 

بها أعوان النظافة وإعالن إضرابهم عن العمل، مما حول تلك األحياء إلى ما يشبه مفرغات عمومية. 
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املجلس االعلى لألمن برئاسة رئيس اجلمهورية يقرر

وسَط اإلهمال والَهلع من ُكورونا   

05
 جيجل

بلديــاُت ال ُتبالـــي 
ائحة وُمواطنون  بالجَّ
ال يعترُفون بالَحجر! 

08
الوادي

حمالُت تعقيم واسَعـة 
وُمبادرات تضامنّيـة 
لمجابهــِة الوبــاء 

06
 إليزي

ل  أحيـــاٌء تتحـــوَّ
إلى مفارَغ ُعمومّيـة

الــّدروب المؤِدّيـــُة 
إلـــى الَمجهــــول!

15 ■ د. عّز الدين معزة

 يقاُل يف تراِثنا الَعربي اإلسالِميِّ إَن
 البدَر ال ينقُص إاّل حنَي يكتِمْل؛ َهل
 وصَلت حضارُة اإلنساِن إلى كماِلها؟

 وَهل عليِه أْن يعوَد إلى بداياِته
 األولى؟

ماوّية بانهياِر  أخبَرتنا الكتُب السَّ
 مَمالَك وحضاراٍت، كذلك كتُب

اريِخ وُعلماُؤه من »ابن خلدون«  التَّ
 و«أرنولد توينبي«، وقبَلهم أخبَرتنا
 امِليثوُلوجيا اإلغريقية بغرِق قارٍة

.كاملٍة يف امُليط

16
90 % من الحاالت  

مصدرها أوروبا

230 إصابــــًة 
بكورونا مؤّكــدًة 
وال وفيات جديـدة

كشفت وزارة الصحة و السكان و 
إصالح املستشفيات، يف بيانها أمس 
اإلثنني،عن ارتفاع عدد اإلصابات 
املؤكدة بفيروس »كورونا« إلى 230 

إصابة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة 
وفاة، ليبقى عدد الوفيات مستقًرا 

عنَد 17 حالة.
و أفاد البيان ذاته بأن ما نسبته 90 يف 
املائة من اإلصابات   قدمت من أوروبا، 

وأوضح أنه مت تسجيل 125 حالة 
مؤكدة بوالية البليدة.

16

  حجر شامـٌل علـى الُبليــدة  حجر شامـٌل علـى الُبليــدة
 وحظر للتجوال ليال في العاصمة وحظر للتجوال ليال في العاصمة
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أخبار السياسة
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عّمــار  قـــردود
وأوضحت، يف بيان أصدرته أمس، أن الصدمة 
العاملية  األزمة  تطورات  عن  الناجتة  االقتصادية 
النفط،  أسعار  وتدهور  كورونا،  فيروس  لتفشي 
تضافر  يقتضي  مما  للجزائر  كبيرا  حتديا  متثل 
يف  اخلطيرة  األزمة  هذه  ملواجهة  اجلميع  جهود 
التقشفية  اإلجراءات  أن  معتبرا  أبعادها،  كل 
بادية  كانت  األزمة  بوادر  ألن  متأخرة  جاءت 
االستيراد  بفاتورة  تعلق  ما  خاصة  للعيان، 

يف  السيئ  ومؤشرها  التسيير  نفقات  وترشيد 
يف  استحداثها  مت  التي  الوزارات  من  عدد 

اجلديدة. احلكومة 
القطاعيني  على  النهضة »اإلبقاء  ثمنت  و 
بهما،  املساس  دون  والتعليم  الصحة  احليويني 
من  لهما  وملا  استراتيجيني،  قطاعني  باعتبارهما 
أثر مباشر على املواطن. كما ثمنت اإلجراءات 
واسترجاع  الضريبي  بالتحصيل  املتعلقة 
إضافة  العمومية،  للبنوك  املستحقة  القروض 

النصوص  إصدار  يف  أيضا  اإلسراع  إلى 
اإلسالمية،  بالصيرفة  اخلاصة  التنظيمية 
التي  الرقمنة  على  والتركيز  القروض  وتسهيل 

أضحت أمًرا البد منه.
الراهنة  املرحلة  أولويات  أن  النهضة  اعتبرت  و 
الصحية  والرعاية  الغذائي  األمن  يف  تتمثل 
اآلليات  تطوير  خالل  من  والتعليم  والتربية 

واملتابعة. الرقابة  وتفعيل  الوسائل  وجتديد 

للخضر  املشترك  املهني  الوطني  الديوان  طمأن 
املواطنني  أمس،  »أونيالف«،  واللحوم 
بخصوص وفرة البطاطا يف ظل الظروف الصحية 
الوطني  املخزون  أن  مؤكدا  البالد،  تعرفها  التي 

من هذه املادة كاٍف لعدة أشهر.
الصفحة  على  نشر  بيان  يف  الديوان،  ودعا 
الفايسبوك،  على  الفالحة  لوزارة  الرسمية 
إلى  الوطن  ربوع  مختلف  عبر  املواطنني  »كافة 
يف  املادة  هذه  نقص  من  اخلوف  أو  الهلع  عدم 
األسواق خالل األيام أو األسابيع املقبلة، علما 
عمليات  تشهد  الواليات  من  العديد  هناك  أن 
عن  فضال  األيام،  هذه  خالل  احملصول  جني 

لسد  تكفي  الديوان  لدى  احملزنة  الكميات  أن 
املادة  هذه  من  الوطنية  االستهالك  احتياجات 

لعدة شهور«. األساسية 
يف  الفاحش  لالرتفاع  تبعا  بأنه  الديوان  وذكر 
األسبوع  نهاية  االستهالك  بطاطا  مادة  أسعار 
الوطنية  السوق  متوين  إلى  عمد  الفارط، 
املضاربة  لكسر  املادة  هذه  من  كبيرة  بكميات 

األسعار. ارتفاع  ومحاربة 
يواصل  أنه  الديوان  أكد  الصدد،  هذا  ويف 
املاضي  اخلميس  انطلقت  التي  العملية  هذه 
أسواق  تزويد   - اآلن  إلى حد   - والتي شملت 
إلى  إضافة  جملة  سوق   14 منها  والية   21

للمستهلك  مباشرة  بيع  نقطة   25 استحداث 
دينارا  و40   30 بني  ما  تراوح  بسعر  النهائي 
انخفاض  إلى  أدى  ما  وهو  الواحد،  للكيلوغرام 
يف  املخزنة  الكميات  ضخ  بعد  مباشرة  األسعار 

األسواق.
السوق وكسر  بالسهر على ضبط  الديوان  وتعهد 
»احملنة  هذه  جتاوز  غاية  إلى  واملضاربة  االحتكار 
املدني  واملجتمع  املستهلكني  داعيا  الوطنية«، 
ظل  يف  التضامن  بروح  والتحلي  »االلتحام  إلى 
حسب  البالد«,  بها  متر  التي  الصحية  الظروف 

البيان.
ق.و

خطورة  على  السلم  مجتمع  حركة  شددت 
الكبير  التصاعد  خالل  من  وتفاقمه  الوضع 
مستوى  على  املسجلة  احلاالت  لعدد  واملخيف 
داعية  »كورونا«،  بجائحة  والوفيات  اإلصابات 
العالقني. الرعايا اجلزائريني  لإلسراع يف إجالء 

مكتبها  اجتماع  تلى  بيان  يف  حمس،  وأكدت 
تطبيق  عبر  بعد  عن  التحاضر  بتقنية  التنفيذي 
zoom mee� لالجتماعات  (الزوم 

عبد  الدكتور  احلركة  رئيس  برئاسة   )tings
املتزايدة  الوعي  درجة  تثمني  مقري،  الرزاق 
ودعت  الوباء،  من  الوقاية  اجلزائري يف  للشعب 
إلى االستمرار بكل مسؤولية وحرص شديدين 

»إلزم_بيتك«. ضمن حمالت 
اإلجراءات  مواصلة  ضرورة  على  ركزت  كما 
الوباء  انتشار  ملنع  الضرورية  االستثنائية 
مختلف  مع  تهاون  أي  مع  بصرامة  والتعامل 
وتطوير  والفردية،  اجلماعية  الوقاية  سياسات 
أدوات الرصد الطبي والتكفل السريع باملصابني 
املؤقت  للحجر  املناسبة  األماكن  وتوفير 

اجلزائريني  إلجالء  والسريع  العاجل  والتدخل 
املطارات األجنبية، وتطوير  العالقني يف مختلف 
كل  وحشد  الوباء  ملواجهة  احلكومية  القدرات 
اإلمكانات الالزمة لوقف الوباء واعتبار ما ينفق 
يف الوقاية والعالج املبكر أقل بكثير مما ينفق يف 

حالة انتشار الوباء - ال قدر اهلل.
العام  الرأي  إعالم  لضرورة  حمس  دعت  كما 
الالزمة  املعلومات  وتوفير  املرض  انتشار  بحقيقة 
يجعل  مما  التكفل،  مستويات  بخصوص 
وااللتزام  واطمئناًنا،  حذًرا  أكثر  املواطنني 
والتعامالت  الصفقات  يف  التامة  بالشفافية 
أنواع  كل  ومحاربة  بالوباء  املتعلقة  االقتصادية 

بذلك. املرتبطة  الفساد 
ضرورة  على  فأكدت  املضاربني،  بخصوص  أما 
مع  وفورية  وحزم  بصرامة  السلطات  تعامل 

السلع. مختلف  واملضاربني يف  احملتكرين 
مع  للتعامل  السلطات  دعت  ثانية،  جهة  من 
وباء  مواجهة  يف  جناحها  أثبتت  التي  الدول 
اخلارجية  التبعية  ذهنية  على  واالبتعاد  كورونا 

فشلها. أثبتت  التي  التقليدية 
مؤسساتها  »كل  وضع  عن  احلركة  أعلنت  و 
خدمة  يف  واملادية  البشرية  وإمكاناتها  وهياكلها 
كل  مع  للتعامل  واستعدادها  والدولة،  املجتمع 
من  البلد  وحفظ  الوباء  ملواجهة  الوطنية  القوى 
ومعيشة  الوطني  واألمن  الصحة  على  مخاطره 

املواطنني«.
الطبية  »األطقم  كل  احلركة  حيت  كما 
ويف  بطولية  بأعمال  تقوم  التي  واالستشفائية 
للخطر  التعرض  مع  واستثنائية  صعبة  ظروف 
مع  للتجاوب  املواطنني  وتدعو  واإلصابة 
ترحمت  وإرشاداتهم«.و  وتوجيهاتهم  نصائحهم 
اخلبيث وعزت  الوباء  احلركة على »ضحايا هذا 
املصابني،  لكل  والشفاء  وذويهم  عائالتهم 
اهلل  إلى  التضرع  إلى  كافة  املسلمني  وتدعو 
البشرية  البالء والضر عن  إليه ليكشف  واإلنابة 

جمعاء«.
عّمـــار قـــردود

عرفت والية برج بوعريريج انقساما بني سكانها 
يف  والبقاء  التجوال  حظر  لتعليمات  مطّبق  بني 
وذلك  للتعليمات،  رافض  متعّنت  وبني  البيوت 
دعوة  اجلزائرية  الصحة  وزارة  إطالق  مع  تزامنا 
البيوت  التزام  أجل  من  للمواطنني  عاجلة 
حال  يف  العائلة  من  فقط  واحد  فرد  وخروج 

فيروس كورونا.  انتشار  للحد من  الضرورة، 
استجابة  الوالية  أحياء  من  العديد  وشهدت 
البيوت،  يف  والبقاء  التجوال  حظر  لقرار  واسعة 
واملطاعم  للمقاهي  التام  الغلق  بعد  وذلك 
تباطؤا  الشوارع  عرفت  حيث  واحملالت، 
السيارات  من  القليل  مع  املارة  حلركة  كبيرا 
ما  حني  يف  الصمت،  حاجز  تكسر  التي 

من  البعض  وكذا  الشباب  من  البعض  يزال 
يف  العمارات  مشارف  على  يقفون  السن  كبار 
احمللية  السلطات  بتوصيات  ضاربني  جماعات، 
قلقا  بذلك  مسببني  احلائط،  ُعرض  والوطنية 
هذا  من  امتعضوا  الذين  املواطنني  باقي  لدى 
شأنها  من  التي  االستجابة  وعدم  التصرف 
من  العمومية،  الصحة  على  خطرا  تشكل  أن 
خاصة  أكثر  كورونا  فيروس  نشر  إمكانية  خالل 
هؤالء  أن  لوحظ  حيث  السن،  كبار  يف صفوف 
على  بينهم  فيما  يتناقشون  جتمعاتهم،  وأثناء 
تصرفهم  بأن  آبهني  غير  كورونا،  فيروس  خطورة 

هو اخلطر بحد ذاته. 
صفاء كوثر بوعريسة

اإلعالم  وسائل  كافة  االتصال  وزارة  دعت 
التقيد  إلى  أنواعها،  اختالف  على  الوطنية، 
وباء  بتطور  املتعلقة  املعلومات  بنشر  وااللتزام 
وزارة  من  العامة  الصحية  والوضعية  كورونا 
ا  مؤخر،  املنصبة  العلمية  الهيئة  ومن  الصحة 
وتفادي التهويل الذي يضر بالرأي العام، وذلك 

اجلمهورية. رئيس  لتعليمات  تنفيذا 
أمس،  أصدرته  بيان  يف  ن  الوزارة  وأوضحت 
الذي  االستثنائي  الظرف  هذا  »يف  تدعو  أنها 
وسائل  كافة  بأسره  والعالم  بالدنا  تعيشه 
أنواعها )مكتوبة  الوطنية على اختالف  اإلعالم 
بنشر  وااللتزام  التقيد  إلى  -مرئية(  مسموعة   -
والوضعية  كورونا  وباء  بتطور  املتعلقة  املعلومات 
وزارة  من  املصاب  بهذا  املرتبطة  العامة  الصحية 
ومن  املستشفيات،  وإصالح  والسكان  الصحة 
عني  والتي  مؤخرا  املنصبة  العلمية  الهيئة 

لها«. ناطقا رسميا  فورار  البروفسور جمال 

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي »تنفيذا لتعليمات 
مجلس  اجتماع  يف  املتخذة  اجلمهورية  رئيس 
 ،2020 مارس   22 بتاريخ  املنعقد  الوزراء 
وإحباط  والتشكيك  التهويل  ألبواق  واملستنكرة 
أو  املغالطات  لكل  وتفاديا  املواطنني،  معنويات 
التحريف ونشر أخبار غير مستندة من مصادرها 

املوثوقة«.
املصدر  هذا  خارج  ينشر  ما  »كل  فإن  وعليه، 
مضرا  متعمدا  وتغليطا  ومغالطة  تهويال  سيعتبر 
يتحمل  عموما،  العام  وبالرأي  باملواطنني 
القضائية  والتبعات  القانونية  املسؤولية  صاحبه 
الصارمة«. وأكدت وزارة االتصال يف بيانها أنها 
»مقتنعة بأن وسائل اإلعالم الوطنية شريكة يف 
حتقيق الطمأنينة واملساعدة على جتاوز هذه احملنة 
جهود  وتظافر  تالحم  بفضل  اهلل،  بإذن  العابرة 

ومؤسساتها«. وشعبها  الدولة 
ق.و

أحمد بوكليوة

العمل،  ملفتشي  املستقلة  الوطنية  النقابة  ودعت 
بيان لها، إلى ضرورة تأجيل  أمس االثنني، يف 
توقف  مع  متاشيا  يوما،   14 ملدة  الصلح  جلسات 
توقف  وكذا  احملاكم  مستوى  على  اجللسات 
العمل  أن  إلى  مشيرة  العمومي،  النقل  وسائل 
املناوبة،  للخدمة  األدنى  باحلد  يكون  سوف 
وذلك  العمل،  زمالء  مع  التنسيق  خالل  من 
العمل  أماكن  عن  البعد  االعتبار  بعني  باألخذ 

االجتماعية. واحلاالت 
جميع  على  بيانها،  يف  النقابة،  وشددت 
واليقظة  احلذر  توخي  العمل  مفتشية  إطارات 
هذا  انتشار  من  احلد  يف  الفعالة  املساهمة  وكذا 
يف  الدولة  ركائز  من  ركيزة  باعتبارهم  الوباء، 
مجال  يف  أساسي  وفاعل  االجتماعي  املجال 

ملا  طبقا  العمل  وطب  واألمن  الصحية  الوقاية 
القانون. عليه  نص 

 باملقابل، قدمت النقابة برنامجا للعمل يف هذه 
الالزمة واملعمول  الوقائية  التدابير  الفترة، متبعة 
انتشار  للحد من  العمومية  السلطات  بها حسب 
فيروس كورونا، وقد متثل هذا البرنامج - حسب 
ما جاء يف بيانها - يف متابعة الوضع االجتماعي 
عن كثب والتدخل يف احلاالت الضرورية للحد 
نشاط  توقف  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  من 
حلثها  املؤسسات  ومراسلة  املؤسسات،  بعض 
متساوية  جلان  صالحيات  تفعيل  ضرورة  على 
واستغالل  واألمن،  الصحية  والوقاية  األعضاء 
االجتماعي  التواصل  ومنصات  اإلعالم  وسائل 
الوباء  مبخاطر  التحسيس  عملية  يف  املشتركة 

منه. للوقاية  اتباعها  الواجب  واالجراءات 

حددت أولويات املرحلة يف األمن الغذائي والصحة والتعليم

الّنهضــُة تنتِقــد التَّماطــَل فــي
 عـــدِم َترشــيِد نفقــاِت التَّسيِّيـر

طالبت بتطبيق سياسات الوقاية بصرامة
 »حمس« تدعــُو إلجـالِء العالقـيَن بالَمطـارات األجنِبيـّة عاجــال

انتقدت حركة النهضة عدم ترشيد نفقات التسيير ومؤشرها السيئ يف عدد الوزارات التي مت 
استحداثها يف حكومة جراد، والبالغة 39 حقيبة وزارية، رغممن األزمة االقتصادية وتطورات الوضع 
الصحي وما تبعه من إجراءات وقائية ناجتة عن انتشار فيروس »كورونا«، وما نتج عنه من تداعيات 

اقتصادية وإجراءات تقشفية، برزت بشكل رسمي يف بيان مجلس الوزراء املنعقد أول أمس.

تزامنا مع اإلجراءات املتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا 

نقابــــُة مفّتـــِشّي العمـــل تدُعــو 
لـــح إلـــى توقيـِف جلســات الصُّ

برج بوعريريج 

حــي  تنفيـٌذ محتَشـم لتعليمـاِت الَحظـر الصِّ

بلحيمر لوسائل اإلعالم: 

حـــة المصــدُر الوحيـــُد  وزارُة الصِّ
لالستعـــالِم حــوَل فيـروس كورونــا 

أّكدت أن مخزوَن كاٍف لعدة أشهر
أونيالف: زّودنـــــا 21 واليـــًة بالبطاطــا لحــــــد اآلن 

متاشيا مع توقف اجللسات على مستوى احملاكم وتوقف وسائل 
النقل العمومي، دعت النقابة الوطنية املستقلة ملفتشي العمل 

إلى توقيف جلسات الصلح والتقليل من موظفي القطاع، مقدمة 
بذلك برنامجا للعمل يف ظل الوضع الراهن.
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الحدث

الخوُف من كورونا واإلهمال يغرقاِن مدينة الورود 

ٌة بالبليـَدة  ـَ  َكارثـة ِبيئّي
تزيُد من َمخاطرالجاِئحة 

يخضع سكان البلديات الـ 25 التابعة لوالية البليدة، خاصة األحياء الشعبية، للحجر الصحي في 
سكناتهم، فيما ظهرت حمالت تطوعية بادرت بها مصالح البلدية والوقاية في البليدة، وجمعيات 

نشطة، وساعرت لتنظيمها بالساحات والطرقات والشوارع العامة، تطهيرا ووقاية من انتشار المرض 
الوبائي، خصوصا في ظل الحركة االحتجاجية، التي قام بها أعوان النظافة وإعالن إضرابهم عن 

العمل، مما حول تلك األحياء إلى ما يشبه مفرغات عمومية. 

لوالية  التابعة   25 الـ  البلديات  سكان  يخضع 
البليدة، خاصة األحياء الشعبية، للحجر الصحي 
تطوعية  حمالت  ظهرت  فيما  سكناتهم،  يف 
البليدة،  يف  والوقاية  البلدية  مصالح  بها  بادرت 
وجمعيات نشطة، وساعرت لتنظيمها بالساحات 
من  ووقاية  تطهيرا  العامة،  والشوارع  والطرقات 

احلركة  ظل  يف  خصوصا  الوبائي،  املرض  انتشار 
االحتجاجية، التي قام بها أعوان النظافة وإعالن 
إضرابهم عن العمل، مما حول تلك األحياء إلى ما 

يشبه مفرغات عمومية. 
املاضية  األيام  بقية  مثل  األسبوع  نهاية  تكن  لم 
التي عرفها سكان بلديات البليدة، حيث مت تعليق 

الصالة جماعة وصالة اجلمعة، ولم يستطع مئات 
املعتادة،  شعائرهم  تأدية  السكان  من  اآلالف 
بعدم  القاضية  والتوصيات  بالتعليمات  والتزموا 
مغادرة سكناتهم، يف قرار مسؤول أدخلهم جميعا 
يف حجر وعزل صحي، الى غاية ظهور نتائج تبشر 
بالسيطرة والتغلب على وباء فيروس كورونا. وخال 

نادرة  ظهرت  التي  السير  حركة  من  اجلمعة  يوم 
وقليلة جدا، حيث حتولت بعض األحياء الشعبية 
إلى ما يشبه »أحياء أشباح«، ولم تنظم األسواق 
األسبوعية مثل ما كانت عليه كل جمعة، لكن 
والباعة  التجار  لبعض  انتشار  محاوالت  ظهرت 
تلك  العامة، يف حني شهدت  الساحات  ببعض 

تكثيفا  العمومية  والساحات  والشوارع  األحياء 
حلمالت التعقيم والتطهير، جابت فيها شاحنات 
وجرارات، تلك احملاور ورّشت مواد تعقيم، حتى 
مبحيط التجمعات السكانية ووسط العمارات، وهو 

ما جعل الكثير من السكان يستحسنون األمر. 

م الوالِئَم! عائالٌت تضرُب بالّتحذيرات ُعرَض الحائط.. وتنظِّ

ُعّمال »متيجة َنظافة« ُيضربون والوريدة تغرُق في النُّفايات

هاريـج  أزمــة َعطـش فـي عـزٍّ الَوبـاء.. والُمضـاربة سّيـدُة سـوق الصَّ

 جمعيـاٌت تنّظـُم حمـالت َنظـافة وتعقيـٍم لتـداُرك الَوضـع

.. طوابيـر أمــــــاَم  مراكــــِز البريـــد! 
ع الَمواد الِغذائية »َمخاِبر فينوس« تتبرُع بالَمحاليل الُمعّقمة وشركات توزِّ

و يف سياق احلدث العاملي 
وباء  بانتشار  املتعلق 
بعض  أقدمت  كورونا، 
حرج  دون  العائالت 
تنظيم  على  خوف،  أو 
عادي،  بشكل  أفراحها 
العامة  الشوارع  فيها  جابوا 
وهو  مواكبالسيارات،  عبر 
السكان،  استياء  أثار  ما 
تذمرهم  عن  أعربوا  الذين 
حتدث  أن  من  وخشيتهم 
إصابات بني هؤالء وتنتقل 
محيطهم  إلى  العدوى 
بني  التواصل  عبر  العام، 
العائالت،  تلك  أفراد 

اإلصابة  حاالت  أولى  تسجيل  عرفت  البليدة  وأن  خاصة 
بفيروس كورونا، من مغترب زار عائلته يف البليدة منتصف 
حفل  حيثحضر  فرنسا،  من  قادما  املاضي،  فيفري  شهر 
زفاف، ليتم اإلعالن بعدها بأيام عن تعرض أفراد من عائلته 

حاالت  أولى  تسجيل  ويتم  الوضع،  ليتطور  اإلصابة،  إلى 
سكان  يرعب  أصبح  الذي  األمر  وهو  الوطن،  عبر  الوفاة 
البليدة ويخيفهم، فيما السلطات سعت وتسعى إلى توجيه 

تعليمات بعدم االستهانة بالوضع والتهاون. 

البليدة يف إضراب مفتوح  بوالية  نظافة  دخل عمال متيجة 
والساحات  وشوارع  بلديات  حّول  الذي  األمر  العمل،  عن 
عمومية،  مفرغة  شبه  الى  الورود  مبدينة  الشعبية  واألحياء 
األمراض  عودة  من  مخاوفهم  يبدون  السكان  جعلت 
وباألخص داء الكوليرا، هذا فيما أكد عمال متيجة نظافة 
تولد  العمل  أن إضرابهم عن  الوطن«،  بـ »أخبار  لقائهم  يف 
من  ألزيد  فيها  يتخبطون  كثيرة  ومشاكل  سابقة  تراكمات 
انعدام أدنى شروط  بله  الطينة  زاد  04 سنوات كاملة، وما 

واأللبسة  القفازات  مثل  السالمة،  أدوات  وانعدام  احلماية 
واألحذية الوقائية، ناهيك عن الكمامات التي بات الكثير 
مع  يتعاملون  أنهم  خاصة  اخلاص،  مبالهم  يشترونها  منهم 
اخلطر مباشرة، ويعرضون أنفسهم للخطر كل مرة، متسائلني 
عن طرق إنفاق ماال يقل عن 30 مليار سنتيم عن املؤسسة 
الوالية  والي  مطالبني  الواقع،  أرض  على  تتضح  أن  دون 
أرض  على  مطالبهم  وحتقيق  إلنصافهم  عاجال  بالتدخل 

الواقع بعيدا عن الوعود الكاذبة. 

إطالق  إلى  البالد  يف  العليا  السلطات  فيه  دعت  الذي  الوقت  يف 
عمليات تعقيم وتطهير بالواليات والبلديات، للوقاية من العدوى 
بفيروس كورونا، عادت أزمة التذبذب يف التزود باملاء الشروب إلى 
بوفاريك  بلدية  غرار  على  بلدياتها،  غالبية  لتمس  الورود  مدينة 
وبوقرة واألربعاء والعفرون وغيرها من البلديات، مقابل انتعاش يف 
املتنقلة، األمر الذي أدى إلى تذمر وغضب  نشاط بيع الصهاريج 
املصالح  إلى  شكوى  رفعوا  الذين  األزمة،  هذه  من  املتضررين 

الوصية، من أجل التدخل 
إلى  املياه  إلعادة  سريعا 
هذه  يف  خاصة  مجاريها، 
التي  احلساسة  الفترة 
وتطهير  تعقيم  تتطلب 
مستمر  بشكل  منازلهم 
فيروس  انتشار  من  للوقاية 

كورونا. 
كشف  املتضررون  السكان 
أخبار   « لـ  عنهم  ممثلون 
احملظوظ  أن   « الوطن 
ماء  بصهريج  يظفر  منهم 
مجبرون  فهم  الشروب، 
بأسعار  شرائها  على 
 1000 بني  تباينت 
و3000 دينار أثقلت كاهلهم، مؤكدين أن هاته األزمة حرمتهم من 
تطهير شوارعهم ومنازلهم، للوقاية، خاصة بالبلديات التي سجلت 
بلدية بني  حاالت إصابات مشبوهة ومؤكدة، على غرار كل من 
مراد وبني تامو والبليدة والعفرون وبوفاريك، واستغربوا يف السياق 
من جواب املصالح املسؤولة عند سؤالهم على شكواهم، بأن عليهم 

الصبر قليال إلى غاية حل وتسوية األزمة يف اقرب اآلجال. 

يف عز األزمة التي تشهدها البلديات التي سجلت 
إصابتها  واملؤكدة  إصابتها  يف  مشتبه  حاالت 
عن  البلديات  هذه  سكان  عبر  كورنا،  بفيروس 
الصاحلة  املياه  يف  انقطاع  تسجيل  من  سخطهم 
للشرب، وهو ما جعلهم يطالبون بإصالح العطب، 
وإعادة تزويدهم باملاء سريعا، خاصة يف ظل اجلفاف 
عامال  بات  الذي  األمر  اجلزائر،  تشهده  الذي 
ناهيك عن  الوبائية،  انتشار األمراض  مساعدا يف 
القمامة التي باتت مكدسة على مقربة من أبواب 
منازلهم، ما دفع ببعض اجلمعيات الناشطة بوالية 
تعقيم وتطهير واسعة  إلى إطالق حمالت  البليدة 
ومحطات  العمومية  وبالساحات  الرئيسة  بالشوارع 
واملؤسسات  املساجد  وببعض  املسافرين  نقل 
بات  الذي  الوضع  تدارك  أمل  االستشفائية، على 

يهدد سالمة وصحة املواطن البليدي.

إليه  دعت  الذي  الصحي  احلجر  سياق  ويف 
من  اخلروج  بعدم  السكان  التزام  بغية  السلطات 
البليدة  بوالية  البريد  مراكز  شهدت  البيوت، 
الزبائن،  فيها  اصطف  ومتالصقة  طويلة  طوابير 
منذ الساعات األولى من صبيحة نهار أمس، دون 
التعرض  من  واالحتياط  الوقاية  إجراءات  احترام 
للعدوى، هذا ما أجبر عناصر األمن على التدخل 
ومساعدة  احلسن  السير  لتنظيم  املراكز  بعض  يف 

عمال مراكز البريد يف تأدية مهامهم. 

مواد  لصناعة  »فينوس«  مخابر   تبرعت 
املاضي،  األسبوع  نهاية  بالبليدة،  التجميل 
كل  لفائدة  املطهرة  احملاليل  من  بكمية 
التي  تلك  وباألخص  الوالية،  مستشفيات 
إصابتها  يف  املشتبه  للحاالت  توافدا  تشهد 
مستشفى  غرار  على  إصابتها،  واملؤكدة 
واملستشفى  الفابور  ومستشفى  بوفاريك 

بهدف  البليدة،  مدينة  بوسط  اجلامعي 
للحد ومحاصرة  املبذولة  املساهمة يف اجلهود 
هاجسا  يشكل  بات  الذي  كورونا  فيروس 
البليدة واجلزائر.  ومصدر خوف لكل سكان 
ويف هذا السياق، أكد كمال مولة املدير العام 
ملخابر »فينوس« أن مخابر شركته شرعت يف 
صناعة هذا احمللول منذ ظهور فيروس كورونا، 

واملراكز  املستشفيات  على  لتوزيعه  خصيصا 
الصحية ووحدات احلماية املدنية.

إلى  أخرى  شركات  بادرت  فيما  هذا،   
الفقيرة  والعائالت  النائية  املناطق  تدعيم 
الذي  الوقت  يف  االستهالكية  املواد  ببعض 
تلك  توزيع  على  اخليرية  اجلمعيات  أشرفت 

املساعدات على مستحقيها. 

عبد الناصر حمودة
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النقص الفادح في وسائل الوقاية.. خطر يترّبص باألطباء

َمصنع )IMGSA( ينِتُج 500 َمليون قفاٍز 
في السنة.. الجزائُر ال تحتاج لالستيراد!

صفاء كوثر بوعريسة
للغاية  هذه األزمة كشفت ظروف عمل سيئة 
يعاني منها املهنيون الصحيون الذين يقفون على خط 
املواجهة األول يف اجلزائر، يف ظل نقص إلى انعدام 
واقية  وأقنعة  كمامات  من  الوقاية  وسائل  يف  فادح 

ومعقمات وقفازات طبية. 
بني تصريحات وزارة الصحة وتذمر األطباء.. 

من املسؤول ؟
لألعوان  املستقلة  الوطنية  النقابة  وكشفت 
العمومية  للصحة  واإلنعاش  التخدير  يف  الطبيني 
التي  املستشفيات  يف  احلماية  وسائل  غياب  عن 
كورونا  بفيروس  العدوى  من  تقيهم  أن  شأنها  من 
الصحة  وزارة  إلى  موجه  بيان  يف  وذلك  املستجد، 
املعقمة  والقفازات  الكمامات  أن  فيه  أكدوا 
واإلنعاش،  التخدير  وأعوان  الطبي  الطاقم  يفتقدها 
وموظفو  عمال  بها  يتحصل  التي  الطريقة  واصفني 
والقفازات  الكمامات  على  العمومي  الصحة  قطاع 
تفي  وال  محتشمة  بكمية  »صدقة«  هي  واألقنعة 
يقدمها  التي  املعلومات  أن  مؤكدين  بالغرض، 

مسؤولو القطاع مغلوطة ومبالغ فيها، وال متت للواقع 
أجل  من  عاجال  بالتدخل  مطالبني  بصلة،  املرير 
عاملية  معايير  وفق  الضرورية  احلماية  وسائل  توفير 
مثالي  تكفل  لضمان  وقت،  أقرب  يف  كاٍف  بقدر 
كبيرة  معركة  يف  العصيب  الوقت  هذا  يف  باملرضى 

يشنها األطباء ضد فيروس كورونا. 
التي  األساسية  املواد  يف  الفادح  النقص  هذا 
اقتناها،  على  مسبوق  غير  إقباال  البالد  تعرف 
مسببني بذلك ندرة حادة يف تزود املستشفيات بها، 
جعل العديد من األطباء على غرار مستشفى بوزيدي 
احتجاجية،  وقفة  ينظمون  بوعريريج  ببرج  خلضر 
الوسائل  انعدام  استمر  حال  يف  بتكرارها  مهددين 
وبالتالي  االستشفائية،  املصالح  داخل  الوقائية 
واملرضى  العموم  على  الطبية  الكوادر  صحة  تهديد 

على وجه اخلصوص.
يف  الوحيُد  اجلزائري   )IMGSA( مصنع

إفريقيا
 تصنيٌع َضخم لقفازاِت الَفحص واجِلراحة قدرُه 

500 مليون قفاٍز يف السنة 

القفازات،  نقص  موضوع  على  أكثر  للوقوف 
واجلزائر  إفريقيا  بقارة  الوحيد  املصنع  الى  توجهنا 
إنه  البواقي،  أم  بوالية  مليلة  بعني  يقع  والذي 
لالستثمار  نتيجة  أنشأ  الذي   )IMGSA( مصنع
الطبية  القفازات  صناعة  يف  واملتخصص  اخلاص، 
الصحة  وزارة  من  وتصريح  موافقة  بعد  واجلراحية 
عام 2013، مت البدأ بعملية اإلنتاج يف شهر جويلية 
من عام 2016 بإنتاج سنوي يزيد عن 455 مليون 
قفاز  و400  جراحي  قفاز  مليون   55 منها  قفاز، 
الكبير  العدد  وهو  جزائرية،  بأياٍد  تصنع  فحص، 
الذي بإمكانه تغطية احلاجيات الوطنية يف القفازات 
اجلراحية ورفع القدرة اإلنتاجية يف حال زاد الطلب. 
املصنع الذي يعمل على قدم وساق 24 ساعة 
للخارج  التصدير  بإمكانه  مخزونا  ميلك  اليوم،  يف 
التي تسمح  للشهادات  نظرا  أوروبا،  قارة  إلى  حتى 
له بذلك، حيث أكد مدير املصنع هشام شرقي لـ« 
مليون   55 بتصنيع  يقوم  »املصنع  أن  الوطن«  أخبار 
أن  وميكننا  السنة،  يف  اجلراحية  القفازات  من  زوج 

نرفع العدد إلى 90 مليون يف سنة واحدة فقط ''.
حاجــُة الجزائــر 20 مليــوَن قفــاٍز جراحــيٍّ وإنتـــاج الَمصنــع 90 مليــوَن زوٍج سنـــويا

ئيـــــس عـــــُرَض الحـــــــــاِئط!  ال تشجيــَع  لإلنتــاِج  الَمحلــــي   وضرٌب  بتعليمـــاِت  الرَّ

ويبلغ إجمالي اإلنتاج يف اليوم الواحد باملصنع 
املعقمة و1  القفازات  ألف زوج من   200 يقارب  ما 
التحدي  وهو  الفحص،  قفازات  من  زوج  مليون 
الوطني،  السوق  تغطية  بإمكانه  الذي  احلقيقي 
دون  جزائري  بإنتاج  املستشفيات  معاناة  وإنهاء 

احلاجة إلى االستيراد خارجها. 
اجلزائرية،  السوق  احتياجات  على  وبالتأكيد 
زوج  مليون  و20   18 إلى  حتتاج  األخيرة  هذه  فإن 
من القفازات، وهو الرقم الذي اعتبره مالك املصنع 
دون  جدا،  وجيزة  فترة  يف  توفيره  باإلمكان  بسيطا 

وفق  تصّنع  وأنها  خاصة  االستيراد،  إلى  احلاجة 
املستوردة  للقفازات  نظرا  تكلفة  وبأقل  عاملية  معايير 
الدولة  ويكلف  باهظا،  ثمنها  يكون  ما  عادة  التي 
املاليير، باإلضافة إلى إنهاء شكاوى األطباء حول 
ندرة إلى انعدام القفازات داخل املستشفيات خاصة 

يف هذه الفترة احلساسة. 
أكد لنا مدير املصنع أن '' إنتاج القفازات عالية 
وبالتالي  للمجموعة،  الشاغل  الشغل  هو  اجلودة 
تخضع جميع األنشطة ملتطلبات اجلودة، فباإلضافة 
على  املجموعة  حتصلت  الصحة  وزارة  موافقة  إلى 

شهادات ممارسات التصنيع اجليد الصادرة عن وزارة 
الصحة''، كما أكد على العمل احلثيث من خالل 
والبضائع  املواد  وتدفق  املنتجات  تعقيم  يف  التحكم 

والعمل عموما وفقا للمعايير الوطنية والدولية. 
وأضاف هشام شرقي، يقول : '' نحن نساعد 
من  األنواع  لهذه  االستيراد  فاتورة  خفض  على 
يف  الوطنية  السوق  استقاللية  ضمان  مع  املنتجات 
املختبرات  قبل  من  اإلمدادات  نقص  سجل  حال 

األجنبية''. 

قطاع  ممتهنو  أمس،  أول  مساء  طرحن 
االنشغاالت  عديد  قسنطينة  بوالية  الصحة 
يف  وظيفي  أداء  دون  حتول  التي  واملشاكل 
الظرف  يقتضيه  ما  ووفق  املطلوب،  املستوى 
)كوفيد-  كورونا  وباء  بتفشي  اخلاص  احلالي 
19(. هذا، وقد اجتمع أمس األول والي والية 
الشركاء االجتماعيني  قسنطينة وبحضور ممثلي 
الوالئي  املكتب  طرح  حيث  الصحة،  لقطاع 
املختلفة  املشاكل  الطبي  للنقابة اجلزائرية لشبه 
على  الطبي  شبه  السلك  منها  يعاني  التي 
وباء  يخص  فيما  قسنطينة،  والية  مستوى 
املعدات  كل  توفير  بينها  من  كورونا  فيروس 
طبي  الشبه  ووقاية  حلماية  الضرورية  والوسائل 
واجبهم  أداء  من  لتمكينهم  الصحة  ومهني 
على أحسن ما يرام، باإلضافة إلى توفير وسيلة 
االلتحاق  من  لتمكينهم  الطبي  لشبه  النقل 
بأماكن عملهم، كما طالب ممتهنو قطاع الصحة 
الوزير  مرسوم  يخص  فيما  توضيحات  بتقدمي 

األول حول املادة 8.
ضبط  إشكالية  املعنيون  طرح  وقد  هذا، 
االكتضاض  تفادي  على  يساعد  عمل  برنامج 
طالبوا  بحيث  الصحية،  املؤسسات  داخل 
وقت،  أقرب  يف  البرنامج  هذا  ضبط  بضرورة 
الشريك  تهميش  قضية  النقابة  طرحت  كما 
فيروس  وباء  ظهور  بداية  منذ  االجتماعي 
كورونا. وقد قرر الوالي، على ضوء االنشغاالت 
التي طرحها نقابات الصحة، توفير توفير جميع 
املعدات والوسائل الضرورية حلماية مستخدمي 

حسب  وذلك  كورونا،  فيروس  من  الصحة 
األولويات ؛ بدءا من االستعجالت،األمراض 
وسيلة  توفير  مع  وغيرها،  اإلنعاش  املعدية، 
من  ابتداًء  الصحة  مستخدمي  جلميع  النقل 
من  االنطالق  يكون  بحيث  االثنني  أمس  يوم 
املدينة اجلديدة، عني السمارة، ديدوش مراد، 
وذلك  سابقا،  خطابي  من  اخلروب  احلامة، 
على  اجلامعي  واملستشفى  املدينة  مركز  باجتاه 
السادسة  الساعة  يف  الذهاب  توقيت  يكون  أن 
نقل  حافلتي  توفير  مت  كما  صباحا،  والنصف 
خاصة مبهنيي الصحة باخلروب من طرف رئيس 
تنطلق من مدينة علي  بلدية اخلروب، األولى 
منجلي أمام العيادة متعددة اخلدمات بن قادري 
والثانية لعمال مدينة عني اعبيد تنطلق من أمام 
محطة املسافرين، يف الساعة السابعة والنصف 

صباحا.
وقد أكد املسؤول األول عن والية قسنطينة 
يخص  فيما  اإلمكانات  جميع  توفير  على 
حتى  يوميا  النقل  برنامج  ضبط  وسيتم  النقل 
الصحة  مستخدمي  متطلبات  إلى  يستجيب 
على مستوى الوالية، كما طالب من املجالس 
العلمية واملجالس الطبية بضبط برنامج عمل أو 
التقليل من االكتضاض داخل  آلية تساهم يف 
بروتوكول  وضع  كذا  و  الصحية،  املؤسسات 
خاص بالوضع االستثنائي اخلاص بوباء فيروس 

كورونا وهذا لتفادي انتشاره.
خديجة بن دالي 

باملؤسسة  النقابية  الفروع  نددت 
اجليالني  عمر  بن  العمومية  االستشفائية 
بالوادي بإقدام مديرهم على اخلصم من منحة 
احلساس  الظرف  رغم  بهم،  اخلاصة  املردودية 
املرضى  عالج  يف  يقدومنها  التي  والتضحيات 

بفيروس كورونا املستجد.
و دعت ثالث فروع نقابية، هي: النقابة 
الوطنية لألطباء االختصاصيني والنقابة الوطنية 
للشبه طبي واالحتاد العام للعمال اجلزائريني، يف 
بيان حتصلت »أخبار الوطن« على نسخة منه، 
املستشفيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزير 
عاجال،  التدخل  إلى  الوادي،  والي  وكذا 
التي   - - حسبهم  املظلمة  هذه  من  وإنصافهم 
الوطيس  حامية  معركة  يف  وهم  لها  يتعرضون 

هؤالء  أضاف  و  املستجد.  كورونا  فيروس  ضد 
التضحيات  عن  مجازاتهم  يتم  أن  عوض  أنهم 
التي يقومون بها للتصدي للوباء يف ظل ظروف 
عمل قاسية وومتعبة يصلون بها الليل بالنهار، 
التي  املردودية  منح  من  باخلصم  معاقبتهم  تتم 

ضخت يف حساباتهم أول األسبوع اجلاري.
مسؤول يف  مصدر  أكد  أخرى،  جهة  من 
عمر  بن  العمومية  االستشفائية  املؤسسة  إدارة 
منح  أن  الوطنط  »أخبار  لـ  بالوادي  اجليالني 
وهي  شهرين،  نحو  قبل  ضبطها  مت  املردودية 
؛أي  اجلارية  السنة  من  األول  الثالثي  تخص 
أنها ال تخص الفترة اجلارية. وال دخل لها يف 

الفترة التي يتم فيها عالج املصابني بكورونا.
رشيد شويخ 

بتعليماِت  وضرٌب  امَللي  لإلنتاِج  تشجيَع  ال 
ئيس ُعرَض احلاِئط!  الرَّ

األزمة  هنا مطروحا عن مصدر  السؤال  ويبقى 
والنقص الفادح يف القفازات املختلفة التي حتتاجها 
باجلزائر،  االستشفائية  املصالح  يف  الطبية  الكوادر 
املصنع،  هذا  من  وإنتاج ضخم  مخزون  وجود  رغم 
واللذين يغطيان هذه الفترة وما بعدها حتى، إذأين 
أكد صيادلة وبحديثنا املطول معهم أن بعض اجلهات 
الفيروسات  أزمة  من  لالستفادة  تسعى  املتحكمة 
املنتجات  بعض  استيراد  املعدية إلعادة  واألمراض 
القفازات،  ذلك  يف  مبا  محليا  باألساس  املنتجة 
وضع   '' بـ  تبون  الرئيس  توصيات  من  الرغم  على 
استيراد  اإلنتاج، مع حظر  لتشجيع  دليل إحصائي 

املنتجات املنتجة محليا بهدف حماية املنتج الوطني 
صيادلة  اتهم  كما   ،'' االستيراد  فاتورة  وتخفيض 
النوع  هذا  كسر  إلى  بسعيها  اخلفية  اجلهات  بعض 

من الصناعة اجلزائرية، والبقاء كتبعية للخارج. 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئيس  تشديد  ورغم 
األدوية  استيراد  فاتورة  تخفيض  ضرورة  على  تبون 
من خالل تشجيع اإلنتاج امللي وإخضاع املنتجات 
أجل  من  الشهادات  إلصدار  املستوردة  الصيدالنية 
IMG� شركة  أن  إال  املواطن،  صحة  (حماية 

تسلط  لم  التي  األضواء  عن  بعيدة  تزال  SA( ال 
عليها رغم احلاجة الكثيفة خلدماتها يف هذا الوقت 
العصيب، الذي متر به اجلزائر ومستشفياتها، إذ يرى 
تصّنع  منتوجات  استيراد  عوض  ويف  أنه  مختصون 

محليا، من األحسن أن تستغل األموال يف استيراد 
يف  املستشفيات  إليها  تفتقر  التي  الطبية  األجهزة 

اجلزائر. 
مختار   '' الدكتور  أكد  اخلصوص،  وبهذا 
بجامعة  جامعي  وأستاذ  أكادميي  وهو   '' قيسوس 
على   ''  : أن  بوعريريج  ببرج  اإلبراهيمي  البشير 
املراد  املنتجات  أولويات  مراقبة  واحلكومة  الدولة 
اجلماعات  لضغوط  االستسالم  وعدم  استيرادها، 
اخلفية التي حتتكر هذه املواد، كما يجب فتح السوق 
امللية  الصناعة  لتشجيع  الوطنيني  املنتجني  أمام 
الراهن  الوقت  أن  أكد  كما   '' االستيراد  عن  بعيدا 
املصلحة  يف  التفكير  يتطلب  البالد  تعيشه  الذي 

العامة واألولويات ''. 

طالبوا بتوفير وسائل النقل ووسائل الوقاية 

حة يطرحوَن انشغاالتهم على والي قسنطينة  ُممتِهنو قطاع الصِّ

اإلدارة قالت إن التقييم خّص فترة سابقة

بـي بمستشــفى الــوادي ينــّدد بالخصــم  اإلطـاُر الطِّ
مــــن منـــحة المـــردودية فـي عـز الجائـــــحة 

مع تزايد أعداد اإلصابات بفيروس كورونا المستجد عبر مختلف أصقاع العالم، تعيش الجزائر على غرار العشرات 
من الدول أزمة )كوفيد 19(، الوباء الغامض الذي أخلط الحسابات، وأوقف الحياة، وقلب الدنيا رأسا على عقب. 
وألن الطواقم الطبية هي التي تقف في الصفوف األولى لمكافحة فيروس كورونا، تساهم الدول بكل ما أوتيت 
من تقنيات حديثة ومواد جديدة وأغلفة مالية تقدر بماليين وماليير الدوالرات لمساعدة األطباء والممرضين 

بالوسائل لكبح تفشي الفيروس القاتل. 



 -     سيارات إسعاف ودوريات أمنية تجوب 
الشوارع

غلق  قرار  تطبيق  دخول  عن  ساعتني  قبيل 
املقاهي وتوقيف وسائل النقل شهدت جل بلديات 
والية جيجل سير مواكب من سيارات اإلسعاف 
مختلف  عبر  الوطني  والدرك  الشرطة  وسيارات 
املواطنني  تطالب  نداءات  تطلق  الرئيسية  الشوارع 
للمنازل  الدخول  الصوت  مكبرات  عبر  والشباب 
للضرورة  اال  اخلروج  عن  واالمتناع  بها  واملكوث 
شهدت  أخرى  جهة  من  سالمتهم  على  حفاظا 
مختلف املطاعم بالوالية واملقاهي عمليات تفتيش 

وتوعية عن أهمية الغلق واجبارية تنفيد ذلك

 تسخيُر النقل المدرسي لفائدة عّمال الصحة
وتلزم  توجب  والتي  الرئاسة  لقرارات  تطبيقا 
توقف حركة وسائل النقل عبر مختلف الواليات 

عرفت مختلف محطات النقل بالوالية توقفا كليا 
الوالئية  اخلطوط  على  العاملة  احلافالت  لنشاط 
استحسنها  والتي  االحياء  بني  وما  والبلدية 
البلدية  املصالح  وفرت  أخرى  جهة  من  املواطنون 
نقل  اجل  من  املدرسي  النقل  حافالت  بالوالية 
وممرضني  طبية  اسالك  من  الصحة  قطاع  عمال 
واداريني من اجل ضمان السير احلسن للخدمات 

الصحية

 بلديات وأحياء خارج التغطية
عرفت  والواليات  البلديات  باقي  باختالف 
عادية  حركة  القادر  عبد  واألمير  شقفة  بلديتي 
ونشاطا جتاريا عاديا ضاربني كل التعليمات عرض 
بلدية  احياء  بعض  شهدتها  احلالة  نفس  احلائط 
منصورية  زيامة  بلدية  موسى  فيالج  مثل  جيجل 
املقاهي  جل  كانت  وان  احلالة  من  تستثنى  لم 

من  تخلى  لم  شوارعها  ان  غير  أغلقت  واحملالت 
تاكسانة  أخرى عرفت شوارع  املواطنني من جهة 
تواجدا امنيا كثيفا بعد تسجيل اول حالة مصابة 
بالفيروس اما بلدية الطاهير فان احلركة فيها كانت 

جد عادية وال امتثال للسكان بالقرارات

 شباب يهيِّؤون جناحا للعزل الصحي 
بالمستشفى

مائية  خزانات  بتوزيع  الطاهير  بلدية  قامت 
شوارع  مختلف  عبر  الكبير  احلجم  من  معقمة 
املواطنني  تصرف  حتت  وضعها  اجل  من  البلدية 
حتست  إيجابية  خطوة  يف  أيديهم  وغسل  لتعقيم 
من  متطوع  شباب  قام  أخرى  جهة  من  للبلدية 
البلدية بتهيئة ودهن وانشاء غرف للحجر الصحي 
بإحدى طوابق املستشفى من اجل استعمالها يف 

حالة تفشي الفيروس 

ناشد عدد من رؤساء املجالس البلدية بوالية 
البلديات  تزويد  يف  للمساهمة  املواطنني  جيجل 
يف  إلستعمالها  احملمولة  واملضخات  الرش  بآالت 

تعقيم الشوارع.
بني  اجلمعة  بلدية  عن  صادر  بيان  وقال 
تكاثف  إطار  ويف  إنه  أمس،  يوم  بتاريخ  حبيبي 
كورونا  فيروس  محاربة  على  والتعاون  اجلهود 
والوقاية منه، فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي 
كل  خصوصا،  والفالحني  املواطنني  كل  يدعو 
تزويد  يف  املساهمة  إلى  إمكانياته،  حسب 
احملمولة  املضخات  أو  الرش  البلدية آالت  احلظيرة 

على الظهر إلستعمالها يف تطهير وتعقيم الشوارع 
العمومية.  األماكن  مختلف  وكذا  واألحياء، 
يف  املساهمة  يف  الراغبني  املواطنني  أن  مضيفا 
التقدم  عليهم  سكناتهم  ومحيط  أحيائهم  تطهير 
التطهير  لتزويدهم مبستلزمات  البلدية  إلى احلظيرة 
والتعقيم. يحدث هذا يف الوقت الذي يؤكد هؤالء 
إفتقارهم إلى أبسط اإلمكانيات الضرورية ملواجهة 
مختلف املخاطر وحاالت الطوارئ مما يطرح تساؤال 
كبرى حول إستعداد اجلماعات احمللية للتعاطي مع 

هذا الوباء خالل األيام املقبلة. 
ب. زهرة

ساسي  السيد  قسنطينة  والي  أكد 
املصالح  كافة  جاهزية  على  احلفيظ  عبد 
الوالية  تراب  على  املتواجدة  االستشفائية 
وباء  يخص  فيما  مستجدات  ألي  حتسبا 
تسخير حوالي 800 طبيب  مت  حيث  كورونا، 
يف اط وذلك  وأزيد من 1600 من شبه الطبيني، 
وضع ار الوقوف على التدابير االستباقية التي مت 
كورونا  ها بوالية قسنطينة ملجابهة تفشي فيروس 
حيث أكد الوالي جاهزية املصالح املسخرة لالست

باملؤسسات االستشفائية  والتكفل باملرضى  قبال 
املؤسسة االستشفائية ا مراد،  ديدوش  من  بكل 
واملؤسسة اال البير«،  لعمومية حفيظ بوجمعة » 
ستسفائية املتخصصة يف جراحة االطفال سيد
املؤسسة العمومية االست إلى  إضافة  ي مبروك، 

واملستشفى  باخلروب،  شفائية محمد بوضياف 
بالعتاد  جتهيزها  مت  والتي  اجلامعي ابن باديس، 

الطبي الضروري.
خديجة بن دالي

قسنطينة  بوالية  التربية  مدير  أمس  يوم  أكد 
االولياء ال  العديد من  أن  بوهالي،  السيد محمد 
خصوصية  دروس  بتلقي  ألبنائهم  يسمحون  زالوا 
التجارة  مديرية  طرف  من  مرخصة  غير  بأماكن 
جتاري  نشاط  اخلصوصية  الدروس  اعتبر  حيث 
على  يتوزفر  ال  بحيث  به،  مرخص  غير  مربح 

أدنى شروط النظافة والتعقيم، مضيفا ان املصالح 
يشغله  فضاء  او  مكان  أي  بغلق  ستقوم  املختصة 
التالميذ، واتخاذ إجراءات قانونية ضد األساتذة 
ومديرية  األمن  مصالح  بني  بالتنسيق  وذلك 

التجارة.
خديجة بن دالي

من  كغيرها  الطارف  والية  تشهد 
الواليات بشرق البالد ندرة يف مادة السميد 
امام  للمواطنني  ويوميا تسجل طوابير طويلة 
أثر  فال  البلديات  أما  البيع  ونقاط  احملالت 
دليل  املواطن  اعتبره  ما  أيام،  منذ  للدقيق 
على فشل مديرية التجارة يف محاربة الندرة 
يف بعض املواد الغذائية، وفشلها األكبر يف 

تنظيم السوق يف اوقات األزمات.
فيروس  بان  اخرون  يرى  جهتهم  من 
كورونا املستجد خطير وينتشر بسرعة ونحن 
ال نهول األمر لكن وجب علىينا كمواطنني 
التحلي باملسؤولية يف هذا الظرف الذي متر به 

والية الطارف واجلزائر ككل. 

من جهته مدير التجارة لوالية الطارف 
لبعض  مؤقت  توقيف  بعد  شعابنة  عمر 
بوالية  باالطعام  املتعلقة  التجارية  االنشطة 
االجراءات  اطار  ويف  انه  اكد  الطارف 
كورونا  فايروس  انتشار  لتفادي  االحترازية 
بيع  التجار  لهؤالء  ممكن  انه  املستجد 
يتم  ال  ان  شرط  على  اجلاهزة  الوجبات 
اخرى طمان  احملل.من جهة  داخل  تناولها 
املواد  املتهافتني على  املواطنني  عمر شعابنة 
داعي  ال  انه  االستهالك  واسعة  الغذائية 
لستة  الطارف  والية  يكفي  واملخزون  للقلق 

اشهر او اكثر
ف سليم

القادر  عبد  جيجل  والية  والي  قام 
كلكال بخرجة ميدانية عبر مختلف شوارع 
بلدية جيجل من اجل الوقوف على عملية 
قام  كما  عنها  املعلن  اإلجراءات  تطبيق 

بزيارة مختلف مراكز البريد من اجل التوعية 
بني  األمان  مسافات  تنفيد  على  واحلرص 

الزبائن
سهام عاشور

تبسة  بوالية  التجارة  مدير  كشف 
أحمد زياني بأن مصاحله انطلقت يف تنفيذ 
فيروس  النتشار  نظرا  استعجالي  برنامج 
بعض  واستغالل  الوطن  أرجاء  عبر  كورونا 
التجار لهذه األزمة من خالل رفع األسعار 
ذات  الغذائية  املواد  توزيع  يف  والغش 
االستهالك الواسع سيما السميد واحلليب 
وهذا على مستوى ال 28 بلدية يف الوالية.
وأضاف ذات املسؤول أنه فيما يخص 
سطرت  فقد  والفرينة  السميد  مادتي 
توزيع  عن  أسفر  خاص  برنامج  مصاحله 
خالل  السميد  من  قنطار  آالف   5 حوالي 
الدوائر  مستوى  على  االخيرة  أيام  الثالث 

الكبرى والبلديات النائية على غرار بوحلاف 
حوالي2097  منها  كيسة(،  )دوار  الدير 
قنطار تو توزيعها يف بلديات تبسة وبئر مقدم 
مدة  يف  العوينات  وكذا  والعقلة  والشريعة 
يف  العملية  تعاد  أن  على  فقط  ساعة   24
مباشرة  التوزيع  يتم  حيث  البلديات،  كل 
وبالسعر  الرقابة  أعوان  بحضور  للمواطن 
دينار  نقصان ب1000  وال  زيادة  ال  املقنن 
جزائري لكيس 25 كلغ النوع املمتاز وسعر 

900 دج للنوع العادي.
فيروز رحال

الوالئية  باملصلحة  اجلنائية  الفرقة  متكنت 
باالعتماد  عنابة،  والية  بأمن  القضائية  للشرطة 
لألمن  العامة  للمديرية  احلديثة  التقنيات  على 
الوطني، من توقيف وتقدمي شخصني مشتبه فيهما 
يف قضية جناية القتل العمدي مع سبق اإلصرار، 

وعدم التبليغ عن جناية.
وتعود وقائع القضية الى مطلع الشهر اجلاري 
شنقا  مقتوال  ثالثيني  شاب  جثة  اكتشاف  مت  ملا 
مصالح  قامت  اين  الكروب  بحي  مرأب  داخل 
األمن بفتح حتقيق معمق حوالل الواقعة من أجل 
الوصول الى اجلناة وتقدميهم العدالة. لإلشارة أنه 
مت اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة يف حق 

املشتبه فيهمااين مت ايدعهما احلبس املؤقت
ف سليم

يف إطار حماية املستهلك ومحاربة كل ما من 
قوات  جنحت  العمومية،  بالصحة  املساس  شأنه 
الشرطة ألمن دائرة البوني بعنابة، نهاية األسبوع 
املنصرم من حجز 300 كلغ من كبد الدجاج غير 
شاحنة  منت  على  البشري،  لالستهالك  صالح 
سائقها  توقيف  مع  البضاعة،  نقل  يف  تستعمل 
ملف  اجناز  مت  أين  سنة،   50 العمر  من  البالغ 
وضع  يف  »الشروع  قضية  عن  حقه  يف  قضائي 
البشري،  لالستهالك  وخطير  فاسد  منتوج  للبيع 

ومخالفة إلزامية النظافة الصحية.
ف سليم
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عِقب تفشي وباء كورونا وإجراءات الحكومة لتفادي انتشاِره

ائحة  بلدياُت بجيجل ال ُتبالي بالجَّ
وُمواطنون ال يعترُفون بالَحجر! 
 ما زال العديُد من المواطنين بوالية جيجل يتعاملون مع انتشار وباء كورونا باستهزاء وال مباالة، رغم ارتفاع عدد 

حاالت اإلصابة واتخاذ الحكومة قرارات هامة وتدابير من أجل الحد من انتشار الوباء، وإقرار توقيف مختلف األنشطة 
ذات الطابع الجماهيري، ووقف نشاط وسائل النقل بمختلف ربوع الوطن، ورغم الحمالت التوعوية والتحسيسية.

جيجل 
ها بمعـّدات  الّتعقيــم  ُد  المواطنـيَن دعمـَ بلديـاٌت  تناشـِ

قسنطينة 
تسخيُر 800 طبيٍب و1600 عوٍن شبه طبيٍّ لمجابهة الوباء 

قسنطينة
مديـــُر الّتربيـة ُيطالـب بوقــف الـّدروس الخصوصـية

عنابة 
طيَن في  القبُض على المتورِّ
جريَمة قتٍل بحي كروبي 

عنابة
حجُز 3 َقناطير من أحشاِء الّدجاِج 

الطارف

طوابيـٌر أمـام الَمحـاّلت الِتجاريــة
 القتنـاء الّسميـــــــــد 

جيجل

الـوالي فـي َخرجـٍة ميدانـّية َتحسيسيــّة

تبسة

مديرّيـُة التِّجـارة ُتحـارب الُمضاربــَة 
بأسعــــار ِ الّسمـــــيد
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تهافت على المواد الغذائية ومبادرات تضامنية لمواجهة الوباء 

جائــحُة كرونـــا  ُترِبــك 
المواطنيــن  فـي  ِغليـــزان 

ب.أمني
• تهافت كبير على اقتناء املواد الغذائية

شهدت  الوطن،  واليات  باقي  غرار  وعلى 
الوالية تهافت كبير للمواطنني على املواد الغذائية 
خصوصا  الفيروس،  انتشار  من  مخاوف  بسبب 
بعد ان إنتشرت بعض األخبار بخصوص احلجر 
من  وحرمانهم  ببيوتهم  املواطنني  على  الصحي 
واملوا  السلع  شراء  يستعجلون  جعلهم  ما  اخلروج 
الرغم من  لوقت احلاجة على  الغذائية وتخزينها 

تطمينات السلطات بوفرة املنتجات. 

• التجار يستغلون الظرف للمضاربة باألسعار
واليات  من  كغيرها  غليزان  والية  سجلت 
الذين  للتجار  بالنسبة  كبيرة  جتاوزات  الوطن 
املواد  بعض  أسعار  لرفع  الراهن  الوضع  إستغلوا 
تهافت  والتي  الواسع  اإلستهالك  ذات  الغذائية 
السميد  مادتي  باخلصوص  املواطنون  عليها 
مفاجئ  بشكل  أسعارها  زادت  التي  والفرينة 
لم  خيالية  اسعار  فرض  إلى  التجار  جلأ  حيث 
حتم  ما  وهو  قبل،  من  الوالية  سكان  يعهدها 
على املصالح املختصة يف املراقبة للخروج ميدانيا 
فخ  يف  السقوط  ومغبة  ذلك  من  التجار  لتحذير 

اجلشع واملضاربة. 

• ال مباالة رغم غلق المقاهي والساحات 
العمومية

بعد ان قررت السلطات الوالئية يف غليزان، 
الوالية  إقليم  عبر  املنتشرة  املقاهي  كل  غلق 
التسلية  واماكن  حدائق  من  العامة  والفضاءات 
واألسواق  االعراس،  قاعات  غلق  جانب  إلى 
الشعبية، لم يستجب غالبية املواطنني باخلصوص 

تلك  يحترم  ولم  املقدمة  بالنصائح  الشباب  فئة 
القرارت التي ضربت عرض احلائط، حيث كل 
ما جتولت مبدينة غليزان أو بعض البليات التابعة 
الشباب واألطفال  السوا االعظم من  للوالية جتد 

يف الشارع يتجمعون بصفة عاية.
• أولى حاالت اإلصابة ُتربك املواطنني

يف  حالة  أول  إصابة  عن  إعالن  مت  أن  وعد 
املواطنني  قلوب  يف  يتسلل  اخلوف  بدأ  غليزان 
من  قريبا  بات  الفيروس  بأن  اكثر  ويستشعرون 
احلذر  توخي  إلى  يسارعون  وجعلهم  محيطهم 
اخلروج  وتفاي  حرفيا  الوقاية  إجرءات  وتطبيق 
للشارع تفاديا ألي ضرر قد يتعرضون له الحقا، 
السيدة  الفيروس من  خصوصا مع إحتمال تنقل 
املصابة لبعض من زاروها او احتكوا بعائلتها قبل 

اكتشاف حالتها. .

 • الوقاية خير من العالج 
بفيروس  إصابة  اول  طهور  خبر  إنتشار  ومع 
لباقي  يتسلل  اخلوف  بدأ  غليزان،  يف  كورونا 
ما  االهم،  اخلطر  استشعروا  الذين  املواطنني 
اإلجراءات  كافة  يهندونإلستعمال  جعلهم 
بصفة  األيادي  تنظيف  خالل  من  الوقائية 
قبل  من  املوجهة  بالتعليمات  والتقي  مستمرة 
وبالرغم  التي  الطبية  الكمامات  وإرتاء  املختصني 
يحصلوا  ان  منهم  البعض  استطاع  ندرتها  من 
بأبهض  حتى  وإقتنائها  اخلاصة  بطريقته  عليها 
كما  توفرها،  هو  اليهم  بالنسبة  واملهم  األثمان 
كل  بتجنب  بينهم  فيما  للتناصح  آخرون  عمد 
االمور التي من شأنها ان تضر بصحتهم وتفادي 
وقت  ألكبر  بالبيوت  واملكوث  التصرفات  بعض 

ممكن حتى ال تصلهم ىالعوىبالوبائ اخلطير. 

• مبادرات تضامنية لمواجهة الوباء
التي  اخلاصة  املؤسسات  بعض  وحاولت 
بتطهير  تطوعية  بطريقة  املساهمة  التنظيف  متتهن 
اإلدارت  بعض  ووتعقيم  وتنظيفها  األحياء 
مؤسسة  مع  سجلناه  كما  اخلاصة  بوسائلها 
خاصة قامت بإستعمال املطهرات ومواد تنظيف 
يتطهير عدة مؤسسات عمومية منها بنك التنمية 
الفالحية مقر صندوق الضمان اإلجتماعي وسط 
املدينة ومقرات اخرى يف مساهمة منها للحد من 

انتشار فيروس كورونا اخلطير. 
مؤسسة  صاحبة  سبيح  السيدة  وحسب 
تنظيف قالت ألخبار الوطن بأنها وضعت وسائل 
املؤسسة املادية والبشرية يف خدمة الصالح العامة 
اخلطير  الفيروس  هذا  على  القضاء  يف  للمساهة 
ولتجنب انتشار عدواه لباقي املواطنني بالوالية. 

 • األسرة اإلعالمية تنّظم حملًة تحسيسية
يف  غليزان  بوالية  اإلعالمية  األسرة  كانت 
املوعد ولم تتخلف من خالل قيامها مببادرة حسنة 
من  قدموا  للمواطنني  تتمثل يف حملة حتسيسية 
خاللها جملة من النصائح والتوصيات لهم لتفاي 
اإلصابة بالفيروس من خالل شرح كيفية الوقاية 
كمامة  وارتداء  اليدين  نظافة  يف  واإلفراط  منه 
املواطنني  إلتزام  على  واحلث  توفرت  ان  طبية 
ببيوتهم وعدم اخلروج الى الشارع يف هذه الظروف 
كما  كورونا،  فيروس  بسبب  اجلزائر  بها  متر  التي 
طبية  كمامات  بتوزيع  الصحفيون  املراسلون  قام 
مبالهم  إقنائها  مت  ان  أن  بعد  للمواطنني  وقفازات 
اخلاص يف مبارة منهم للوقاية من فيروس كورونا 

القاتل. 

مهني  كل  لبومرداس  الصحة  مديرية  دعت 
اخلاص  القطاع  يف  مهامهم  يزاولون  الذين  الصحة 
التطوع ومساعدة نظرائهم  إلى  الوالية  على مستوى 
املصابة  باحلاالت  التكفل  على  العام  القطاع  يف 

بفيروس كورونا.
وأوضحت مديرية الصحة لبومرداس، يف بيان 
لها أمس، أن الوضع الراهن يتطلب جتند اجلميع من 
السياق  ذات  يف  داعية  للفيروس،  التصدي  أجل 
عامني  أطباء  من  اخلاص  القطاع  يف  الصحة  مهني 
االلتحاق  إلى  الطبي  شبه  الطاقم  وكذا  ومختصني 
ملساعدة  التطوع  قصد  العالج  ومراكز  باملستشفيات 
املؤكدة  باحلاالت  التكفل  على  العام  القطاع  مهني 
هاته  تستقبلها  التي  بالداء،  إصابتها  يف  واملشتبه 
دائرة  تقليص  قصد  يومي،  بشكل شبه  املؤسسات 
احلاالت  بجميع  أمثل  تكفل  أجل  ومن  الوباء 

املوضوعة يف احلجر الصحي على مستوى الوالية.
سميرة مزار

االستشفائية  العمومية  املؤسسة  إدارة  أعلنت 
عن  بومرداس،  شرق  منايل  ببرج  أوعمران  العقيد 
التي  املتخصصة  الطبية  الفحوصات  تعليقها جلميع 
إشعار  إلى  باملستشفى  وقت سابق  كانت جترى يف 

آخر.
التعليق سيشمل  أن  املؤسسة  إدارة  وأوضحت 
جميع  املتخصصة  الطبية  الفحوصات  جانب  إلى 
احلاالت  باستثناء  املبرمجة  اجلراحية  العمليات 
مؤكدة  حالة  وجود  بسبب  وذلك  املستعجلة، 

بفيروس كورونا باملستشفى.

 يعيش مواطنو والية غليزان على وقع الهلع من فيروس كورونا، وحالة من الخوف والقلق، ما جعل 
بعضهم يحرص على تطبيق إجراءات الوقاية منه، فيما ما يزال بعضهم غير مباليين بالخطر الداهم جراء 

تفشي هذا الفيروس القاتل!

دعوة ِمهنيِّي قطاع الصحة 
الخـــاص  للتـــــّطوع 

ببلدية  الوطني  الدرك  مصالح  حجزت 
التجارة  مديرية  أعوان  رفقة  أمس  نهار  تلموني 
الفرينة املدعمة بأحد املخازن  كمية كبيرة من 
قصد املضاربة فيها، حيث وإثر معلومات تلقتها 
يقوم بتخزين  موال  وجود  عن  الدرك  مصالح 
159 قنطارا من الفرينة داهمت املكان وحجزت 

الكمية املذكورة
مديرية  مصالح  مع  بالتنسيق  وهذا 
التجارة، أين مت حترير إجراء قضائي ضد الفاعل 
تزامنا مع الوضع الذي تعيشه البالد وتطورات 
يحاول  كان  أين  املستجد،  كورونا  فيروس 
هذه  مثل  العملية لوقف  وتأتي هذه  املضاربة 

املمارسات اخلطيرة. 
رفيق.ف

تتواصل عمليات التنظيف والتعقيم مبختلف 
بلديات  وشوارع  العمومية  واإلدارات  األماكن 
التي  التعقيم  حمالت  وامتدت  وزو  تيزي  والية 
املدني  املجتمع  فعاليات  مختلف  فيها  انخرطت 
حتى  أطيافها،لتمس  مبختلف  واجلمعيات 
الطرقات باملناطق املعزولة والنائية عبر قرى ومداشر 
قصوى  تأهب  حالة  الوباء  وزو حلصر  تيزي  والية 
ومختلف  وزو.  تيزي  والية  مواطنو  يعيشها  وجتند 
الوالية  والي  من  من  بدا  الرسمية  الهيئات 

انخرطوا  الذين  رسمية  والغير  الرسمية  واجلهات 
محتجزين  ال  منذ  ضلوا  حيث  جميعا  وتضامنوا 
صبيحة  ابلضطات  دعوات  بعد  منازلهم  داخل 
لتهديدات  للتصدي  واحدة  مظلة  حتت  وهذا 
فيروس كورونا باملشاركة يف عملية تعقيم مختلف 
شوارع بلديات الوالية واإلدارات العمومية وبصفة 
يومية كإجراء وقائي احترازي لقطع سلسلة حركة 

فيروس كورونا.
حمد. آليان

حجزت فرق مكافحة الغش مبديرية التجارة 
لدائرة تغنيف مبعسكر بالتنسيق مع مصالح الشرطة 

اكثر من 60قنطار من القمح اللني.
مكافحة  اطار  غي  العملية  هذه  وتندرج 
اللني  القمح  يف  خاصة  املضاربة  اشكال  مختلف 
والسميد حيث تلقت مصالح التجارة العديد من 
اللني  القمح  اسعار  بارتفاع  ملواطنني  الشكاوي 

حيث وصل من 1300الى 1500 دج. 
فقامت مصالح على اثر ذلك ووعي املواطنني 
التجارية  احملالت  مختلف  الى  ميدانية  بخرجات 
ياجلملة الصدار تعليمات واوامر صارمة يف حالة 
الى  صاحبها  سيتعرض  وتخزينها  االسعار  رفع 

عقوبات باالضافة الى غلق احملل نهائيا. 
بلعالم بهيجة.

وحماية  العمران  شرطة  متكنت فرقة 
البيئة ألمن والية بجاية،خالل هذا األسبوع 
الصيانة  مواد  من  معتبرة  كميات  حجز  من 
كانت  املصدر  مجهولة  مغشوشة  والتنظيف 

بصدد تسويقها مبدينة بجاية.
الفرقة  العملية جاءت بعد قيام عناصر   
وأحياء  شوارع  مختلف  عبر  مراقبة  بدوريات 
سوماري  حي  إلى  وبوصولهم  بجاية  مدينة 
نوع  من  جتارية  مركبة  توقيف  مت  الشعبي 
طويوطاهيلكس حتمل ترقيم والية غربية على 
بالستيكي  بصهريج  محملة  شخصني  متنها 

و05  اجلافيل،  مبادة  معبأة  لتر   500 سعة  ذو 
صهاريج بالستيكية ذو سعة 100 لتر للواحد 
ومادة  السائل  والصابون  الصانيبو  مبادة  معبأة 
قارورات بالستيكية  إلى  باإلضافة  القريزيل، 
اجلافيل  حتضير  يف  تستعمل  أولية  مبواد  معبأة 
حيث  السائل،  والصابون  الصانيبو  وكذا 
املركبة  منت  على  يدويا  التحضير  عملية  تتم 
املدينة، وقد مت  وتسويقها على مستوى أحياء 
التجارة  مديرية  إلى  وحتويلها  املواد  هذه  حجز 
بالوالية أين مت معاينتها من طرف مفتشي قمع 
ومجهولة  مغشوشة  بأنها  تبني  حيث  الغش 

ألمن  القضائية  الشرطة  فرقة  متكنت 
دائرة تيشي التابعة ألمن والية بجاية،خالل 
يبلغ  توقيف مسبوق قضائيا  هذا األسبوع من 
معدات  سرقة  يف  تورط  سنة،   32 العمر  من 
بتيشي،  اخلدمات  املتعددة  العيادة  من  طبية 
مصالح  تلقي  بعد  جاءت  العملية  تفاصيل 
املتعددة  العيادة  مسؤول  من  شكوى  الشرطة 
سكوب  آلة  سرقة  مفادها  بتيشي  اخلدمات 
واألكسجني  الدموي  الضغط  لقياس  الطبية 
طرف  من  للعيادة  التابعة  القلب  ونبضات 
ونقص  الليل  ظرف  أستغل  حيث  مجهول، 

التحقيق  بعد  السرقة،  فعل  ليقترف  احلركة 
املراقبة  كاميرات  وبإستغالل  القضية  يف 
املثبتة بالعيادة مت حتديد هوية الفاعل والقبض 
إسترجاع  مت  كما  تيشي،  مدينة  بوسط  عليه 
بيت  داخل  بإخفائها  قام  والتي  املسروقات 
صديقته املسبوقة قضائيا املقيمة بتيشي، وقد 
أجنز ملف جزائي ضد املشتبه فيه ألجل قضية 
السرقة، ومت تقدميه أمام وكيل اجلمهورية لدى 
جلسة  وبعد  إقليميا  املختص  بجاية  محكمة 
حبس  بعام  حكم  ضده  صدر  الفوري  املثول 

نافذ وغرامة مالية قدرها مائة الف دينار.

قام والي والية معسكر بإصدار مجموعة 
هذا  انتشاء  من  للحد  الفورية  القرارات  من 
مقاعي  كل  بغلق  اقر  اخلطيرحيث  الوباء 
واملطاعم يف اولى خطوة احتزازية باالضافة الى 
غلق كل ما يتسبب يف جتمع سكاني قد يضر 
بصحة املواطن املعسكري خاصة بعد تسجيل 

حالتني كورونا اثر ذهابهم لوالية البليدة.
الشعبي  املجلس  قرر  أخرى  جهة  من 
السوق  إقامة  تعليق  معسكر،،  لبلدية 
منع  يستهدف  وقائي  إجراء  يف  األسبوعي، 
من  علم  ما  »كورونا«، حسب  فيروس  انتشار 
أضاف  العامري«و  »احمد  البلدية.  رئيس 

املعني »الخبار الوطن«، بأن القرار مت اتخاذه يف 
اجتماع رسمي مع السلطات احمللية،، السيما 
وأن السوق يقصده أسبوعيا آالف املواطنني من 
غلق  الى  باالضافة  الوالية,  بلديات  مختلف 
محطة املسافرين«خصيبية« وشل حركة النقل 
عملت  االيطار  نفس  ويف  واجلماعي  اخلاص 
امليدان  الوقوف يف  من  التجارية  املراقبة  اعوان 
وعلى اثر شكاوي املواطنني من تنظيم عملية 
استعالل  خاصة  فيها  املضاربة  وعدم  البيع 

بعض التجار يف هذا الظرف العصيب.
بلعالم بهيجة

سيدي بلعباس
الّدرك يحجُز 159 قنطارا من »الفرينة« 

معسكر 
إجراءات ُمشّددة للحدِّ من انتشار الوباء

تيزي وزو
إعالن حالـة تأهــب قصــوى لمجابهـــة الوبـــاء

معسكر
حجــُز 60 قنـطارا مـن الَقمــح  الّليـن  بتغنيــف

بجاية
رطة تحجز مواَد صيانة وتنظيف مغشوشة  الشُّ

بجاية
سارق المعدات الطبية بتيشي في قبضة األمن

بومرداس
تعليُق الفحوصات الطبية 

المتخصصة والعمليات الجراحية
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أخبار السر ايا

ورد يف صحيفة الـ »دايلي ميل« )Daily Mail( البريطانية، 
يف عددها الصادر يوم 22 مارس جاري، أنه أمام تفشي جائحة 

)كوفيد- 19( يف إيطاليا، ونظرا إلى عدد الضحايا املهول 
الذين حصدهم الفيروس التاجي )NCornV(، وأمام يأس 
األطباء يف التحّكم بالوضع، اضطر هؤالء  إلى معاجلة بعض 
 .)Remdecivir( املرضى بدواء ما زال قيد التجربة اسمه
هذا الدواء ُصنع قبل 10 أعوام ملعاجلة مرضى إيبوال، إال أن 
منظمة الصحة العاملية لم تعتمدُه بسبب قلة جناعته يف 

القضاء على فيروس إيبوال.
يذكر أن اإليطاليني جربوا )Remdecivir( على مصاب 
يبلغ من العمر 79 سنة كان يف حالة حرجة جدا، فتماثل 
للشفاء يف ظرف 12 يوما، العقار نفسه ُجّرب يف عالج 14 

شخصا يف الواليات املتحدة، متاثل جميعهم للشفاء، تقول 
الصحيفة.

لإلشارة، نشرت »أخبار الوطن« يف عدد سابق مساهمة 
للدكتور يوسف محلو، قدم فيها عالم الكيمياء الطبية 

تعريفا بهذا الدواء، الذي قال إن نتائج جتاربه ستنشر شهر 
أفريل املقبل. 

فهل سيكون خالص البشرية من جائحة كورونا يف إخفاقات 
عالج فيروس إيبوال؟

 عِقَب   تعقيم املسرح الوطني »محي الدين باشطارزي«، إثر 
تفشي فيروس كورونا، كإجراء  وقائي  بعد غلق أبوابه وتعليق  

كل نشاطاته، وجه املسرحي محمد شرشال رسالة شكر إلى 
القائمني على الفن ممتنا لهم على  تعقيم الفضاء املسرحي، 

ودعا الوزارة الوصية إلى إسقاط  عملية التعقيم على كل 
مجاالت الفن  حتى  تفنى كل »املكروبات واجلراثيم« العالقة 

بالفن الرابع أو كما قال، قاصدا بحديثه   كل املتطفلني وأشباه 
الفنانني.

أطلقت مديرية التجارة، بوالية قسنطينة، 
يف سابقة  هي األولى من نوعها،  حملة 

لتوعية أصحاب املطاعم و املقاهي   بضرورة 
حيازة العاملني بهذه احملالت  على شهادة 

طبية صدرية  تؤكد  سالمتهم من مختلف 
األمراض اصدرية،  حماية لهم وللصحة 
العامة من تفشي وباء كورونا املستجد. 

وحرصا منها على صحة املواطنني وعمال 
مببدأ الوقاية قبل العالج،  بادرت  املديرية 

ذاتها  إلى شن حملة شرسة ضد محالت 
الشيشة التي انتشرت بشكل واسع يف والية 
قسنطينة،  خصوصا بحي سيدي مبروك 
ووسط املدينة وحتى باملدينة اجلديدة 

علي منجلي.

 تساءل مجموعة من األطباء واألساتذة يف مجال الصحة العمومية، عن سر جتاهل وزير 
الصحة عبد الرحمن بن بوزيد لدعوة البروفيسور واخلبير اجلزائري بلحسني الذي وجه 
نداء للوزير من أجل املساهمة يف محاصرة وباء كورونا، من خالل استعداده لوضع جتربته 

يف مكافحة وباء ايبوال يف وقت سابق يف خدمة اجلزائر، وقال هؤالء األساتذة ألخبار 
الوطن، أن اخلبير بلحسني وهو بروفيسور متقاعد اشتغل ألزيد من 10 سنوات مع املنظمة 

العاملية للصحة وكان من بني اخلبراء الذين تعاملوا ميدانيا مع وباء ايبوال. 
يحدث هذا يف وقت تتبوء الشاشات واللجان املسيرة أناسا أقل كفاءة يقول هؤالء 

األساتذة.

يف زمن  كورونا، ُأنهَيت  انهاء مهام مدير 
أوبرا اجلزائر »بوعالم بسايح« نور 

الدين سعودي، كما أنهَيت  مهام مديرة 
املعهد الوطني للفنون العرض والسمعي 
البصري فوزية عكاك. كما  جرى إنهاء 

مهام مديرة متحف الفن احلديث 
واملعاصر ظريفة العقون،  وأحيلت  على 

التقاعد. فهل  جاءت هذه اإلقاالت 
ارتدادا جلائحة كورونا عقب فشل 

املقالني يف التأقلم بتنظيم نشاطات عبر 
مواقع التواصل االجتماعي حفاظا على 

أرواح املواطنني. للثقافة.

شكٌر.. ثّم إسقاط! 

ْدّبروا عليَّ واْش نِدير!

إّنها.. ارتداداُت الوباء!

وزيـر الصحــة يتجاهــل وزيـر الصحــة يتجاهــل 
مقتـرح البروفيسـور بلحسيـنمقتـرح البروفيسـور بلحسيـن

وَداِوها بالّتي كانت هي الّداُء!

قهوٌة بشهادة!

نشرت سفارة 
الوالية املتحدة، 

عبر صفحتها 
فايسبوك، 

تسجيَل فيديو 
يوثق حلظات من 

العزل الصحي 
طبقه دبلوماسي 

أمريكي يعمل 
بالسفارة طوعا.
ُيظهر التسجيُل 
الدبلوماسَي وهو 

يسأل اجلزائريني قائال: » دّبروا عليَّ واْش ندير ؟«، سائال 
إّياهم النصَح ومساعدته باالقتراحات كي يهّون عليه 

مدة احلجر التي خضع لها طوعا بعد أن عاد من فرنسا. 
أفاد الدبلوماسي بأنه خطط برنامجا يشمل مطالعة كتب 

وممارسة الرياضة باإلضافة إلى مشاهدة بعض األفالم. 
هذا، وقد اقترح الدبلوماسي، من جهته، على اجلزائريني 
التسجيل يف موقع يتيح لهم تعلم اللغة اإلجنليزية لكل 

املستويات أثناء مكثهم ببيوتهم، وختم  معترفا بأن امللل بدأ 
يدب إليه، مستعطفا اجلزائريني كي ميّدوه بحلول تنتشله 

من ضيق العزل الّصحي.
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عقب تسجيل حاالت إصابة بفيروس كورونا في الوادي

حمــالُت تعقيــٍم  واســَعة وُمبـــادرات
 تضامنـــّية لمجابـــهِة  الوبـــاء 

رشيد  شويخ
يف  الشباب  من  عدد  احتشد  اذا 
التواصل  شبكة  من  انطلقت  مبادرات 
كتغزوت  عديدة  بلديات  يف  اإلجتماعي 
وعاصمة  الكرمي  عبد  حساني  وقمار 
التطهير  مواد  فيها  يجمعون  الوالية، 
برش  بعدها  ليقوموا  صهاريج  ويوفرون 
وأماكن  واألسواق  واألحياء  الشوارع 
الناس باملواد املطهرة، بشكل منظم  جتمع 
ويحاول هؤالء حسبهم مبساعدة السلطات 
عجز  مع  خاصة  العملية  هذه  يف  احمللية، 

غالبيتها عن القيام بها .
يف  الكيماء  قسم  أساتذة  جهة  من 
خلضر  حمه  بجامعة  التكنولوجيا  كلية 
ملخابر  وتوجهوا  عطلتهم  قطعوا  بالوادي، 
بكميات  مطهرة  مواد  أجل  من  اجلامعة 
املواطنني،  على  مجانا  وتوزيعها  كبيرة 
وأوضح الدكتور عبد الكرمي ربيعي يف هذا 
ما  وقف  املبادرة جاءت ألجل  أن  الصدد 
يقوم به عدد من املواطنني بتجريب سوائل 
على  خطرا  يشكل  ما  ببعضها  وخلطها 
العامة،  والصحة  لهؤالء  اخلاصة  الصحة 
وأضاف ذات املتحدث أنهم تواجهوا بنداء 
ميلك  من  وكل  العطور  مصانع  ألصحاب 
أساسا  مكونا  يعد  الذي  امليثانول  كحول 
يف عملية صناعة سوائل التطهير، ووجدوا 
يأملون  لكنهم  الساعة  حلد  مقبوال  جتاوبا 
أجل  من  أكبر  كميات  على  احلصول  يف 
يف  طالب  كما  كبيرة،  كميات  صناعة 
ذات اخلصوص من ميلكون قارورة التعبئة 

من فئات مختلفة التبرع بها للمخبر قصد 
وضع السائل فيها.

أعلن عدد من أصحاب  من جهتهم 
معمل  غرار  على  العطور  مصانع 
كوسميساد على وقف كل عمليات إنتاج 
إلنتاج  واالجتاه  العطور،  أنواع  مختلف 
يف  مجانا  ووضعها  الكحولية  املعقمات 
جتمع  ومواقع  والصيدليات  املستشفيات 
إلى  منهم  عدد  توجه  كما  األشخاص، 
نحو  كحولية  سوائل  من  ميلكون  ما  وضع 

مخبر الكيماء بجامعة الوادي.
من  الوادي  والية  تخلوا  لم  كما 
التحسيسية  احلمالت  عديد  تنظيم 
وباء  من  توعيتهم  قصد  السكان  لصالح 
امللصقات  خالل  من  اخلطير  كورونا 

يقدمها  التي  اإلرشادات  أو  التوضيحية 
الصغيرة  الشاحنات  مختصون من خالل 
صوت،  مكبرات  حتمل  التي  والسيارات 
بتوضيح  اجلمعيات  عديد  قامت  كما 
املنازل  يف  ورقية  كمامات  صناعة  كيفية 
اجلميع  لدى  تتوفر  وسائل  خالل  من 
تعرف  والكمامات  القفازات  وأن  خاصة 
يف  بيعها  نقاط  مختلف  يف  شديدة  ندرة 
من  عدد  وحسب  أنه  اذ  الصيدليات، 
الكميات  الصيدليني  الشبه  الصيادليينو 
التي كانت عندهم قد نفذت خاصة بعد 
قيام عديد اجلمعيات باقتنائها والتبرع بها 
واملمرضني  األطباء  حيث  للمستشفيات 
باعتبارهم خط الدفاع األول للتصدي أمام 

فيروس كورونا القاتل.

بعاصمة  قراوي  حي  سكان  يشتكي 
الصاحلة  املياه  يف  حادة  ندرة  من  أدرار  الوالية 
من  العديد  رغم  شهرين،  منذ  للشرب 
مديرية  ملصالح  ء  هؤال  رفعها  التي  املراسالت 
آذانا  تلق  لم  أنها  إال  املياه  واجلزائرية  الري 

صاغية .
العديد  تنصل  من  احلي  سكان  وتساءل 
التي  الوعود  رغم  ملسؤولياتهم  اإلدارات  من 

الذي  املشكل  حلحلة  خالل  من  تلقوها 
يعيشون  قاطنيه  جعل  مما  الشهرين،  جتاوز 
بها عطشهم  يرون  ماء  قطرة  بحثا عن  األمرين 

ويستعملونها يف أشغالهم املنزلية .
احمللية  السلطات  تدخل  السكان  وناشد 
املاء  انعدام  ملشكل  جذري  حل  ايجاد  قصد 

الشروب بهذا احلي الذي أثقل كاهلهم.
عبداهلل مجبري

املدنية  للحماية  الرئيسة  الوحدة  تدخلت 
متفرقة  مرور  حوادث  يف  األسبوع  نهاية  بأدرار 
مستشفى  إلى  ونقلهم  اجلرحى  إجالء  فيها  مت 

ابن سينا بأدرار.
سيارة  إنقالب  يف  متثل  األول  احلادث 
مستوى  على  طيوطاهليكس  نوع  من  نفعية 
الطريق اجلديد ) غير املصنف( املؤدي إلى دائرة 
أولف على بعد حوالي 40 كلم من مقر الوالية 
متفاوتة  بإصابات  جرحى   04 احلادث  خلف 
أعمارهما  تتراوح  ذكر  جنس  من   2 اخلطورة 
تتراوح  أنثى  جنس  سنة2من  و51   11 بني  ما 
.أمااحلادث  سنة  و43   09 بني  ما  أعمارهما 
أفيو  نوع  من  سياحية  سيارة  إنقالب  يف  متثل 

نومناس  الى قصر  املؤدي  الطريق  على مستوى 
متفاوتة  بإصابات  جرحى   03 احلادث  خلف 
اخلطورة 01 من جنس ذكر يبلغ من العمر 43 
سنة 2 من جنس أنثى تتراوح أعمارهما ما بني 
36 و43 سنة .واحلادث الثالث متثل يف إصدام 
سيارتني سياحيتني على مستوى الطريق املؤدي 
الى قصر بودة باملكان املسمى قرب قصر واينة 
متفاوتة  بإصابات  جرحى  احلادث04  خلف 
اخلطورة 2من جنس أنثى تتراوح أعمارهما ما 
تتراوح  ذكر  جنس  من   2 سنة  و30   04 بني 

أعمارهما ما بني 03 و29 سنة.
عبد اهلل مجبري

مبدينة  الغربية  القارة  حي  سكان  حًذر 
والبيئي  الصحي  للوضع  تدهور  من  الوادي، 
وما قد يجره من انعكاسات يف إنتشار أمراض 
التي  الكثيرة  األعطاب  بسبب  وذلك  خطيرة، 
تتعرض لها شبكة الصرف الصحي يف جتمعهم 
السكني، ودعوا رئيس املجلس الشعبي البلدي 

إلى حتُمل مسؤوليته أجتهمهم .
وصرح عدد من سكان حي القارة الغربية 
ملشكلة  حال  يجدوا  لم  أنهم  الوطن  ألخبار 
الصرف  شبكة  منها  تعاني  التي  األعطاب 
حيث  فيها،  وإنسداد  تسربات  من  الصحي، 
بلدية  مصالح  إلى  مرارا  توجهوا  أنهم  كشفوا 
الوادي التي يتبعونها، والتي قالوا أنها تنصلت 
من مسؤوليتها توجههم للديوان الوطني للتطهير 
حلوال  يقدم  مرة  كل  يف  كان  الذي  بالوادي، 
البالوعات،  من  إفراغ عدد  ترقيعية من خالل 
التي تتوجد بالقرب من املنازل، دون أن يقدم 
تنهي  جذرية  حلوال  حسبهم  األخير  هذا 
ويف  إلى جحيم،  حياتهم  الذي حول  املشكل 
توصيفهم ملا يحصل يف حيهم قالوا أنه يتمثل 
يف انسداد شطر من القناة الرئيسية الي تتوسط 
وجدوا  به،  يقطنون  الذي  السكاني  التجمع 

الصرف  بالوعات  ترك  على  مجبرين  أنفسهم 
مفتوحة  بيت  بكل  واخلاصة  الفرعية  الصحي 
سريع  بشكل  القذرة  املياه  من  تفيض  حتى 
أحيانا، وبات مشهد البالوعات املفتوحة صورة 
مقززة حليهم رغم حداثته، وقال بعض السكان 
أنهم يعيشون يف العصور البدائية ألن البالوعات 
بيوتهم،  أمام  مفتوحة  مطامير  مجرد  أصبحت 
ناهيك  الكريهة  الروائح  انبعاث  مع  خاصة 
الكريهة  الروائح  انتشار  احلشرات.جراء  عن 
لكن  الباعوض،  خاصة  الضارة  واحلشرات 
على  الصحية  املشاكل  هو  حسبهم  يقلقهم  ما 
املدى املتوسط التي قد يعانون منها، خاصة مع 
انتشار الوباء العاملي الكورونا والذي سيجد من 

حيهم وسطا مالئما النتشاره بسرعة كبيرة .
الشديد  تذمرهم  عن  السكان  وعبر  هذا 
عن ما وصفوه بتهاون املصالح املعنية، واقتصار 
ودعا  فقط،  البالوعات  إفراغ  على  تدخل 
سعيد،  بن  القادر  عبد  الوادي  والي  السكان 
خالل  من  وذلك  جذريا،  مشكلتهم  يحل  أن 
الصرف  قناة  رصد غالف مالي إلصالح شطر 
الصحي املسدود على مستوى احلي.                        
رشيد شويخ

أدرار
الَوالي يدُعو شيوَخ الزوايا لوقِف 

نــــوية الَوعــــداِت السَّ

 أدرار
سكان حي قراوي يعانون الَعطش

أدرار
إصابُة 11 شخصا في حوادث متفرقـة

كشفت مصالح التجارة لوالية إيليزي 
عن وفرة املخزون احمللي من املواد الغذائية 
واسعة االستهالك ملدة معتبرة من الزمن، 
وباء  انتشار  تداعيات  مع  تزامنا  وذلك 
املستوى  على   )19  – )كوفيد  كورونا 

االجتماعي.
لها  بيان  القطاع يف  وطمأنت مصالح 
الواسعة  الغذائية  املواد  جل  أن  املواطنني 
املطحنة  مواد  غرار  على  االستهالك 

)سميد ودقيق( والبقول اجلافة والعجائن 
على  معتبرة  وبكميات  متوفرة  الغذائية 
)ايليزي  اخلمسة  البيع  نقاط  مستوى 
ادريس  عمر  وبرج  اميناس  وان  وجانت 
حبوب  ملؤسسة  والتابعة  والدبداب( 
مبا  سابقا(،  الواحات  )مطاحن  الزيبان 
يكفي لتغطية السوق احمللي ومبخزون آمن 
يلبي حاجيات األهالي، دون احلاجة إلى 
ما  وهو  املواد  لهذه  املفرط  لالقتناء  اللجوء 

قد يسبب اضطرابا يف التموين.
ويف هذا اإلطار دعت مصالح القطاع 
جتارية  ممارسات  أي  عن  للتبليغ  املواطنني 
باملضاربة  املتعلقة  تلك  قانونية سيما  غير 
مع  تزامنا  السلع،  واحتكار  األسعار  يف 
الظرف الذي متر به البالد اثر تفشي وباء 

كورونا.
ق.م

اليزي
تسجــيُل وفـرٍة فــي مخـــزون الَمــواد الغذائيــة 

 تعددت، في والية الوادي، المبادرات المنضوية في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحكم أن الوالية 
ُتحصي 5 حاالت إصابة مؤكدة، منها حالتا وفاة، فمن حمالت التعقيم التي تجوب األحياء والشوارع إلى مبادرة 

تحسيسية وتوعوية وتوزيع لمواد التعقيم والقفازات والكمامات .
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براهيم مالك
عمومية  مفرغة  أحيائها  معظم  أضحت 
والروائح  لألوساخ  الكبير  االنتشار  ظل  يف 
بسبب  مكان  كل  يف  تنبعث  التي  الكريهة 
تراكمها وباإلضافة الى سياسة الالمباالة التي 
تنتهجها السلطات احمللية وهذا حسب السكان 

يف حديثهم ل أخبار الوطن. 
 معاناة في صمت

تذمرهم  عن  الرمال  حي  سكان  عبر 
الكبير  التسيب  جراء  الشديدين  وسخطهم 
واإلهمال الذي ينتهجه عمال النظافة والبلدية 
األوساخ  يف  مدة  منذ  يغرق  الذي  باحلي 
والنفايات املرمية وبطريقة عشوائية يف الطرقات 
للحاويات  كايف  عدد  وجود  لعدم  والشوارع 
البلدية  تأخر مصالح  الى  اغلبها إضافة  وحتطم 
الى أسبوع حسبهم  القمامة ملدة تصل  يف رفع 
وانتشار  كريهة  روائح  انبعاث  يف  ماتسبب 
درجات  ارتفاع  تزايد  مع  خصوصا  احلشرات 

املواطن  صحة  يهدد  بات  الذي  األمر  احلرارة 
الشكاوي  رغم  وهذا  بيئية  كارثة  بوقوع  وينذر 
املتكررة لسكان احلي للجهات الوصية اال أنها 

لم حترك ساكنا.
 مفارغ عمومية

مت حتويل مساحة تتوسط سكنات املواطنني 
مفرغة  اوتإلى   20 بحي  جتارية  ومحالت 
وأصحاب  التجار  فيها  يرمي  حيث  عمومية 
املطاعم بطريقة عشوائية إضافةإلى سكان احلي 
وانتشار  امتالء احلاوية عن أخرها  الى  مما أدى 
األمر  املساحة  تلك  مستوى  على  األوساخ 
الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الساكنة 
وعلى سالمتهم بسبب الروائح الكريهة بالرغم 
احلمالت  أثناء  قريبة  فترة  يف  تنظيفها  من 
اجلمعيات  بها مختلف  تقوم  التي  التحسيسية 
يدم طويال حتى عادة حليمة  لم  الوضع  االأن 
ل  حديثهم  يف  وصفوه  كما  القدمية  لعاداتها 
الوصية بضرورة  اجلهات  مطالبني  الوطن  أخبار 
املطاعم  وأصحاب  لتجار  حاويات  تخصيص 

أمام محالتهم حتى يتثنى لهم حتسني وضعية 
النقطة السوداء يف احلي حسبهم. 

لطات في ُسباٍت عميق   السُّ
عن  بالباشير  حي  سكان  أعرب  وكما 
قلقهم إزاء الوضع الذي يتخبطون فيه مستغربني 
يف جتاهلهم من طرف مسئولي البلدية رغم نقل 
الوضع  او  معتبرين  عديدة  ملرات  انشغالهم 
ومقصودة حسبهم  مبيته  نية  ورائه  من  احلالي 
اإلزعاج  تثير  حقيقية  مفرغة  احلي  أينأصبح 
وتسبب لهم امرضا تهدد صحتهم فاينما وليت 
مترامية  األوساخ  من  أكوام  تقابلك  وجهك 
أداء  املسئولني عن  تقاعس  زاوية جراء  يف كل 
مهامهم اجتاه ملف النفايات على حد تعبيرهم 
املواطن  إن  البلدية  مسئولي  يرى  وباملقابل 
إياهم  مطالبني  احمليط  نظافة  عملية  يف  شريك 
بضرورة احترام مواعيد رمي القمامة وتنظيمها 
بيئة  للعمال لضمان  الرفع  حتى تسهل عملية 

نظيفة ومحيط خالي من األوساخ.

المنتخبون خارج مجال الّتغطية 

أحياء إليزي تتحّول إلى مفارَغ ُعمومّية
تعرف عدة أحياء ببلدية إليزي )مقر الوالية(، منذ مدة، انتشارا واسعا لألوساخ والقمامة، ما خّلف 
استياًء كبيرا لدى المواطنين. يحدث هذا رغم ما تمتلكه البلدية من إمكانات مادية وبشرية هامة، إال 
أن غياب الوعي وإهمال السلطات المحلية التي لم تتمكن من التكفل األحسن بالنفايات واألوساخ، جعل 

أحياء إليزي أشبه ما تكون بمفرغة عمومية.

الوادي

المزارُع غير النِّظامية َتقضي 
علـى األراضــي الّرعويــة

دق املوالون يف اجلهة الشمالية الشرقية من والية الوادي ناقوس اخلطر بعد اعتداء عدد 
من املزارعني غير على األراضي الرعوية وتقليص الغطاء النباتي. 

وأوضح املوالون ومربو املاشية بناحية قرية الدويالت التابعة لبلدية بني قشة احلدودية 
عون  بلدية سيدي  الواقعة شمال  الرعوية  األراضي  املوالون يف  إلى  باإلضافة  تونس،  مع 
ومناطق الزدموالبلبالية بان األراضي الرعوية تعرف موجة من االستيالء عليها وبصورة غير 
مسبوق وذلك منذ سنوات من طرف اخلواص حيث أقدموا على االستيالء على مساحات 
شاسعة من األراضي الرعوية على غرار ما وقع بنواحي أم الطبول وبوحبلني ورأس الطنب 
عندما  الدويالت  منطقة  يف  أسبوعني  من  اقل  قبل  وقع  وما  طليبة  وجروة  رأسه  ووغدرة 
استولى عدد من األشخاص على مساحات رعوية كبيرة، وأشاروا إلى ما وصفوه بتواطؤ 
غير معلن بني مسؤولني وجهات رسمية من جهة، وبعض كبار التجار ورجال األعمال من 
جهة أخرى وذلك مبنح هؤالء قطع أراضي لالستغالل الفالحي سواء يف إطار االمتياز أو 

خارج احمليطات بينما هي يف احلقيقة مجرد مراعي محمية بقوة القانون.
عملية  تثبيت  وبغرض  يقومون  الرعوية  األراضي  على  املستولني  أن  املوالون  وأكد 
وفق  النخيل  الرملية، وجريد  الكثبان  وتطويقها بسدود من  املراعي  بتجريف  االستيالء، 
املواشي  لتغذية  الالزمة  الصحراوية  النباتات  أن  رغم  هذا  بينهم،  تقاسموها  أرضية  قطع 
واإلبل مازالت يف مرحلة النمو، يف حني شرع عدد آخر من املعتدين يف زراعتها، لكن ما 
يثير الدهشة واحلسرة حسب املوالني هو انه ورغم تخصيص السلطات حمليطات أخرى يف 
إطار برنامج االمتياز أو خارج احمليط، إال أنها بقيت مهملة لسنوات عديدة، وآثار تبديد 
مئات املاليير مازالت شاهدة على ذلك كما هو احلال يف محيط صحن احللفاء الواقع يف 

شمال بلدية سيدي عون.
رشيد شويخ

ة يشهدها سوُق  أوضاٌع مترديَّ
ليبيــا للخضـِر والفواكـه

فسوق  والصحة  النظافة  الوادي ألدنى شروط  مبدينة  الشعبية  األسواق  تفتقر جميع 
وجه  على  حاليا،  والفواكه  للخضر  اجلملة  لسوق  واملالصق  ليبيا  بسوق  والفواكه  اخلضر 
الباطنية  باملياه  املبللة  الرمال  فوق  تعرض  فاخلضر  الصحية  املراقبة  فيه  تنعدم  التحديد 
باجلراثيم يف  أنها محملة  املواطن وهو ال يدري  املياه ويشتريها  الناجمة عن ظاهرة صعود 
ظل غياب فرق املراقبة التي من شأنها ثني التجارعن بيع سلعهم وفق شروط غير صحية. 
اخلطر  يفاقم  مما  أن  الصدد،  هذا  يف  الوادي  مدينة  يف  جمعيون  ناشطون  وأضحى  و 
والفواكه  للخضر  ليبيا  سوق  من  بالقرب  ومستنقعات  برك  وجود  املشترين  على  الصحي 
والتي تنبعث روائحها الكريهة داخل السوق، والذي بات اليوم مهدد بظاهرة صعود املياه، 
كما أن السوق اليومي غير مهيأة وغير مهيكلة فالفوضى والشجار مظهر شبه يومي داخل 
السوق نتيجة غياب آليات تضبط التجار، سيما املوسمني فاألطفال والكبار يبيعون جنبا 
دائما  رزقا  احلقيقي  للتاجر  تضمن  والتي  واملتابعة،  الرقابة  آليات  عن  بعيدا  جنب  إلى 
ويحفزه على مواصلة النشاط قصد إنعاش القطاع، أما السوق األسبوعي الذي يضم سوق 
املاشية وطاوالت بيع األلبسة واألواني فتنعدم فيه شروط التهيئة فتجد السلع سريعة التلف 
والوجبات اخلفيفة تباع بالقرب من أماكن بيع الدواب واملاعز، ناهيك عن ضعف تأطير 
هؤالء التجار لغياب أماكن ومساحات مخصصة لكل نشاط جتاري، ومما يزيد من تخوف 
املستهلكني هو الطاوالت املوسمية التي تباع فيها جميع السلع الغذائية بدون رقابة واضحة 
تثبت أنها صحية لكون اثمانها منخفضة كثيرا عن سعرها يف الدكاكني مما يوحي بوجود 
شكوك حولها. كل هذه املعطيات بحسب ذات املتحدث ستكون انعكاساتها وخيمة على 

الصحة العمومية، خاصة مع إنتشار فيروس كورونا املستجد كونفيد 19.
فيها  مسؤول  مصدر  أوضح  املشكل  عن  ردها  ويف  جهتها  من  الوادي  بلدية  مصالح 
والفواكه  ببيع اخلضر  السلطات سوقا خاصا  03 سنوات جهزت  أنه قبل  الوطن،  ألخبار 
بالتجزيئية، غير بعيد عن املوقع الذين يبيعون فيه حاليا، تتوفر فيه شروط النظافة والصحة، 
لكن الباعة رفضوا اإلنتقال إليها ألسباب واهية، غير أن ذات املتحدث أوضح أن قد يتخذ 

إجراءات جديدة لنقلهم، خاصة مع تفشي فيروس كورونا املستجد.
رشيد شويخ

بداية  من  األول  اليوم  يف  أدرار  والية  عرفت 
واالحترازات  االستثنائية،  اإلجراءات  تطبيق 
الوقائية، بغية احلد من انتشار فيروس »كورونا« يف 
أوساط السكان، استجابة واسعة، حيث قامت 
الفجر،  طلوع  عند  الوطني،  األمن  مصالح 
بعملية ميدانية مكثفة تخطر وجتبر فيها أصحاب 
املقاهي واملطاعم على عدم الفتح إلى غاية انتهاء 
كما  العمومية،  السلطات  قبل  من  احملددة  املهلة 
جابت مختلف الشوارع ومختلف مقرات الدوائر 

للتصدي ألي إخالل.
الوطني  الدرك  مصالح  قامت  بدورها، 
نشاطها،  اختصاص  يف  العملية  على  بالسهر 
حيث لوحظ بأن جل املقاهي واملطاعم أغلقت، 
بشكل  العمومي  النقل  وسائل  واستجابت 
بني  املسافرين  نقل  محطات  كل  بغلق  كبير، 
األجرة  سيارات  عدا  ما  والبلديات،  الواليات 

التي تعمل يف مدينة أدرار.
يعج  فكان  املدينة،  بوسط  بودة  سوق  أما 
باملتسوقني، مع حركة عادية للمواطنني، مما يوحي 

مقرات  أما  احترازيا،  منازلهم  يف  بقائهم  بعدم 
بشكل  األول  اليوم  يف  فسارت  العمل  وهياكل 
العنصر  خصوصا  الغياب،  بعض  إال  عادي، 
الوكاالت  عرف  كما  واضح،  بشكل  النسوي 
األجواء،  نفس  وغيرها  البريد  ومكاتب  البنكية 

مع التزام العاملني مبعايير األمن والوقاية.
أمر  األسعار،  ورفع  املضاربة  يخص  فيما 
الوالي مدير التجارة بنزول كل األعوان ومفتشي 
احلركة  وضبط  امليدان،  إلى  والغش  القمع 

املراقبون  قام  حيث  للقانون،  وفقا  التجارية 
مراقبة  مع  احملالت،  جل  مست  بدوريات 
حتى  متواصلة  والعملية  اجلملة،  بيع  مخازن 
الصحة  على  تؤثر  جتارية  جتاوزات  تسجل  ال 
الوالي  أصدر  فيما  للمواطن،  الشرائية  والقدرة 
السكان  فيه  يخطر  العام،  للرأي  إعالميا  بيانا 
معها  والتعاطي  الوقاية  إجراءات  اتباع  بضرورة 

بهدف احلفاظ على صحتهم.
 ق.م

أدرار

التـــزاٌم بإجــــراءات الحكومــة 
المّتخــذة لمواجهــِة كورونـــا
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 َنحن مستعّدون لتأجيِل األولمبّياد! 
»شينزو آبي« رئيس الوزراء الياباني:

اليابان  إن  اليابانية لألنباء، أمس اإلثنني،  قالت وكالة »كيودو« 
ستبلِّغ اللجنة األوملبية الدولية بأنها مستعدة لقبول قرار التأجيل، إذا 

اتخذ يف ظل تفشي فيروس كورونا سريع االنتشار.
أوت  من  والتاسع  جويلية   24 بني  ما  الدورة  إقامة  املقرر  ومن 
تفشي  بسبب  احلدث  بتأجيل  متزايدة  مطالب  هناك  لكن  املقبلني، 

الوباء.
وقال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، امس اإلثنني، إن تأجيل 
دورة  إقامة  املستحيل  من  كان  إذا  خياًرا،  يصبح  قد  طوكيو  أوملبياد 

األلعاب بشكل كامل.
أنها  لها،  طارئ  اجتماع  بعد  الدولية،  األوملبية  اللجنة  وأعلنت 

بدأت التجهيز خلطط بديلة ألوملبياد طوكيو من بينها التأجيل.
مع  بالتوافق  جاء  الدولية  األوملبية  اللجنة  قرار  أن  آبي  وأكد 
بشكل  طوكيو  ألعاب  إقامة  يجب  إنه  تقول  التي  النظر  وجهة  نفس 
كامل. وأبلغ آبي البرملان »إذا أصبح هذا صعبا، فرمبا ال يكون أمامنا 
أي خيار آخر سوى مناقشة تأجيل دورة األلعاب« يف ظل األخذ باملبدأ 
األوملبي مبنح األولوية لصحة الرياضيني. وقال رئيس الوزراء إن إلغاء 
دورة األلعاب ليس خيارا مطروحا. وأضاف آبي أنه عرض وجهة نظره 
بخصوص مصير األوملبياد اول أمس، على يوشيرو موري رئيس دورة 

باخ  توماس  مع  ذلك  بعد  األمر  بدوره  ناقش  والذي  طوكيو،  ألعاب 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية. وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، 
إنها تتفق مع أحدث تعليقات من شينزو آبي، بخصوص عدم استبعاد 
صحفي،  مؤمتر  يف  كويكي  األلعاب. وأضافت  دورة  تأجيل  إمكانية 
أنها تأمل يف مزيد من التواصل مع مسؤولي األوملبياد حلل املشكالت 

املتعلقة بالقرية األوملبية واملقيمني احملتملني خالل دورة األلعاب.
إن  طوكيو،  ألوملبياد  املنظمة  اللجنة  رئيس  موري  يوشيرو  وقال 
منظمي الدورة سيبحثون خيار تأجيل احلدث الرياضي الكبير ضمن 
عدة سيناريوهات مختلفة يسعون إلى إعدادها يف غضون 4 أسابيع، 

لكن اإللغاء غير مطروح.
وأضاف موري إن فريقا من اللجنة األوملبية الدولية واللجنة احمللية 

املنظمة سيبحث سبل املضي قدما يف تنظيم الدورة الصيفية املقبلة.
وقالت سيكو هاشيموتو وزيرة أوملبياد طوكيو، إنها تشعر باالرتياح 
بقرار اللجنة األوملبية الدولية، بأنه لن يتم إلغاء دورة األلعاب، وأكدت 

أن بالدها ستلتزم بالقرار النهائي بخصوص هذا األمر.
»بصفة  األوملبياد  املشاركة يف  لها  التي سبق  هاشيموتو  وأضافت 
عامة وبأمانة، أنا سعيدة لالستماع إلى أن إلغاء األوملبياد ليس خيارا«.
القسم الرياضي

أمس  األسترالية  األوملبية  اللجنة  قالت 
االستعداد  رياضييها  على  يجب  إنه  االثنني 
 2021 خالل  طوكيو  ألعاب  دورة  يف  للمشاركة 
أنها  الدولية  األوملبية  اللجنة  إعالن  بعد  وذلك 

ستناقش إمكانية التأجيل بسبب وباء كورونا.
بيان  يف  األسترالية  األوملبية  اللجنة  وقالت 
»تثق اللجنة األوملبية األسترالية أن رياضييها يف 
حاجة اآلن إلى منح األولوية لصحتهم ولصحة 
عائالتهم«.  إلى  العودة  وضمان  حولهم  من 
وأضافت اللجنة األسترالية أنها عقدت اجتماعا 
أنه  على  باإلجماع  واتفقت  االثنني  صباح 
الظروف.  هذه  مثل  يف  بعثة  تشكيل  ميكن  ال 
ويأتي إعالن أستراليا بعد دقائق من بيان اللجنة 
األوملبية الكندية بأنها لن ترسل بعثة للمشاركة 

يف دورة األلعاب يف 2020.
للجنة  التنفيذي  الرئيس  كارول  مات  وقال 
يف  الواقع  يف  الرياضيني  إن  األسترالية  األوملبية 

حاجة إلى أن يفعلوا الشيء الصحيح »ألنفسهم 
ولعائالتهم وللمجتمع العاملي«. وأضاف »لدينا 
أماكن  يف  ويتدربون  العالم  حول  رياضيون 
استعداداتهم،  برامج  ويديرون  مختلفة... 
وباقي  السفر  على  املفروضة  القيود  ظل  ويف 
هذا  عن  الدفاع  الصعب  من  يصبح  التدابير 
الدولية  األوملبية  اللجنة  »تبنت  وتابع  املوقف«. 
يف  الرياضي  صحة  بوضع  األساسية  املبادئ 
التصرف مبا ميثل مصاحلهم  املقام األول وضمان 
هذه  يعكس  القرار  هذا  الرياضة.  ومصالح 
ميكننا  موقف  اآلن يف  »نحن  وواصل  املبادئ«. 
املعارضة  وازدادت  أكبر«.  بيقني  التخطيط  من 
آخر  يف  جويلية  يف  األلعاب  انطالق  جتاه  بشدة 
48 ساعة، ودعت بعض األطراف املعنية مثل 
من  والعديد  القوى  أللعاب  األمريكي  االحتاد 
اللجان األوملبية الوطنية لتأجيلها بسبب الوباء.

بولندا تنضمُّ لقائمة 
الُمطالبيـن بتأجيـِل 
ألعــاب طوكيــو

دعت اللجنة األوملبية البولندية، امس اإلثنني، اللجنة 
األوملبية الدولية إلى تأجيل أوملبياد طوكيو 2020 بسبب 
تفشي فيروس كورونا حول العالم. وقالت متحدثة باسم 
اللجنة »نتيجة تغير الوضع وإعالن حالة الوباء يف بولندا 

وزيادة عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا تقلصت كثيرا 
خيارات التدريب املتاحة أمام الرياضيني البولنديني«.

وأضافت املتحدثة »مت إلغاء تصفيات أوملبية وهناك 
الكثير من الغموض والضبابية. وهذا ال يتالءم مع 

االستعدادات لأللعاب األوملبية احلدث الرياضي األهم يف 
العالم«. ورتفعت أصوات كثيرة مطالبة بالتأجيل يف ظل 

مخاوف من انتشار العدوى بالفيروس الذي ظهر يف الصني 
أواخر العام املاضي وحصد آالف األرواح.

للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا
األنديــُة البرازيلّية 
تضُع مالِعبهـا تحــت 
تصّرِف الَهيئات الصحّية

أعلنت أندية كرة القدم الكبرى يف البرازيل تقدمي 
مالعبها للهيئات الصحية يف البالد من أجل حتويلها إلى 

مستشفيات وعيادات ميدانية مؤقتة ملكافحة فيروس كورونا 
املستجد.

ويف ظل توقف الدوري احمللي حتى إشعار آخر بسبب 
»كوفيد19-«، أعلن أكثر من نصف أندية دوري الدرجة 

األولى مالعبها للسلطات الصحية التي تسعى لزيادة سعة 
املستشفيات ملكافحة الفيروس، السيما يف مدينتي ساو 
باولو وريو دي جانيرو املكتظتني بالسكان، بعدما سجلت 

يف البالد 18 وفاة و1128 إصابة بالفيروس.
وقالت السلطات يف ساو باولو، أكبر املدن البرازيلية، 

أنها ستضع 200 سرير يف ملعب »ماكاميبو« البلدي 
لتخفيف الضغط عن مستشفيات املدينة.

وتوقع وزير الصحة لويز هنريكي مانديتا أن يبلغ 
الفيروس ذروته يف البالد بني أفريل وجوان، محذرًا من 

أن النظام الصحي يف البلد األميركي اجلنوبي البالغ 
عدد سكانه 210 مليون نسمة، قد يبلغ أقصى طاقته 

االستيعابية مع نهاية أفريل.
وقال ماندتا »سنختبر مرحلة عصيبة جًدا ولكننا 

سنتخطاها ونتجنب االنهيار، مؤكدًا أن »كل املدن« تعمل 
على زيادة قدرة املستشفيات.

كاواسومي تنسِحـُب 
من مسيـرة الّشعلة 

األولمبّيـــة
قالت ناهومي كاواسومي العبة 

منتخب اليابان لكرة القدم النسائية، 
امس اإلثنني، إنها انسحبت من 
املشاركة يف مسيرة الشعلة األوملبية 
لدورة ألعاب طوكيو الصيفية 2020 
خوفا من التعرض للعدوى بفيروس 
كورونا أو نقل العدوى ألشخاص 
آخرين عند سفرها من الواليات 

املتحدة.
وكاواسومي رياضية معروفة جدا 
يف اليابان وقد لعبت دورا بارزا يف فوز 
بالدها بكأس العالم للمرة األولى يف 

.2011
وتلعب كاواسومي ضمن فريق 
سكاي بلو يف نيوجيرزي القريبة من 
نيويورك، حيث ظهرت الكثير من 
حاالت اإلصابة بعدوى الفيروس 
سريع االنتشار. وعن ذلك كتبت 
كاواسومي عبر »تويتر«: »بسبب 

فيروس كورونا اجلديد انسحبت من 
املشاركة يف مسيرة الشعلة«. وأضافت 
»اتخذت هذا القرار حتى ال أتسبب 
يف أي متاعب لفريقي أو جلمهوري«.
وبهذا تنضم كاواسومي للكثير 

من املرتبطني بعالم الرياضة يف التعبير 
عن القلق واملخاوف من املشاركة يف 

األلعاب األوملبية أو يف أحداث مرتبطة 
بها بسبب الوباء.

أستراليا َتحذو حــذَو كندا وُتطالب 
بإجراِء األولمبياد في 2021

رئيس رابطة الليغا.. »خافيير تيباس«:

 أتوّقــُع عـــودَة الّدوريـــات 
ُمنتصـــَف َمــاي المقبـــل 

توقع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري 
اإلسباني لكرة القدم،عودة كافة املسابقات 
األوروبية مبا فيها دوري أبطال أوروبا، مجددا 

بحلول منتصف ماي املقبل، وذلك بعد فترة من 
التوقف اإلجباري بسبب تفشي فيروس كورونا 

املستجد.
وقال تيباس يف تصريحات لصحيفة 

»ماركا« اإلسبانية: »بحلول منتصف ماي 
املقبل، يجب أن نكون قادرين على العودة مرة 

أخرى إلى جانب باقي البطوالت األوروبية 
الكبرى«. وأضاف: »رمبا تكون العودة قبل 
ذلك، لكن ذلك هو املوعد الذي نضعه يف 

أذهاننا لنكون قادرين على استئناف املسابقة«.
ويف تصريحات لصحيفة »إل باييس« قال 
تيباس إن قرار االحتاد األوروبي )يويفا( بتأجيل 
)يورو 2020( كان موفقا، مشيرا إلى أن ذلك 
مينح كافة االحتادات وروابط مسابقات الدوري فرصة إنهاء املوسم احلالي«. وكان )يويفا( قرر 
تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 إلى صيف العام املقبل 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي
من  األكبر  اخلاسر  سطيف  وفاق  ويعتبر 
القبائل  شبيبة  جانب  إلى  البطولة،  تعليق 

العائد بقوة يف آخر جوالت من املنافسة.
وال يختلف اثنان على أن وفاق سطيف، 
صنع احلدث هذا املوسم، ولفت نحوه األنظار 
بفضل تشكيلته التي تزخر باملواهب الشابة، 
إلى جانب عودته القوية يف األسابيع األخيرة، 
إلى  للسقوط  املرشحني  بني  من  كان  أن  بعد 

الدرجة الثانية.
وعانى وفاق سطيف من أزمة نتائج كبيرة 
يف مرحلة الذهاب، قبل أن يبصم على عودة 
مثالية خالل فترة اإلياب، لينجح يف افتكاك 

وصافة البطولة عن جدارة.
وفاق  نادي  ليضع  البطولة  توقف  وجاء 
وأن  خاصة  حقيقية،  ورطة  أمام  سطيف، 
ابتعاد الالعبني عن جو التدريبات اجلماعية، 
الصفر،  نقطة  إلى  الفريق  يعيد  أن  من شانه 

ويتسبب يف كسر رمت املنافسة لدى الفريق.
عن  القبائل،  شبيبة  حال  يختلف  وال 
عانى  حيث  سطيف،  وفاق  غرميه  حال 
»أبناء جرجرة« من أزمة نتائج حادة مع بداية 
الفرنسي،  املدرب  برحيل  عجل  ما  املوسم، 
من  الفريق  يتمكن  أن  قبل  فيلود،  هوبير 

إلى  العودة  يف  وينجح  بريقه،  استعادة 
املنافسة على لقب البطولة، مع قدوم املدرب 
عن  ابتعاده  الزلفاني.ورغم  يامن  التونسي، 
األولى  األدوار  لعب  على  املتنافسني  دائرة 
هذا املوسم، إال أن جمعية عني مليلة، يعتبر 
البطولة،  توقف  من  اخلاسرين  أبرز  بني  من 
إعادة  يف  بوغرارة،  ملني  مدربه،  جنح  أن  بعد 
الثقة والتوازن للمجموعة، ما انعكس بشكل 
اجلوالت  يف  الفريق  نتائج  على  إيجابي 
رأس  على  اجلزائر،  مولودية  األخيرة.ويأتي 

البطولة،  توقف  من  املستفيدة  األندية  قائمة 
وشهد  حقيقة،  نتائج  أزمة  عاش  أن  بعد 
األخيرة،  اجلوالت  يف  كبيرا  تذبذبا  مستواه 

رغم تعاقد الفريق مع املدرب نبيل نغيز.
للمدرب  كفرصة  البطولة،  توقف  وجاء 
لتراجع  حل  وإيجاد  حساباته،  ملراجعة  نغيز 
إهداره  مسلسل  وتواصل  الفريق،  مستوى 
النادي  أنصار  وأن  خاصة  بسذاجة،  للنقاط 
لن يرضوا إال بإنهاء املوسم يف مركز متقدم يف 

جدول الترتيب.

لطات إيقاَف الُبطولة بعد قرار السُّ

وفــاُق سطيـف الَخاسـر األكَبـر 
ابحين ومولودية الجزائِر أبرُز الرَّ

بي من أجل اقتناء الَعتاد الطِّ

صايفــي ُيطِلق حملًة لجمـِع 
التَّبرعـات مـن الرياضييــن
أطلق الالعب الدولي السابق، رفيق صايفي، اول أمس حملة جلمع التبرعات 
املالية يف أوساط الرياضيني اجلزائريني، من أجل اقتناء العتاد الطبي الذي حتتاجه 

ملستشفيات اجلزائرية حملاربة تفشي جائحة كورونا فيروس.
وقال صايفي خالل مقطع فيديو نشره عبر حسابه اخلاص على انستغرام 

»على غرار العالم، تعاني بالدنا اجلزائر من انتشار وباء كورونا. نحن على علم بأن 
مستشفياتنا ال تتوفر على اإلمكانيات الالزمة ملواجهة هذا الوباء. فيجب على أبنائها 

الوقوف معها يف وقت احملن والشدائد«.
وقام الالعب السابق لنادي لوريون الفرنسي مبشاركة حسابات أصدقائه الرياضيني 
يف الفيديو قائال »لهذا فكرنا يف جمع تبرعات لشراء العتاد الطبي واللوازم التي حتتاجها 

املستشفيات اجلزائرية حاليا. أطلب من كل الرياضيني وحتى اإلعالميني واملمثلني 
وكل شخص قادر على مساعدة بالده يف هذا الظرف أن ينضم إلينا«، ليضيف«أترك 
لكم رقم الهاتف اخلاص بأحد اجلمعيات، التي ستتكفل بجمع هذه التبرعات من 

أجل التعرف على تفاصيل هذه املبادرة وكيفية املساهمة، فلنتوكل على اهلل ونتحد من 
أجل اجلزائر«، بهذا ختم رفيق صايفي حديثه.

في تسجيل فيديو َتوعوّي نشرُه الحساب الرسمي للفاف

عّطال يطلُب من الَجزائريين 
التَّحلى بالِحيطة والَحذر

بعث الدولي اجلزائري، يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي، رسالة 
توعوية للشعب اجلزائري، طالب من خاللها توخي احليطة واحلذر، وااللتزام بتطبيق 

اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا املستجد.
وقال عطال يف فيديو توعوي، أبرزه احلساب الرسمي لالحتاد اجلزائري على 

»فيسبوك«: »منر بفترة صعبة جدا بسبب وباء كورونا، علينا أن نتحلى باحليطة واحلذر 
يف هذا الوقت، وأسأل اهلل أن يعيننا على جتاوز األزمة بسالم«. وتابع »يجب علينا 

جميعا أن نلتزم بتطبيق التعليمات الوقائية للحفاظ على سالمتنا وسالمة عائالتنا، 
علينا أن نتعامل مع املوقف بجدية، حتى ال نزيد الطينة بلة«. وأضاف »علينا أن 
نواظب على غسل أيدينا باستمرار، وتنظيف محيطنا، وجتنب اخلروج من املنزل، 

والتواجد يف األماكن املكتظة، للتقليل من خطر انتشار العدوى، وتفادي اإلصابة بهذا 
الفيروس اخلبيث«. وختم »أسأل اهلل أن يحمي اجلميع، وأن يدفع عن اجلزائر، وكل 

األمة اإلسالمية الداء والبالء«
`

لمحاربة فيروس كورونا 

شبيبُة القبائل َتضع إقامَة الّنادي 
ف عّماِل الّصحة تحت تصرُّ

أعلن نادي شبيبة القبائل اول أمس، وضع إقامته، حتت خدمة األطقم الطبية 
وشبه الطبية واملتطوعني املقيمني خارج وسط الوالية، يف سبيل التضامن حملاربة جائحة 

كورونا فيروس.
وجاء يف بيان إدارة الشبيبة: »يف ظل األزمة احلالية بسبب تفشي وباء كورونا 

ونظرا لإلجراءات املتخذة حملاربته على غرار توقيف النقل اجلماعي، تضع إدارة شبيبة 
القبائل إقامة النادي املتكونة من 12 شقة، لفائدة األطباء واألطقم شبه الطبية 

واملتطوعني املقيمني خارج وسط الوالية واملجندين ملواجهة هذه اآلفة«.
وأفادت إدارة فريق »الكناري« أنها »ستتكفل باإلقامة واإلطعام والنقل« عبر 

حافالت صغيرة »نحن متضامنون مع عمال الصحة العمومية ونطلب من املواطنني 
احترام تعليمات احلجر الصحي«.

وبادرت عدة أندية من بطولة احملترف األول إلى املساهمة ملجابهة هذه األزمة 
الصحية التي تضرب اجلزائر والعالم كافة بسبب تفشي وباء كورونا فيروس، على 
شاكلة شباب بلوزداد، حينما أفاد شرف الدين عمارة، الرئيس املدير العام ملجمع 

مدار، املالك ألغلبية أسهم النادي، أن مختلف أعضاء الفريق منهم الالعبون، قرروا 
التبرع بنسبة 25 باملائة من رواتبهم ملساعدة طواقم املستشفيات يف مهمتهم حملاربة 

تفشي جائحة كورونا فيروس.

شباب قسنطينة 

العمري يتعاَفي وسيكوُن جاهًزا 
الستئنــاف الُبطولــة

 تلقى اجلهاز الفني لشباب قسنطينة، بقيادة كرمي خودة، أخبارا سارة حول إصابة 
القائد، سيدعلي العمري، الغائب عن صفوف الفريق منذ فترة، بسبب معاناته من 

إصابة على مستوى الركبة.
وكشفت تقارير طبية حديثة، أن إصابة العمري ال حتتاج إلى تدخل جراحي، 

وأنه بحاجة إلى بعض التدريبات التأهيلية رفقة املعد البدني، ليعود إلى صفوف فريقه 
فور استئناف البطولة.

وعانى العمري من إصابة بأوتار الركبة، أبعدته عن تدريبات فريقه لفترة، 
حيث توقع اجلهاز الطبي للنادي انتهاء موسمه، قبل أن تكشف الفحوصات معاناته 

من متدد بسيط.

تعيش األندية الجزائرية حالَة ترقٍب والقلق، بعد اتخاذ السلطات قرارا بإيقاف البطولة إلى إشعار الحق، بسبب 
انتشار فيروس كورونا المستجد.

ضمن  يعمل  الذي  حلوسني،  أكد 
متصدر  بلوزداد،  شباب  لفريق  الطبي  الطاقم 
فترة  أثناء  الالعبون  »يخضع  قائال  البطولة، 
شخصي  تدريبي  برنامج  إلى  املنافسة  توقف 
إلى  ضف  بإتباعه.  ملزمون  وهم  مبنازلهم 
ذلك هم مطالبون باتباع أسلوب حياة صحي 
دقيق، سيما وأن فترة توقف البطولة جاءت يف 

اجلوالت األخيرة من مرحلة اإلياب«.
والرياضة  الشباب  وزارة  أن  للتذكير 
الوضعية  جراء  الفارط،  األسبوع  اتخذت، 
التظاهرات  كل  تأجيل  قرار  للبالد،  الصحية 

وتلك  الرياضية  الهياكل  كل  وغلق  الرياضية 
أفريل   5 غاية  إلى  والترفيه  بالشباب  اخلاصة 
الالعبني  مراقبة  نستطيع  »ال  املقبل.وأضاف 
يف ديارهم، وبالتالي عليهم التحلي باملسؤولية 
الراحة  فترة  خالل  البدنية  التمارين  وتطبيق 
كل  بلوزداد،  شباب  مستوى  فعلى  النشطة. 
العب يتوفر على برنامج خاص به. ويف حال 
سيخضع  أفريل،   5 من  بداية  املنافسة  عودة 
كل العب إلى االختبار البدني، على غرار ما 
نقوم به يف بداية املوسم للتعرف على من هو 
جاهز خلوض املباريات«، مشيرا إلى أن حجم 

العمل البدني يختلف من العب آلخر.
البطولة  عودة عجلة  احتمال  وبخصوص 
من  الالعبني  على  البدني  وأثرها  للدوران 
حيث تعرضهم لإلصابات، قال املختص يف 
العمل  له  الذي سبق  الوظيفي  التأهيل  إعادة 
يف مولودية اجلزائر واحتاد اجلزائر »اخلطر يبقى 
قائما ولهذا يجب على الالعبني العمل بدنيا 
عودة  حال  ففي  البطولة.  توقف  فترة  خالل 
الطاقم  بني  اتفاق  هناك  سيكون  املقابالت، 
الطبي والطاقم الفني التخاذ قرار مشترك حول 
الالعبني األكثر جاهزية الستئناف املنافسة«. 

الّلعبــون ُملَزمــون بمواصلــِة الّتدريبـت 
االنفرادّيــــــة بصراَمــــــة 

يتوجب على العبي بطولة الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم، مواصلة التدريبات االنفرادية بصرامة، داخل 
منازلهم وإتباع أسلوب حياة صحي، خلل فترة توقف المنافسة بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، وفق 

توصيات عمر لحوسين، وهو مختص في إعادة التأهيل الوظيفي.

عمر لحوسين مختص في إعادة التأهيل الوظيفي:

انضم العبو مولودية وهران إلى احلمالت 
لتشجيعهم  للمواطنني  املوجهة  التحسيسية 
على احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

صفحته  على  أمس،  اول  النادي  ونشر 
االجتماعي  التواصل  مبوقع  الرسمية 
''فايسبوك''، فيديو ألربعة من العبيه يوجهون 
االلتزام  على  حلثهم  املواطنني  إلى  نداءات 
بنصائح الوقاية التي يوصي بها املختصون يف 
على  البالد  به  متر  الذي  اخلاص  الظرف  هذا 

غرار باقي بلدان العالم.
وكان محمد أمني أزماني أول املتدخلني 
حاثا  خاصة،  الشباب  إلى  لنداء  بتوجيهه 

إياهم على البقاء يف منازلهم وتقليل تنقالتهم 
إال يف حال الضرورة القصوى، وهو األمر نفسه 
الذي  بوطيش،  محمد  زميله  إليه  دعا  الذي 
أجل  من  بيته  يف  يركن  لكي  اجلميع  ترجى 

االحتياط من اخلطر الذي يداهمنا.
عمارة  بن  احلفيظ  عبد  أكد  من جهته، 
الوقاية  لقواعد  الصارم  االحترام  ضرورة  على 
املختصون  بها  يذكر  التي  كورونا  خطر  من 
بوجوب  ناصحا  مناسبة،  كل  يف  واخلبراء 
املنزل  من  اخلروج  وجتنب  بالصبر  التحلي 
كي  الفرصة  أيضا  اغتنم  كما  ضرورة.  بدون 
بكبار  لالعتناء  خاصة  بصفة  الشباب  يدعو 

من خالل  املزمنة  األمراض  وأصحاب  السن 
جتنيبهم أي مكروه، ألنهم األكثر تضررا من 

هذا الوباء.
أنه  اعتبر  فقد  مصمودي،  بوعالم  أما 
يتوجب على الكل أن يكون يف مستوى هذا 
البالء حتى نتمكن من جتاوز االمتحان بأخف 

األضرار ونخرج منه أكثر قوة وإميانا.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أوقفت 
املنافسات  كل  املنصرم  األسبوع  بداية  يف 
إجراء  ضمن  الرياضية  املرافق  كافة  وأغلقت 
الذي  كورونا،  وباء  انتشار  لتجنب  احترازي 

يحبس العالم بأكمله أنفاسه أمامه.

العُبــو مولودّيـة وهـران ُيطلقون 
حملــًة توعّيـــة بالَوبـــاء
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ناعات التَّقليدَية على َهامش معرض الصِّ

أوبرا الجزائر تستضيُف نسوًة أبدعنَّ في الخياطة وتمّيزن في الِحرف!

صارة بوعياد
الروتني،  مقاطعة  اخترنا  نسوة  أنامل  هي 
واخلياطة،  الزخرفة  فن  يف  التميز  عن  والبحث 
اخلاص  باملعرض  الوطن«  »أخبار  التقيت 
من  بكل  اجلزائر،  بأوبرا  التقليدية  بالصناعة 
التميز  عن  بحثت  التي  املرأة  بوصوف  سوسن 
بالهوية  تتعطر  بلمسة عصرية  األزياء  يف تصميم 
تخاطب  التي  بناتو  آنيسة  والسيدة  اجلزائرية، 
أناملها التقاليد والهوية اجلزائرية، كما تطمح إلى 
الترويج للثقافة اجلزائرية عبر حرف يدوية متميزة 

ومنفردة.
يف  التميز  عن  أبحث  بوصوف:  سوسن 

تصميم األزياء بلمسة تقليدية عصرية 
يبدعن  اللواتي  النساء  من  بوصوف  سوسن 
بطريقة  التقليدية  اجلزائرية  املالبس  تصميم  يف 
عصرية وبلمسة حتافظ على الهوية والثقافة البلد، 
وهي التي تبدع يف تصميم امللحفة الشاوية، كان 
شغفها يف فن اخلياطة منذ صغرها حيث كانت 
تنتظر خروج أمها لتجلس على آلة اخلياطة لتخيط 

كل أنواع املالبس لدميتها.
زواجها  مع  لكن  يوم،  بعد  يوما  شغفها  زاد 
ما  وسرعان  املنزل،  يف  بأبنائها  االعتناء  قررت 

نفسها  قرارة  يف  لتقرر  اليومي  الروتني  من  ملت 
خاص  محل  بفتح  التجربة  غمار  تخوض  أن 
باملالبس التقليدية مع إضافة ميزة عصرية تنفرد 

بها سوسون.
فتحت احملل مبساعدة زوجها يف عامها األول، 
كبير  إقبال  لسنوات  شهدت  حيث  فيه  وجنحت 
الزواج،  على  يقبلن  اللواتي  خاصة  النسوة  من 
وزينة،  حّلة  أبهى  يف  يظهروا  أن  يريدون  حيث 
محلها،  لغلق  اضطرت  األزمات  تفاقم  مع  لكن 
واجلمال،  املوضة  عالم  يف  أخرى  خطوات  لتتبع 
املتميزة  أن تعرض مالبسها  فضال على حرصها 
كان  حيث  الوطن،  ربوع  يف  املعارض  جل  يف 
اجلزائر  بأوبرا  التقليدية  الصناعة  معرض  أخرها 

بوعالم بسايح أين التقت بها »أخبار الوطن«.
آنيسة بناتو: أناملي تخاطب الهوية اجلزائرية 

عبر الّتحف اليدوية 
تقاليد  أناملها  تخاطب  التي  العصرية  املرأة 
عمرها  من  السبعني  فاقت  اجلزائرية،  والهوية 
اجلزائرية  للثقافة  والترويج  عملها  يف  وباشرت 
بعد  مباشرة  ومنفردة،  متميزة  يدوية  حرف  عبر 

تقاعدها كموظفة يف اخلطوط اجلوية اجلزائرية.
العادي  فاخلشب  بتفاني  منزلها  يف  تعمل 

حيث  الزاهية،  باأللوان  حتفة  يديها  بني  بصبح 
املعارض  من  كل  يف  بها  التعريف  على  تسعى 
سفارة  من  فلكل  السفارات،  مستوى  على 
»أخبار  لـ  روتها  حكاية  والسعودية  أندونيسيا 

الوطن« حيث قالت: »وجدت من األخر اهتمام 
أنفسهم  اجلزائريني  عكس  الثقايف  ملوروثنا  كبير 
الذين ال يهتمون إلى هذا اإلرث الذي يبرز الهوية 

العربية واألمازيغية عبر حتف فريدة من نوعها«.

على هامش معرض الصناعات التقليدية، وقبل قرار الحكومة الجزائرية منَع كل التجمعات الثقافية وتأجيل التظاهرات، التقت »أخبار الوطن« بأوبرا الجزائر 
»بوعالم بسايح« نسوًة أبدعّن واحترفّن الّتميز في فن الخياطة والحرف اليدوية. 

خلضر بن يوسف
للمثقف مكانة مهمة يف املجتمع باعتباره من النخبة، 
الرأي  توجيه  املدني يف  املجتمع  مهم يف  بدور  يتميز  حيث 
العام ملساعدته يف احتواء الوباء املعروف بجائحة كورونا، إذ 
البد أن يكون مواكبا أوال بأول النتشار الفيروس والقيام بدور 
إعالميا  واملواطنني  اجلمهور  بتوعية  وذلك  توعوّي،  تثقيفي 

عبر كافة الوسائل.
يف  واملتمثلة  اإلجراءات  من  جلملة  السلطات  قرار  إن 
املدارس  وإغالق  والرياضية  الثقافية  األنشطة  تعليق جميع 
واجلامعات ومعاهد التكوين ورياض األطفال، عزل جميع 

احلاالت املشكوك فيها وتتبع مسار انتقال املرض.
كما أن إيقاف الرحالت نحو الدول التي ينتشر فيها مع 
إعالن حالة الطوارئ القصوى يف املطارات، توعية املواطنني 
األماكن  يف  الوجود  وجتنب  النظافة  على  احلفاظ  لضرورة 
الوباء  النتشار  نظرا  وواقعي  ومنطقي  صائب  قرار  املكتظة 
العاملي الذي فتك بأعظم دول العالم التي بقيت عاجزة عن 

مجابهته واحلد من خطورته نظرا النتشاره الرهيب. 
املثقف البد أن يكون مواكبا أوال بأول النتشار الفيروس 
والقيام بدور تثقيفي توعوي وذلك بتوعية اجلمهور واملواطنني 
السمعية  اإلعالمية  واملنابر  الوسائل  كافة  عبر  إعالميا 
إلى  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  واملكتوبة  البصرية 
األخرى  والوسائل  وامليدانية  التطهيرية  احلمالت  جانب 
املرض اخلطير ونقل احلقائق  بهذا  للتحسيس  أنواعها  بكل 
املضادة  والفعالة  الناجعة  واخلطط  والتوصيات  واملعلومات 

لتفادي اإلصابات مباشرة.
كما البد أن يشارك بقوة يف املعركة ضد فيروس كورونا 
إلنقاذ اجلزائر من هذا الوباء الذي عجزت عن مواجهته دول 
كبرى ألنه قياسيا بحسب املالحظات فالكثير من املواطنني 
سياسية  بيولوجية  حرب  مجرد  وأنه  بالفيروس،  يستهزئون 
دون الوعي بخطورته وأخذ احليطة منه وهذا ما عاشته دولة 

إيطاليا حتى متكن املرض من شعبها وتزايد عدد اإلصابات 
والوفيات ألن طبيعة الفيروس ليست هينة.

كما يجب على املثقف أن يقدم توعوية الكافية حرصا 
على سالمة املواطنني، وذلك من خالل إرشادهم بأساليب 
أعراضه  ومعرفة  وخطورته  املرض  لُبس  عنهم  ترفع  وقائية 
النظافة  حمالت  إطالق  على  عالوة  منها،  االحتراز  مع 
من أجل تأدية الواجب الوطني، ومنع التجمعات مبختلف 
أشكالها سواء حفالت أو أعراس، أسواق شعبية أو نواٍد، 

مدارس وجامعات.
ويستلزم على املثقف اجتاه األفراد واملجتمع أن يتجنب 
وحتدث  العامة  لدى  الهلع  يسود  ال  حتى  األمر  تهويل 
مجابهته  مبقدورنا  وباء  بأنه  املواطن  حتفيز  أيضا  الفوضى، 
عليهم  يجب  الوفيات  عدد  نقل  يتم  وكما  عليه  والقضاء 
أيضا التركيز على عدد احلاالت التي شفيت ألن زرع األمل 

لدى الشعب أحد أسباب االنتصار على الوباء.

الحتواِء جائحة كورونا

َدور الُمثّقـــِف ضروري في وتوجيه 
الـــــــرأي العــــــام

كلمات وألحان الفنان إسالم برناوي

ِفيديو كليب »خالص« لياسمين 
بلقاسم ُيحّقق مليون ُمشاهدة

طرحت الفنانة الشابة ياسمني بلقاسم أغنيتها اجلديدة »خالص« على 
قناتها الرسمية »اليوتيوب«، لتنال إعجاب املشاهدين وحتقق مليون مشاهدة.

الراي،  بطابع  جاءت  والتي  بلقاسم،  لياسمني  اجلديدة  األغنية  وحتمل 
عنوان »خالص«، من كلمات وأحلان وإخراج زوجها الفنان اجلزائري إسالم 
 yasmine belkacem« برناوي، وتوزيع مروان طبال، ومن إنتاج شركة

.»production
وياسمني بلقاسم، واحدة من ابرز املواهب الصاعدة باجلزائر، فنانة ملست 
وال  كانت  فقد  والعربية  اجلزائرية  اجلماهير  من  كبيرة  فئة  وكلماتها  بصوتها 
إعادة  لألطفال، من خالل  بالغناء  بدأت  بصوت جد جميل،  تتمتع  زالت 

األغاني القدمية اخلاطفة بهذه الفئة.
ومنذ صغرها تعشق ياسمني بلقاسم بالغناء والفن، من خالل حفالت 
مدرسية وقد انضمت جلمعيات ثقافية، بالرغم من أنها اختارت يف دراستها 
شيء آخر وبعيد كل البعد عن الفن فقد كانت تدرس علم النفس، كما أنها 

كانت تستمتع بالبيانو منذ الصغر.
ومتكنت النجمة الصاعدة ياسمني بلقاسم من إعادة غناء األغنية املكتوبة 
من طرف الشاعر عمر البرناوي رحمه اهلل واملوسيقار شريف قرطبي رحمه اهلل 
أيضا، وقد قدمت غناء بشكل جد رائع ويحبس األنفاس فقد مت نشر مقطع 
فيديو عبر »اليوتيوب« وهي تغني أغنية »من أجلك عشنا يا وطني« بصوت 
رهيب وعجيب ما جعل الفيديو يتم مشاهدته من طرف الكثير من اجلزائريني 

والعرب فقد حتصل على حوالي 37 مليون مشاهدة.
ق.ث
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مساهمًة ِمنهم في الَتصّدي للجاِئحة 

شباُب الجزائِر يطلق حملَة »أنــا متطـوِّع« 

حملة حتث  منصات التواصل االجتماعي،  عبر  أطلقت، 
التعاون والتآزر للمساهمة يف احلد من انتشار فيروس كورونا.  على 
بعض الشباب  سعى  العاملي بشأن الفيروس،  التفاعل  ويف خضم 
اجلزائري، يف كامل القطر اجلزائري ويف مختلف الواليات إلى العمل 
على التوعيةبخطر املرض، والقيام بحمالت نظافة وتعقيم واسعة.
الوطن   تفاعل رواد منصات التواصل االجتم أخبار   رصدت 
اعي مع حملة »أنا متطوع »، وعرضت مقاطع فيديو لألعمال الت

ي قام بها الشباباملتطوعون.

واقترح النشطاء يف احلملة مد يد العون من أجل مساعدة بال
دهم يف التصدي لفيروس كورونا، وأعلن شباب يف املنصات عن ا
ستعدادهمللتطوع يف مكافحة الوباء من مبدأ املسؤولية املجتمعية.
وقد عرض بعض النشطاء مقاطع فيديو لقيامهم بتنظيف وسائ
ل النقل العامة وتعقيمها للحد من انتشار الفيروس، حسب  قوله
العديد  من الصور وأرفقها بتغريدة قال فيها  ونشر املغرد وليد   . م 
»قام مجموعة من شباب باجلزائ العاصمة ومببادرة شخصية بحمل
نشرات توعية ضد مرض كورونا يف شوارع املدينة مع املعق ة توزيع 

مات والكمامات الالزمة، وسيبدأ تدريب املتطوعني صباح غد، 
كل حسب مديريته«.

وطالبت الناشطة صارة بوقف السخرية ونشر التوعية، فك
تبت »ال جتعلوا الوباء سخرية باملنشورات والتعليقات، قدموا 
النصائح  بشكل إيجابي«.ونشر أحد النشطاء مقطع فيديو يظهر ف
يه تثبيت معقم لليدين بالقرب من أحد أجهزة الصراف اآللي بش
ريط الصق لعدم توفر املواد الالزمةللتثبيت، وطالب اجلميع باست

خدام املعقم قبل استخدام جهاز الصراف.

نــدرُة وغــالُء أسعــار الَكّمامــات والَمحاليــل 
الُمعّقمـــة يؤرقــان سكــان بجايـــة

تشهد هذه األيام الصيدليات ومحالت بيع املواد شبه الصيدل
انية بكتفة بلديات والية بجاية،إقباال كبيرا من طرفاملواطنني م
ن أجل اقتناء الكمامات التي توضع على الفم ومصل محاربة الج
راثيم وكذا صابون السائل املضاد للبكتيريايف إطار املكافحة والوقاي
ة من مرض فيروس الكورونا الذي بدوره أدخل العائالت اجلزائري
ة حالة من اخلوف والهلعوخاصة بعد تسجيل ثالثة وفيات وارتفا
ع عدد املصابني بهذا الفيروس إلى 35 حالة وهذا ما جعل املواطني
ن يتخوفون مناالنتشار الرهيب لهم وجعلهم يفكرون يف طرق وقا
ئية من هذا الفيروس من خالل اتخاذ التدابير واإلجراءات باألخ
صاحلفاظ على نظافة اليدين من اجلراثيم والبكتيريا من خالل ش
راء الكمامات التي تعتبر يف خبر كان حيث أن املواطنينفي رحل
ة البحث عنها من مكان إلى آخر ومن صيدلي إلى صيدلي القت
ناء تلك الكمامات يف ظل خاصة زيادة الطلبعليها كما أن بعض 
املؤسسات التربوية قد ألزمت تالميذها لتفادي العدوى بهذا الفي
روس اخلطير القيام إقتناء الكماماتولباسها على الفم وكذا اقتناء م
صلى محاربة اجلراثيم وكما أن اإلدارات قامت باقتناء الصابون ال
سائل وحث التالميذعلى غسل األيادي لتفادي العدوى ومحارب
ة اجلراثيم والبكتيريا ومن أجل رصد بعض األجواء لبعض املواط
نني الذين همفي رحلة بحث عن الكمامات ومصل حملاربة اجلراثي
م أين صرحوا بنفادها لم باألسواق وتزامنا مع زيادة الطلب عليها 
ماآثر على أسعارها بالصيدليات واألسواق وعلى املستوى العاملي 

وليس السوق اجلزائرية فقط فهي شبه منعدمة كمايقولون ويتم بي
عها باملعريفة وأسعارها عرفت زيادة حيث أن سعر الكمامة الواحد
ة كان يف حدود 20 دج واآلن سعرها ب50 دج للكمامة وقارورة 

املصل الصغيرة بعدما كانت تباع ب 30 دج فهي أصبحت تباع 
وهذا يف ظل التخوفواإلجراءات الوقائية املتخذة من أ ب 60 دج، 
جل احلفاظ على سالمة األشخاص من انتقال عدوى الكورونا.

بـــلقاسم.ج

المواطنون بين ِمطرقة البحث عنها وسندان ارتفاع أسعارها



كة ذ.م.م �ش

رأسمالها

100.000 دج

المدير العام المس�ي

تويقر عبد العزيز
المدير التنفيذي مسؤول الن�ش

رياض هويلي

الإدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
الإشهار:

023 57 30 15

الإتصال بالوكالة الوطنية للن�ش والإشهار: 

01 شارع باستور - الجزائر
الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021

الفاكس: 19 99 73 021 -  59 95 73 021

الطبع:

SIA الوسط

SIA الجنوب

ي تصل 
الوثائق والصور ال�ت

الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

يقاُل يف تراِثنا الَعربي اإلسالِميِّ إَن البدَر ل ينقُص إّل   
حنَي يكتِمْل؛ َهل وصَلت حضارُة اإلنساِن إلى كمالِها؟ وَهل عليِه 

أْن يعوَد إلى بداياِته األولى؟ 
وحضاراٍت،  َمالَك  بانهياِر  ماوّية  السَّ الكتُب  أخبَرتنا   
اريِخ وُعلماُؤه من »ابن خلدون« و«أرنولد توينبي«،  كذلك كتُب التَّ

وقبَلهم أخبَرتنا املِيثولُوجيا اإلغريقية بغرِق قارٍة كاملٍة يف امُليط.
بالفوضى  مليء  العالم  هذا  أن  نقوله  أن  ميكن  ما  أقل   
ولست  أتوقع  كنت  واملشاكل.  والتجبر  والظلم  والضطرابات 
بعد  أنه  معي،   يتفقون  املثقفني  من  الكثير  بل  ذلك  وحدي يف 
نهاية احلرب العاملية الثانية وبعدها احلرب الباردة أننا سنعيش يف 
سالم ووئام »لول الوئام لهلك األنام« وسوف تعم احلرية كل أرجاء 

العالم خاصة تلك النبوءات املتفائلة لــــ »فرنسيس فوكوياما«.
لكن تيقنا مبا ل يدع مجال للشك، أن احلضارة الغربية   
عندما  أما  أراضيها،  داخل  إل  اإلنسان  حقوق  مبادئ  تطبق  ل 
وكرامة  الدميقراطية  فقيم  متاما،  مختلفة  فالقضية  بنا  األمر  يتعلق 
اإلنسان وحريته ترى، أنها ليست للعربي والشعوب املتخلفة فنحن 
الباردة  احلرب  انتهت  إن  فما  واجلهل.  والظلم  الستبداد  يكفينا 
حتى بدأ اجلبروت األمريكي يفرض قانونه وتسلطه على شعوبنا 
العراق وتشجيع  العربية، من تدخل عسكري سافر ومباشر على 

إلسرائيل على قتل الفلسطينيني ونهب أراضيهم. 
القانون  ودولة  اإلنسان  حقوق  مببادئ  اجلزائر  يف  تعلقنا   
واملؤسسات، فخرج الشعب إلى الشوارع مطالبا بحقوقه السياسية 
العنف  سوى  أمامه  يجد  لم  لكن  والجتماعية،  والقتصادية 
من  اجلزائرية  الدولة  تزول  أن  كادت  والغتيالت  والعتقالت 
اخلريطة اجليوسياسية لول فضل اهلل والوطنيني املخلصني. انتهت 
دميقراطية  فال  ايجابية،  نتائج  بال  الدموية  السوداء  العشرية  تلك 
حتققت ول عدالة اجتماعية انتشرت ليجد اجلزائريون أنفسهم يف 
مسيطرة  األوليغارشية  بقيت  سياسيا  عليه.  كانوا  ما  أسوء  وضع 
على كل مؤسسات الدولة، وأنتجت لنا برملانا بغرفتيه مزورا ل دور 

له سوى الركوع للسلطة التنفيذية وكما عبر عنه أحد السياسيني 
فيها  تقضي  مراحيض  إل  العربية  البرملانات  »ما  بقوله:  العرب 
السلطة التنفيذية حاجتها البيولوجية«، فال انتخابات حرة نزيهة 
ول رئيس جاء إلى السلطة تلبية إلرادة الشعب. هذا يف اجلانب 
حدث  فقد  والجتماعي  القتصادي  اجلانب  يف  أما  السياسي 
اختالل كبير، تسريح مئات اآللف من العمال وغلق املؤسسات 
هي  فال  للعصابة  الرمزي  بالدينار  وبيعها  القتصادية  العمومية 
استطاعت أن تنهض بالقتصاد ول استطاعت توفير فرص العمل 
للجزائريني بل شهدنا نهب األموال وضرب القتصاد الوطني عن 
لقيمة  ملحوظ  انخفاض  مع  القتصادية  املشاريع  تخريب  طريق 
هي  فال  شيئا  تشبه  ل  مدن  شبه  وظهور  خطير،  بشكل  الدينار 
غابة ول هي ريف ول هي مدينة عصرية إمنا جتمع ألسوار إسمنتية 
الجتماعية  لآلفات  وكرا  وأصبحت  واحلضارة  لإلنسان  تسيء 
واإلجرام ومختلف األمراض النفسية والعضوية ليترك النظام األمر 
على حاله فلم يحاول حتى بناء مستشفيات مبعايير دولية ملواجهة 
واحتواء الوضع، بينما اختارت األوليغارشية لها مستشفيات فرنسا 

وسويسرا وبلجيكا وتركوا الشعب يعاني يف صمت. 
حتمل الشعب ما ل يطيقه بشر مفضال استمرار الدولة   
اجلزائرية وأمنها واستقرارها على سعادته ورفاهيته، لم يكن جاهال 
بخبث الرئيس »بوتفليقة« ومكره، ولم يكن يخفى عليه ما كانت 
لم  وكذلك  املاليير،  آلف  من  الدولة  خزينة  من  العصابة  تنهبه 
تخف عليه الطريقة التي وصل بها نواب البرملان بغرفتيه واملجالس 
تاريخيا  تعود  شعب  ولكنه  املناصب  تلك  إلى  والولئية  البلدية 
أولئك  العامة حتى ظن  املصلحة  أجل  والتحمل من  الصبر  على 
بهم  لتصل  اجلزائري  الشعب  مبوت  السلطة  إلى  وصلوا  الذين 
الوقاحة إلى ترشيح رئيس مقعد مريض للعهد اخلامسة، فأصبحنا 
بذلك أضحوكة ليس أمام العالم احلر فقط وإمنا أمام شعوب تعيش 
الستبداد والظلم. حترك الشعب مطالبا بوقف املهزلة، سايره قائد 
األركان املرحوم »قايد صالح« واحلمد هلل كان صادقا يف وعده ولم 

تسفك قطرة دم واحدة من املتظاهرين ولكن منذ 12/12/2019 لم 
تظهر حلد الساعة أية بوادر ايجابية عدا سجن بعض أفراد العصابة 

الذين عاثوا يف البالد فسادا ونهبا.
املتظاهرين  نأمل من  املستجد، كنا  ظهر فيروس كورونا   
أن يكونوا واعني بخطورته لكنهم استمروا يف مسيراتهم يوم اجلمعة 
والثالثاء رافعني شعار »كورونا ول عسكرونا«، وهنا تساءل األطباء 
والعقالء »هل حقا هذا الشعب واع بخطورة الفيروس؟ أم أن هناك 
تواطؤ من السلطة التي سمحت بدخول املغتربني اجلزائريني خاصة 

من فرنسا حاملني معهم فيروس كورونا؟« 
اجلزائرية  احلكومة  على  واآلن  قد حدث  ما حدث  كل  على 
اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ملواجهة الوضع وذلك بتدخل اجليش 
الوطني الشعبي، واستدعاء الحتياطي للدعم واملساعدة يف تنظيم 
اجلبهة الداخلية، وحتويل أموال وزارات ل دور لها نهائيا يف التنمية 
إلى العاملني يف قطاع الصحة من أطباء ومرضني وشراء جتهيزات 
إلنقاذ  اخلارج  يف  املوجودين  اجلزائريني  األطباء  ودعوة  صحية، 
شعبهم من هذه اجلائحة اخلطيرة مع إعادة رد العتبار لهم وتشكيل 
جلان محلية وخاليا للسهر على توزيع املواد الغذائية حتت إشراف 
رجال الدرك واجليش. إذا استمر إجبار الناس على البقاء يف بيوتهم 
وهيكلتهم  وتنظيمهم  توعيتهم  يف  وفعال  جدي  تفكير  غير  من 
إلى  سننتقل  فإننا  متقطعة  وغير  مستمرة  بصفة  غذائهم  وضمان 

مرحلة من الفوضى يصعب التحكم فيها. 
دروب كلها أوصلتنا إلى املجهول فال الشعب اجلزائري   
ول  واحلقوق  املؤسسات  ودولة  الدميقراطية  املدنية  الدولة  عرف 
متوفرة  صيدليات  ول  املرضى  استيعاب  على  قادرة  مستشفيات 
الكل  السميد  أكياس  بها  متاجر  ول  والقفازات  املعقمات  على 
جشعه  أوصله  الغرب  ول  ورعب،  قلق  يف  أعصابه  على  يعيش 
ورأسماليته املتوحشة ونهبه لثروات الشعوب الضعيفة إلى حتقيق 
املجهول  دروب  نحو  يسير  عالم   .. لشعوبه.  والستقرار  األمن 

بخطى متسارعة.   
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بقلم :عز الدين معزة 	

َهــل يستِطيع اإلنسـاُن أن َيهـرَب من قضاِء اهلل 
وَقــدِره ويخــرَج مــن أرِضــه وسماِئــه؟ 

روب المؤِدّيُة إلى الَمجهول! الدُّ

ما ِهَي درجُة َتجّبر اإلنساِن وما هي ِنهايُتها؟ 
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ـّاض هـــــويليقرار بالحجر على الجزائر العاصمة من 7 مساًء إلى 7 صباًحا بلسان: ريـ

االسِتثنــاُء 
فــي زمــِن  
كورونـــا

طبًعا، يف سياِق االسِتثناء 
)خيُط الَوهم( الذي 

ُنريد أْن ُنحيَط بِه أنفَسنا 
كَجزاِئرّين ُسلطًة وشعًبا، 

َيتساءُل الّناُس مِلاذا 
لِم َتستِجْب احلكومُة 

إلى َمطلِب إعالِن َحالِة 
اِملة يف  واِرئ الشَّ الطَّ

الِبالد، يف وقٍت سبَق لوزيٍر 
حِة عبد الرحمن  الصِّ

بوزيد الَكشُف عن انِتقاِل 
اجَلزائِر إلى امُلستَوى 

الِث من وباِء ُكورونا  الثَّ
)كوفيد - 19(؟

 وهَو السؤاُل نفُسه الّذي 
َينسِحُب على ُجزٍء من 

امُلواِطننَي الّذين يتعاَملوَن 
مع الَوباِء باسِتهَتار 

واسِتهزاٍء من َشأِنهما 
َتعريُض حياِة الّناِس 

للَموت! 
َعملّيا: الَقراراُت التي 

خَذها امَلجلُس األعَلى  اتَّ
ئيس  لألمِن برئاَسِة الرَّ
عبد املجيد تّبون، يِف 
كميليِّ  اجتماِعه التَّ

امُلنعقِد يوَم اخلميس، 
هَي َقراراٌت َتخصُّ الوضَع 
االسِتثناِئّي، أو ما ُيعرُف 

واِرئ، َفتعطيُل  ِبحالِة الطَّ
قِل الَعام، وغلُق امَلدارِس  النَّ

وامَلساجد وامَلقاِهي 
وامَلطاِعم واحَلداِئق 
العاَمة، وكلَّ ما ُيِكن 

عاٍت  ب يف َتمُّ أن َيتسبَّ
قافّية  شاطاِت الثَّ ِمثَل النَّ

ياضيِة واالجتَماعّية،  والرِّ
وَتسريُح ْنصِف ُعّمال 

ركاِت، ِهي يف احَلقيقِة  الشَّ
إجراءاُت حالِة َطواِرئ. 

، يبُدو أنَّ احُلكومَة لم  لكّنْ
جاعُة الَكافّيُة  َتكْن لَها الشَّ
لالعتراِف بذلَك، وإصداِر 
َمرسوٍم رئاسيٍّ ُيعلُن حالَة 

ًبا  واِرئ الَعامِة تنُّ الطَّ
كلفِة امّلالّيِة  ِل التَّ لتحمُّ
ِة الَباهظِة  واالقِتصاديَّ

التي يقتِضيها ِإقراُر حالة 
الطوارئ، فالقطاُع اخلاُص 
الّذي ُيسيطُر على ِنسبٍة 
َكبيرٍة من الَيد الَعاِملة، 

جاُر واحِلرفّيوَن  والتُّ
الّذين اضّطروا لَتوِقيف 
اُل غيُر  َنشاطاِتهم، والعمَّ

ِنني، كّلهم بحاجٍة إلى  امُلؤمَّ
آلّياٍت وَقراراٍت َتضاُمنّية 

يِر احَلسِن  لضماِن السَّ
حِلياِتهم الَيومّيِة ، وهو ما 
َلم َتتِخذ احلكومُة بشأِنه 

يَر  أيَّ قراٍر، وجعلْت َتسيِّ
األزمِة َغاِمضا، وفَق قاعدِة 

نحُن شعٌب اسِتثنائيٌّ 
وحكوَمٌة اسِتثنائّية حتى 

يِف زمِن ُكورونا!

قالت رئيسة الهالل األحمر اجلزائري،  سعيدة بن 
حبيلس، إن احتاد التجار الصينيني يف اجلزائر التزم بتقدمي 
األحمر  الهالل  طريق  عن  للجزائريني  هامة  مساعدات 
اجلزائري.
ُعقدت  صحفية  ندوة  يف  حبيلس،  بن  وصرحت 
اجلزائريني  استقبال  يف  سيكون  بأنه  االثنني،  أمس 
من  متطوعون  احلدودية  املناطق  على  بتونس  العالقني 
الهالل األحمر اجلزائري.
الظروف  هذه  يف  أنه  إلى  حبيلس  بن  وأشارت 
الصعبة،  َيكُمن دور الهالل األحمر اجلزائري يف تكوين 
املكونني املتطوعني الذين يجوبون املناطق املنعزلة، لتقدمي 
األحمر  الهالل  أن  ذاتها  املتحدثة  وأوضحت  النصائح. 
لديه موظفون وكل من هم منضوونتحته  ليس  اجلزائري 
متطوعون.
مبرحلة صعبة  متّر  اجلزائر  بأن  حبيلس  بن  أفادت  و 
وحساسة بسبب انتشار فيروس »كورونا«، فيما استغلت 
تصفية  يف  مصاحلها  مست  التي  األطراف  بعض 
إلى أن  مشيرة  اجلزائري،  األحمر  الهالل  مع  احلسابات 
سياستها يف تسيير الهالل األحمر اجلزائري منذ 2014 
الّيوم  البعض ومست مبصاحلهم،  ما جعلهم  لم تعجب 
يحاولون تصفية احلسابات.
وأكدت بن حبيلس أنها مستعدة للموت من أجل 

املنصرم قطعت  رمضان  إنها خالل شهر  قائلة  اجلزائر،  
واليات  مختلف  بني  متنقلة  كيلومتر  آالف   4 مسافة 
اجلزائر.
 موفق رباح

الهالل األحمر البعَض يريُد تصفّية حساباِتهم مع  إن  قالت 

بن حبيلس: اتحاُد الّتجاِر الِصينييَن 
سيقـدُم مساعـدًة هامًة للجزائـر

اإلثنني  أمس  مساء  مت 
احلجر  عن  رسمًيا  اإلعالن 
على  الكامل  الصحي 
أيام   10 ملدة  البليدة  والية 
وضع  و  متديده  إمكانية  مع 
يشمل  .كما  التجوال  احلظر 
العاصمة  اجلزائر  إقليم  القرار 
التي شهدت  الواليات  وكل 
احلجر  ويكون  حاالت، 
الساعة  من  بداية  صحي 
السابعة  الى  مساًء  السابعة 
صباًحا.
حظر  ان  البيان   أكد  و 
مساء  السابعة  من  للتجوال 
صباًحا،  السابعة  غاية  إلى 
حتت  البليدة  والية  وضع 
العزل الكامل ملدة 10 أيام.
عّمــار قــردود

10 أيام: قرار باحلجر الصحي الكلي على والية البليدة ملدة 

كشفت وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات، يف بيانها أمس اإلثنني،عن ارتفاع عدد اإلصابات املؤكدة 
بفيروس »كورونا« إلى 230 إصابة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ليبقى عدد الوفيات مستقًرا عنَد 17 حالة.
و أفاد البيان ذاته بأن ما نسبته 90 يف املائة من اإلصابات   قدمت من أوروبا، وأوضح أنه مت تسجيل 125 حالة 
مؤكدة بوالية البليدة.
عّمــــار قــردود

90 % من احلاالت  مصدرها أوروبا

ـــدًة  230 إصابـــًة بكورونــا مؤكَّ
و الوفيــــات جديــــــدة

24 ساعًة املنقضية الـ  خالل 

الـدرك يحجُز الـدرك يحجُز 857857 قنطاًرا  قنطاًرا 
ميــد والفرينــة ميــد والفرينــةمـن السَّ مـن السَّ

نشاطات  حصيلة  كشفت 
مكافحة  إطار  يف  الوطني،  الدرك 
الغذائية، خالل  املواد  يف  املضاربة 
حجز  عن  األخيرة،  ساعة   24
ذات  املواد  من  كبيرة  كميات 
االستهالك الواسع، كانت موجهة 
للمضاربة.
 1.351 بـ  الكمية  وحددت 
من  كلغ   650 الكاشير،  من  كلغ 
و857  )دواجن(؛  البيضاء  الّلحوم 
منها  والفرينة،  السميد  من  قنطارا 
الصالحية،  منتهية  كلغ   142
من  قنطارا   44 إلى  باإلضافة 
البقول  من  قنطارا  و22  العجائن، 
اجلافة، و04 قناطير من السكر.
 رحمة عمار

وهران 

ديقّيُة للكشِف عن فيروس  ديقّيُة للكشِف عن فيروس مخبُر الصِّ مخبُر الصِّ
كورونـا يدخــُل حيِّــَز الِخدمــةكورونـا يدخــُل حيِّــَز الِخدمــة

يف  بالصديقية  باستور  ملعهد  التابع  كورونا،  فيروس  عن  للكشف  التحاليل  مخبر  دخل 
وهران، حيز اخلدمة صباح أمس اإلثنني.
وحسب ما صّرح به املكلف باالتصال لدى املديرية احمللية للصحة والسكان بوهران لوكالة 
باجلهة  إصابتها  يف  املشتبه  احلاالت  بكافة  بالتكفل  سيسمح  بوهران  مخبر  فتح  فإن  األنباء، 
الغربية للبالد.
وكانت التحاليل اخلاصة باحلاالت املشتبه يف إصابتها بفيروس كورونا ترسل جميعها إلى 
معهد باستور باجلزائر العاصمة.
واستلم،  خالل األيام األخيرة، مختلف التجهيزات اخلاصة بالتحاليل املخبرية، واستفاد 
الفريق الطبي املكلف بإجرائها من تكوين محلي.
أربع ساعات فقط، حسب  أو  بعد ثالث  التحاليل  نتائج  بظهور  املخبر  وسيسمح 
املصدر نفسه.
أحمد بوكليوة



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

