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رصور«..  »أسطورُة النَّملة والصُّ
 وتجلِّيــــــات األخَطـــــاء 

فـــي زمـــن كورونـــا

د. جيدور حاج بشير 	15

فجأًة، وبدوِن َسابِق إنذاٍر َتستدِعي جائحُة 
رصوِر من  ملِة والصُّ »كورونا« أسطورَة النَّ

غياِهب الِقصص واألساطيِر، وُتلِقي بها يف 
مقدمِة واقِع الّناس. هذا، وترسُم لهم ِبها 

واقًعا جديًدا، لكّنْ بأقالٍم قدميٍة يبُدو أّنها 
كانت ُمخبأًة يف مكاٍن ما، يف عقوِلهم غيَر أّنه 

ره مجموعُة  محجوٌب عن ُعيوِنهم؛ واقٌع تؤطِّ
أسئلٍة: )ماذا ُكنتم حُتوزون؟(، )ماذا أصبحُتم 

متِلكون؟(، )ما كاَن بإمكاِنكم باألمِس أْن 
تفعُلوا؟( و)كْم هَي الُفرص التي َضّيعُتم؟(.
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بعـَد 13 يوًمـا من العـزل الّصحــي والَخـوف.. َبصيـُص أمـل َلح!
جربة،  رقب؛ حنان واحدٌة ممن عاَش التَّ  تتوالى قصُص امُلتعافني من فيروس كورنا يف اجلزائر يوًما بعد يوٍم، ليبعثوا جرعَة أمٍل ملصابني أنهَكُهم اخلوُف والتَّ

تروي لـ«أخبار الوطن » جترَبتها يف ُمكافحِة هذا الَفيروس القاِتل، جتربٌة دامت 13 يوًما، قضتها يف مصلحِة األمراِض امُلعدية مبستشفى بوفاريك يف الُبليدة.

َحنان إحدى الّناجيات من جائحِة كورونا لـ »أخبار الوطن«:06

09
غليزان

جائحـــُة كورونـــا 
َتلُم شمـَل الُمواطنيـَن 
وتجمــُع شتاتهـــم

08
ورقلة

ملحقُة معهـِد باستور 
َتشــرع فـي إجـراِء 
تحاليــل كورونــا 

06
البليدة

عّمـاُل مستشفى بوفاريك 
ينتفضـوَن ضــدَّ رئيــِس 
مصلحـة األمراِض الُمعديـة

16
 ارِتفاُع عدِد اإلصاباِت

 إلى 409 حاالٍت و 26 وفاًة
تسِجيـُل 42 إصابــًة 
مؤّكدًة جديدًة بكورونا 

ووفــاٍة واحـــدة
كشفت وزارة الصحة و السكان و إصالح 

املستشفيات، أمس اجلمعة، عن حصيلة 
جديدة و محينة عن عدد اإلصابات 
و الوفيات يف اجلزائر بسبب فيروس 
»كورونا«، حيث مت تسجيل 42 حالة 
إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع العدد 

إلى 409 حالة و مت تسجيل وفاة واحدة 
جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 

26 حالة وفاة.
و تتعلق الوفاة اجلديدة بإمرأة مغتربة 

تنحدر من والية برج بوعريريج تبلغ من 
العمر 71 سنة.

ـن الـــداء! ـن الـــداء! مكمــَ  مكمــَ
تحاليُل الكشف عن كورونا..تحاليُل الكشف عن كورونا..

شخيِص مقارنًة بسرعة زحِف الَفيروس اخلبراُء ينتقدوَن طوَل ُمّدة  التَّ

البــــد مــن توفيــر حتليـــل »PCR« أو »RCP« فـــي املخابــــر حمــدودي: 

4 ساعات! بركاني: إجراُء التحاليل يستغرق دقيقتني فقط والنتائج تتطلُب 
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أخبار السياسة
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رحمة عمار 
قضاء  مجلس  لدى  العامة  النيابة  قالت 
اجلزائر، مساء اخلميس، إنها تستبعد إصابة 
  ،)AVC( كرمي طابو احملبوس بجلطة دماغية
معمقة  طبية  فحوصات  إلى  إخضاعه  بعد 

باملستشفى.
ملجلس  العامة  النيابة  عن  صادر  بيان  وقال 
بعض  تداولته  ما  عكس   « اجلزائر،  قضاء 
الصحية  احلالة  شأن  يف   ، اإلعالم  وسائل 
إعادة  مبؤسسة  املوقوف  كرمي  طابو  للمدعو 
لدى  العامة  النيابة  تنهي   ، بالقليعة  التربية 
مت  املعني  احملبوس  أن  اجلزائر  قضاء  مجلس 

بتاريخ 25 و 26 مارس 2020 إخضاعه إلى 
اجلامعي  باملستشفى  معمقة  طبية  فحوصات 
به  تكفل  حيث  باجلزائر،  باشا  مصطفى 
كل  يف  متخصصني  الطب  يف  أساتذة  ثالثة 
األشعة،  و  األعصاب  و  القلب  أمراض  من 
و  للمعني  املعمق  الفحص  بعد  الذين  و 
أنواع  و  الطبية  التحاليل  ملختلف  إخضاعه 
و   )SCANNER(األشعة من: سكانير
التصوير بالرنني املغناطيسي )IRM( و كذا 
Echo� الصوتية  فوق  باملوجات  )التصوير 
استبعدوا   ،)graphyCardiaque
بجلطة  املذكور  احملبوس  إصابة  قطعية  بصفة 

نتج  قد  يكون  ما  كذا  و    ،)AVC(دماغية
عن مثل هذه اإلصابة من مضاعفات .

من جهته، رّد احملامي عبد الغني بادي  أنهم 
األطباء،  صالحيات  ميلكون  ال  كمحامني 
أنهم  إال  طابو  أصاب  ما  طبيعة  ليحددوا 
يحكمون بالعني املجردة، موضحا أنه خالل 
زيارتهم له ،  وقد كانوا 15 محاميا، سجلوا 
أن طابو ال ميشي برجله اليسرى بل يسحبها 
وال يحرك يده اليسرى، وفكه معوج باإلضافة 

إلى صعوبة يف النطق.

يف  التسجيل  عملية  يف  االنطالق  مت 
عن  دعم  دروس  تتضمن  تعليمية،  حصص 
التعليمية  للمراحل  الثالث  للفصل  بعد، 
واليات  من  بعضا  ذلك  خص  إذ  الثالثة، 

الوطن.
أعلن  الديوان الوطني للتعليم والتكوين 
له،  بيان  الفارط، يف  يوم األربعاء  عن بعد، 
حصص  يف  التسجيل  عملية  انطالق  عن 
بعد،  عن  دعم  دروس  تتضمن  تعليمية، 
الثالثة،  التعليمية  للمراحل  الثالث  للفصل 
االحترازية  لإلجراءات  تطبيقا  ذلك  وجاء 
والوقائية من فيروس كورونا )كوفيد - 19(، 
بهدف احلد من انتشاره يف الوسط املدرسي، 
الوطنية الشروع يف  التربية  حيث قررت وزارة 
الثالث  للفصل  تعليمية  حصص  تسجيل 

التعليمية  املراحل  يف  املستويات  جلميع 
التالميذ  متناول  يف  وضعها  قصد  الثالثة، 
تكليف  ومت   ، تعليمية  قنوات  طريق  عن 
بعد   عن  والتكوين  للتعليم  الوطني  الديوان 
التربية  وزارة  قبل  من  املشروع  هذا  بتجسيد 
الوطنية،إذ تخص عملية التسجيل - حسب 
أدرار،  والية  من  كال    - البيان  يف  جاء  ما 
بسكرة،  بجاية،  باتنة،  األغواط،  الشلف، 
بشار، تبسة، تيزي وزوو، اجللفة، سطيف، 
ورقلة   املدية،  قسنطينة،  عنابة،  سعيدة، 

وعني الدفلى.
للواليات  التربية  مديري  الديوان   ودعا 
اإلجراءات  اتخاذ  إلى  بالتسجيل   املعنية 
لهذه  اجليد  التحضير  أجل  من  الالزمة 
العملية واملساهمة يف إجناحها، مشيرا بذلك 

لتقدمي  أكفاء  أساتذة  انتقاء  وجوب  إلى 
وحسب  املادة،  حسب  املقررة  احلصص 
حسب  مفتش  وتكليف  الدراسي،  املستوى 
احلصص  حتضير  يف  األستاذ)ة(  ملرافقة  املادة 
ضرورة  على  مشددا  ومراجعتها،  وتسجيلها 
بالتباعد  املتعلقة  بالتدابير  وااللتزام  التقيد 
االجتماعي، بضبط رزنامة تسجيل احلصص 

التعلمية بالتنسيق مع املراكز الوالئية.
للتعليم  الوطني  الديوان  قام  باملقابل، 
وتوزيع  املشروع  بجدولة  بعد  عن  والتكوين 
املستويات  حسب  التعلمات  حصص 
على  الثالث،  التعليمية  للمراحل  التعليمية 
للتعليم  الوالئية  واملراكز  التربية  مديريات 

والتكوين عن بعد حسب ما جاء يف البيان.
أحمد بوكليوة

جراد  العزيز  عبد  األول  الوزير  أصدر 
إجراءات  توسيع  يتضمن  جديدا  مرسوما 
وذلك  ن  واليات   9 إلى  اجلزئي  احلجر 
وطبقا  اجلمهورية  رئيس  لتوجيهات  تنفيذا 
وباء  انتشار  من  للوقاية  التكميلية  للتدابير 

فيروس كورونا ومكافحته.
األولى   الوزارة  ملصالح  بيان  وأوضح 
رئيس  لتوجيهات  تطبيقا  تأتي  اخلطوة  أن 
رقم  التنفيذي  وطبقا للمرسوم  اجلمهورية 
التكميلية  للتدابير  احملدد   )70  20-(
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من  للوقاية 
التراب  عبر  مكافحته    و  )كوفيد19-( 
الوطني، حيث أصدر الوزير األّول    عبد 
العزيز جراد، اخلميس 26 مارس،  مرسوما 

جديدا يتضمن توسيع إجراءات احلجر إلى 
بعض الواليات.

من   2 املادة  إلى  البيان  استند  كما 
توسيع  على«  تنص  التي  اجلديد  املرسوم 
الواليات  إلى  اجلزئي  احلجر  إجراءات 
 ، سطيف   ، وزو  تيزي  باتنة،  التالية: 
 ، بومرداس  وهران،  املدية،  قسنطينة، 

الوادي و تيبازة.
الواليات  يف  اإلجراء  هذا  وسيطبق 
28 مارس  اليوم  ابتداء من  املذكورة  التسع 
الساعة  الزمنية من  الفترة  2020 وتخص 

الـ 19 إلى غاية الساعة السابعة صباحا.
ق.و

إلى  اخلارجية  الشؤون  وزارة  عمدت 
تطمني اجلزائريني العالقني بتركيا، قائلة إن 
مصاحلها املركزية »تتابع عن كثب« و«على 
مدار الساعة« وضع  اجلزائريني العالقني يف 
بعض الدول، وإنه سيتم  إعادة اجلزائريني 
حال  الوطن  أرض  إلى  بتركيا  العالقني 
من  والتأكد  الصحي  احلجر  فترة  انتهاء 

هوياتهم.
اخلارجية  الشؤون  وزارة  بيان  وأوضح 
مصاحلها  أن  تعلن  الوزارة   أن  اخلميس  
املركزية تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة 
يف  العالقني  اجلزائريني  املواطنني  وضع  
مع  الدائم  بالتنسيق  وذلك  الدول،  بعض 
وسلطات  والقنصلية  الدبلوماسية  ممثلياتنا 
نفسها  املنهجية   وفق   املعنية،  البلدان 
اجلزائريني  املواطنني  إعادة  بها  متت  التي 
إلى أرض الوطن بعد تفشي وباء كورونا، 

باخلارج  العالقني  املواطنني  كل  أن  مضيفة 
مارس   21 تاريخ  حتى   - عددهم  والبالغ 
جميعا  أجالؤهم  جرى   1811  - اجلاري 

بتخصيص ست طائرات لهذا الغرض.
من جهة ثانية، قال البيان بخصوص 
كل  إن  تركيا  يف  العالقني  املواطنني  وضع 
مع  والتعاون  بالتنسيق  اتخذت  التدابير 
انتظار  يف  بهم  للتكفل  التركية  السلطات 
التأكد من هوية الكثير من هؤالء العالقني، 
مطمئنة هؤالء وأسرهم بأنه »ستتم إعادتهم 
احلجر  فترة  انتهاء  حال  الوطن  أرض  إلى 
العالقني  كل  هوية  من  والتأكد  الصحي 
الذين يزداد عددهم يوميا بشكل يثير الريبة 
والتساؤل، خاصة أن الكثير منهم ال يحوز 
ال على تذاكر السفر وال حتى على وثائق 
سفر رسمية«.                             ق.و

قرر املجلس الشعبي الوطني  املساهمة  
ضمن الصندوق املستحدث حملاربة فيروس 
رواتب  عن  االقتطاع  عن  معلنا  كورونا، 

النواب واإلطارات.
الوطني،  الشعبي  املجلس  وثمن  
الشعبي  الوعي  أمس،  أصدره  بيان    يف 
للوقاية من وباء كورونا، مهنئا مستخدمي 
مقدرا  وظائفهم،  مبختلف  الصحة  قطاع 
املبذولة  الكبيرة  ومجهوداتهم  تضحياتهم 
تقدمه    الذي  الكبير  العمل  إلى  مشيرا   ،
كل من املؤسسات األمنية وشبه العسكرية 
القائمني على  النظافة وغيرهم من  وعمال 
خالل  من  داعيا  املواطنني،  احتياجات 
من  املزيد  إلى  العليا  السلطات  بيانه 
االهتمام بالقطاعات االقتصادية، وخاصة 
الفالحني الساهرين على توفير احتياجات 
منع  التجار   وناشد  األساسية،  املواطنني 
كل أشكال املضاربة ورفع األسعار، بهدف 

تسهيل حياة املواطنني.
من جهة أخرى،  دعم حزب جبهة 
التحرير الوطني  املجهود الوطني ضد وباء 
للخزينة  مالية   مساهمات  بتقدميه  كورونا 
العمومية من أجل مجابهة هذا الفيروس، 
له  عن  بيان  أمس  يف  أول  أعلن   حيث 
تقدمي مساهمة مالية، لدعم املجهود الوطني 
التي  احملنة  مواجهة  الدولة يف  تبذله  الذي 

يواجه فيها الوطن وباء فيروس كورونا.
هذه  فإن   ، احلزب  بيان  وحسب   
التضامني  العمل  إطار  يف  تندرج  املبادرة 
التضامن  قيم  يعكس  الذي  الوطني  
يف  الواحد،  الوطن  أبناء  بني  والتكافل 

مجهودات  كل  األفالن  حزب  ثمن  حني 
الوطني  بالعمل  أسماه   ما  أو  املواطنني، 
يف  ترجم  الذي  واإلنساني  التضامني 
والتوعية  والتعقيم  التنظيف  حمالت 
من  داعيا  املعوزة،  العائالت  ومساعدة 
زيادة  إلى  املواطنني  كل  ذلك  خالل 
االلتفاف وااللتحام  ملجابهة وباء كورونا، 
تهدد  التي  مخاطره   من  البلد  وحفظ 
الصحة واألمن الوطني، إذ ثمن احلزب من 
اتخذها  التي  املجهودات  كل  بيانه  خالل 
رئيس اجلمهورية حلماية الصحة العمومية 
مشيرا  كورونا،  فيروس  انتشار  ومواجهة 
احليطة  درجات  أقصى  توخي  ضرورة  إلى 
الوقاية  إلجراءات  الصارم  والتنفيذ  واحلذر 
موجها  الفيروس،  هذا  انتشار  من  للحد 
بذلك حتية تقدير لألطباء والسلك الطبي، 
إلى  وكذا  الصحة  قطاع  يف  العاملني  وكل 
مدنية  وجمعيات  أفرادا  املواطنني،  جميع 
من  جتندهم،  على  محلية،  وجماعات 

أجل مواجهة فيروس كورونا.
محمود  السيناتور  أعلن  بدوره، 
الشهري  لصرفه  راتبه  تنازله عن  قيساري 
يف محاربة كورونا. وكتب السيناتور، أمس 
“أنهي  بفيسبوك  صفحته  على  اجلمعة، 
إلى علم الزمالء مبكتب مجلس األمة أني 
اخلزينة  لفائدة  الشهري  راتبي  عن  متنازل 
العمومية”. وقال السيناتور  إنه تنازل عن 
راتبه الشهري، من أجل صرفه يف محاربة 

فيروس كورونا.
أحمد بوكليوة

حّية   محاموه قلقوَن بشأِن  تدهور حالِته الصِّ

النِّيابُة الَعامة تستبِعُد إصابَة 
ة طابـــو بجلــطٍة ِدماغيــّ

يخص املناطَق التي تفّشى فيها  فيروس كورونا 

توسيُع إجراءاِت الَحجر الُجزئيِّ 
إلــى 9 واليــاٍت جديــدة

وزارة الشؤون اخلارجية:

ـيَن العالقـين بُتركـيا  سنعيُد كـلَّ الجزائريِّ

املجلُس قّرر االقتطاع  من الرواتب 

النُّواب واألفالن أّول الُمساهِميَن في ُصندوِق كورونا 

تقّدُم عن بعٍد يف إطار اإلجراء الوقائي يف الوسط التربوي
االنطالُق في تسجيِل حَصٍص تعليميـّة لتالميــِذ األطـَوار الّثالثـة 
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اتهامات لمعهد باستور بالّتماُطِل 

ين وتأّخُر نتائج التَّحاليل ُيرعُبهم زائريِّ ُفوبيا كورونا تضغُط على الجَّ
دخلت فروع جديدة لمعهد باستور للكشف عن فيروس 
»كورونا« بالجزائر حيز الخدمة، وذلك بعدما كانت 
التحاليل الخاصة بالحاالت المشتبه في إصابتها بفيروس 
»كورونا« ترسل جميعها إلى معهد باستور بالجزائر 
العاصمة.ويذكر أن الجزائر تسجل العديد من الحاالت 
المشتبه في إصابتها بفيروس »كورونا«، أغلبها خاصة 
بمواطنين عادوا إلى البالد من رحالت سياحية قادتهم إلى 

بلدان أجنبية، قبل أن ُتنقل العدوى للمقيمين بالجزائر.

وصرح الدكتور يوسف بوخاري بأن »فتح مخبر بوهران سيسمح 
للبالد«. الغربية  اجلهة  بها يف  املشتبه  احلاالت  بكافة  بالتكفل 
األيام  خالل  باملخبر  اخلاصة  التجهيزات  مختلف  استالم  ومت 
األخيرة، بينما استفاد الفريق الطبي املكلف بإجراء التحاليل من 
تكوين محلي، ما يسمح بـ »ربح كثير من الوقت«، خاصة أن 
املختبر اجلديد التابع ملعهد باستور سيسمح بظهور نتائج التحاليل 

بعد ثالث أوأربع ساعات فقط، وفق ما قاله املصدر ذاته.

كشف املدير العام معهد باستور، فوزي درار، أّن املعهد 
سينتهج طرًقا جديدة يف الكشف عن فيروس كورونا بعد 
املناطق. بعض  على  الصحي  احلجر  إجراءات  تطبيق 
الصحي على  احلجر  تطبيق  إجراءات  أّن  املسؤول  وأكد 
بعض املناطق سيساهم - ال محالة - يف التخفيض من 
انتشار الوباء، مما سيدفع مبعهد باستور إلى انتهاج طرق 
جديدة يف الكشف عن الفيروس وتركيزه على احلاالت 

التي تظهر لديها أعراض.
أوضح  اآلن،  حلد  املسجلة  احلاالت  عدد  وبخصوص 
الفيروس  بانتشار  مقارنة  »264 حالة«  أّنها ضئيلة  درار 
يف العالم، وكذا بعدد احلاالت التي خضعت للتحاليل 
والتي بلغت 2500 منذ ظهور الوباء يف البالد- أي منذ

 شهر.
وأضاف املتحدث،  يف هذا اإلطار، أّنه مع شروع مختلف 
سينخفض  عملها  يف  اجلديدة  باستور  معهد  ملحقات 
الفيروسات  عن  للكشف  املرجعي  املخبر  على  الضغط 
التابع للمعهد على مستوى اجلزائر العاصمة، مشيًرا إلى 
أن ملحقة وهران شرعت يف عملها خالل األيام األخيرة 
وورقلة  وزو  وتيزي  وملحقات كل من واليات قسنطينة 

ستدخل حيز اخلدمة خالل األسبوع القادم.
قال  اجلزائر،  يف  املنتشر  الفيروس  بساللة  يتعلق  وفيما 
املعهد  بها  قام  التي  العلمية  األعمال  إّن  ذاته  املسؤول 
مما يدل  بفرنسا،  التي ظهرت  لتلك  أّنها مطابقة  أثبتت 
إلينا  انتقل  الوطن  داخل  ظهر  الذي  الفيروس  أّن  على 

من فرنسا.

املعهد  أّن  درار،  فوزي  باستور،  معهد  العام  املدير  كشف 
بعد  كورونا  فيروس  عن  الكشف  يف  جديدة  طرًقا  سينتهج 
املناطق.وأكد  بعض  على  الصحي  احلجر  إجراءات  تطبيق 
بعض  على  الصحي  احلجر  تطبيق  إجراءات  أّن  املسؤول 
انتشار  من  التخفيض  يف   - محالة  ال   - سيساهم  املناطق 
الوباء، مما سيدفع مبعهد باستور إلى انتهاج طرق جديدة يف 
الكشف عن الفيروس وتركيزه على احلاالت التي تظهر لديها 

أعراض.
درار  أوضح  اآلن،  حلد  املسجلة  احلاالت  عدد  وبخصوص 
أّنها ضئيلة »264 حالة« مقارنة بانتشار الفيروس يف العالم، 
بلغت  والتي  للتحاليل  خضعت  التي  احلاالت  بعدد  وكذا 

2500 منذ ظهور الوباء يف البالد- أي منذ شهر.

أّنه مع شروع مختلف  املتحدث،  يف هذا اإلطار،  وأضاف 
ملحقات معهد باستور اجلديدة يف عملها سينخفض الضغط 
على املخبر املرجعي للكشف عن الفيروسات التابع للمعهد 
على مستوى اجلزائر العاصمة، مشيًرا إلى أن ملحقة وهران 
وملحقات كل من  األخيرة  األيام  شرعت يف عملها خالل 
اخلدمة  حيز  ستدخل  وورقلة  وزو  وتيزي  قسنطينة  واليات 

خالل األسبوع القادم.
وفيما يتعلق بساللة الفيروس املنتشر يف اجلزائر، قال املسؤول 
أّنها  أثبتت  املعهد  بها  قام  التي  العلمية  األعمال  إّن  ذاته 
مطابقة لتلك التي ظهرت بفرنسا، مما يدل على أّن الفيروس 

الذي ظهر داخل الوطن انتقل إلينا من فرنسا.

اللجنة  عضو  بركاني  أوضح البروفسور بقاط 
على  »كورونا«  فيروس  تفشي  العلمية لرصد 
األطباء  عمادة  ورئيس  الصحة  وزارة  مستوى 
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  اجلزائريني، 
املرضى  عن  للكشف  تتم  التي  اإلجراءات 
املشتبه يف إصاباتهم بفيروس »كورونا«، أو مرض 
الكشف  يتم  بأنه  أفاد  حيث   ،»19  – »كوفيد 
عن املريض فور وصوله بعد التعرف على تاريخه 
املرضى بالكامل ومدى اختالطه بأحد املرضى أو 

املصابني بالفيروس.

يف  االشتباه  حال  يف  حتويله  يتم  ذلك،  وبعد 
إصابته إلى غرفة العزل الصحى لسحب عينات 
واألنف  الفم  من  مزدوجة  عينة  وأخذ  التحليل 
للكشف عن الفيروسات التي من احملتمل إصابة 
صائًما  املريض  يكون  أن  ُيشترط  وال  بها،  الفرد 

لكي يتم إجراء التحاليل.
الدم  من  عينة  سحب  يتم  بأنه  بركاني  أفاد  و 
وإرسالها إلى معهد باستور وتظهر نتيجة التحاليل 
خالل 24 ساعة، ويتم إرسال املرضى املصابني 
للعزل الّصحى ملدة الـ24 ساعة حتى يتم ظهور 

نتيجة العينة ويسير فى مسار محدد له ال يخرج 
عنه نهائًيا حتى يتم التأكد من سالمته.

اخلاصة  والتحاليل  اإلجراءات  أن  بركاني  وأكد 
أكثر من دقيقتني،   تتطلب  بفيروس »كورونا« ال 
وتتم بكل سهولة على مستوى معهد باستور لكن 
املشكلة تكمن يف الضغط الذي يعاني منه املعهد 
على اعتبار أنه املخول الوحيد يف اجلزائر بإجراء 

هذا النوع من التحاليل الدقيقة.
عمار قردود

على  النار  املستهلك  حماية  منظمة  أطلقت 
مواربة،   ودون  صراحة،  واتهمته  باستور  معهد 
كواشف  باستيراد  قام  خاص  متعامل  بعرقلة 
بــ«اخليانة  فعلته  ووصفت  و،  كورونا  فيروس 
معروف  هو  »كما  املنظمة  أفادت  و  العظمى«. 
باستور  معهد  بها  يعمل  تقنية )PCR( التي 
ثقيلة  تقنية  بالكورونا  املصابة  لتشخيص احلاالت 
وبطيئة، وقد انتقلت دول أوروبية عدة إلى تقنية 
حديثة ميكن من خاللها التشخيص يف ظرف 10 

دقائق فقط«.
ميلك  جزائري  »متعامل  املنظمة  أضافت  و 
هذه  استعمال  من  متكنه  التي  التجهيزات 
معرفة  وبالتالي  االنتشار،   سرعة  ملواكبة  التقنية 
حزمات  تنقصه  ولكن  للفيروس،   احلاملني 
بالطلبية  قام  وقد    ،)pack test( االختبار
إال  لالستيراد،  جاهزة  وهي  الصني  من  مدة  منذ 
وباألخص  ضرورية  الصحية  املصالح  رخصة  أن 
وامللف  الطلب  ميلك  الذي  باستور  معهد  رخصة 
املتعامل ال  على  يرد  ولم  أسبوعني،  منذ  الكامل 

باإليجاب وال بالرفض«، بحسب املنظمة.

األخرى  البلدان  »بينما  تقول:  املنظمة  وأشارت 
مواطنيها  من  اآلالف  على  حتاليل  بإجراء  تقوم 
نتخبط  ولألسف  نزال  ما  العدوى،   حلصر 
اإلصابات  أرقام  نرى  ونحن  البيروقراطية  يف 
تتزايد«. ويف هذا السياق، أضافت منظمة حماية 
املستهلك بأنه يتعنب على الوزير األول عبد العزيز 
التقنية  هذه  إن   « قائلة:  عاجال،  التدخل  جراد 
أخرى،  وبلدان  وفرنسا  إيطاليا  يف  بها  العمل  يتم 
نرجو من سيادتكم التدخل للسماح باستيراد هذه 
معهد  وإلزام  املمكنة  اآلجال  أسرع  يف  احلزمات 
باستور بالرد على صاحب املشروع، مبا أن املصلحة 

عامة وليست جتارية«.
للتبرع مجانا  وكشفت املنظمة أن »املعني مستعد 
عبر  التشخيص  عملية  لتوسيع  اآلالت  ببعض 
التراب الوطني«. و تختم منظمة حماية املستهلك 
لكشف  باستور  ملعهد  مضمون  الرد  حق  بأن 

احلقائق.
عّمـــــار قـــردود

أخصائي  حمدودي  بشير  الدكتور  طالب 
لــ«أخبار  تصريح  يف  امليكروبيولوجيا، 
توفير  بضرورة  احلكومة  الوطن«،  
عن  حتليل »PCR« أو »RCP« للكشف 
خاصة  الطبية،  باملخابر  اجلديد  »كورونا«  فيروس 
وأن عدد كبير من الدول بدأت تطلبه للتأكد من 

خلو املسافرين من الفيروس.
وجود  يحدد  التحليل  أن  حمدودي  أوضح  و 
سريع،  وقت  يف  الدم  يف  وكميتها  الفيروسات 
مشيًرا إلى أن نتائجه تظهر بعد ساعتني إلى ثالث 
يف  ساعات  ست  إلى  متتد  أن  وميكن  ساعات، 

بعض األحيان من وقت سحب العينة.
كورونا  حتليل  إجراء  »يتم  حمدودي،  بحسب  و 
يتم  واحللق،  األنف  من  مسحة  سحب  عبر 
إرسالها لوحدة الفيروسات لفحصها، وتظهر نتيجة 

سحب  موعد  من  ساعات   5 غضون  يف  التحليل 
مرور  بعد  للمواطن  تسليمها  يتم  أن  العينة، على 
24 ساعة،و يحصل املواطن على شهادة معتمدة 
يتم  التحليل، واحلاالت اإليجابية  نتيجة  بسلبية 

حتويلها إلى مستشفى للعزل والعالج«.
و أوضح حمدودي أنه »يتم إجراء حتاليل تأكيدية 
بخالف  ساعة،   48 كل  بــ«كورونا«  للمصاب 
وغازات  والكلى  كبد  ووظائف  دم  صورة  حتاليل 
اإلصابة  جراء  الرئة  تضرر  حجم  ملعرفة  الدم، 
النتيجة  كانت  »إذا  أنه  إلى  وأشار  بالفيروس«. 
وإذا  بالفيروس،  الشخص  إصابة  تعني  موجبة 
بالفيروس،  اإلصابة  عدم  تعني  سالبة  كانت 
واحلقيقة أن التحليل ال يتأثر بالصيام، فال تختلف 
نتيجة حتليل )PCR( سواء كن الفرد صائًما أو 
مفطًرا«.                              عمار قردود من  اجلزيئية  البيولوجيا  عن  للكشف  اختبار  إنه 

خالل أخذ عينات تنفسية للبحث فيها عن وجود 
على  باحلصول  املأخوذة  العينة  تسمح  الفيروس. 
إذا  ما  التعرف  يتم  وبالتالي  فيروسية.  حمولة 

كانت محملة بالفيروسات أم ال.
SARS- (»2 - يتكون جينوم »سارس – كوف
حمض   ،ARN حمض  CoV-2( من 
أو  الوراثي  النووي  احلمض  من  قريب  نووي 
األكسجني )DNA(. ويتيح  منقوص  الريبوزي 
يف  اجلينوم  هذا  عن  اختبار )PCR( الكشف 
عينات املرضى. يجب أواًل إضافة شظايا احلمض 
النووي املكملة لسلسلة معينة معروفة من حمض 
إنزمي  إلى  باإلضافة  االختبار،  إلى  الفيروس 
.)Reverse Transcriptase( يسمى
احلمض  شظايا  فإن  معدية،  العينة  كانت  إذا 
الوراثية  باملادة  االلتصاق  النووي هذه ستنجح يف 
 ،)Sars-CoV-2( »2 – كوف -  »سارس 
Reverse Transcrip� إنزمي  )ويكون 

tase( قادًرا على التأثير على جزء من احلمض 
 DNA( األكسجني منقوص  الريبوزي  النووي 

.)
احلمض  شريط  تضخيم  يتم  االختبار،  خالل 
النووي بواسطة إنزمي ثان يضاف إلى العينة يسمى 
كان  إذا  وأخيًرا،  النووي.  احلمض  بوليميراز 
الفيروس موجوًدا يف العينة، فيمكن إنتاج كمية 

االصطناعي  النووي  احلمض  من  معينة 
ساعة   1.5 بني  يتراوح  وقت  يف  وقياسها 
و6 ساعات. وعلى العكس من ذلك إذا 
كانت العينة غير معدية، فال ميكن إعادة 
نسخ احلمض النووي الريبي الفيروسي وال 

ميكن قياس أي DNA(( اصطناعي.
الفيروسات  علم  يف  األخصائيون  يشير 
كانت  الوباء،  بداية  »يف  أنه  إلى 
املراكز  طورتها  تقنيات )PCR( التي 
املتاحة  الوحيدة  هي  الوطنية  املرجعية 
بعض  يف  أو  الهياكل  هذه  داخل 
املستشفيات. وكان كل مركز يحاول تطوير 
مزيجه اخلاص من الكواشف. وقد طورت 
هذه املراكز أدوات لقراءة تسلسل احلمض 
النووي الريبي الفيروسي بأكمله من أجل 

مراقبة تطور هذا الوباء.
كْم من الوقِت يستغرقُه الّتحليل؟

عالية  مختبرات  يف  التحاليل  إجراء  يتم 
األمان، ومن أخذ العينة وترقيمها وإجراء 

التحليل، قد يستغرق األمر يف املجموع من 3 إلى 
5 ساعات.

كفاءُة الفحِص يف كشف »كورونا«
رغم االعتماد عليه بشكل كبير يف الصني وعدة 
دول حول العالم، إال أن بعض النتائج قد تظهر 
من  مختلفة،  ألسباب  خاطئ  بشكل  سالبة 

جمع  وكيفية  واملعدات  التقنيني  كفاءة  ضمنها 
الفحوص  هذه  مثل  إجراء  العينات.ويتطلب 
مبهارات  وفريًقا  نظيفة  وبيئة  خاصة  جتهيزات 
نتائج  قراءة  العينات.وتعد  تلوث  لتجنب  عالية، 
املختبرات،  أمام  األهم  التحدي  االختبار  هذه 
وهي ما تتطلب خبراء بكفاءة عالية.                                          
عمار قردود

ل أكثـر من 2500 عينـٍة خـالل شهــر واحـد! ّـَ رعِة في إجراِء التَّحاِليلمعهُد باستــور َحل حّراث: المعهُد حِريٌص على اآلنيِة والسُّ

رئيس عمادة األطباء الجزائريين بقاط بركاني:
إجراُء التَّحاليل يستغِرُق دِقيقتين فقط والنتائُج تتطّلُب 4 ساعات!

منظمة حماية المستهلك:
 معهُد باستور يعرِقل متعاِماًل خاًصا استورَد كواشَف فيروِس ُكورونا

بشير حمدودي أخصائي الميكروبيولوجيا:
ال بدَّ من توفُّر تحليل )بي. سي. آر( أو )آر. سي. بي( 

بّية في الَمخابر الطِّ

عمار قردود

ما هو اختباُر )RCP( أو ) PCR(؟
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مواجهة انتشار فيروس كورونا بسطيف

عون يِقفون وقفَة رجٍل واحد في وجِه الُمضاربين  ُمتطوِّ

 آسيا.ع 
نظم شباب والية سطيف السياق،   ويف هذا 
قام التي  وحتسيس،  وتطهير  تعقيم   حمالت 
ففي البلديات؛  كل  عبر  الوالية  شباب   بها 
والطب الصيدلة  طلبة  أنتج  األسبوع،   نهاية 
عباس فرحات  جامعة  وإطارات   والبيولوجيا 
لليدين، كحولي  ومعقم  مطهر   1  سطيف 
على املعقم  هذا  من  قارورة   265 توزيع   ومت 
تراب عبر  املوجودة  االستشفائية   املؤسسات 
 والية سطيف، يف انتظار أن يتم إنتاج كمية

 .إضافية خالل األيام القادمة

عبد السيد  اجلامعة  رئيس  أكده  ما   وحسب 
كمية استرجاع  مت  فإنه  يعيش  بن   الكرمي 
اجلامعة مبخابر  املوجودة  الكحول  مادة   من 
من اإلضافية  الكمية  إنتاج  يف   الستغاللها 

.محاليل التعقيم
الورشات  أصحاب  قام  ذاته،  السياق   ويف 
 بخياطة الكمامات الواقية وهو ما وقفنا عليه
جنوبي آزال  عني  ببلدية  الورشات   بإحدى 
من كمية  بشراء  صاحبها  قام  التي   الوالية، 
واللباس الكمامات   القماش اخلاص بصناعة 

يوسف ملستشفى  وتسليمها  خياطتها   ومتت 
نفسه واألمر  العالج،  وقاعات   يعالوي، 
عموشة بلديتي  من  حملسن  بالنسبة   سجل 
بئر وببلدية  الوالية،  شمالي  الكبيرة   وعني 
 العرش شرقي الوالية، حيث قامت عامالت
 جمعية األترجة بخياطة كمية من الكمامات
املهني والتمهني التكوين   الواقية داخل مركز 
 ووزعنها على اجلهات التي حتتاجها، وأجمع
اجلزائر بها  متر  التي  األزمة  هذه  أن   الكل 

 .مسؤولية اجلميع

وبعاصمة الوالية  شرقي  العلمة  بلدية   جتار 
طبية ومعدات  مقتنيات  اشتروا   الوالية 
بالتحاليل القيام  وأجهزة  التنفس   كأجهزة 
النور  الطبية وسلموها ملستشفى سعادنة عبد 

.بسطيف وصروب اخلثير بالعلمة
بشراء مخبر مجهز  التجار  بعض  تعهد   كما 
اجلهات تصرف  حتت  ووضعه  املعدات   بكل 
البلدية قام شباب  وببلدية جميلة،   املعنية. 
الظل، مناطق  سكان  إلى  املؤونة   بتوصيل 
اجتاه به  يقومون  واجب  أقل  هذا   معتبرين 

به قام  ما  وعكس  بلديتهم،  وأبناء   بالدهم 
 هؤالء جند أن بعض التجار استغلوا احملنة التي
 متر بها بالدهم وقاموا بتخزين كمية من املواد
خلق إلى  أدى  مما  السميد،  خاصة   الغذائية 
من وهذا  الفيروس،  إلى  تضاف  أخرى   أزمة 
األمر وهو  مرتفعة،  بأسعار  بيعها  إعادة   أجل 
 الذي استاء منه مواطنو الوالية والذين أكدوا
الهضاب أبناء  من شيم  ليس  الفعل  هذا   أن 
بالتصدي األمنية  اجلهات  مطالبني   العليا، 

.لهذه الظاهرة الدخيلة على أبناء الوالية

العليا السلطات  لنداء   استجابة 
ملالزمة بورقلة  احمللية   واجلماعات 
كوقاية مغادرتها  وعدم   البيوت 
 من اإلصابة بوباء كورونا »كوفيد
انتشاره، من  واحلد   ،»19  – 
 شهدت عاصمة اجلنوب الشرقي
غياب اجلمعة،  أمس   ورقلة، 
بالطرقات لألشخاص  كلي   شبه 
غرار على  التجمعات   وأماكن 
وسط الرمال  وردة  الطرق   مفترق 
املواطنون يتجمع   املدينة، حيث 

واحلديث لاللتقاء  الصالة  بعد  جمعة   كل 
.عن مختلف االنشغاالت

»أخبار  معاينة  بعد  أمس،  يوم  أن   غير 
سجلت املدينة،  أحياء  بعض   الوطن« 
كمدينة وأضحت  األفراد  من  األزقة   شغور 
 األشباح، وهذا بعد سلسلة من التحذيرات

أسبوع بعد  الفئات،  مختلف  أطلقتها   التي 
غير باملنطقة  واألعراس  باألفراح   صاخب 
 مبالني بخطورة الوضع احلالي، لكن بعد بلوغ
 مسامعهم وجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس

.كورونا خاف اجلميع واستجابوا للنداء
يوسف بن حيزية 

للشفاء كانا  متاثل، أمس اجلمعة، شخصان 
نذير محمد  مبستشفى  الصحي  احلجر   حتت 
التحاليل نتائج  جاءت  أن  بعد  وزو.   بتيزي 

.سالبة
 األمر يتعلق بامرأة تنحدر من املدينة اجلديدة

 التي عادت مؤخرا من والية البليدة، والتي
 احتكت مع زوجها املصاب، علما أنهما غادرا

.املستشفى بعد تعافيهما والتحقا بذويهم
احمد –اليان

للدرك  اإلقليمية  الكتيبة  عناصر   متكن 
والية جنوبي  الوقعة  آزال  بعني   الوطني 
مادتي من  قنطارا   609 حجز  من   سطيف 
موجهة كانت  التي  والفرينة،   السميد 
باإلعالم املكلفة  وحسب   للمضاربة. 
للدرك اإلقليمية  املجموعة  مستوى   على 
إثر على  جاءت  العملية  هذه  فإن   الوطني، 
بتخزين التجار  قيام  مفادها  معلومات   تلقي 
فيها، املضاربة  لغرض  الغذائية  املواد   كمية 

وكيل عن  صادر  بالتفتيش  إذن  أخذ   وبعد 
إيجابية حيث مت النتيجة   اجلمهورية، كانت 
 حجز 30 قنطارا من مادة السميد و75 قنطارا
 من مادة الفرينة لدى أحدهم، و500 قنطار
 لدى تاجر آخر وهي الكمية التي مت تسليمها
 للهالل األحمر اجلزائري فرع آزال، فيما وأجُنز

.ملف قضائي ضد التاجرين
آسيا.ع

 أُفرج، يوَم أمس، عن فروم بشير )65 سنة(
عليه مفروضا  كان  الذي  الصحي  العزل   من 
بعد سكيكدة،  يف  قرمش  سعد   مبستشفى 
،»19  – »كوفيد  وباء  من  للشفاء   متاثله 
اتصال يف  بها  أدلى  التي  تصريحاته   حسب 
أكد حيث  الوطن«،  »أخبار  معه   أجرته 
وجاءت أجرها  التي  الثانية  التحاليل   أن 
ما وممتازة،  باستور جيدة  معهد  من   نتيجتها 
 سمح للفريق الصحي املشرف عليه يف املركز

يوما  12 بعد  عائلته  إلى  والعودة   بتسريحه 
 قضاها يف العزل الصحي، فيما أكد أن حالة
أوالد بلدية  املنحدرين من   5 املصابني   باقي 
 أعطية تتحسن بشكل جيد، وينتظر اإلفراج
للفريق والتقدير  التحية  قريبا، مجداد   عنهم 
الصحي احلجر  مركز  مستوى  على   الطبي 
يسهرون الذين  سكيكدة  يف  قرمش   سعد 

.على العناية باملصابني واملشتبه بهم
جمال بوالديس

املدني املجتمع  العديد من جمعيات   نددت 
حصص توزيع  بقرار  سكيكدة  يف   احمللي 
مقبول غير  قرار  وهو  البلديات،  على   سميد 
كبيرة فوضى  القرار  خلق  حيث   بحسبهم، 
من العديد  يف  املواطنني  بني   و«معركة« 
وبات البلديات،  يف  السميد  بيع   نقاط 
 يخلق تهديدا حقيقيا على الصحة والسالمة

.والوقاية من وباء كورونا
 وبحسب ممثل عن أسرة املجتمع املدني، فإن
الوقاية سبل  يخدم  ال  االرجتالي  القرار   هذا 

 من وباء كورونا خاصة بعدما كّرس احتكاك
يسبب مما  بعض،  مع  وتعاركهم   املواطنني 
ويخرق واسع،  بشكل  العدوى  انتشار   يف 
 إجراءات الوقاية، حيث ناشدوا والي الوالية
 ووزير التجارة إلغاء هذا القرار ومنح الرخصة
مباشرة املطاحن  من  السميد  جللب   للتجار 
 ومراقبة تسقيف وتوحيد األسعار، ومن ثمة
 جتنيب املواطنني الطوابير والفوضى التي تعود

.عليهم بالوبال والكارثة
جمال بوالديس

املواطنني من  أمس،عدد  أول  مساء   أقدم، 
الطريق بجانب  الواقعة  »اخلنقة«،  قرية   يف 
 الوطني رقم 85 ببلدية بني ولبان غربي والية
محملة شاحنة  اعتراض  على   سكيكدة، 
كانت السميد  من  قنطارا   50 من   بأزيد 
 موجهة ملركز البلدية »األم« بني ولبان، حيث
الشاحنة لسائق  بشري  حاجز  بنصب   قاموا 
خاصة مطحنة  من  عائدة  كانت   التي 
 وأفرغوها يف أحد املستودعات يف القرية، بعد
 أن ساورتهم شكوك بكونهم لن يستفيدوا من
 هذه املادة الضرورية واحليوية على اعتبار أنهم
.يبعدون عن مقر البلدية بأزيد من 10 كلم

 و على الفور، تدخلت مصالح الدرك املختصة

 مبعية عدد من العقالء ورئيس البلدية الذي
بالتزام املواطنني  من  احملتجني  إقناع  يف   جنح 
 الهدوء وعدم احتجاز شاحنة البلدية، حيث
الفعل، بالعدول عن هذا  إقناعهم   جنحوا يف 
من القرية  سكان  املقابل  يف  استفاد   حيث 
يف تفريغها  مت  التي  السميد  من   حصتهم 
البلدية إلى مقر  الباقي   مستودع، ومت حتميل 
أكد حيث  املواطنني،  باقي  على   لتوزيعه 
 املير يف تصريح لـ »أخبار الوطن« أن مصاحله
 جتتهد بكل السبل من أجل توفير هذه املادة

.بشكل كاٍف لكل املواطنني
جمال بوالديس

في ثاني جمعة بال صالٍة في المساجد
ورقلـــة خاليــٌة علــى ُعروِشــها 

تيزي وزو

تماثُل مصاَبيِن بفيروِس ُكورونا للّشفاء 

سطيف
حجُز 609 قناطير من الّسميد والفرينة بعين آزال

في انتظار تعافي الحاالت الخمس المتبقية

اإلفراُج عن مصاٍب بكورونا في سكيكدة

خرٌق إلجراءات الوقاية والسلطات المحّلية في قفص االتهام

معركٌة من أجل الّظفِر بكيس سميد في سكيكدة 

سكيكدة
ُمواطنو قرية الخنقة يعتِرضوَن شاحنَة ُمحّملة بالسميد 

 في الوقت الذي قام بعض التجار 
المضاربين باحتكار المواد االستهالكية 
للمضاربة فيها، في عز األزمة التي 
تعرفها الجزائر جراء انتشار وباء 
كورونا، صنع هذا األخير روح 

التحدي والتالحم وساط شباب والية 
سطيف، الذين سارعوا إلى الوقوف 
كرجل واحد لمواجهة األزمة، خاصة 
من خالل توفير الكمامات والمحاليل 
المطهرة واللباس الخاص بالوقاية 

من العدوى.

كانوا على احتكاك بالرعّية اإليراني 
المصاب بكورونا

حي عن 51  رفُع الحجِر الصِّ
عاماًل بالمجمع الغازي برقان

احلجر  رفع  عن  لها،  بيان  يف  أدار،  والية  أعلنت 
باملجمع  يعملون  شخصا   51 عن  الصحي 
االشتباه يف  بعد  رقان  دائرة  بإقليم  الواقع  الغازي 
بحسب  كورنا املستجد  إصابتهم بفيروس 

بيان للهيئة ذاتها.
رفقة  يعملون  كانوا  املعنيني  ذاته  البيان  وأضاف 
املخبرية  التحاليل  أثبتت  الذي  اإليراني،  الرعية 
مت  اإليراني  ». الرعية  كورونا  بفيروس  إصابته 
 51 رفقة  للشفاء،  متاثله  بعد  بلده  إلى  ترحيله 
يعملون  مختلفة،  جنسيات  يحملون  أجنبيا  رعية 

باحلقول الغازية والبترولية بالوالية ».
احلجر  رفع  إجراءات   « أن  ذاته  البيان  أوضح  و 
التأكد من عدم وجود أي حالة  الصحي متت بعد 
وخضوع  احلجر  من  يومًا  بعد14  فيها،  مشكوك 

العمال لرقابة طبية وتكفل نفسي ».
املركز  عمال  من  عدد  وضع  مت  السياق،  هذا  ويف 
اجلزائري للتراث الثقايف املبني بالطني، الواقع مقره 
ثبوت  بعد  الصحي،  احلجر  حتت  تيميمون  مبدينة 
مهمة  من  قدم  كرونا،  بفيروس  لهم  زميل  إصابة 

خارج التراب الوطن
 عبد اله مجبري 

اجلمهورية وكيل  املاضي،  األسبوع  نهاية   أمر، 
تاجر بحبس  االبتدائية  سكيكدة  محكمة   لدى 
ملواد املشروعة  غير  واحليازة  املضاربة  تهمة   عن 

 .استهالكية منتهية الصالحية
مصالح نفذتها  عملية  يف  توقيفه  مت  الذي   املتهم 
 األمن مبرافقة جلنة من املفتشية العامة للتجارة التي
 قامت بعملية تفتيش حملله التجاري يف وسط مدينة
من طنا   47 من  أزيد  حجز  مت  حيث   سكيكدة، 
 مختلف املواد االستهالكية، منها ما هو غير صالح
التاجر ضد  محضر  حترير  مت  وعليه،   لالستهالك. 
 وقدم مبوجبه أمام وكيل اجلمهورية الذي أمر بحبسه
 مؤقتا، ليستفيد يف إطار املثول الفوري من اإلفراج،
 حيث متت إدانته بسنة حبسا غير نافذ وغرامة مالية

.قدرها 10 ماليني سنتيم
جمال بوالديس 

في إطار محاربة المضاربة 

حبٌس غيُر نافٍذ وغرامٌة
 في حقِّ تاجٍر بسكيكدة



ف  سليم 
عقب  جاءت  املتخذة  اإلجراءات 
دعماش  الناصر  عبد  الصحة  مدير  اجتماع 
وكان  بعنابة،  اخلواص  األطباء  بعمادة 
العيادات  العديد من  االطباء واملمرضون يف 
غياب  بسبب  العمل  عن  توقفوا  اخلاصة 
وناشدوا  كورونا  فيروس  من  الوقاية  وسائل 

مدير الصحة بتوفيرها.
من  الكثير  يشتكي  متصل  سياق  يف 
املزمنة  األمراض  أصحاب  خاصة  املرضى 
اخلاصة  العيادات  من  العشرات  غلق  من 
املتخصصة ابوابها يف وجه املرضى وإلشعار 
مديرية  من  مسبقة  تراخيص  وبدون  أخر 
الصحة لوالية عنابة اجلهة املخول لها قانونا 
جل  يف  الناشطة  العيادات  تلك  مراقبة 

بلديات الوالية.
لديهم  أن  املرضى  من  العديد  واكد 
مواعيد دورية وسابقة عند االطباء اخلواص 
ويستلزم  السكري  بداء  مرضى  لكونهم 
الكمية  على  احلصول  اشهر   3 كل  عليهم 

الكافية والضرورية من الدواء لكنهم تفاجئوا 
بغلق العيادات اخلاصة املتخصصة يف مرض 
غياب  ورغم  الدم  ضغط  وارتفاع  السكري 
وسائل النقل واملواصالت ظلوا يبحثون على 
مديرية  داعيني  جدوى.  بدون  لكن  اطباء 
تلك  اصحاب  لدفع  التدخل  الى  الصحة 
باجراءات  االلتزام  مع  فتحها  الى  العيادات 
من  للوقاية  األمان  مسافة  واحترام  الوقاية 
خاصة  فرق  تخصيص  او  كورونا  فيروس 
للتكفل  اجلوارية  العيادات  مستوى  على 
لهم مستغربني يف نفي الصدد أقدام االطباء 
أن  حني  يف  عيادتهم  غلق  على  اخلواص 
للوقاية  االحترازية  والتدابير  الصحة  وزارة 
اجبارية  الى  تشيير  لم  كورونا  فيروس  من 
غرار  على  ابوابها  اخلاصة  العيادات  غلق 
من  استثناءها  مت  التي  اخلاصة  الصيدليات 
لطب  اخلواص  عيادات  تعرف  كما  الغلق. 
االسنان هي األخرى اغالقا شبه كامل امام 

املرضى.

التبسي  العربي  جامعة  مدير  كشف 
» ألخبار  بوداّلعة  عّمار   « بتبسة البروفيسور 
وعلوم  الدقيقة  العلوم  كلية  مخابر  أن  الوطن 
الطبيعة قد قامت بتصنيع » محلول كحولي 
وهذا  املستجد  كورونا  فيروس  ضد   « مطّهر 

بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.
وندرة  لنقص  نظرا  املعقم  إنتاج  ويأتي 
مستوى  على  واملعقمة  املطهرة  املادة  هذه 
بصفة  تبسة  ووالية  عامة  اجلزائرية  السوق 
التي  الصحية  األزمة  هذا  خالل  خاصة، 

القاتل،  كورونا  لفيروس  واسع  بانتشار  تهدد 
توفير  مت  قد  أنه  اجلامعة  مدير  يضيف  حيث 
مديرية  طرف  من  »اإليثانول«  األولية  املادة 
املواد  وباقي  تبسة  لوالية  والسكان  الصحة 
أن  على  الدقيقة،  العلوم  كلية  بها  تكفلت 
الصحة  مديرية  إلى  منه  كميات  تسليم  يتم 
على  لتوزيعه  تبسة،  لوالية  والسكان 

املؤّسسات اإلستشفائية بإقليم الوالية.
فيروز رحال

إطار احلرص  الطارف يف  أمن والية  قام 
للحد  وكذا  املواطن  وصحة  سالمة  على 
مع  باملوازاة  كورونا  فيروس  وباء  انتشار  من 
الوقاية  حول  املنظمة  التحسيسية  احلمالت 
حملة  بتنظيم  كورونا  فيروس  انتشار  من 
الفوضوية  األسواق  إلزالة  النطاق  واسعة 
على  والفواكه  اخلضر  لبيع  منها  خاصة 
هذه  تدخل  حيث  الطارف  مدينة  مستوى 
تفشي  من  للوقاية  احترازي  كإجراء  العملية 
مستمر  توافد  تعرف  مناطق  كونها  الفيروس 

نقاط سوداء  للمواطنني وأصبحت  ومتواصل 
الشرطة  مصالح  باشرت  السياق  ذات  ويف 
بتنظيم عمليات تطهير وتعقيم لتلك األماكن 
بتسخيرها شاحنة خاصة بضخ املياه وشملت 
والساحات  شوارع  جميع  التطهير  عملية 
العمومية للمدينة فيما تبقى العمليه مستمرة 
تعكف  التي  السوداء  النقاط  جميع  لتشمل 
والقضاء  إحصائها  على  الشرطة  مصالح 

عليها. 
ف سليم

ومع  كورونا  فيروس  انتشار  بعد 
الطاهير  ببلدية  للقمامة  الكبير  االنتشار 

مند شهور وجتنب مصالح البلدية رفعها
محامي  من  رفعهامجموعة  القضية 
ضد  قضائية  دعوة  برفع  الطاهير  بلدية 
إياه  متهمني  الشعبي  املجلس  رئيس 
رفع  وتقاعسه يف  املواطن  بتجاهل صحة 
مسؤولية  محملونه  شهور  مند  القمامة 
انتشار الفيروس بالبلدية ليتم اليوم النظر 
اإلدارية  احملكمة  قبل  من  القضية  يف 
بإلزامية  حكما  أصدرت  والتي  بجيجل 
برفع  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس 
القمامة عن كل احياء الطاهير وتعقيمها 
وتنظيفها كما مت فرض غرامة مالية ضده 

يف سابقة هي األولى بوالية جيجل.
جيجل

تخصيُص 3 ماليير سنتيم لُمجابهِة 
وباء »كوفيد – 19« 

الشعبي  املجلس  رئيس  اعلن 
مايزيد  تخصيص  عن  بجيجل  الوالئي 
عن 3مليار سنتيم من أجل اقتناء أجهزة 
فيما  والتطهير  التعقيم  ومعدات  التنفس 
من  األقمشة  مصنع  مع  إتفاقية  إبرام  مت 
اللباس  من  1500قطعة  خياطة  أجل 

الواقي اخلاص.
بالوالية  الصحة  مدير  وأكد  هذا 
مصاحله  أن  على  شعبان  سيدهم  السيد 
قامت بإعداد قائمة من األطباء اخلواص 

عند  تسخيرهم  أجل  من  املتطوعني 
الضرورة كم مت ضبط كمية من حاجيات 
أزمة  يخص  وفيما  اخلاصة  العيادات 
تزويد  مت  أنه  التجارة  مدير  أكد  السميد 
مادة  من  ب50قنطار  نائيتني  بلديتني 
بلدية  على  2500كيس  وتوزيع  السميد 
والبيانات  اإلجراءات  حزمة  جيجل. 
التي  الصحفية  الندوة  خالل  عرضها  مت 
القادر  عبد  جيجل  والية  والي  عقدها 
املعنية  القطاعات  مديري  رفقة  كلكال 
اإلعالم  ورجال  احملليني  واملنتخبني 
قاعة  احتضنتها  والتي  والصحافة 

احملاضرات باحلي اإلداري

أزمُة ماٍء »بحي تطار«في زمِن 
ُكورونا!

يعاني سكان حي تطار ببلدية امليلية 
طويلة  مدة  مند  حنفياتهم  جفاف  من 
اخبار  لشبكة  احلي  سكان  اكد  حيث 
تقوم  للمياه  اجلزائرية  مصالح  ان  الوطن 
ومع  أيام  عشرة  مرة كل  باملياه  بتزويدهم 
هذا فان املياه التصل لكل املنازل لضعف 

عملية ضخها. 
مسؤولي  احلي  سكان  ويناشد 
خاصة  باملياه  تزويدهم  ضرورة  الشركة 
وانتشار  والراهن  الصعب  الوضع  ظل  يف 
فيروس كورونا الشيء الذي يتطلب نظافة 

اكثر ويزيد االقبال على استعمال املياه
سهام عاشور

للمصلحة  الشرطة  عناصر  سجلت 
بقسنطينة  العمومي  لألمن  الوالئية 
نهار أمس بتسجيل 21 مخالفة من قبل 
سائقي سيارات األجرة يف هذا اخلصوص 
القانونية ضدهم  اتخاذ اإلجراءات  ليتم 
لتوقيف  باإلضافة  رخصهم،  وسحب 
09 ناقلني غير شرعيني، واتخاذ ضدهم 
اإلجراءات القانونية املتمثلة يف التوقيف 

مباشرة والوضع باحملشر البلدي. 
خديجة بن دالي

يف  حتفهم  أشخاص  خمسة  لقي 
 89 رقم  الوطني  بالطريق  مرور  حادث 
املسماة  الكيلومترية  النقطة  وبالضبط يف 
اثر اصطدام شاحنة ذات مقطورة  العنق 
يف  تسير  كانت  سياحية  سيارة  بسيارة 

اإلجتاه.

بني  اعمارهم  تراوحت  الضحايا 
جثثهم  حتويلهم  مت  حيث  4و45سنة 
البشير  مبستشفى  اجلثث  حفظ  ملصلحه 
اجلهات  فتحت  ما  يف  ببوسعادة  زريق 
مالبسات  يف  حتقيقا  املختصة  األمنية 
احلادث                  جمال ابو اشرف

أخبار عنابة
 عصابُة تنتحُل صفَة عّمال 
سونلغاز للّسطو على المناِزل 

 4 توقيف  من  عنابة،  والية  أمن  مصالح  متكنت 
اجرامية  عصابة  يشكلون  فتاة،  بينهم  من  أشخاص، 
عمال  صفة  بانتحال  املواطنني  على  تتحايل  كانت 
سونلغاز لالعتداء عليهم وسرقتهم حتت طائلة التهديد 
تتراوح  العصابة  أفراد  فإن  مصادرنا  وحسب  بالعنف. 
أعمارهم ما بني 26 و33 سنة، مشتبه فيهم يف جناية 
محاولة السرقة بالعنف والتهديد والتعدد وجناية تكوين 
جمعية أشرار لغرض إرتكاب جناية، مع حجز سالحني 
خاصة  بالستيكية  مكبالت  محظورين،  ابيضني 
إستعملت  كهرباء  فاتورة  الصق،  شريط  بالعجالت، 
على  اإلجرامية،  بأفعالهم  قاموا  فيهم  املشتبه  للتمويه 
األمن  إختصاص  بقطاع  الكائنة  املنازل  أحد  مستوى 
احلضري التاسع حيث وبعد استكمال كافة اإلجراءات 
القاتونية الالزمة وتقدميهم أمام اجلهات القضائية، صدر 

يف حقهم أوامر إيداع.

إتالُف 1840 طنًّا من الّدجاِج الَفاسد

لوالية  التجارة  ملديرية  الغش  قمع  مصالح  قامت 
)شرطة  الوطني  األمن  مصالح  مع  بالتنسيق  عنابة 
العمران وحماية البيئة( ورفقة املصالح البيطرية بسحب 
نهائي واتالف لـ 1.840 طن من مادة دجاج وأحشاء 
ليتم  البيطرية.  الشهادة  ودون  لإلستهالك  صاحلة  غير 
التاجر  ضد  قضائية  متابعة  ملف  حترير  الفور  على 
املخالف، ويجدر أنه األسبوع املاضي مت حجز 17 قنطار 
من اللحوم البيضاء وقنطار و40 كلغ من احشاء الدجاج 
األمنية  املراقبة  نقاط  بإحدى  لإلستهالك  صاحلة  غير 

ببلدية عنابة.

مبادراٌت للوقايِة من َتفشي فيروس ُكورونا
قال عضو شعبة جمعية العلماء املسلمني بالبوني 
انه  أمس  الوطن«  أخبار  ل«  محمد«  »نايلي  بعنابة 
وشروع  اجلزائر  يف  كورونا  الفيروس  تفشي  بداية  مند 
عنابة  بوالية  احمللية  واجلماعات  العمومية  السلطات 
جمعية  شرعت  للوقاية  االحترازية  التدابير  اتخاد  يف 
املجتمع  افراد  باقي  مع  بالتنسيق  املسلمني  العلماء 
املدني واخليارين والسلطات املدنية واألمنية يف عمليات 
والبلديات  األحياء  مختلف  مست  واسعة  حتسيس 
كعنابة والبوني واحلجار وسيدي عمار من خالل القيام 
ب30 خرجة ميدانية مشتركة للتطهير والتعقيم مست 
مستشفى  البريد  مركز  الشباب  مراكز  جتمعات سكنية 
والعيادات  املساجد  محيط  احلافالت  مواقف  البوني 
للخضر  اجلملة  وسوق  املركزية  والساحات  اجلوارية 

والفواكه.
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 توّقفوا عن العمل خوفا من العدوى بفيروس كورونا

مديريُة الّصحة بعنابة تعُد بتوفيِر 
وسائِل الوقاّية لألطباء الَخواص
اتخذت مديرية الصحة لوالية عنابة إجراءات خاصة لتوفير وسائل 

الحماية والوقاية من العدوى بفيروس كورونا لفائدة األطباء المتخصصين 
الناشطين في القطاع الخاص، من أجل ضمان استئناف عملهم، الذي أوقفوه 

احتجاجا منهم بسبب غياب مستلزمات الحماية والوقائية من العدوى.

تبسة

مخابُر جامعِة تبّسة تصنُع َمحلوال ُكحولّيا معقًما 

الطارف

حملٌة إلزالِة األسواق الَفوضوّية توقيًّا من كورونا

جيجل

الَقضاء ُيلِزم ِمير الّطاهير برفِع الُقمامة

قسنطينة

سحـب 21 رخصــَة ِسياقــة إثـَر
 خـرِق إجـراءات الِوقـاّية 

املسيلة

هالُك 5 أشخـاٍص فـي حـادِث َسيـر
 ببوسعـــادة  الِوقــاّية 
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َحنان إحدى الّناجيات من جائحِة كورونا لـ »أخبار الوطن«:

حـي  بعَد 13 يوًمـا ِمـن العـزِل الصِّ
والخــَوف.. َبصيـُص أمـــٍل َلح!

عبد الناصر حمودة
لإلصابة  تعرضت  التي  حنان  قضت 
بفيروس كورونا، 13 يوما يف احلجر الصحي، 
تكن  لم  ايام  بالبليدة،  بوفاريك  مبستشفى 
سهلة لفتاة عاشت حلظات قاسية خوفا من 

أن يفتك بها الوباء القاتل. 
ستكون  انها  يوما  حنان  تعلم  تكن  لم 
بها  سمعت  التي  كرونا  جلائحة  ضحية 
التواصل  ومواقع  االعالم  وسائل  يف  كغيرها 
االجتماعي، الفتاة التي انتقل اليها الفيروس 
منتصف  فرنسا  من  العائد  أقاربها  أحد  من 
الشهر املاضيبدأت قصتها مع الفيروس القاتل 
بعد أثبتت التحاليل الطبية إيجابية النتائج.

خبر  وصول  وبعد  انها  حنان  تقول 
بفيروس  املغتربني  أقاربها  أحد  إصابة 
نحو  مباشرة  والدتها  رفقة  توجهت  كورونا 
حتت  وضعهما  مت  اين  بوفاريك،  مستشفى 
احلجر الصحي وإخضاعهما للتحاليل الطبية 
وإرسالها الى معهد باستور بالعاصمة، وبعد 

24 ساعة من االنتظار والترقب، تبني اخليط 
األبيض من األسود، إننا مصابتان بفيروس 

الكورونا ونتائج التحاليل كانت ايجابية. 
رسيما  إصابتها  ان  وتسرد،  تواصل 
بفيروس الكورونا كان صدمة بالنسبة اليها، 
ال سيما أنها كانت تعرف مدى خطورة هذا 
رفع  وتقرر  قواها،  تستجمع  ان  قبل  الوباء، 
يف  واالبحار  بصديقاتها  باالتصال  معنوياتها 
هذا  تتنسى  حتى  االفتراضية،  املواقع  عالم 
مشوشة  وظلت  تستطع  لم  لكنها  الفيروس، 
وتأزم  تعقد  مخافة  يراودها،  والوساوس 

حالتها الصحية.
و بحسب شهادة » حنان » انها حظيت 
التي  املؤكدة  احلاالت  رفقة  خاصة  بعناية 
املعدية  األمراض  مبصلحة  تقبع  كانت 
مبستشفى بوفاريك، من قبل الطاقم الطبي، 
وجبات  وتقدمي  املعاملة  حسن  خالل  من 
املناعة،  جهاز  تفعيل  على  تساعد  صحية 
موضحتا ان اإلصابة بوباء الكورونا ال يعني 

بالضرورة الوفاة، وقالت ان عدد املتعافني هو 
مؤشر ايجابي والسيما يف ظل عدم توفر اي 

عالج او دواء. 
االمراض  مبصلحة  يوما   13 مرور  بعد 
املعدية ببوفاريك، مت إخضاعها رفقة احلاالت 
الصحي،  احلجر  حتت  كانت  التي  املؤكدة 
معهد  الى  وإرسالها  جديدة  طبية  لتحاليل 
النتائج  ظهرت  ان  الى  بالعاصمة،  باستور 
تقول  لسلبيتها،  ستغادر  بأنها  واخبروها 
نفسها  تتمالك  لم  اللحظات،  تلك  يف  انها 
وانفجرت بالبكاء، وتعترف » نتائج التحاليل 
بالبراءة  حكم  مبثابة  كانت  السلبية  الطبية 

بعدما كانت انتظر حكم اإلعدام ». 
بإجراءات  االلتزام  بضرورة  نصحت  و 
الشخصية  بالنظافة  املتعلقة  سيما  الوقاية 
وجتنب االزدحام واألعراس والبقاء يف املنازل 
التخلص  غاية  الى  األطباء،  به  أوصى  كما 
يسكن  كابوسا  بات  الذي  الوباء  هذا  من 

قلوب كل الشعب اجلزائري. 

مبستشفى  الصحي  القطاع  عمال  احتج 
برحيل  مطالبني  البليدة،  بوالية  بوفاريك 
محمد  املعدية«  األمراض  مصلحة  رئيس 
يوسفي«، تنديدا مبا أسموه بـ » سوء التسيير 
» وإستعمال » سياسة الترهيب » مع املوظفني 

- حسبهم-
»أخبار  لـ  تصريح  يف  العمال  ممثلو  وقال 
بسبب  يوميا  ضغطا  يعيشون  إنهم   « الوطن 
املسؤول  قبل  من  الالمسؤولة«  »التصرفات 

ذاته.
»أحمد  البليدة  لوالية  الصحة  مدير 
بوفاريك،  مستشفى  إلى  تنقل  جمعي« 
واملمرضني،  العمال  النشغاالت  واستمع 
وحتقيق  الالزمة،  اإلجراءات  باتخاذ  وعدهم 

مطالبهم.
مصادر »أخبار الوطن » كشفت أن مدير 
الصحة أصدر قرارا بالتوقيف التحفظي لرئيس 
خلفية  على  املعدية،  االمراض  مصلحة 

االحتجاجات، إلى غاية الفصل يف القضية.
اإلتصال   « الوطن  »أخبار  وحاولت  هذا 
الصحة  ومدير  بوفاريك،  مستشفى  مبدير 

ايضا، من أجل احلصول على معلومات حول 
اإلجراءات املتخذة، غير أن املعنيان ال يردان 
على إتصاالتنا.     عبد الناصر حمودة

متكنت فرقة الدرك الوطني ببلدية ستينت 
بوالية البيض رفقة أعوان الرقابة وقمع الغش 
46 قنطار  التجارة، من حجز  ملصالح مديرية 
مخزن  مداهمة  بعد  والفرينة  السميد  من 
الحد املوالني على بعد 7 كلم عن قرية عني 

اجلديدة على الطريق الوطني رقم 47. 

للمضاربة  موجه  كانت  احملجوزة  الكمية 
املبرر  الغير  الرفع  يف  واملساهمة  واالحتكار 
لالسعار. املتهم مت إعداد ملف قضائي بشأنه 
اتخاذ  وكذا  القضائية  املتابعة  إلى  وحتويله 
هذه  حقه. وتأتي  يف  االدارية  االجراءات 
بها  قامت  مداهمات  سلسلة  بعد  العملية، 

التجارة،  مصالح الدرك بالتنسيق مع مصالح 
حلد  واسفرت  اجلاري  األسبوع  غضون  يف 
قنطار من   150 يقارب  ما  االسعة عن حجز 
4 محاضر مخالفة مت  السميد والفرينة وحترير 

حتويل اصحابها للعدالة. 
 نورالدين رحماني

من  االعمال  رجال  من  الكثير  دخل 
مؤسسات  واصحاب  مقاولني  صناعيني، 
الزمن  مع  صراع  يف  الشلف،  بوالية  فندقية 

للمساهمة يف مجابهة وباء كورونا. 
الشلف  ومتكنت املصالح الصحية بوالية 
من جتهيز جناح للكشف عن احلاالت املصابة 
خليف  اإلخوة  مبستشفى  كورونا«  بوباء« 
بالشلرفة بعاصمة الوالية وجتهيزه بالكامل عن 
طريق متعامل اقتصادي محلي والذي تكفل 
الذي  املركز  لهذا  التجهيز  بجميع مستلزمات 
االسبوع.وتشهد  هذا  بداية  عمليا  سيكون 
بالوالية  االستشفائية  املؤسسات  مختلف 

وصول العديد من املستلزمات الطبية وسوائل 
الكمامات  الى  باإلضافة  والتعقيم  التنظيف 
الوالئي  الشعبي  املجلس  يتكفل  التي 
الهياكل.وبخصوص  هذه  على  بتوزيعها 
اثنني  متعاملني  فقد وضع  االستقبال  هياكل 
تصرف  حتت  مؤسساتهم  الفندقة  مجال  يف 
بعض  يتوان  لم  كما  الصحية،  املصالح 
املؤسسات االستشفائية اخلاصة يف  اصحاب 
فيه  مبا  مؤسساتهم  ووضع  املساعدة  يد  تقدمي 

الطاقم الطبي حتت تصرف املصالح الصحية
طه أمني

بوالية  الوطني  الدرك  مصالح  متكنت 
من  معتبرة  كمية  حجز  من  بلعباس  سيدي 
 13 رقم  الوطني  الطريق  الفرينة على مستوى 
إبراهيم  وسيدي  بلعباس  سيدي  بني  الرابط 

قدرت ب 20 قنطارا.
فان  اخلبر  أورد  الذي  املصدر  وحسب 
الكمية احملجوزة كانت قادمة من والية وهران 

بغرض إعادة بيعها يف السوق السوداء ببلدية 
من  الثانية  العملية  هذه  وتعتبر  املاء  رأس 
قنطارا   159 بعد حجز  وجيز  نوعها يف ظرف 
من نفس املادة يف بلدية تلموني بعد مداهمة 

مخزن موال هناك كانت موجهة للمضاربة
.رفيق.ف

الوطني يف والية  الدرك  حجزت مصالح 
املواد  من  قنطار   200 عن  يقل  ال  ما  غليزان 
لالحتمار  موجهة  كانت  االستهالكية 
من  بكل  متفرقة  عمليات  اربع  يف  واملضاربة 
بن  امحمد  سيدي  مازونة،  القلعة،  بلديات 

علي. 
حول  واردة  معلومات  إثر  متت  العمليات 
واسعة  الغذائية  املواد  من  لكميات  إحتكار 

اإلستهالك على مستوى مستودعات املشتبه 
مادة  من  قنطار(   60( حجز  مت  حيث  بهم 
السميد،  مادة  من  قنطار(   149,5( الفرينة، 
بقيمة  مختلفة  غذائية  مواد  إلى  باإلضافة 
مليوني  من  بأكثر  قدرت  إجمالية  مالية 
أجل  من  جزائري،  دينار  ألف  وخمسمائة 
السجل  املضاربة، عدم حيازة  التخزين قصد 
التجاري وإنعدام الفاتورة              امني.ب

األربع  اجلنوبية  البلديات  سكان  يواجه 
بدائرة واضية بتيزي وزو أزمة خانقة يف التنقل 
نحو عاصمة الوالية بسبب منع نشاط النقل 
من قبل السلطات الوالئية تفاديا النتشار وباء 

كورونا.
ساعتني  بني  قضاء  إلى  املواطنني  يضطر 
إلى أربع ساعات على جنبات الطريق للوصول 
الى مقر عمله، وهو ما أدخل بعض السكان 
بسبب  الالمتناهية  املشاكل  من  دوامة  يف 
دخول  مع  ظهرت  التي  األزمة  هذه  تفاقم 
اقني  بلدية  سكان  وأوضح  كورونا  فيروس 

يتلقونها  التي  الصعوبات  من  قغران جملة 
يوميا يف سبيل احلصول على مكان يف إحدى 
املركبات عبر هذا اخلط والتي توقف أكثر من 
للوالية  النقل  مديرية  قرارات  بسبب  نصفها 
املناوبة  نقص  أيضا  املشاكل  جملة  ومن 
للركون  منهم  الكثير  يلجأ  بحيث  املسائية 
للراحة يف املساء تاركني العشرات من سكان 
البلديات املذكورة ينتظرون لساعات يف املوقف 
املخصص والذي يفتقر ألدنى شروط الراحة                
احمد –آليان

بأمن  القضائية  الشرطة  مصالح  متكنت 
معسكرمن اإلطاحة بـ 6 أشخاص تورطوا يف 
سرقة عتاد شركة أجنبية مختصة يف األشغال 

العمومية.
استغالل  خالل  القضية  وقائع  تعود 
من  معتبرة  كمية  تواجد  حول  معلومات 
من  ونوافذ  أبواب  يف  متمثلة  املسروقة  السلع 
مادة األملنيوم مبسكن أحد املشتبه فيهم بقرية 
اإلجراءات  اتخاذ  ليتم  اجلبار،  عبد  سيدي 
من  بعدد  االتصال  بعدها  ليتم  القانونية، 
بصدد  معسكر  مبدينة  املتواجدة  الشركات 
العتاد  أن  تبني  حيث  مشاريع سكنية،  إجناز 
األجنبية،  الشركات  إلحدى  يعود  املسروق 
ألقوال  باالستماع  القضية  يف  حتقيق  ليفتح 
صاحب املسكن الذي اعترف باجلرم املنسوب 
هوية  بتحديد  معه  التحقيق  ليتواصل  إليه، 
باقي أفراد املجموعة مع توقيف أربعة مشتبه 
فيهم آخرين فيما يتواجد آخر يف حالة فرار، 
أعوان  أحد  تواطؤ  التحقيق  خالل  تبني  كما 
احلراسة التابعة للشركة األجنبية الذي سهل 
لتستكمل  السرقة،  عملية  املجموعة  ألفراد 

قدم  ثم  القضية،  يف  التحقيق  إجراءات 
املشتبه فيهم اخلمسة املوقوفني أمام العدالة، 

التي أمرت بإيداعهم رهن احلبس. 
بلعالم بهيجة

معسكر
اإلطاحُة بعصابٍة َسطت على شركِة أشغاٍل ُعمومّية أجنبّية

البليدة

عّماُل مستشفى بوفاريك ينتفضوَن ضدَّ رئيِس َمصلحة األمراض الُمعدّية

الشلف
تجّنـُد ِرجـال أعمـاٍل وَجمعّيــات لمجـابَهة كـــورونا 

سيدي بلعباس
حجُز 20 قنطـاًرا من الَفريـنة في ِسيـدي إبراهــيم

غليزان
حجُز 200 قنطــاٍر مـن الَمـــواد السِتهالكـــّية 

تيزي وزو
فيــــروُس  كرونــــا ُيسّبـــب أزمــَة نقــٍل َحــادة

تتوالى قصص المتعافين من 
فيروس كورنا في الجزائر 
يوما بعد يوم، ليبعثوا 

جرعة أمل لمصابين أنهكهم 
الخوف والترقب؛ وحنان 
واحدة ممن عاش التجربة، 
تروي لـ«أخبار الوطن » 
تجربتها في مكافحة هذا 
الفيروس القاتل، تجربة 

دامت 13 يوما، قضتها في 
مصلحة األمراض المعدية 
بمستشفى بوفاريك في 

البليدة.

البيض 
َحجز 46 ِقنطـــاَر سميـــٍد في عيــــن الجديـــــدة 
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 يبدو أن األغنية 
اجلزائرية ستجول 

الوطن العربي بفضل 
املطرب الفلسطيني 

حسن سلطان وفرقته 
املوسيقية »أوتار«، التي 

أّدت أغنية »وهران 
روحتي خسارة«، بعدما 
جناح أغنية »يا املنفي« 

التي أدتها الفرقة يف 
وقت سابق، ليؤكد 

سلطان تأثره وإعجابه 
بالفن اجلزائري 

واألغنية اجلزائرية، 
التي أصبح يؤديها أينما 

حّل أو ارحتل.

أصبح احلصول على كيس سميد يف 
اجلزائر زمن »كورونا« يتم عن طريق 

التسجيل و وفًقا لشروط،حيث 
أعلنت جمعية »إحسان اخليرية« 
بعني الكبيرة بوالية سطيف عن 

فتح باب التسجيل ملواطني املدينة 
لالستفادة من كيس سميد حجم 25 

كلغ.
و فرضت عليهم عدة شروط منها: 
بطاقة التعريف إجبارية، تسديد 

مبلغ ألف دينار جزائري و أن يسجل 
فرد واحد  فقط من العائلة مع 
احلضور اإلجباري للمعني..!.

ُعنَيت والية البليدة التي مت فرض احلجر الصحي الشامل عليها 
بحملة تضامن واسعة، ليس فقط من داخل اجلزائر، بل حتى من 
خارج الوطن؛ إذ حملت مواقع التواصل االجتماعي من مختلف 

البلدان رسائل دعم للبليدين حتثهم على الصبر، إلى أن يتجاوزوا 
هذه املرحلة الصعبة. كانت أجمل هذه الرسائل تلك التي وصلتهم 
من سكان غزة احملاصرة، رغم ما يشهده القطاع وفلسطني احملتلة 

ككل من معاناة يف ظل اإلرهاب الذي ميارسه الكيان الصهيوني 
عليهم، محنة لم تنسهم الشّد على يد سكان البليدة!

تواصل املنظمات الناشطة يف مجال 
التوعية التأكيد على ضرورة احترام 

توصيات منظمة الصحة العاملية اخلاصة 
بالوقاية من فيروس كورونا، ووااللتزام 

باحلجر الصحي، رغم كل الضغوط التي 
يتكبدونها إثر بقائهم يف املنازل على 

مدار اليوم. وأكدت التوصيات ذاتها أن 
املكث بالبيت ينبغي أن يقترن بالنشاط 
اجلسدي، وذلك من خالل التحقق دوريا 
من صحة وضعية اجللوس أثناء العمل يف 

املنزل، وضرورة قطع فترة اجللوس بني 
الفينة واألخرى مبمارسة بعض األعمال 

يف املنزل، حفاظا على صحة الفرد.

بعدما اعتمد املسرح الوطني 
»محي الدين باشطارزي« بثَّ 
عروض مسرحية من إنتاجه 
على كل من موقع التواصل 

االجتماعي الفايسبوك 
واليوتيوب، هاهو يقّدم دروس 

»املاستر كالس« عبر هذه 
املواقع، لفائدة طلبة الفوج 
الذي تؤطره املمثلة نبيلة 

إبراهيم، ليتحدى الفن الرابع 
حكم احلجر الثقايف والظروف 

التي فرضها فيروس كورونا.

الحصول على كيس سميد عبر التسجيل و بشروط!

منفــٌذ منفــٌذ 
آمــن!آمــن!

َتكويــن عـــن ُبعـــــد!

الحركة بركة!الحركة بركة!

سلطاٌن.. والتَّاُج جزاِئري

ِفلسطيـن. .هنــا 
الُبليــــدة !

يف عّز احلجر الصحي املنزلي، ويف ظل وقف مختلف القطاعات التجارية نشاطها، 
جلأ اجلزائريون ملنفذ آخر وهو التسوق اإللكتروني، حٌل سبقتهم إليه مختلف 

الدول التي شهدت انتشارا لفيروس كورونا.إّن املتتبع ملواقع التسوق أو حتى مواقع 
التواصل االجتماعي يالحظ تزايد حجم املعروضات، وإن سيطرت عليها املواد 

املتناسبة مع الوضع الصحي على رأسها مواد التعقيم.ويف العموم، يبقى هذا املنفذ 
الباب الوحيد اآلمن الذي يضمن اقتناء احلاجيات واحلماية من العدوى.
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إرساُل ِبعثة طبّية  خاصة للوقوف على   سير الَعملية

ُملحقُة معهِد َباستور بورقلة َتشرُع 
في َتحاليل الكشِف عن كورونا

 يوسف بن حيزية 
البعثة  األسبوع،   هذا  نهاية  شرعت، 
الطبية ملعهد باستور يف عملها مبلحقة ورقلة، 
حيث أعلن والي ورقلة  االنطالق  الفعلي  يف 
إجراء حتاليل الكشف عن فيروس كورونا  يف 
املخبر الطبي بعاصمة اجلنوب الشرقي ورقلة.
اجلنوب  واليات  جميع  بإمكان  أصبح 
الشرقي إجراء التحاليل الطبية اخلاصة بوباء 
التابع  ورقلة  مخبر  من   ”19 “كوفيد  كورونا 
على  واحلصول  العاصمة،  باستور  ملعهد 

النتيجة يف بضع ساعات.
كبيرة  خدمات  اجلديد  املركز  سيقدم 
املواطنني من معاناة  للمنطقة ككل وسيغني 

اإلنتظار ملدة ثالثة أيام كاملة.
وتعد خطوة  اجلميع  إستحسنها  العملية 
باجلنوب  الصحة  بقطاع  للنهوض  كبيرة 
بناء  مشروع  جتسيد  إنتظار  يف  الشرقي، 
حبًرا  يبقى  الذي  بورقلة  اجلامعي  املستشفى 

على ورق وحلم سكان ورقلة.

سالمي ابراهيم
بتفتيش  إذن  استصدار  مت  حيث   
نتائجه  كانت  والذي  فيه  املشتبه  مسكن 
على  وبناء  السياق  ذات  يف  إيجابية 
أخبرهم  الذي  فيه  املشتبه  تصريحات 
العني  مبدينة  املقيم  الرئيسي،  املمول  عن 
مت  أين  شقتني  ميلك  والذي  الصفراء 
سالفي  املسكنني  بتفتيش  إذن  استصدار 
الذكر والذي كانت نتائجه إيجابية حيث 
من  كمية  حجز  على  العملية  أسفرت 
األقراص املهلوسة املقدر عددها اإلجمالي 

بـ 305 قرص مهلوس من مختلف األنواع 
بـ  وزنها  يقدر  املخدرات  من  كمية  وحجز 
مركبة  حجز  إلى  باإلضافة  غرام   42.20
سياحية كان يستغلها املشتبه فيه يف نقل 
إلى  باإلضافة  املهلوسة  األقراص  وترويج 
مبلغ مالي قدره 78700.00 دج تعتبر من 
عائدات بيع األقراص املهلوسة واملخدرات 
، بعد االنتهاء من عملية التحقيق مت إجناز 
ملف قضائي ضد املشتبه فيهما وتقدميهما 

أمام العدالة.

الوادي  مدينة  العديد من سكان  عبر 
من  الشديد  تذمرهم  عن  الوطن    ألخبار 
الوضعية املزرية التي آلت  إليها  الطرقات و 
األرصفة داخل النسيج العمراني للمدينة, 
التي تعاني من االزدحام إضافة  إلى ضيق 
و  املدينة  وسط  شوارع  بعض  يف  الشوارع 
كبيرة  ملساحة  الفوضويني  الباعة  احتالل 

من الشوارع الواسعة.
غالبية شوارع  الطرقات يف  تتميز  كما 
بانتشار  وقبة  قبة   األلف  مدينة  أحياء   و 
احلفر و املطبات  إضافة إلى تراكم األتربة  
كبيرة  اضطرابات  وقوع  يف  تسبب  مما  فيها 
يف حركة  املرور من جهة  ,كما أدى وجود 
هذا الكم الهائل من احلفر و املطبات  من 
املركبات  أصحاب  تكبد  إلى  أخرى  جهة 
من سيارات و شاحنات و حافالت خسائر 
مادية جراء األضرار التي حلقت باملركبات 
أشغال    أكثر  الوضع  تعقيد  من  زاد  وقد   .
تقوم  التي  منتهية   الغير  و  املتواصلة  احلفر 
بها مختلف املصالح و الشركات  يف شوارع 
و أحياء مدينة الوادي بدون تنسيق بينها,  

كان  أعباء  العمومية  اخلزينة  يكلف  مما 
أخرى  شؤون  يف  تستغل  أن  املمكن  من 
إلى  املتواصلة  احلفر  أعمال  أدت   كما   .
بالطات  و  باإلسفلت  كبيرة  أضرار  إحلاق 
األرصفة . إضافة إلى   تلوث هواء املدينة 

جراء الغبار املتصاعد.
كما  يشتكى  و يف اإلطار نفسه عدد 
من أصحاب املركبات من قلة إشارات املرور 
يف مختلف شوارع  عاصمة الوالية الوادي, 
وهو ما تأكدت منه النهار اجلديد يف جولة 
ميدانية يف شوارع مدينة األلف قبة و قبة , 
وأدى هذا النقص إلى خلق  يشكل صعوبة 
كبيرة لدى مختلف املركبات عند استعمال 
شوارع وسط املدينة بصفة خاصة , ويف هذا 
اإلطار ذكر احد السائقني ألخبار الوطن أن 
و  كاف  بشكل  املرورية  اإلشارات  وضع  
متوازن يف شوارع املدينة سيسمح  بتجنب 
حاالت االزدحام املتكررة  و التي أضحت 
السنوات  يف  الوادي  مدينة  شوارع  متيز 

األخيرة.
رشيد شويخ

واالقتصادية  املالية  الفرقة  حجزت 
أكثر  أفلو  دائرة  بأمن  القضائية  للشرطة 
مخبأة  كانت  البطاطا  من  قنطار   250 من 
مبستودع ملواد البناء بحي االستقالل كانت 
الفرقة  رئيس  حسب  للمضاربة  موجهة 

األول  املالزم  القضائية  للشرطة  املتنقلة 
للشرطة سمار سيد أحمد ،بعد استكمال 
املتهم  تقدمي  مت  القضائية  اإلجراءات  ملف 

لوكيل اجلمهورية مبحكمة أفلو
نورين عبدالقادر

تبرع رجل األعمال معروف يف والية 
سنتيم  مليون  وأربعة  مبليارين  االغواط، 
بلدية   24 عبر  والفقراء  املعوزين  لفائدة 
بالوالية  ،حيث خصص 100 مليون لكل 

بلدية .
التضامنية  اخليرية  املبادرة  هذه  وتأتي 
التي  واملعوزة  الفقيرة  بالعائالت  للتكفل 
وباء  أفرزه  الذي  بالوضع  كثيرا  تضررت 
كورونا حيث الجتد بعض العائالت حتى 
العمال  الكثير من  وأن  يومها خاصة  قوت 
وجدوا  اخلواص  عند  العاملني  البسطاء 
أنفسهم بطالني بعد غلق بعض املؤسسات 
واألسواق  واحلمامات  واملطاعم  واملقاهي 

واحملالت وكتب عيسى حمدي يف تغريدة 
باب  »من  الفايسبوك  يف  صفحته  على  له 
أعضاء  بني  ما  االتفاق  مت  واملواساة  احملبة 
والغاز  البترول  أنابيب  ملد  شركتنا حمدي 
لكل  سنتيم  2,4مليار  حوالي  نقدم  بأن 
لكل  مليون  مئة  مبعدل  واليتنا  بلديات 
وسنقوم  واملعوزين  للفقراء  وستدفع  بلدية 
ببعض  األعمال التي لها عالقة باخلدمات 
ونرجو  األرواح  على  حفاظا  االستشفائية 
املواطن  »أخي  الدعاء...وأضاف  منكم 
بكل  والديني  الوطني  بواجبنا  قمنا  لقد 

اعتزاز«
نورين عبدالقادر

الوادي  
السّكان يشتكون وضَع الّطـرقات المـُزِري 

األغواط
حجُز 257 قنطاًرا مـن البـطاطا بأفلـو

األغواط
رجُل أعمـاٍل يتبـّرُع بمليــاَرْي سنِتـــيم 

لمواجهــــَة  كورونــــا 

النعامة 
ضبُط 300 قرٍص ُمهلوس بعين الصفراء

وضعت إحدى املؤسسات الناشئة بوالية 
معاجلة  مياه  على  حتتوي  خزانات   5 أدرار  
التعقيم والتطهير على مستوى  مزودة بسوائل 

»سوق بودة »اليومي للخضر والفواكه.
املؤسسة  أحمد« صاحب  »أقاسم  قال  و 
املختصة يف إزالة ومعاجلة النفايات لـ »أخبار 

الوطن«  إن العملية متت بالتنسيق مع مديريتي 
البيئة والطاقات املتجددة واملوارد املائية.

و أضاف » سيتم ملئ اخلزانات بشكل 
دوري الستعمالها من قبل البائعني ومرتادي 

السوق«.
التجار  احتاد  سيقوم  السياق  نفس  يف 

املعقمة  باملواد  بتزويدها  بالوالية،  واحلرفيني 
املواطنني  متكني  قصد  النظافة،  ،ووسائل 
ملنع  الوقائية  اإلجراءات  مواكبة  من  والباعة 
انتشار فيروس كورونا .  عبد اهلل مجبري

مدير  من  بأدرار  الصحة  عمال  طالب 
النقل  توفير  للوالية بضرورة  والسكان  الصحة 
العمومية  النقل  وسائل  توقيف  عقب  وذلك 
انتشار  من  للحد  الوقائية  االجراءات  يف ظل 

فيروس كورونا.
الوكن  ألخبار  تصريح  يف  العمال  وقال 
أن معظمهم قطنون يف قصور ومناطق مترامية 
األطراف ممايتعذر عليهم الوصول إلى عملهم 
يف الوقت احملدد  يف حالة عدم  احلصول على 

منهم  أطباء  طالبوا  .كما  تقلهم  نقل  وسيلة 
من املجتمع املدني بضرورة االقتداء بنظرائهم 
فيها  التي تطوع  الشمالية  الواليات  يف بعض 
واملمرضني  األطباء  لنقل  املواطنني  بعض 
مواقع  بعض  شهدت  وقد  .هذا  باملجان 
التواصل االجتماعي إعالنات من هذا القبيل 
بنقل  وتطوعوا  هواتفهم  أرقام  وضعوا  بحيث 
هذه الشريحة يف حالة تعذر النقل لهم ولكن 
العمال  يبقى  بينما  وفقط  املدينة  بوسط  هذا 

الذين يسكنون بعيدا عن مقر الوالية ينتظرون 
الكلونديستان  سيارات  أو  اخلاصة  السيارات 
رفع  يف  الظروف  هذه  مثل  يستغلون  الذين 
من  الوصايا  يناشدون  هنا  .ومن  التسعيرة 
أجل التدخل لتوفير النقل من خالل التنسيق 
املركبات  لبعض  لترخيص  النقل  مديرية  مع 
يف  اخلدمة  بهذه  القيام  أجل  من  املرخصة 

األحياء النائية.
عبداهلل مجبري

الشعبي  الوطني  للجيش  مفرزة  متكنت 
ومفتشية  احلدود  عناصر حرس  مع  بالتنسيق 
أقسام اجلمارك بالعني الصفراء بوالية النعامة 

الكيف  من  قناطير   06 من  أزيد  حجز  من 
توقيف  عن  أسفرت العملية  املعالج حيث 
األمن  مصالح  جتار  للمخذرات  وتبقى  ثالثة 

هذه  دخول  من  للحد  مجهوداتها  تواصل 
السموم على مستوى الشريط احلدودي الغربي 
للوطن.                      سالمي ابراهيم

باقوزة   قرية  سكان  و  فالحو  يشتكي 
التابعة  لبلدية تغزوت، من الوضعية املتدهورة 
للطريق الذي يربط القرية  و املناطق الفالحية  
املجاورة للقرية بالطريق الوطني  رقم 48 عبر 

مركز بلدية تغزوت  .
املنطقة  مواطنو   و  الفالحون  واستغرب 
الذي  لطريقهم   إصالحات  برمجة  عدم  من 

أن  إذ  للمنطقة  حقيقيا   ماليا  شريانا  يعتبر  
منطقة باقوزة و ما جو رها من القرى  و املناطق 
و  قمار   ، تغزوت  لبلديات  التابعة  الفالحية 
الرقيبة   حتصي  عدد كبير من املزارع  املنتجة 
و  اخلضر   أنواع  شتى  إلى   بإضافة  للبطاطا 
الفواكه األخرى كما أن هذه املزارع توفر عدد 
املنطقة  لشباب  الشغل  مناصب  من  معتبر 

الشاحنات احململة  الطريق  مئات  يعبر  إذ    ،
بشكل  ذلك  و  الفالحية  املنتجات  مبختلف 
عند  خاصة  أكثر  احلركية  تزداد  و  يومي  
موسمي جني البطاطا يف  الشتاء و الصيف .
رشيد شويخ

أدرار
ــــُل بتعقيــِم ســوق »بـــــودة«  مؤســـسة ناشـــئة تتكفَّ

أدرار
حــة ُيطالبــوَن بتوِفيــر النَّقــل  عّمـــــاُل الصِّ

النعامة 
حجـُز 06  قناطــيَر مــــن الِكيــف الُمعالـــج 

الوادي
طريــــُق  »باقـــــوزة«  يعاِنـــي   اإلهَمـــــال

تمكنت مصالح أمن والية األغواط من حجز كميات معتبرة من الّسميد والفرينة والكسكسي، قدرت 
بنحو 200 قنطار، كانت مخبأة بمستودع يقع وسط مدينة األغواط. يذكر أن المواد المحجوزة 

كانت مهيئة لالتجار بها بطريقة المضاربة في األسعار.

تمكنت فرقة  التدخل والبحث بأمن والية النعامة إثر استغاللها 
لمعلومات مؤكدة مفادها قيام شخص في العقد الثالث من عمره 

بترويج األقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية في الوسط الشباني 
لمدينة العين الصفراء .
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أخبار الجنوب

 إجراءاٌت وقاِئّية 
بفيروس  إصابة  حالة  اول  عن  اإلعالن  عقب 
البقاع  من  قدمت  الوالية  عاصمة  من  لسيدة  كورونا 
املقدسة والتي ظهرت عليها أعراض املرض، سارعت 
والي  لتعليما  وفقا  الصحة  مبديرية  املختصة  اجليهات 
غليزان إلى القيام ببعض اإلجراءات الوقائية من خالل 
أو إحتكاك  له عالقة  احلجر صحيا على كل من كان 
أفراد عائلتها  األيام األخيرة، حيث مت احلجر على  يف 

وبعض ممن كان يف اتصال معها. 
مصادرها  من  الوطن  اخبار  علمته  ما  وحسب 
اخلاصة فإنه مت احلجر على 5 أفراد من احلماية املدنية 
ممن قاموا بإجالء السيدة املصابة بفيروس كورونا كإجراء 
وقائي ملدة 14 يوما واحلجر صحيا وهو اإلجراء ذاته مت 
إتخاذه مع كل من كان له اتصال بها خالل عودتها من 

البقاع املقدسة. 
غليزان  بلدية  مصالح  جهتها  من  وقامت 
باإلشتراك مع مصالح اخرى كالشرطة واحلماية املدنية 
بالتحرك سريعا للحي الذي تقطنه هذه السيدة من اجل 
تعقيمه باملواد املطهرة تقادياإلنتشار الوباء القاتل حسب 

ما كشف عنه رئيس البلدية ألخبار الوطن. 

 استجابٌة واِسعة 
إستجاب السواد األعظم من سكان والية غليزان 
للنداءت املتعلقة باملكوث يف البيوت من أجل تسهيل 
فيروس  ضد  واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  عمل 
كورونا الذي وصل لوالية غليزان بعد ان أصيبت إمرأة 
املواطنني مقارنة  الوالية، حيث قلت حركية  بعاصمة 
باأليام السابقة وذلك بعد احلمالت التحسيسية التي 
باشرتها العديد من اجلمعيات والهيئات الرسمية التي 
يتجنب  املواطنني  إقناع  اجل  من  قواعها  إستنفرت 

التجمعات واالحتكاكات فيما بينهم. 
عاتقها  على  اجلمعيات  من  الكثير  وحملت 
فيروس  بان  التوعية  لغرض  املواطنني  حتسيس  مهمة 
لم يستجب  ان  أن يصيب أي شخص  بامكانه  كورنا 
لإلجراءات الوقائية، وهو ما اتى بثماره وسط املواطنني 
بارت يف إجراءاتها  التي  السلطات  الذين سهلوا عمل 
الوضع  الوباء اخلطير، ليستقر  انتشار هذا  الوقائية ضد 

الصحي بالوالية يف اصابة واحدة فقط. 

 قافلٌة تضامنّية
غرفة  قامت  الكثيرون،  إستحسنها  مبادرة  يف 
التجارة والصناعة » مينا » لوالية غليزان ببرمجة قافلة 
الوالية،  الغذائية لكافة أرجاء  املواد  تضامنية لتوصيل 
على  اإلستهالك  واسعة  ومواد  سلع  توفير  خالل  من 
بأسعار  وذلك  والقهوة  والسميد  الفرينة  مواد  غرار 
مستوى  على  احلقيقي  بسعرها  مقارنة  جدا  منخفظة 

احملالت التجارية وحتى املصانع. 
لوالية  والصناعة  التجارة  الغرفة  رئيس  ويقول 

غليزان، السيدي » زروقي محمد » أن العملية جاءت 
بالتنسيق مع املجلس الشعبي الوالئي حيث مت عرض 
الفكرة على مكتب الغرفة وتطوع ألجل إجناحها الكثير 
من املتعاملني اإلقتصاديني، ممن وافقوا على تخصيص 
كمية معتبرة من املواد الغذائية ستوجه للمواطنني عبر 

كل ربوع الوالية. 
بأن  الوطن  ألخبار  حديثه  يف  زروقي  وأضاف 
وهذا  الـ38  الوالية  بلديات  بكل  بيع  نقاط  ستفتح 
ألجل منح الفرصة للجميع لإلستفادة من هذه القافلة 
الغرفة من خاللها يف مساعدة  التي تسعى  التضامنية 
كل املواطنني دون استثناء يف هذه املرحلة الصعبة التي 
متر بها اجلزائر وخصوصا والية غليزان التي ليست مبنأى 
عن هذا الفيروس، وأيضا من اجل اجناح حملة » ريح 
الوالية  سكان  بني  الوباء  النتشار  تفاديا   « بيتك  يف 
وذلك من خالل توفير لهم كل ما يحتاجونه من مواد 

استهالكية اساسية. 

 متابعٌة عن َكثب 
غليزان  بوالية  الوالئي  الشعبي  املجلس  نصب 
يف  الصحي  الوضع  تفاصيل  كل  تتابع  ازمة  خلية 
الوالية، من خالل نقل انشغاالت املواطنني والتنسيق 
كما  املناسبة  احللول  إليجاد  الوالئية  السلطات  مع 
ألجل  حتسيسية  حمالت  تنظيم  يف  املجلس  يساهم 

الوقاية من هذا الفيروس املستجد.
رئيس  يقول  الوطن  أخبار  به  خص  تصريح  ويف 
املجلس الشعبي الوالئي » محمد مختاري » أن الوضع 
الصحي احلالي بالوالية مستقر بع تسجيل اول اصابة 
عمال  مطبقة  الوقائية  اإلجراءات  وكل  الكورونا  يف 
بتعليميات رئيس اجلمهورية والتي تسهر والي الوالية 
قام  حني  يف  الوالية،  إقليم  كافة  عبر  تعميمها  على 
كل  ملتابعة  خلية  بتنصيب  الوالئي  الشعبي  املجلس 
قرب  عن  بالوالية  املصالح  مختلق  مع  الكستجدات 
باملجلس  الصحة  جلنة  رئيس  عليها  يشرف  ويوميا 
الوالئية وهو على اتصال يومي مع مدراء املستشفيات 
مع تنظيم خرجات ميدانية لكل مؤسسة استشفائية. 
الشعبي  املجلس  بأن  املتحث  ذات  وأضاف 
والتجارة  الصناعة  غرفة  مع  بالتنسيق  يسعى  الوالئي 
هذه  من  تضررت  التي  الهشة  الفئات  مساعدة  الى 
مساعدات  تخصيص  خالل  من  الوقائية  االجراءات 
غذائية  مواد  من  املستلزمات  كل  بتوفير  لها  خاصة 
التجارة  غرفة  مع  بالتنسيق  قريبا  لها  ستمنح  وغيرها 
ريثما  ستنطلق  التي  الضتامنية  القافلة  عن  ناهيك 

انتهت االجراءات اإلدارية. 

 محاربُة الَوباء
اخلاصة  التعقيم  عمليات  غليزان  بوالية  تتواصل 
من  العامة  والفضاءات  والبلديات  األحياء  مبختلق 
تسعى  حيث  اخلطير،  كورونا  لفيروس  التصدي  اجل 
السلطات احمللية لتوفير اكبر كمية من مواد التعقيم ذات 

التوعية اجليدة والفعالية للقضاء على هذا الفيروس. 
ويف هذا املجال تطوع أحد احملسنني من رجال املال 
تابع لغرفة التجارة والصناعة مينا بإقتناء كمية معتبرة 
االنطالق  مت  التي  التعقيم  موا  من  لتر  ألف   50 قدرها 
هذا  الوالية، وكشف  بلديات  بها يف مختلف  بالعمل 
املتعامل اإلقتصادي الذي رفض ذكر اسمه أنه يسعى 
إلقتناء كمية اخرى ستصل إلى 150 ألف لتر ستصل 
كل  على  توزيعها  وسيتم  املقبلة  األيام  خالل  الوالية 
الوباء  انتشار  تقادي  أجل  من  إلستعمالها  البلديات 
الذي بات يرهب املواطنون ويشكل هاجسا وصداعا يف 

رأس السلطات الوالئية بغليزان. 

  تضامٌن وتآٍخ
وتقدمي  للتطوع  بغليزان  الشباب  من  الكثير  بادر 
من  املتقاعدين  خصوصا  الهشة  للفئات  مساعدات 
منحوا  بعد  أجورهم  استالم  على  مساعدتهم  خالل 
كامل وقتهم لهذه الشريحة، حيث إنخرط الكثير منهم 
يف عمليات مساعدة أمام مقرات البريد وقاموا بتنظيم 
طوابير املتقاعدين ومساعتهم على تسلم معاشاتهم يف 

مبادرة استحسنها الكثيرون.. 
ملساعدة  وقتهم  يتخصيص  أخرون  شباب  وقام 
غذائية  موا  من  مستلزماتها  إقتناء  اجل  من  العائالت 
لهم  التوصيل  عملية  تسهيل  طريق  عن  استهالكية 
على  حفاظا  للشارع  العائالت  هذه  تخرج  ان  ون 
بتخصيصها  سيارة  ميتلك  شاب  قام  بينما  صحتهم، 
بع  نقل  وسائل  على  يتوفرون  ال  ممن  العمال  لفائدة 
توقفها كلية بتوصيلهم ملقر عملهم باملجان وهو ما حث 
على  الفكرة  طرح  الذي  غليزان  الوالية  بعاصمة  فعال 

الفايسبوك وجتسدت على أرض الواقع. 

  أزمُة َنقل
ببعض  واملوظفني  العمال  من  الكثير  طالب 
تطبيق  بضرورة  والتجارية  اإلقتصادية  املؤسسات 
تعليمات رئيس اجلمهورية الذي أمر بإحالة 50 يف املائة 
من املوظفني على عطلة استثنائية بسبب انتشار الوباء، 
حيث يجد الكثير من هؤالء العمال صعوبات كبيرة يف 
النقل  وسائل  توقف  بعد  عملهم خصوصا  ملقر  التنقل 
يقطنون  منهم  الكثير  ان  بغعتبار  والفردية،  اجلماعية 
سيارات  الستعمال  ويظطرون  املجاورة  بالبلديات 
الكلوندستان للتنقل لعلمهم يف وقت رفضت فيه هذه 
من  متكنهم  استثنائية  عطلة  على  إحالتهم  املؤسسات 
توفير  او  البالد  به  الذي متر  الوضع احلالي  التكيف مع 

وسائل نقل. 
لضرورة  الوالئية  السلطات  منهم  الكثير  ووناشد 
التدخل العاجل للبحث عن وسيلة لتخليصهم من هذه 
العطلة  على  باحالتهم  املؤسسات  هذع  بإجبار  املعاناة 
وسائل  توفير  آاو  القانون  يقتضيه  ما  وفق  االستثنائية 

نقل يف أقر اآلجال للتخفيف عنهم من هذه املعاناة. 

قوافٌل تضامنية، تأٍخ وتآزٌر لمجابهة الفيروس القاتل 

جائحُة كورونا َتلّم شمَل الُمواطنين بغليزان وتجمُع شتاَتهم 
يف ظل ما تشهده والية غليزان من استعدادات وإجراءات وقائية ضد تفشي فيروس كورونا، الذي بات ُيرهب املواطنني والسلطات احمللية على حٍد سواء، ظهرت بعض املبادرات التضامنية 

بالوالية كشفت مدى تآزر شريحة واسعة من املجتمع، على اختالف مكانتهم االجتماعية، إذ توحدت الصفوف من أجل التصدي لهذا الوباء امُلستفحل.

 ربورتاج : ب.أمني
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»الفيفـــا« يــدرُس تعديــــَل لواِئــــح 
االنتقـــاالت وخفــض رواتـب الّلعبيــن

بسبب تداعيات وباء كورونا

القسم الرياضي
الفيفا،  عن  ممثلون  وشارك 
والوطنية  اإلقليمية  واالحتادات 
يف  والالعبني،  والبطوالت  واألندية 
أول اجتماع لهذه اللجنة، اول أمس، 
الوضع  مواجهة  يف  إجراءات  لبحث 
التخبط  حالة  مع  سيما  ال  احلالي، 
األزمة. وتتركز  استمرار  فترة  حول 
من  أكبر  قدر  إحداث  حول  الفكرة 
املرونة، إزاء الوضع الصعب الذي متر 

به املسابقات واألندية.
ومتحور النقاش حول البحث عن 
حلول لوضع عقود الالعبني، يف ظل 

احتمال متديد البطوالت احمللية، كي 
تالية  تواريخ  يف  استكمالها  ميكنهم 
برز ملف  فترة عقودهم. كما  النتهاء 
رواتب  خفض  وخيار  االنتقاالت 
أول  يف  مؤقت،  بشكل  الالعبني 
رئيس  يقودها  التي  اللجنة  لقاءات 
رئيس  ونائب  )كونكاكاف(  احتاد 

الفيفا، الكندي فيكتور مونتالياني.
االحتاد  أن  بالذكر  جدير 
هذه  تشكيل  قرر  قد  كان  الدولي 
بعد  املاضي،  األسبوع  اللجنة، 
موافقته على تأجيل كأس أمم أوروبا 
الصيف  من  أمريكا،  كوبا  وبطولة 

املقبل إلى عام 2021.

سبادافورا  فينتشنزو  اإليطالي  الرياضة  وزير  أبدى 
القدم  مباريات دوري كرة  بإمكان معاودة  شكوكا كبيرة 
من  كغيرها  توقفها  بعد  املقبل،  ماي  مطلع  يف  احمللي 

النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا املستجد.
إيطاليا يف وقت سابق من مارس احلالي،  وأوقفت 
كامل النشاط الرياضي حتى الثالث أفريل، على خلفية 
البالد تدريجا  تفشي وباء »كوفيد19-«. لكن مع حتول 
املستجد،  كورونا  بفيروس  تضررا  العالم  دول  أكثر  الى 
وتسجيل أكثر من ثمانية آالف وفاة معلنة، ال يتوقع أحد 
من املعنيني استئناف النشاطات بعد هذا املوعد األولي.
وأدلى سبادافورا ورئيس االحتاد اإليطالي لكرة القدم 
بتصريحات  املاضي  األسبوع  خالل  غرافينا  غابرييلي 
من  به  ومأمول  محتمل  كموعد  ماي  أوائل  فيها  وضعا 
أجل استئناف منافسات »سيري أ«، لكن تطور الوضع 
الصحي الراهن يدفع الى االعتقاد بأن هذا التاريخ حتى 

لن يكون واقعيا.
 »3 »راي  لقناة  تصريحات  يف  سبادافورا  وقال 
بإمكان  عنها  أعلنا  التي  التوقعات  ان  »أعتقد  اإليطالية 

معاودة النشاطات الرياضية يف أواخر أفريل أو مطلع ماي 
أشكك جدا  »أنا  يجب«. وتابع  مما  أكثر  متفائلة  كانت 
بالتأكيد  قوله  ميكنني  ما  ذلك(.  )بإمكان حصول  جدا 
املنافسات يف ظل  املجال الستئناف  توافر  بحال  انه  هو 
ظروف معينة، فاألكيد انها ستكون خلف أبواب موصدة 
غير  من  اآلن،  »حتى  املشجعني(«. وأضاف  )بوجه 
النشاط  كل  معاودة  ماي  ميكن يف  انه  نقول  ان  املطروح 
العلماء  حتى  املشجعني،  مع  خاصة  املعتاد،  بالشكل 
نأقِلم  أن  علينا  الفيروس.  تطور  بشأن  يقني  لديهم  ليس 
ان  على  املتبدلة«. وشدد  األوضاع  على  بناء  قراراتنا 
»القرار النهائي سيكون بيد االحتاد اإليطالي لكرة القدم، 
ميكنه ان يقرر إرجاء املباريات حتى أواخر فصل الصيف، 
لكن الوضع معقد، وكرة القدم احتاجت الى وقت أكثر 

من اآلخرين لفهم هذه األزمة«.
نكون  »بأن  اإليطالية  الرغبة  سبادافورا  وأكد 
ممكنا.  ذلك  يصبح  إن  ما  مجددا  لالنطالق  مستعدين 
بإعادة  لنا  تسمح  التي  احملركات  من  ستكون  الرياضة 

إحياء هذه البالد بعد هذه األزمة الصحية«.

دوناروما: أنا دائًما 
أخَشى كريستيانـو
علق جيانلويجي 
دوناروما حارس مرمى 

ميالن، على وضعه احلالي 
مع الروسونيري، وموقفه من 
مواجهة كريستيانو رونالدو 

جنم يوفنتوس.
وقال دوناروما يف 

تصريحات أبرزتها وكالة 
األنباء اإليطالية »ألوان 

الروسونيري تعني الكثير 
لي، ألنني نشأت هنا 

وكنت دائًما من مشجعي 
ميالن«. وأضاف »قد ال 
أستطيع مساعدة الفريق، 

لكني أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص«.
وتابع دوناروما »الهدف األول لي هذا العام هو الذي أشاركه 
مع النادي، والذي وضعناه ألنفسنا يف بداية املوسم«. ونوه »أما 
هديف الشخصي هو بذل قصارى جهدي دائًما ومحاولة استقبال 
أقل عدد ممكن من األهداف«. وأردف »أتدرب حالًيا يف املنزل 

خالل فترة اإليقاف بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد«. وأمت 
»واجهت العديد من املهاجمني الرائعني، لكني دائًما كنت 

أخشى كريستيانو رونالدو«.

موهبُة سان جيرمان كواِسي 
على الئحِة َطلباِت اليبزيغ

أكد ماركوس كروتشه، 
املدير الرياضي بنادي اليبزيغ 

األملاني، اهتمام ناديه 
باملوهوب تانغوي كواسي، 
مدافع باريس سان جيرمان 

الفرنسي. وينتهي عقد 
كواسي )17 عاما( مع سان 
جيرمان يف صيف هذا العام 
ما يتيح له االنتقال ألي ناٍد 

آخر. وأوضح كروتشه 39 
عاما يف تصريحات نشرتها 

صحيفة »بيلد« األملانية امس 
اجلمعة: »إنه العب مثير 

بالطبع. خاض مباريات قليلة 
مع باريس سان جيرمان وسجل خاللها عددا قليال من األهداف. 

ويجب فقط أن نتابع تطور مستواه«.
وقبل عدة شهور، ثار اجلدل بشأن إمكانية انتقال كواسي إلى 

اليبزيغ. وأشارت صحيفة »لوباريزيان« الفرنسية إلى أن كواسي 
سيحصل على راتب سنوي من اليبزيغ يبلغ 4 ماليني أورو.

صفوفه،  ضمن  بالالعب  االحتفاظ  يف  جيرمان  سان  ويرغب 
علما بأنه دفع به يف عدة مباريات سواء يف مركز محور الدفاع بوسط 
3 أهداف. وإلى جانب  الدفاع كما سجل  أو يف مركز قلب  امللعب 
اليبزيغ، تضع أندية أخرى مثل مانشستر سيتي اإلجنليزي وبرشلونة 
فترة  يف  معهم  التعاقد  املطلوب  قائمة  على  كواسي  اإلسباني، 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.

روبرتو كارلوس: 
نيمـار سعيٌد فــي 
باِريس ومارسيلو 
يستِحـّق فرصــًة
أكد البرازيلي روبرتو كارلوس جنم ريال 

مدريد السابق، أنه كان يتمنى انضمام مواطنه 
نيمار مهاجم باريس سان جيرمان احلالي، إلى 

صفوف امليرنغي منذ فترة طويلة.
وقال روبرتو كارلوس، خالل حواره مع 
»فوكس سبورتس«: »لو كان األمر بيدي، 

لكان نيمار هنا يف ريال مدريد منذ فترة طويلة، 
لكن احلياة ال تسير كما يود املرء«. وأضاف: 
»هؤالء الالعبون العظماء يجب أن يلعبوا دائًما 

يف أفضل أندية العالم، وريال مدريد هدف 
ألي العب، فإذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال 

أوروبا، عليك املجيء لريال مدريد«.
وتابع: »نيمار سعيد يف باريس سان 

جيرمان، وعليه مواصلة اللعب بسعادة كما 
فعل مؤخًرا، ألن هذا هو نيمار الذي يحب 

اجلميع رؤيته«.
وعن مارسيلو، أوضح: »اجلميع يستحق 
فرصة جديدة، وأعتقد أن مارسيلو يتطور مرة 

أخرى، وهو يفعل أشياء هو الوحيد فقط القادر 
على القيام بها يف امللعب، وآمل أن يعود مرة 
أخرى للمنتخب البرازيلي، وينافس فيليبي 

لويس وأليكس ساندرو ولودي«.
وبسؤاله عن رأيه يف موقف زميله السابق 

رونالدينيو، املوجود حالًيا يف السجن يف 
باراغواي، علق: »سننتظر لنرى ما سُيقرره 

القاضي، وال أعتقد أنه شارك يف شيء 
غير قانوني«. وزاد »رونالدينيو دائًما يعمل 
للقيام باألشياء بشكل صحيح، وال أعرف 
ما إذا كانوا يحتجزونه للعثور على أشخاص 
آخرين«. واختتم: »رونالدينيو له شعبية 

عاملية، ورغم هذه املشاكل فلن يفقد جنوميته 
التي رافقته طوال مسيرته، وكل ما أريده أن 

ُيطلق سراحه يف أقرب وقت ممكن«.

شكــوٌك رسمّيــة حـول إمكانّيــة 
استئناف الّدوري اإليطالي في ماي

األولمبّيُة الَدولّية تدرُس إقامَة ألعاب ُطوكيو في الّربيع
ذكر تقرير إخباري، أمس اجلمعة، أن اللجنة 
لدورة  اجلديد  املوعد  د  ستحدِّ الدولية  األوملبية 
اليابانية  العاصمة  يف  املقررة  األوملبية  األلعاب 

طوكيو، خالل 3 أسابيع.
قرار  عن  أعلنت  قد  األوملبية  اللجنة  وكانت 
تأجيل أوملبياد »طوكيو 2020« إلى العام املقبل، يف 
ظل أزمة انتشار فيروس كورونا املستجد يف مختلف 

أنحاء العالم.
أن  »كيودو«  اليابانية  األنباء  وكالة  وذكرت 
تقرر  رمبا  الدولية  األوملبية  اللجنة  أن  مصدر كشف 
بناء  املقبل  العام  ربيع  يف  األوملبية  الدورة  إقامة 
لتفادي  وذلك  دولية،  رياضية  احتادات  على طلب 
الطقس  ذات  الفترات  يف  املرتفعة  احلرارة  درجات 

احلار يف طوكيو.

وبعد عدة أسابيع شهدت حالة من الغموض 
حول إمكانية إقامة أوملبياد طوكيو 2020 يف موعده 
الذي كان مقررا يف جويلية وأت املقبلني، تقرر يوم 
الباراملبية  والدورة  األوملبياد  تأجيل  املاضي  الثالثاء 

إلى العام املقبل.
واللجنة  الدولية  األوملبية  اللجنة  وأعلنت 
الدورة  أن  اليابانية  واحلكومة  لألوملبياد  املنظمة 

ستتأجل لفترة ال تتجاوز 12 شهرا.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه ليس 
ومن الواقعي تأجيل األوملبياد ألشهر قليلة، يف ظل 
يف  أشار  لكنه  كورونا،  لفيروس  السريع  االنتشار 
الوقت نفسه إلى أن التأجيل لعامني سيجعل األمور 

تبدو وكأنها دورة أوملبية مختلفة متاما.
اللجنة  رئيس  باخ  توماس  األملاني  وعقد 

األوملبية الدولية مؤمترا عن بعد مع ممثلي 33 احتادا 
رياضيا دوليا اول أمس، ملناقشة اخليارات املتاحة، 
أطراف  مع  املشاورات  من  مزيد  إجراء  قبل  وذلك 
والقنوات  والرعاة  الرياضيني  ممثلي  مثل  أخرى 
التليفزيونية. ويف مؤمتر صحفي عقد عن بعد أيضا 
إمكانية  بشأن  سؤاال  باخ  تلقى  الفارط،  األربعاء 

إقامة األوملبياد قبل صيف العام املقبل.
نرغب  بأننا  يقضي  :«االتفاق  باخ  وقال 
نهاية صيف  قبل  األوملبية  الدورة  هذه  إقامة  يف 
2021 وهذا يعني أن فريق العمل املكلف ميكنه 
يقتصر  ال  واألمر  أوسع،  بشكل  األمر  دراسة 
اخليارات  »كل  الصيف«. وأضاف  أشهر  على 
قبل صيف  األوملبياد(  إقامة  )وميكن  مطروحة، 

2021 أو خالله.«

شرعت مجموعة العمل التي أنشأها االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، لتحليل تبعات وباء كورونا على اللعبة، يف دراسة توصيات إضفاء مزيد من 
املرونة على لوائح االنتقاالت وعقود الالعبني، وإمكانية تخفيض رواتبهم.

ر في بونوتشي مانشستر ِسيتي ُيفكِّ
ذكر تقرير إخباري، امس اجلمعة، أن ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس اإليطالي، مطلوب 

بشدة لترميم دفاع عمالق إجنليزي.
وأشارت صحيفة الديلي ميل، أن مانشستر سيتي عانى هذا املوسم من قصور يف مركز قلب 

الدفاع بعد رحيل كومباني عن الفريق، وكذلك غياب البورت لفترة طويلة بسبب اإلصابة.
وأضافت أن بونوتشي رمبا يشكل احلل املثالي ألزمة املدرب بيب غوارديوال، املتعلقة بقلب 

الدفاع، خاصة وأنه فقد الثقة يف نيكوالس أوتاميندي وجون ستونز.
لكن رغبة غوارديوال يف ضم بونوتشي، تأتي يف الوقت الذي أكد فيه يوفنتوس متسكه ببقاء 

الالعب ضمن صفوفه، حسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو". ويرى ماوريسيو ساري املدير الفني 
ليوفنتوس، أن بونوتشي عنصر ال ميكن االستغناء عنه، يف خططه مع الفريق.

جتدر اإلشارة إلى أن بونوتشي يحظى بإعجاب بيب غوارديوال منذ فترة طويلة، حيث قال 
بشأنه يف عام 2017 "إنه العب استثنائي من حيث الشخصية ومن جميع اجلوانب".
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أخبار الرياضات

حالة  اجلزائر  يف  الكروية  الساحة  تشهد 
تؤكد  أنباء  تردد  بعد  واالنتظار،  الترقب  من 
املسابقات  كافة  إلغاء  على  القائمني  عزم 
فيروس  تفشي  بسبب  املوسم  هذا  احمللية 
املدير  مجوج  الدين  نصر  كورونا. وطرح 
من  أكثر  قسنطينة  شباب  لفريق  الرياضي 
عالمة استفهام عن مصير البطولة الذي بات 
معلقا، مثله مثل الدوريات يف مختلف أنحاء 

العالم.
ال  مجوج »حتى  صرح  الصدد  هذا  ويف 
البطولة  مواصلة  كثيرا  يهمنا  عليكم،  أكذب 
ففريقنا أثبت أنه قادر على صنع املفاجأة هذا 
املوسم، خصوصا بعد انتقالنا للعب مبلعب بن 
عبد املالك، ونتمنى أن نتجاوز هذه األزمة يف 

أقرب« ليضيف
»يف الوقت احلالي، نحن حريصون على 
التواصل الدائم مع الالعبني، لقد قدمنا لهم 
برنامجا حتضيريا لكل العب يف األسبوع األول 
ببرنامج  بتزويدهم  وقمنا  التوقف،  فترة  من 
جديد قبل يومني للحفاظ على جاهزيتهم.« 
وواصل حديثه »كرة القدم ليست لعبة فردية، 
كالعب،  سابقة  جتارب  عدة  خضت  لقد 
مير  متكامل  فريق  تشكيل  أن  جيدا  وأعلم 
حتما عبر العمل اجلماعي، فاللحمة تتشكل 

هذا  يف  لكن  اجلماعية،  التدريبات  يف  دوما 
الظرف األهم بالنسبة لنا هو تدرب الالعبني 

وفقط.«
من جانب أخر أكد »ال أعلم حقيقة إن 
البطولة  استكمال  على  قادرة  األندية  كانت 
لو  حتى  لي  بالنسبة  التوقف،  هذا  بعد 
واصلنا املنافسة، علينا أن نحظى بفترة إعداد 
قصيرة، ملنح الالعبني لفرصة الستعادة إيقاع 
املنافسة. يجب أن نقول احلقيقة، وال نخالف 
أي  أن  يعلم  اجلميع  فقط،  نعرف  أن  ألجل 
العب يخضع لراحة أكثر من أسبوعني عليه 
أن يخوض فترة إعداد حتى يستعيد لياقته«.

ويف سياق حديثه كشف أيضا »ال ميكن 
احلصول  دون  مباشرة،  البطولة  نستأنف  أن 
نكتفي  أن  يعقل  فال  لإلعداد،  فترة  على 
على  لنحكم  انفراد  على  الالعبني  بتدريب 
جاهزية الفريق. وإذا كنت مخطئا، أقترح أن 
نصرف الالعبني بعد نهاية كل مباراة، ونقدم 
لهم برنامجا انفراديا، ونكتفي بجمعهم قبل 

اللقاءات بيوم واحد«.
إلغاء  قرار  يساند  أنه  مجوج  يخفي  ولم 
البطولة قائال »أجل أنا مع قرار إلغاء البطولة، 
عدم  والرياضة  الشباب  وزارة  قررت  إن 
استئناف النشاط بعد 5 أفريل املقبل، فنحن 

أزمة حقيقية لألندية. التأجيل  نتحدث عن 
أو  ماي،  شهر  أواخر  يف  البطولة  إنهاء  يعني 
جوان املقبلني، وبالتالي سيكون من الصعب 
عقودهم  املنتهية  الالعبني  مع  االتفاق  علينا 
يف شهر جوان، وحتى إبرام تعاقدات جديدة 
أن  املسؤولني  على  املقبل. يجب  للموسم 
اجلزائري  االحتاد  وعلى  نهائيا،  حال  يجدوا 
أن يعقد اجتماعا عاجال مع رؤساء األندية، 
يف  يصب  الذي  اجلماعي  القرار  التخاذ 

مصلحة الفرق، وكرة القدم اجلزائرية.«
األندية  ستتكبدها  التي  اخلسائر  وعن 
»من  مجوج  أوضح  املنافسة  توقف  بعد 
خسائر  ستتكبد  اجلزائرية  األندية  أن  يعتقد 
هذا  أسبوعني  ملدة  البطولة  توقف  كبيرة جراء 
اعتقاد خاطئ، فاألمور هنا مختلفة عن أوروبا 
وآسيا. يف اجلزائر األندية تعتمد بشكل كبير 
على إعانات الدولة، لتسديد أجور الالعبني 
التوقف  أن  يعني  وهذا  العطل،  حتى خالل 
حاليا لم  أبدا.  الفرق خسائر  يكبد  لن  لفترة 
الالعبني حول قضية  نفكر إطالقا يف مفاحتة 
األمر  مازال  لي  بالنسبة  رواتبهم،  تخفيض 
يتعرضون  العبون  فهناك  ألوانه،  سابقا 
طويلة  لفترة  فرقهم  عن  تبعدهم  إلصابات 

ويتقاضون مستحقاتهم بشكل عادي.«

المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة.. مجوج:

 األنديُة لن تتكّبَد خسائَر كبيرًة 
إثــر توّقــِف الُمنافســة

أكّد أن اجتماع 5 أفريل سيكون حاسما.. مدوار:

 قـراُر إلغــاء الُبطولـة 
فـــي يــد الّسلطــات!

أكد عبد الكرمي مدوار 
رئيس الرابطة احملترفة لكرة 
القدم أن قرار إلغاء البطولة 

بسبب انتشار فيروس كورونا 
املستجد يظل من صالحيات 
الدولة ممثلة يف وزارة الشباب 

والرياضة. وقال مدوار »أعتقد 
أن قرار إلغاء البطولة يبقى يف يد 
الدولة اجلزائرية ثم احتاد الكرة، 

اجلميع يف انتظار اجتماع 5 
أفريل املقبل«. وأضاف »ال 
نفكر على اإلطالق يف إلغاء 
البطولة، لكن كل شيء اآلن 

مرتبط بالقرار السياسي، خاصة 
أن الوضع يحتم علينا التفكير 

يف املصلحة العامة فقط«.
وتابع »احلمد هلل، 

السلطات اجلزائرية تعاملت 
بشكل إيجابي مع أزمة كورونا، 

وفرضت تدابير وقائية ناجحة مقارنة بقارة أوروبا«. وأمت »أمتنى أن نحرص جميًعا على 
الوقاية من هذا الوباء اخلطير للحفاظ على سالمتنا وصحة عائالتنا«.

القسم الرياضي

مدرب مولودية الجزائر.. نغيز:

 تمديــُد المنافســــِة 
حتى جـوان ال ُيخيفنـا!

أشاد نبيل نغيز، مدرب مولودية اجلزائر، بالهبة التضامنية لالعبني اجلزائريني، 
الذين نظموا حملة جلمع التبرعات من أجل مساعدة املستشفيات، على مواجهة 

فيروس كورونا املستجد.
وقال نغيز، »فيروس كورونا وحد اجلزائريني وزاد من تالحمهم، صدقوني أشعر 

بالفخر عندما أرى العبينا مجتمعني خلف هدف واحد، وهو مد يد العون ألبناء 
بلدهم ملواجهة األزمة«. وأضاف: »أنا مرتاح الحترافية العبي فريقي والتزامهم 

بالتعليمات، أعلم أن االبتعاد عن جو التدريبات اجلماعية سيؤثر على لياقتهم كثيرا، 
لكننا جاهزون ملساعدتهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، رغم نقص املنافسة، عبر رفع 
وتيرة العمل«. وختم: »أعتقد أن متديد البطولة حتى جوان ال يخيفنا، ولن يشكل 

أزمة بالنسبة لنا، فنحن لسنا أفضل حاال من الدوريات األوروبية«.

مدرب أمل األربعاء.. كمال بوهالل:

 الحجـُر الّصحي أثَر سلًبا 
على لياقـة الاّلعبيـن

أكد مدرب أمل األربعاء، كمال بوهالل أن عودة املشاركة يف البطولة ستكون 
صعبة للغاية، يف ظل احلجر الصحي التام يف والية البليدة. وقال بوهالل أمس يف 
تصريحه لإلذاعة الوطنية »احلجر الصحي التام يؤثر بطبيعة احلال على لياقة كل 

الالعبني« وأضاف »األولوية يف هذه اآلونة للعائلة، طلبنا من الالعبني التدرب يف 
منازلهم، وهو أمر ليس بالسهل أبدا«.

وتابع »نحن نعيش يف قلق كبير والكثير من اخلوف، الكثير من الالعبني يتأثرون 
من الناحية النفسية، لذلك العودة للمشاركة يف البطولة ستكون صعبة للغاية«.

كأس العالم للّسيدات

أسُتراليـا تحظـى بشرف 
تنظيِم نسخـة 2022

 فازت أستراليا بشرف تنظيم كأس العالم2022- لكرة السلة سيدات، على 
حساب روسيا، حسب ما أعلنت عنه اول أمس، اإلحتادية الدولية لإلختصاص 

)فيبا(.
ومتنى رئيس االحتاد الدولي لكرة السلة، املالي هامان نيانغ، باملناسبة أن يكون 

مونديال2022 هو »أعظم حدث يف تاريخ كرة السلة النسائية«. وتعتبر هذه املرة 
الثانية التي ستستضيف فيها أستراليا مونديال كرة السلة للسيدات بعد 1994، 

حيث ستخلف إسبانيا التي نظمت النسخة األخيرة من املنافسة عام 2018 يف جزيرة 
تينيريفي.

ويعد املنتخب األسترالي النسوي نائب بطل العالم بعد خسارته يف املباراة النهائية 
سنة 2018 أمام الواليات املتحدة، فيما احتلت إسبانيا املركز الثالث. وستقام البطولة 

التي سيشارك فيها 12 منتخبا يف مدينة سيدني شهري سبتمبر وأكتوبر 2022.

إدارُة العميـد تفَســخ عقـَد 
الكاميرونــي "رونــي" 

قرر مجلس إدارة مولودية اجلزائر، برئاسة عبد الناصر أملاس، اول أمس، 
فك ارتباطه بالالعب الكاميروني، روني وانكواي، املعار إلى جمعية عني 

مليلة، بسبب تدني مستواه وعجزه عن التأقلم مع أجواء البطولة.
وكان النادي العاصمي قد عجز عن التوصل إلى اتفاق مع الالعب، لفسخ 

العقد بالتراضي خالل فترة التحويالت الشتوية، قبل أن يقرر إعارته جلمعية 
عني مليلة، حتى نهاية املوسم، مع التكفل بتسديد أجوره طوال فترة اإلعارة.
ويأتي قرار إدارة املولودية بفسخ عقد الالعب من طرف واحد، لتخفيف 

أعباء النادي املالية، بعد أن تكبد خسائر فادحة يف الفترة املاضية، عقب جتميد 
النشاط الرياضي يف اجلزائر، بسبب انتشار وباء كورونا.

ومن املرتقب أن تتصاعد قضية املهاجم الكاميروني، بعدما هدد باللجوء 
إلى االحتاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على كامل مستحقاته.

قضية ملعب البرج
حبــُس 25 مناصـًرا 
لوفــاق سطيــف

قضت محكمة برج بوعريريج مبعاقبة 25 مناصًرا لوفاق سطيف، ملدة 
شهرين وتغرميهم ماليا، بعد تسببهم يف أحداث الشغب التي أعقبت مباراة 

فريقهم ضد أهلي البرج، يف ذهاب ربع نهائي كأس اجلزائر.
وأسندت النيابة، تهم اإلخالل باألمن العام وحتطيم أمالك عمومية 

ومنشآت رياضية تابعة للدولة، وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن.
وكان وكيل اجلمهورية، قد أودع 25 مشجًعا داخل السجن االحتياطي 

بسبب ضلوعهم يف أحداث الشغب التي أعقبت املواجهة، مع توجيه 
استدعاء ألربع قصر حصلوا على البراءة. وشهدت احملاكمة، حضور ممثلني 
عن مجلس إدارة وفاق سطيف، ومحامي الفريق، إلى جانب املئات من 
أنصار الوفاق، حيث عبروا عن تضامنهم ودعمهم للموقوفني. ولن يكون 
للمتهمني احملكوم عليهم، احلق يف الطعن على احلكم الصادر أمام مجلس 

قضاء والية البرج.

المدير العام لمولودية وهران.. شريف الوزاني:

متفاِئلون بمستقبِل النَّادي مع شركة "هيبروك"
أعرب سي طاهر شريف الوزاني، املدير العام ملولودية وهران، عن تفاؤله بتحسن أوضاع النادي يف املستقبل القريب، بعد اهتمام شركة "هيبروك" بتمويل 

الفريق وتغطية نفقاته املالية.وقال شريف الوزاني "الفريق عانى من أزمة مالية خانقة منذ انطالق املوسم، لكن األوضاع بدأت تتحسن تدريجيا، بفضل املؤسسات 
املهتمة بتمويل النادي". وأضاف "نحن متفائلون مبستقبل املولودية مع قدوم شركة هيبروك، لقد ضيعنا الكثير من األمور يف السابق، ولكن األهم بالنسبة لنا اآلن 
هو إعادة ترتيب البيت وضبط كافة التفاصيل". وختم "لم يكن لدينا شك أبدا بشأن اهتمام مسؤولي هيبروك بإنهاء مشاكل النادي، األزمة ستعرف طريقها إلى 

االنفراج قريبا، ونعدكم بعودة املولودية قريبا إلى منصات التتويج".
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رسالُة الّيوم العالِمي للَمسرح في زمِن ُكورونا

الكاتُب الَباكستاِنّي شهيد نديم: »حيَنما ُيصِبح المسرُح َضريًحا«!

صارة بوعياد
قال الكاتب الباكستاني شهيد ندمي يف رسالته التي 
الزهراني:  سامي  ترجمة  للمسرح  العاملي  لليوم  خص 
»شرف لي شخصيًا أن أكتب رسالة اليوم العاملي للمسرح 
باملسرح  لالعتراف  واإلثارة  بالتواضع  اشعر   ،2020
العاملية  الهيئة  قبل  من  الباكستان  بكل  بل  الباكستاني 
للمسرح التي تشرف وتهتم باملسرح يف أنحاء العالم ويف 
وإهداء  حتيه  هو  الغالي  الشرف  هذا  األوقات،  مختلف 
املسرح  أيقونة  اجوكا  مسرح  مؤسسة  حياتي  لشريكة 

مديحة جوهر التي رحلت عن الدنيا قبل عامني«.
أغلبية  يقطنه  بلد  من  »جئت  ندمي:  بقوله  يضيف 
مسلمة شهد حكم العديد من الديكتاتوريات العسكرية، 
التي  الهند  مع  حروب  ثالثة  الدينية،  املتطرفني  هجوم 
وما  السنني  أالف  منذ  التراث  التاريخ،  اجلوار،  تشاركنا 
زلنا نعيش حالة اخلوف من احلرب النووية معها الن كال 
هي  السيئة  »األوقات  نووية،  أسلحة  ميتلكان  البلدين 
عندما  أحيانًا  نذكرها  املقولة  هذه  للمسرح«  جيد  وقت 
تشتد املصاعب، عدد ال محدود من الصعاب نواجهها، 
نتعرض  الراهن  وضعنا  عنها،  الكشف  يجب  تناقضات 
بني  مشدودًا  حباًل  كونت  األمور  هذه  كل  للتدمير،  فيه 
طرفني ال نزال أنا وفريقي املسرحي اجوكا منذ 36 عامًا 

نحاول التوازن والعبور من عليه«.

»األداُء الّتمثيلي الَمسرِحي ساحٌة 
َمليئة بالَعقبات والَعثرات«

مشيرا، »هذا احلبل املشدود جعلنا نوازن بني الترفيه 
والتعليم، التعلم من املاضي واإلعداد للمستقبل، التعبير 
املسرح  السلطة،  ضد  بالتعبير  واملغامرة  اإلبداعي  احلر 

االجتماعي الناقد واملسرح الربحي، الوصول إلى اجلمهور 
املسرح  صانع  أن  املرء  يقول  قد  طليعيًا،  تصبح  وكيف 
يجب أن يكون ساحرًا أو مشعوذًا ليستطيع أن يخلق هذا 

التوازن«.
دولة  من  ندمي  شهيد  الباكستاني  الكاتب  قربنا   
باكستان والفصل الواضح بني املقدس واحملرم، حيث قال: 
»احملرم الذي ال يوجد فيه مكان لألسئلة الدينية، املقدس 
اجلديدة،  واألفكار  املفتوحة  النقاشات  يحبذ  ال  الذي 
والثقافة  الفن  تعتبر  احملافظة  املؤسسات  األمر  حقيقة  يف 
فعل خارج حدود القداسة، لهذا أصبحت ساحة األداء 
والعثرات،  بالعقبات  مليئة  ساحة  املسرحي  التمثيلي 
أن  املسرحيني  الفنانني  جميع  على  الضروري  من  أصبح 
ثم  أوال  صاحلني  ومواطنني  مسلمني  أنهم  للجميع  يثبتوا 
عليهم ثانيًا بعد ذلك إثبات أن املسرح واملوسيقى والرقص 

فعل مباح يف اإلسالم«.

وحي   »الَمسرح مزاٌر لألداِء الرُّ
في باكستان«

التعصب،  فيه  يكثر  اليوم  عاملنا  أن  شهيد  يؤكد 
بعض،  على  بعضها  حترض  األمم  العنف،  الكراهية، 
الكراهية،  تبث  املجتمعات  املؤمنني،  يقاتلون  املؤمنني 
أثناء  مينت  األمهات  التغذية،  سوء  من  ميوتون  األطفال 
أيدلوجية  جيدة،  طبية  رعاية  وجود  عدم  بسبب  الوالدة 
وأكثر  أكثر  يغرق  اليوم  فكوكبنا  وتزدهر،  تزيد  الكراهية 
كل  املوت،  املجاعات،  احلروب،  من  كارثي  مناخ  حتت 
هذا يحدث صمتًا رهيبًا تستطيع من خالله أن تسمع وقع 
حوافر خيول الفرسان األربعة يف الطرف اآلخر من العالم 
هذا ينبأ بالفعل بنهاية العالم، نحن بحاجة يف هذه األيام 
الالمباالة،  حملاربة  بحاجة  نحن  الروحية  قوتنا  لتجديد 

عاملنا  يتجاهل  من  محاربة  اجلشع،  التشاؤم،  اخلمول، 
الذي نعيش به، الكوكب الذي نعيش عليه. 

شهيد  قال  حيث  وأهميته  الرابع  الفن  دور  مبرزا 
ندمي: »للمسرح دور نبيل من خالل إعطاء مساحة األداء 
واالهتمام بقيمة خشبة املسرح والسعي لتحويلها خلشبة 
مقدسة تعطي طاقة، حيوية، تعبئة بشرية لعدم السقوط 

يف الهاوية«.
أسيا  جنوب  يف  املسرحي  الفنان  إلى  ندمي  نوه  كما   

يصعد  أن  قبل  املسرح  خشبة  بحساسية  يشعر  الذي 
بني  ميزج  قدمي  تقليد  ذلك  إمتام  على  يساعده  عليها، 
العالقة  الستعادة  الوقت  »حان  يقول:  والثقافة،  الروح 
التكاملية مابني الفنان املسرحي واجلمهور، مابني املاضي 
وللرفع  مقدس،  عمل  هو  املسرح  يف  العمل  واملستقبل، 
من قيمة األعمال املسرحية الروحية يجب على املمثلني 
التعمق يف الشخصية وتاريخها، أخيرا املسرح لديه القدرة 

ليتحول إلى مزار لألداء الروحي«.

قام الكاتب الباكستاني شهيد نديم بكتابة رسالة المسرح العالمي، الموافق لـ 27 مارس من كل سنة، والذي جاء تحت عنوان: »حينما يصبح المسرح ضريحا«، ففي زمن كورونا 
اختلف االحتفاء بالفن الرابع بعد الحجر الثقافي المعلن عنه في كل البلدان العالم، لُيحتَفى به في صمت رهيب  وسط هذا الوباء، لتبقى الفرصة الوحيدة لالحتفال بأبي الفنون عن بعٍد 

ومن البيوت، بمشاركة اآلراء واالنتقادات حول اإلخراج والنص والسينوغرافيا وغيرها من أسس العرض المسرحي.

لضمان استمرارية الّنشاط الثقافي

مديريــُة الّثقافــة باألغـــواط 
تسطــر برنامًجــا إلكترونيًّــا 

سطرت مديرية الثقافة باألغواط برنامجا ثقافيا عن بعد باستعمال وسائل 
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال تشرف عليه املكتبة الرئيسية العمومية البشير اإلبراهيمي 
خاص بالكتاب والقراءة وهذا للتكيف مع الظروف التي أوجدها تفشي جائحة فيروس 

كورونا تنفيذا لتعليمات وزارة الثقافة القاضية باستمرارية العمل الثقايف.
ويتضمن هذا البرنامج نشاطات ثقافية متنوعة تستهدف كل الفئات من أطفال 

وشباب وطلبة وكبار سن وأسر واملتعاملون املباشرون مع وباء كورونا وتتمثل يف فتح ورش 
لتقدمي مواضيع أو تصاميم حلمالت إعالمية وإنتاج أفالم قصيرة يف فيديوهات ورسوم 

كاريكاتورية ومطويات وبطاقات لكتب وتسجيالت صوتية وغيرها من النشاطات األخرى 
تتناول التعريف بفيروس كورونا ورصد أعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه. 

وحسب مدير مديرية الثقافة السيد منيلي محمد أنه مت فتح صفحة على موقع املديرية 
بعنوان "فضاء الطفل اجلزائري املبدع لوالية األغواط " لفائدة أطفال املدارس لتحفيزهم 
على اإلبداع يف مختلف الفنون الكتابية والصوتية واملرئية ومت تخصيص جوائز تشجيعية 

لهذه اإلبداعات.
عبد القادر نورين 

أعلن املسرح الوطني محي الدين بشطارزي عن تنظيم مسابقة 
وطنية للكتابة املسرحية حول "الوقاية من فيروس كورونا" واملوجهة 
لألطفال من 6 إلى 16 سنة، حسب ما أفاد به بيان لهذه املؤسسة 

على صفحتها الفايسبوك.
إلى  تهدف  مبادرة  تعد  املسابقة  هذه  أن  املصدر  ذات  وأوضح 
"دعم املواهب من فئة األطفال وفتح املجال أمامهم للتنافس األدبي 
محاربة  يف  للمسرح  االيجابي"  "الدور  إبراز  إلى  باإلضافة  والفني 

تفشي انتشار فيروس كورونا.
يقدم  أن  على  األطفال  لكل  املسابقة  يف  املشاركة  وتفتح 
الوباء  انتشار  تفشي  من  الوقاية  موضوع  حول  نصوص  املشاركني 

العاملي فيروس كورونا.

كما يشترط أن تقدم النصوص املشاركة- يضيف البيان- باللغة 
لهجاتها،  بجميع  االمازيغية  واللغة  والّدارجة(  )الفصحى  العربية 
 7 عن  يقل  وال  صفحة   12 املقدم  النص  يتجاوز  ال  أن  بشرط 

صفحات.
كما يجب أن تتوفر يف النص املسرحي املقومات العامة للكتابة 

الدرامية حوار، توزيع دخول وخروج الشخصيات...الخ.
الكتابة  يف  مختصني  من  مشكلة  حتكيم  جلنة  وستشرف 
االلكتروني  املوقع  على  وبثها  النصوص  أفضل  بانتقاء  الدرامية 

والصفحة الرسمية للمسرح الوطني اجلزائري.
ق.ث

 موضوُعها "الِوقايُة من فيروس ُكورونا"

الَمســرح الوطنـــّي ُيطلـــق مسابقــــًة 
وطنّيـــة للكتابـــِة الَمسرحّيــــة

مسرح "عبد القادر علولة" بوهران

بـــثُّ عـــروض َمسرحّيـــة عبـــــر اإلنترنـت 
إحيـــــاء للّيـــوم العالمـــي للَمســرح

ستبث نقابة الفنان املسرحي والسينمائي لوهران عروض مسرحية عبر األنترنت مبناسبة إحياء اليوم العاملي للمسرح املصادف 
ليوم 27 مارس متاشيا مع التدابير املتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويف هذا اإلطار، مت تركيب مشاهد لكوكتيل من املسرحيات لعرضها عبر صفحة الفايسبوك للنقابة املذكورة وذلك بعد قرار 
غلق الهياكل الثقافية يف إطار إجراءات الوقاية من كوفيد 19، كما أبرزه رئيس نقابة الفنان املسرحي والسينمائي لوهران بلفاضل 

سيدي محمد.
ويتضمن هذا النشاط مقاطع من أعمال مسرحية "زواج أرستقراطي'', كما سيتم بث مقاطع من "سرك املهرجني" 

و"موزاييك" اللتان تعتبران من نوع املسرح الصامت )أو البانتوميم(، مما يسمح لفئة الصم والبكم متابعتها، مع العلم أن جميع هذه 
العروض من تأليف بلفاضل سيدي محمد وإخراج غفور بوزبوجة الهواري.

وباملناسبة سيتم اإلعالن عبر ذات الصفحة عن تخرج دفعة حتمل اسم الفنانة الراحلة مليكة جنادي، الذي وافتها املنية السنة 
املاضية، وفق ذات املصدر الذي أشار إلى أن هذه الدفعة تتكون من خمسة متربصني تلقوا تكوينا يف اختصاصي املسرح األسود 

ومسرح الظل ملدة شهر بدار الشباب "أحمد زبانة" لوهران وحتت إشراف املخرج غفور بوزبوجة.
ق.ث
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ُكورونـــا..  وعيُّ الّصغار واستهتاُر الكبار!

 صفاء كوثر بوعريسة
والوطنية  الوالئية  احمللية  السلطات  توصيات  ومع 
من  التخفيف  أجل  من  البيوت  والبقاء يف  احلذر  بضرورة 
انقسم  كالعادة   ، املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  حدة 
عرض  للتعليمات  ضارب  وبني  مستجيب  بني  الشارع 
احلائط ، ما شكل أزمة حقيقية لدى السلطات املعنية من 
خالل السعي بجهود حثيثة إلدخالهم البيوت من خالل 

احلمالت التحسيسية املقامة بشكل دوري ويومي. 
البيوت  التزام  لدعوات  االستجابة  التعّنت يف   وألن 
وعدم اخلروج منها إال للضرورة ، خاصة مع ارتفاع أعداد 
الضحايا واملصابني يف اجلزائر بشكل يدق ناقوس اخلطر ، 
نزلنا الى الشارع للوقوف على هذه السلوكيات غير املفهومة 
أرواحكم  على  اخلوف  مدى  ما   : املواطنني  سؤال  ُبغية 

وأرواح اآلخرين ؟

  األطفال أّوُل من استجاَب 
حي!  لدعواِت الَحجر الصِّ

لدعوات  االستجابات  أن  األمر  يف  الغريب  ولعل 
عدم اخلروج الى الشارع جاءت بشكل كبير لدى شريحة 
نلحظ حركة كبيرة لألطفال بل تكاد  لم  أين  األطفال ، 
اليد  اصابع  على  يعّدون  الذين  بعضهم  وجود  مع  تنعدم 
هذه  تطول  التي  املدرسية  العطلة  من  فبالرغم   ، الواحدة 
الى  النزول  عن  األطفال  امتنع   ، العادة  غير  على  املرة 

لدى  الكبيرة  الوعي  نسبة  يؤكد  ما  وهو   ، للعب  الشارع 
أولياء  ما وضحه أحد  الكبير ، وهو  واالنضباط  صفوفهم 
اجليل  توعية   ''  : أن  لنا  أكد  الذي   '' تهامي   '' التالميذ 
اجلديد واألطفال والتالميذ مبدى خطورة الوضع هو واجب 
كل اآلباء واألمهات والكبار ممن تقع على عاتقهم مسؤولية 
التربية احلّقة البعيدة عن التخلف والّرجعية '' كما أكد لنا 
أيضا أن : '' بقاء أبناءه يف البيت جاء نتيجة دروس توعوّية 
والتجمع  البيت  الى  اخلروج  بخطورة  زوجته  رفقة  بها  قام 
مع أقرانهم من األطفال ، وهو األمر الذي جعلهم يرضون 
باملكوث داخل املنزل رغم العطلة وطول أيامها وذلك عن 
قناعة شخصية منهم وفهم تام للوضع ، أين دون إكراه ، 

فقط بالوعي ''. 
 كما أكدت أحد رّبات البيوت ممن التقينا بهم ، أن 
البيت  يف  الرضيعة  ابنتها  رفقة  األربعة  أبناءها  بقاء  قرار 
ليس سوى ألن جيرانهم يرفضون اخلروج قائلة : '' فيروس 
أكن  لم   ، البيوت  نلتزم  وأقربائنا  وجيراننا  جعلنا  كورونا 
تعرضي  بسبب  بذلك  الزمتني  الضرورة  أن  لوال  ألخرج 
للحرق على مستوى يدي ، ذاهبة لتغيير الضمادة وراجعة 
يف  بقاءهم  فإن  ألبنائي  بالنسبة  أما   ، الفور  على  للبيت 
البيت هو اجباري دون رغبتهم ، ذلك ألن أنحاء العمارة 
أبناء  من  عروشها  على  خالية  اصبحت  بها  أقطن  التي 
االبتدائية  يف  املتمدرسني  أبنائي  عُمر  نفس  يف  اجليران 
واملتوسطة ، وهو ما جعلهم يرضون باألمر الواقع ويلتزمون 

حال  يف  للقاعدة  وكسرهم  نزولهم  أتوقع  لكني   ، البيت 
نزول أبناء اجليران اآلخرين..  ''

األطفال  من  قليلة  قلة  متنع  لم   ، الوضعية  `هذه 
النزول الى الشارع ، لكن أعدادهم ضئيلة تكاد تنعدم ، 
وهو مؤشر إيجابي على خوف اآلباء على أبناءهم وقيام 
العديد منهم بالتوعية والنصح واالرشاد لعدم الوقوع يف 
هل  لكن   ، املقبلة  األيام  أو خالل   ، مستقبال  الكارثة 
باحلجر  ملتزمون  األطفال  مثل  كلهم  والكبار  الشباب 

داخل البيوت ؟

  الّشباُب خاِرًجا.. وكباُر 
ن مَسّلميَن بالقدِر! السِّ

 استجابة ضئيلة نوعا ما تلك التي كانت يف أوساط 
الشوارع  يجوبون  يزالون  ال   ، والشيوخ  والشباب  املراهقني 
املُقامة  التحسيسية  باحلمالت  آبهني  غير  وهناك  هنا 
التجمعات  بعدم االختالط وجتنب  تنصح  والتي  يوميا ، 
آذانا  لم جتد  والتي   ، القصوى  للضرورة  إال  اخلروج  وعدم 
صاغية لدى الكل ، بل هنا كان االنقسام كبيرا بني مؤيد 

ومعارض. 
أحد الشباب ممن التقينا بهم أكد أن خروجه لم يكن 
لوال حاجة املنزل لبعض املواد الغذائية : '' لم أكن ألغامر 
إلى  البيت  أهل  لوال حاجة  العصيب  الوقت  يف ظل هذا 

بعض املواد ، والدي طاعن يف السن من املُعيب أن أخاطر 
وأعود  بحاجته  نحن  ما  سأقتني   ، ينزل  وأدعه  بحياته 
التكاتف للخروج من األزمة وجتنب  فورا ، من الضروري 

سيناريو إيطاليا ''. 
 إال أن شابا آخر كان له رأي آخر ، والذي اعتبر أن 
وجود  إعالمي حسبه ال  تهويل  إال  هو  ما  كورونا  فيروس 
'' كورونا هو صناعة غربية لتدمير  الواقع :  له على ارض 
املجتمعات ال غير ، الدواء موجود يف مختبراتهم ، لذلك 
يف  ومكوثي  كشاب  حياتي  إليقاف  مجاال  لهم  ادع  لن 

البيت والرضوخ ملؤامراتهم ''. 
 ، السن  يف  الطاعنني  وسط  حتى  مشهود   انقسام 
كل  يبقى  أن  الواجب  من  أنه  اعتبر  أحدهم   ، الشيوخ 
 '' '' الشّدة  شخص يف منزله إلى غاية زوال ما أسماها بـ 
، معبرا عن حزنه الشديد من عدم صالته يف املسجد ، 
إال أن وحسبه الوقاية خير من العالج ، فال بأس ببعض 
التضحية بالبقاء يف البيوت بعيدا عن املسجد ، من أجل 

حقن عشرات االرواح مستقبال. 
التي  العمرية  الفئة  نفس  ومع   ، السياق  ذات   ويف 
يتبادلون  رفقاءه  رفقة  كان  آخر  شيخ  لنا  أكد   ، قابلناها 
 ''  : به  يأبه  وال  املوت  يخشى  ال  أنه   ، احلديث  أطراف 
الدنيا من مشاكل  ما حتمله  لكل  مكافحا  عشت حياتي 
وهموم ، لذلك لن يخيفني فيروس ، أستطيع مكافحته 

ببعض األعشاب الطبيعية كغيره من نزالت البرد..  ''.

ربوع  عبر مختلف  املواطنني  من  العشرات  لذلك جلأ 
والية بجاية، إلى األعشاب الطبية والتوابل املعروف بأنها 
كالزجنبيل  وتقويه  وتعززه  اإلنسان  جسم  مناعة  من  ترفع 
ضد  املناعي  اجلهاز  إستجابة  حتفيز  على  يساعد  والذي 
األمراض والفيروسات واحلبق والقرنفل إلى جانب بعض 
كالكركم  الدموية  الدورة  تنشيط  شأنها  من  التي  التوابل 
النباتات  الطبيعية من  املواد  والفلفل األسود وغيرها وكل 
وقد  اإلنسان  مناعة  من  تزيد  التي  الطبيعية  واألعشاب 
بيع  مبحالت  مسبوق  غير  بجاية،تهافت  بوالية  لوحظ 
األمراض  من  أنفسهم  حلماية  وذاك  هذا  وبني  األعشاب 
على  املستجد،يتوجب  كورونا  فيروس  الفيروسية السيما 
اجلميع أخذ اإلحتياطات الالزمة لتطويق هذا الوباء السريع 
اإلنتشار.فمن بني املنتوجات الطبيعية التي شهدت توافد 
الطبيعي  والعسل  البركة  حبة  زيت  القتنائها  املواطنني 
التي  والزيوت  األعشاب  من  وغيرها  والزجنبيل  والينسون 
كانت متنفسا لهم على األقل للتخفيف من اكتسابه واحلد 
من انتشاره وذلك بتوجههم إلى الطب البديل يف محاولة 
منهم إليجاد عالج طبيعي عند العشابني وهو ما شهدناه 

بيع  لبعض محالت  قادتنا  التي  االستطالعية  يف جولتنا 
األعشاب الطبيعية والتي ارتأينا من خاللها معرفة مدى 
تصديق املواطنني لفعالية األعشاب كوقاية أولية فبحسب 
أحد املواطنني الذين التقينا بهم باحملل قائال أن الوقاية غير 
الفترة يقوم باقتناء بعض  من العالج وبأنه دائما يف مثل 
املناعة  لتقوية  اخلاصة  واألعشاب  الطبيعية  املنتوجات 
اإلنسان قليلة وبهذا يصبح اجلسم عاجزا أمام الفيروسات 
وهدا فيما أكد السيد علي صاحب محل بيع األعشاب أن 
التداوي باألعشاب الطبيعية واخللطات هو أمر مرتبط منذ 
الفيروسية وغيرها فما كان من أجدادنا  األزل باألمراض 
أمر  طبيعية  عشبة  اقتناء  ولكن  الدواء  اقتناء  يف  التفكير 
كان  أي مرض  وللتخلص من  للشفاء  للتماثل  لهم  كاٍف 
استعمال  كيفية  مهارات  لتعلم  كافيا  الزمن  كان  ولهذا 
أو  املعدة  لتقرحات  أو  البرد  لنزالت  أخرى  عن  عشبة 
حتى لتخفيف آالم الرضيع الصغير من أوجاعه اليومية.
املتوفرة يف  الدوائية  املنتجات  إلى هذا هو أن معظم  ضف 
الصيدليات هي عبارة يف األصل عن نسخ كيميائية من 
دون  فمن  واألعشاب  النباتات  من  املستخدمة  املركبات 

األعشاب  فإن  والباحثني  األطباء  قول  وحسب  شك 
لها  التقليدية  العشبية  األدوية  من  العديد  املستخدمة يف 
عن  منها  طرق  بعدة  وتعمل  للفيروسات  مضادة  فعالية 

ومنها عن  للفيروسات  املضادة  استخدام األعشاب  طريق 

طريق بناء جهاز املناعة للقضاء على الفيروسات.

برج بوعريريج 

فيروس كورونا ، هذا الكائُن الغامض الَخفّي ، كشف جانبا من الوعي وجانبا من الجهل لدى مجتمعات العالم ككل. ولعل والية برج بوعريريج على غرار العديد من واليات الوطن ، 
وقعت ضحية لهذا الفيروس الّشرس ، فيروس انقسم المواطنون في شأنه بين مصّدق خائف منه وبين مكّذب مؤمن بنظرية المؤامرة. 

تهافـٌت كبير علـى األعشاِب الّطبّية ببجاية!
لتقوية جهاز المناعة والحماية من األمراِض الَفيروسية 

أدت الظروف التي يعيشها المواطن الجزائري خالل هذه األيام بصفة عامة والبجاوي خاصة، والمتعلقة بتداعيات فيروس كورونا وما خلفه من هلع لكل سكان المعمورة ولكون أن 
الفيروس حسب آخر الدراسات يهاجم ويؤثر خاصة على الجسم الذي يعاني من نقص المناعة إلى البحث عن كل ما من شأنه تقوية المناعة.
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

الشتاء  ويأتي  ولهيبه  بحّره  الصيف  ميضي  ثم 
حول  أبناءها  النملة  فتجالس  وبرده،  بزمهريره 
»يف  اكتنزتها  وحبات  منالتها  وحتتضن  دافئ  موقد 
ساعة العسرة«، واجلار الصرصور يجالس يف البيت 
جوعه ويحتضن خيباته وندمه، وذكريات الصيف 
حال  يطول  ال  ثم  يتحسر.  نادم  به  فإذا  تالحقه 
ويتوسل  بابها  النملة  على  يدق  خرج  وقد  إال  به 
تعيره بعض من حباتها وتسّكن  أن  دامعا بجاهها 
ألم جوعه من قوتها وقوت منالتها. هنا، ال تتعامل 
النملة مع جارها مبنطق »اجلار للجار« وال بـ: »اجلار 
قبل الدار«، وال تقتنع بأن »النبي وصى على سابع 
جار« وال تأخذ باملثل العربي: »أننا أهل قربى وبني 
القربى تختفي األسرار«. هنا، ال يحضر إال  أهل 
ويغيب  باملثل«  واملعاملة  الدولية  »العالقات  قانون 

مبنطق اجليران لبعضها و«ارحموا عزيز قزم ذل«.
»جائحة  تستدعي  إنذار  سابق  وبدون  فجأة، 
غياهب  من  والصرصور  النملة  أسطورة  كورونا« 
واقع  مقدمة  يف  بها  وتلقي  واألساطير  القصص 
لكن  جديدا،  واقعا  بها  لهم  وترسم  هذا  الناس 
بأقالم قدمية يبدو أنها كانت مخبأة يف مكان ما يف 
عقولهم غير أنه محجوب عن عيونهم، واقع تؤطره 
)ماذا   / حتوزون؟(  كنتم  )ماذا  أسئلة:  مجموعة 
باألمس  بإمكانكم  كان  )ما   / متلكون؟(  أصبحتم 

أن تفعلوا؟( / )كم هي الفرص التي ضيعتم؟(.
رُس الّضاِئع يف  ديق ..والدَّ ُمسلسل يوسف الصِّ

إيران 
إيران الدولة العظمى يف غرب آسيا ووريثة مجد 
األكاسرة وممالكهم من ما بني النهرين إلى ما وراء 
العراق  راسما  فيها  الغرب  نفخ  التي  تلك  النهر، 
عدوها )جغرافيا( فدمرته ودمرها يف ثماني سنني، 
ثم رسم لها السعودية خصما )عقائديا( فتناجزا يف 
»لبنان« حينا ويف »اليمن« أحيانا أخرى، وأنفقت 
»سياسيا«  للتموقع  شعبها  قوت  من  طائلة  أموال 
يف  و«عقائديا«  احلاكمني،  صالونات  يف  بالعراق 

مزارات املتدينني.
إيران أنتجت حتفة فنية خالل ثالث سنوات بني 
مسلسلها  للعالم  قدمت  عندما  و2008،   2005
40 شهرا كاملة  أنتج يف  الذي  الصديق(  )يوسف 
مال  من  دوالر  مليون   20 الـ  جتاوزت  مالية  بقيمة 
سياق  يف  يحكي  فني  عمل  وهو  أيضا،  شعبها 
ورغم  السالم«،  عليه  يوسف  »النبي  قصة  درامي 
يف  والصرصور«  »النملة  قصة  أحداث  تناولوا  أنهم 
آمون  معبد  لكهنة  يوسف  النبي  مناجزة  »درس« 
بدقة  وصوروا  والسنابل،  للبقرات  امللك  رؤيا  بعد 
والرزق  الوفرة  سنوات  استغالل  يف  التهاون  عاقبة 
باالدخار  األنواء،  وقطر  األرض  من خير  فيها  وما 
مثل  كانوا  لكنهم  السماء،  وإمساِك  الَقَتر  ملواجهة 
)الصرصور( ولم يحفظوا »الدرس«، فقد وصل حال 
بهم اليوم أن رفعوا للعالم صوتهم أن الوباء حاصرهم 
)النملة(  وأن  لم تعد تكفي  إمكانات بالدهم  وأن 
والنملة  »الرحمة«،  بعني  لهم  ناظرة  جارتهم البد 
ترد الصدى بصداهم بقولها: )اآلن ! وقد عصيت 
من قبل( يا إيران، وقد كنت ترى )النملة( تعمل 

و)تدخر( وكنت أنت تعمل كي )تنفجر(.
اجَلزائر والّدول العربّية .. حلقٌة أخرى من درِس 

رصور  الّنملة والصُّ
من  حظهم  يكن  لم  العرب  من  وكثير  اجلزائر 
مختلفا  الكورونا  زمن  يف  والصرصور  النملة  درس 
عن غيرهم من الغافلني، فكثير من العرب بلغت 
مخازن سالحهم »التخمة« وبلغ ترتيبهم على لوائح 
 12( فمصر  متقدمة،  مراتب  تسلحا  األكثر  الدول 
عامليا( لم تدخل حربا واحدة بعد 1973 والسعودية 
)25 عامليا( لم حتارب إال »دولتني غربيتني عدوتني« 
 2015 من  بدء  و«اليمن«   1991 »العراق« يف  هما 
إلى يومنا هذا، فالسالح يصنعه الغربيون ويشترى 
يف  أغلبه  يسبح  الذي  الشعب  خزائن  أموال  من 
اجلوع  أنهار  ضفاف  وعلى  حينا  البطالة  شواطئ 

أحيانا أخرى.

ويف أغلب الدول العربية وبالدنا منها منظومات 
اهتمام  مؤخرة  يف  جعلها  بفعل  متهالكة  صحية 
فحسب،  البسيط«  »املواطن  تهم  ألنها  املسؤولني 
وأطباؤه  الصحية  منظومته  فله  البسيط(  )غير  أما 
آخر،  مكان  يف  ومسعفوه  دواؤه  وكذا  وممرضوه، 
فيها  اجتماعية  منظومات  أيضا  الشعوب  وأُورَثت 
واجلهوية  العصبية  والوالءات  التفكك  من  كثير 
ومنظومات  واملجتمعية،  الوطنية  دون  والعشائرية 
على  األعظم  جزئها  يف  تقوم  ومالية  اقتصادية 
االنتقائية وعدم العدالة يف توزيع ثروات الشعوب، 
بعضهم  يناجز  الكادحني  من  »البروليتاريا«  فتجد 
األقلية  »األوليجارشية«  موائد  فتات  على  بعضا 
ممن ُجعلت لهم صنابير موصولة بدماء الكادحني، 
فيسقون منها مزارع النهب التي زرعوا وحدائق الظلم 
التي غرسوا. و)الصرصور( يف أغلب هذه البالد قد 
لشعبه  ميّكن  لم  ما  مثله  ولطغمة من  لنفسه  مّكن 
وفتح أبواب كنوز )مفاحته لتنوء بالعصبة أولى القوة( 
ألولئك الطغمة ممن والوه وساروا على النهج الذي 
التي عّبد، فخادعوا شعبهم  الطريق  حّدد وسلكوا 
وأذابوا  حلمه  وأكلوا  خيره  فنهبوا  أمره  تولوا  حتى 
استعجلوه  الذي  اهلل(  أمر  )أتى  ملا  ثم  شحمه، 
وسال علينا وعليهم سيل الوباء، عاجلوا )النملة( 
يسألونها من )فضل اهلل الذي آتاها(، لكن منطق 
)النملة( يف الرد ال ولم ولن يتغير بدين أو لغة أو 

عرق.
النملة جادة  ُترزق حيث  وتبقى األسطورة حية 
تتعب  وال  فتتكاسل  مترض  فال  الدوام،  على 
فتتثاقل، والصرصور مزهو بحكمته يف الصيف أبدا 
الباب على  ويناجز جوعه يف الشتاء منفردا، يدق 
ولكن  مرة،  كل  يف  ترده  وهي  كرة  كل  يف  النملة 
مادام الدمع يجف من عينيه إذا ذهب الشتاء، فلن 
يتذكر أبدا مصابه يف الصيف »عندما يأتي املساء«.
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أقالم

د. جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجماعة غرداية 	
bachir2001@gmail.com      

رصور«.. وَتجّليـاُت  »أسطورُة النَّملِة والصُّ
األخطـــاء فــي زمــن كورونــا

هة إلى الِجيل الَقادم ِرسالٌة موجَّ

وام، والعمل عندها ُمقدَّس على مرِّ األّيام؛ فلم تكْن  َتقول األسطورُة القِديمُة التي تتناَقُلها األجياُل، ِجيال بعد ِجيل، إّن النَّملَة كانت جادًة على الدَّ
نين. وكاَن  ِب على مرِّ السِّ تمرُض في الّصيِف فَتتكاَسُل،  وال هَي تتعُب في الخريف فتتثاَقُل، وكانت جهوُدها تؤِتي ُأْكَلها كلَّ حيٍن، ومخاِزُنها َمألى بالحَّ
ليِل، ُمجاِلسا رفقاَءه الَفاِشلين بين جدوِل الَماء وشاطِئ الَبحر، وُرّبما أهّمُه أمُر جارِته النملة  مِس بالظلِّ الظَّ جاُرها الصرصوُر الِمسكين يحتمِي من الشَّ
احِة فرفَضت: )َلو أنَّ ِلي ِبكم قوًة(  ين بين ذهاٍب وإّياب، فكان يقول عن ِرفاقه في ِسّره إَذا َدعاها للرَّ المرَهقة فيرقُّ لها قلبه وهي تعاِني األمرَّ

لفعلت ِمثلها األفاعيَل، لكّنه يعود فيَرى ماَء البحِر من حوِله يترقرُق والّنساِئم من فوِقه تتدّفُق، فيعتقد أّن حكمَته ألهمتُه الّراحة وهي له حٌق؛ فيقول 
في سّره لنفسه: )وَمْن يؤَت الِحكمَة فقْد أوتَي خيًرا كثيًرا(.
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  السنة 01 - العدد 148 
السبت  03 شعبان 1441  هـ  - 28 مارس 2020م

بلسان عبد العزيز تويقرلعنُة الُمتابعات القضائية ُتطيح بـ 3 أميار ُجدْد ببومرداس

ِعرفــان!
ي لْم َأِحد َعنها  َقناعِتي التِّ

أنَّ اجلزائَر سوَف لْن َتتحّرك 
خلِف؛  إّل حنَي  من َمحّطِة التَّ
َيتطَي القاِطرَة أبناُؤها من 

الًعلماِء يف ُمختلِف امَلجالِت؛ 
وإّنْ كنُت أحياًنا أقُسو على 

ي تعمُل ِضمَن  بعِض الْفئاِت التِّ
رة وُتساِهم -  َمنظومٍة ُمنفِّ

دوَن ُمبالِتها- يِف اإلبقاِء على 
الَوضِع ُمتعّفًنا.

وَم أماَم َوضٍع   وها نحُن اليَّ
َخطيٍر؛  أماَم وباٍء َفّتاٍك 

ِتهم  اَس ِمن أحبَّ َيختِطُف النَّ
دوَن موعٍد ُمسَبق؛ ينتِشُر 

بسرعٍة وبَفضاضٍة؛  هَو 
وضٌع ل ِقبَل للعاَلم به، غيَر 

ه ُمجبٍر على امُلواجَهة؛  أنَّ
ُمواجهٌة يقوُدَها األطباُء 

ضوَن وكثيٌر ِمن الِفئاِت  وامُلمرِّ
لِة يف امُلستشفياِت  ذاِت الصِّ
ويف َغيرها، ونحُن هنا َنشدُّ 
على أياِديهم وَنِثُق يف أّنهم 

َقادروَن على احتواِء الَوضِع 
وِقيادة امَلعركِة بالِعلم 

وامَلعرفِة واإلرادِة واإليان، 
رغَم أّن الِعصابَة - وِخالَل 
ِعقدين من الزمن  عاثت 
اِبقة  فيهما الِعصاباِت السَّ

فسادا كبيرا، لْم َتترْك لهؤلِء 
ُنهم من امُلواجهِة  كِّ هاِمًشا ُيَ
د؛  فأدواُت  والستعداِد اجَليِّ
املعركِة من ُمنشاٍت وفضاٍء 

عام وُمحيط كانت آخَر 
ولِة  ما َفكَر ِفيه رجاُل الدَّ

حّية  ياساِت الصِّ وواِضعو السِّ
يف اجلزائر، بعَد أن فّضلوا 
حيِة اآلِمنة  املالذاِت الصِّ

يف اخَلارج؛ ِسياساٌت أهانِت 
َض والَعاِلم  بيَب وامُلمرِّ الطَّ
البُيولوجّي، وَحشرتُهم يف 
قة من امَلشاِكل  زاويٍة َضيِّ

وميِة واخَليباِت الَيومّيِة؛   اليَّ
ي  فتَم َتصحيُر البلِد التِّ

هجرَها يف أقلِّ من عشريَن 
سنًة أكثُر من أربعنَي ألَف 

ياِدلِة  طبيٍب، وكثيٌر من الصَّ
وامُلهندسنَي واألساتذِة 

والّدكاِترِة وأصحاِب املهِن 
والَفناِنني امُلترِمني 

ني وغيِرهم ُكثٌر.  حفيِّ والصُّ
ير  هاَجروا بعَد يأٍس من َتغيِّ
األوضاِع، وبقَي الكثيُر أيًضا 
ن ُيؤمنوَن بُقدرِتهم على  ِمّ
غِيير رغَم حالِت اليأِس  التَّ

ي كانت سائدًة  واإلحباِط التِّ
يف اجَلوِّ العاِم، بفعِل َتصّرفاِت 

هت  ي وجَّ دولِة الِعصابِة، التِّ
بيِب  اَس إلى انتقاِد الطَّ النَّ

يدلي  والَبيطريِّ والصَّ
وامُلمرِض وَتميلهم بؤَس 

الِقطاِع الّصِحيِّ يف وقٍت كان 
ل َيلُك فيه هؤلِء الُقدرَة 

ير وأدواِته، وَتفّننِت  غيِّ على التَّ
العصابُة يف أساليِب شحِن 
اس. وحنَي  اس ضدَّ النَّ النَّ
د غيَر إرادِة  البالِء، لم َنِ

األطباِء وُعّمال الِقطاِع 
قائِص وَكثيٍر  حّي رغَم النَّ الصِّ
من امَلآخِذ الّتي ُيكن َعّدها. 
 فألُف تيٍة ِلكلِّ امُلرابطنَي 
ضنَي وُعّماٍل  من أطباٍء وُمرِّ
يف ُمختلِف الِقطاعاِت، ويف 
ُمختلِف امَلصالِح، فقط على 

ر فيما بعَد  ولِة أن ُتفكِّ الدَّ
ُكرونا )استعارٌة ِمن مقاِل 

عيد بوطاجني(،  الّدكتور السَّ
ألنَّ ما بعَد اجلائحِة سوَف 

أكيد - مختلًفا!  يكوُن - بالتَّ

أمس اجلمعة،  املستشفيات،  و إصالح  السكان  و  الصحة  وزارة  كشفت 
عن حصيلة جديدة و محينة عن عدد اإلصابات و الوفيات يف اجلزائر بسبب 
فيروس »كورونا«، حيث مت تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع العدد 
إلى 409 حالة و مت تسجيل وفاة واحدة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 

26 حالة وفاة.
و تتعلق الوفاة اجلديدة بإمرأة مغتربة تنحدر من والية برج بوعريريج تبلغ 

من العمر 71 سنة.
وفيات   9 منها  11 والية  الوفيات مت تسجيلها عبر  بأن  الوزارة  بيان  أفاد  و 

بوالية البليدة،و بلغ عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء 29 حالة.
فيما مت تسجيل خالل أسبوع ارتفاع قياسي يف عدد اإلصابات بلغ 315 

إصابة، حيث كان العدد يف 20 مارس اجلاري 94 حالة فقط.
عّمـــار قـــردود

26 وفاًة 409 حالٍت و  ارِتفاُع عدِد اإلصاباِت إلى 

تسِجيُل 42 إصابًة مؤّكدًة جديدًة بكورونا ووفاٍة 

تطيح  زالت  ما  القضائية  املتابعات  لعنة  أن  يبدو 
التوقيف  فبعد  ببومرداس،  البلديات  رؤساء  من  باملزيد 
التحفظي لكل من رئيس بلدية دلس وشعبة العامر، ها 

هو الدور يأتي على 3 أميار جدد باجلهة الغربية للوالية.
ويتعلق األمر، حسب ما علمته »أخبار الوطن« من 
حيث  )ع.ك«(،  قورصو  بلدية  برئيس  موثوقة،  مصادر 
سيمتد التوقيف إلى غاية صدور احلكم يف القضية املتابع 

فيها.
وإضافة إلى رئيس بلدية قورصو، أكدت مصادرنا أن 
التوقيف طال أيضا كال من رئيس بلدية بودواو ومير بلدية 
هذا  بحر  لهم  خلفاء  تنصيب  انتظار  يف  البحري.  بودواو 

األسبوع كأقصى تقدير.
شرع  التي  العزل  حملة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
مارس  شهر  مطلع  يحياتن«  »يحي  بومرداس  والي  فيها 
اجلاري، والتي جاءت تطبيقا للمادة 43 من القانون 11ـ 
الذي  بالبلدية،  املتعلق   2011 جوان   22 يف  املؤرخ   10
مست  قضائيا،  متابع  منتخب  على توقيف كل  ينص 
يف  صدر  الذي  )ع.ش(،  رئيس بلدية دلس،  بداية 
تهمة  ملدة سنتني عن  النافذ  باحلبس  قرار قضائي  حقه 

الشباك املوحد، متثلت يف  إلى  الرجوع  منح رخصة دون 
رخصة بناء لفائدة مقاول لالشراف على مشروع سكني، 
وكذا نائب ببلدية بومرداس املعاقب بسنتني حبسا نافذا 
وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم عن تهمتي التزوير 

واستعمال املزور.
كال  بعدها،  لتشمل،  العزل  رحى  وامتدت 
خاصة  ونائبه ومندوبة  من رئيس بلدية شعبة العامر 

من  قرار  على  بناء  قضائيا  املجلس، املتابعني  بذات 
محكمة دلس الصادر ضدهما يف جانفي الفارط.

وينتظر أن حتمل األيام القادمة املزيد من التوقيفات 
بينهم  الوالية،  مستوى  على  رؤوس  بعدة  ستطيح  التي 
الوالئية  الشعبية  املجالس  يف  منتخبة  وأعضاء  أميار 

والبلدية بكل من األربعطاش، زموري وبومرداس.
سميرة مزاري

العامر  رئيَسي بلدية دّلس وشعبة  بعد 

30 سرير إنعاش   شملت 
وأجهزة طبّية أخرى 

جمعيُة العلماِء 
م مساعداٍت  تقدِّ
طبّية لمستشفى 
»فرانز فانون« 

قامت جلنة اإلغاثة بجمعية 
العلماء املسلمني اجلزائريني مبنح 

مساعدات إلى مستشفى فرانز فانون 
بالبليدة.وحسب ما نشرته اجلمعية 

على صفحتها بــ«فايسبوك«، يأتي هذا 
بعد نداءات صادرة عن الطاقم الطبي 
ملستشفى فرانز فانون بوالية البليدة.

ومتثلت املساعدات الطبية 
العاجلة يف 30 سرير إنعاش، 30 
فراشا طبيا، 30 طاولة طبية، 4 

أجهزة تعقيم سعة 23 لترا، 5 أجهزة 
مكثفة لألوكسيجني، 1200 واقي 

طبي لألحذية.وقد وصلت املساعدات 
إلى املستشفى مساء اخلميس 

املنقضي، حيث استلمها مدير التجهيز 
باملستشفى، الذي عبر عن امتنان كل 

طاقم املستشفى ملثل هذه املبادرات 
التضامنية.ودعت جمعية العلماء 

املسلمني اجلزائريني من املواطنني املزيد 
من االهتمام ملساعدة إخواننا يف البليدة 

ويف غيرها.
موفق رباح

كشف مصدر عليم لـ »أخبار الوطن« 
العوينات  بدائرة  القضائية  اجلهات  أن 
بوالية تبسة قد قامت بفتح حتقيق معمق 
مبؤسسة  أبرمت  مشبوهة  صفقات  يف 
عمومية استشفائية، من قبل طاقم إداري 

سابق للمؤسسة.
 وحسب املصدر ذاته، فإن التحقيق 
دائرة  أمن  معلومات  ورود  بعد  انطلق 
حيث  القضية،  هذه  حول  العوينات 
األدوية  من  معتبرة  جد  كمية  حجز  مت 
منتهية  واألنواع  األشكال  مختلفة 
الصالحية ن تصل قيمتها إلى 03 ماليير 
معزول  مبستودع  مخبأة  كانت  سنتيم، 

مع  بالتنسيق  وهذا  املذكورة،  باملؤسسة 
بتفتيش  أمر  الذي  اجلمهورية  وكيل 
هذه  على  الوقوف  جرى  املؤسسة، حيث 

الكارثة يف ظل غياب العديد من األدوية 
املهمة يف مستشفيات الوالية.

 وأضاف املصدر ذاته أن هذه األدوية 

البعض  يعود  نوعا،   48 نحو  تشمل 
يتم  لم  حيث   ،2017 سنة  إلى  منها 
والتسلم بني  التسليم  العثور على محضر 
املؤسسة.  هذه  على  املتعاقبني  املديرين 
األدوية  هذه  عن  احلديث  يتم  لم  كما 
فيما  الصالحية،  واملنتهية  املكدسة 
ظلت تتزايد كل فترة وأخرى دون مراعاة 
احتياجات املستشفيات األخرى، حيث 
مت أخذ عينة من كل دواء وحجزها حتفظا، 
القانونية  إمتام كافة اإلجراءات  إلى حني 
مديرية  قامت  فيما  بالقضية،  املتعلقة 
أجل  من  حتقيق  بفتح  والسكان  الصحة 

حتديد املسؤوليات.

سنتيم ماليير  ثالثَة  قيمُتها  تبلُغ 

سٍة استشفائّية بتبسة حجُز أدويٍة ُمنتهّية الصالحّيِة في مؤسَّ

قال السفير األميركي يف اجلزائر، جون ديروشر، إن سلطات الواليات املتحدة خّصصت طائرة لنقل 
رعاياها الراغبني يف العودة إلى بلدهم.

وقال السفير يف فيديو نشرته الصفحة الرسمية للسفارة األمريكية يف اجلزائر على "فايسبوك": "إذا كنتم 
تريدون املغادرة إلى الواليات املتحدة األميركية، نحن بصدد تخصيص طائرة خالل األيام القليلة القادمة، 
ACSAlgiers@state. وإرسال بريد إلكتروني إلى step.state.gov عليكم التسجيل على موقع

gov قبل منتصف النهار من يوم اجلمعة )أمس(".
وأوضح جون ديروشر أن السفارة تضع املواطنني األميركيني يف اخلارج "كأولوية قصوى"، قائاًل "نحن 

نتفهم الصعوبات واملعاناة التي مترون بها بسبب جائحة فيروس كورونا العاملية".
و باملوازاة مع ذلك، مت تخصيص طائرة جتارية لترحيل الرعايا الكنديني املوجودين يف اجلزائر، حسب 
ما كشفه وزير اخلارجية الكندي، فرانسوا فيليب شومباني، على أن يحدد موعد الرحلة الحًقا.ودعا سفير 
كندا لدى اجلزائر، كريستوفر ويليكي، أمس اجلمعة، يف تغريدة على تويتر، الراغبني يف العودة إلى كندا، 

للتسجيل يف خدمة الطوارئ عبر املوقع االلكتروني.
عّمـــــــار قـــردود 

الكنديني الرعايا  لترحيل  جتارية  طائرة  صت  ُخصِّ فيما 

واشنطــن سُتجلــي رعاياهــا بالجزائــر فــي طائــرٍة َخاصــة

فيروز رحال



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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