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البليدة

المساعداُت ُتسَرق من 
فـين«  أفــواِه »الُمتعفِّ
وُتبـاع فـي األسواِق! 
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عنابة

األمطاُراألِخيرةسُتنِقذ         
الموســَم  الِفالحــي 

08
أدرار

وقُف مشروِع حاسي 
موينة وتسريُح العّمال

يمقراطية«.. »ِحربائيُة الدِّ
 أو عندَما تختاُر على َهواها َمن ُيراِقُصها

د.جيدور حاج بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة غرداية 	15

ُر – اآلَن - ِف احلفلِة  ميقراطيَة ُتغيِّ َيبُدو أنَّ الدِّ
طوَر  ُمنا الّيوَم أنَّ التَّ راقِصيَها؛ فالواِقُع ُيكلِّ

كنولوجَيا، وكسَب معارِك العلِم  واحتكاَر التِّ
وامَلعرفِة ليَس ُمرتبًطا الَبّتة ِبدميقراطّيِة 

ني؛  األْمِريكان، وال ِبحرّيِة األوروِبيِّ
فاألمريِكُيون َبنوا َنوذًجا الحتواِء الَعالِم 

باسِم الّدميقراطية بعَد االنتصاِر ف احَلرب 
قليديِة. وغيُرهم – الّيوَم - قد يصنُعوَن  التَّ

َنوذَجُهم أيًضا من دميقراطيٍة َجديدٍة، 
حتكُم العالَم باالنتصاِر ف حرٍب َغير 

تقليدّيٍة. ومحلُّ الشاهِد ف كلِّ األمِر أنَّ ُدوال 
َد  ف العالِم ميكُن أن تسمَو وتعلَو وتبَقى ومتدِّ
أيضا ف ِظل نظاٍم أحاديٍّ أو ُشموليٍّ أخرَق، 
لطِة وال بقياِم  داوِل على السُّ ال يعترُف بالتَّ

ياسية! األحزاِب وامُلشاركِة السِّ

16
إحصاُء 1171 مصاًبا بفيروس 

كورونا و105 وفيات
ل  22  الجزائُر تسجِّ
حالَة وفاٍة و 185 
إصابًة خالل 24 ساعة
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد 

ومتابعة تفشي وباء »كورونا« ف 
اجلزائر، الدكتور جمال فورار، عن 
تسجيل 185 حالة إصابة جديدة 

بفيروس »كورونا«،  ليرتفع العدد إلى 
1171 حالة مؤكدة، متخطًيا - بذلك -    
حاجز األلف. ألول مرة. وكشف فورار 

ف الندوة الصحفية التي عقدها 
أمس اجلمعة عن تسجيل 22 حالة 

وفاة جديدة خالل 24 ساعة، ليرتفع 
بذلك عدد الوفيات إلى 105 حاالت

 و يتخطى سقف الــ 100.

اإلشاعُة تهِزم املنظومَة االِتصالّية !

الَتضليــُل  والِمصَداقـية..الَتضليــُل  والِمصَداقـية..
85  % من اإلشاَعات واصِل االجِتماعي َمسؤولٌة عن  التَّ  بن قسمية: وسائُل 

حفيني  رضوان بوجمعة: اإلشاعُة َتتغّذى من احتكاِر الَمعلومة وغلِق الَمنافذ أمام الصُّ

َنظافة  حمالت  تنظم   جمعيات 
الَوضع لتداُرك  وتعقيم 

 حرُب الَمعلومة بسالِح الَفيروس

03

الَجائـحة تحـبُس أنفـاَس ُسكـاَن الَباِهــية وتفـرُض اإلقامـَة 
ْت مدينُتهم املرتبَة الثالثَة ف عدِد حاالِت اإلصاَبة بوباِء )كوفيد – 19(، ليدخَل املواِطنوَن  يحبُس سكاُن الباهية وهران أنفاَسهم خوفًا من أنفاِسهم، بعد أن احتلَّ

عِر والَفزع خوًفا من انتشاِر الوباء، الذي فرَض عليهم اإلقامَة اجلبريَة، لتصِبَح املدينُة خاليًة على عروِشها ف مشهٍد لم تعهدُه وهران من قبل! ف حالٍة من الذُّ

 احتَلت املرتبَة الثالثَة ف عدِد اإلصابات بالَفيروس   09

امَلعلومة يعّزُز تفّشي اإلشاعة   نصير بوعلي: غلُق َمصادر استقاِء 

واصل التَّ قليِدي أضحى خاضًعا لشموليِة وسائط  التَّ  بن جاب اهلل: اإلعالُم 



02
أخبار السياسة
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قررت وزارة التربية بث دروس تعليمية 
عبر قنوات التليفزيون العمومي، لفائدة 
املراحل  من  النهائية  السنوات  تالميذ 
قنوات  وتخصيص  الثالثة،  التعليمية 
يف اليوتيوب لبث حصص لكل تالميذ 

املراحل التعليمية الثالثة.
مؤخرا  الوطنية،  التربية  وزارة  أعلنت 
يف بيان لها، عن متديد تعليق الدراسة 
التربية  مؤسسات  كافة  مستوى  على 
الثالثة  التعليمية  للمراحل  والتعليم 
وذلك   ،2020 أفريل   19 غاية  إلى 
عبد  اجلمهورية  رئيس  لقرار  تبعا 
تعليق  بتمديد  القاضي  تبون،  املجيد 
التعليمية،  املراحل  كل  يف  الدراسة 
كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس 
ما  سطرت  أنها  إلى  مشيرة  كورونا، 
جملة  تتضمن  طوارئ  خطة  أسمته 
برنامج  بث  يف  املتمثلة  التدابير،  من 
االتصال،  وزارة  مع  بالتنسيق  تعليمي 

إذ  العمومي؛  التليفزيون  قنوات  عبر 
الثالث  للفصل  منوذجية  دروسا  تبث 
وحسب  الدراسية.  السنة  هذه  من 
تالميذ  تخص  العملية  فإن  البيان، 
السنة اخلامسة ابتدائي والسنة الرابعة 

متوسط، والسنة الثالثة ثانوي.
وفّعلت الوزارة جهاز الدعم املدرسي عبر 
اإلنترنت بدءا من يوم األحد 05 أفريل 
الرقمية  األرضية  خالل  من   ،2020
عن  والتكوين  للتعليم  الوطني  للديوان 
الدعم  من  النوع  هذا  يخص  إذ  بعد، 
املدرسي كال من تالميذ السنة الرابعة 
متوسط، والسنة الثالثة ثانوي، يف حني 
ستبث حصص تعليمية للفصل الثالث 
من السنة الدراسية »2019 – 2020« 
لفائدة تالميذ جميع مستويات املراحل 
تعليمية  قنوات  عبر  الثالث  التعليمية 

يف موقع اليوتيوب.
أحمد بوكليوة

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  وجهت 
املؤسسات  رؤساء  إلى  مراسلة  العلمي 
لترشيد  تدعوهم  الوصاية،  حتت 
االعتمادات  تخفيض  بغية  النفقات 
قطاعه،  تسيير  لنفقات  املخصصة 
لتصل إلى 30 يف املائة مع نهاية السنة 
للوضعية  نظرا  وذلك   ،2020 املالية 

االستثنائية التي متر بها البالد.
يف  شيتور  الدين  شمس  الوزير  وذكر 
مبصاريف  تتعلق  النفقات  أن  مراسلته 
اخلارج  يف  املستوى  وحتسني  التكوين 
من  امللحقة  التكاليف  وتسييرها، 
املواد  الهاتف،  غاز،  ماء،  كهرباء، 
األدوات  إلى  باإلضافة  املشتعلة 
املصاريف  تسديد  التوثيق،  واألثاث، 
باجلزائر  واملهمات  بالتنقالت  اخلاصة 

االعتمادات  وكذا  وخارجها، 
مشيرا  التظاهرات،  ملختلف  املخصصة 
االعتمادات  خفض  إجراء  أن  إلى 
املالية قد يخص أيضا الباب رقم )-21
املؤقتني  بـ أجور األساتذة  املتعلق   )08
أن  إلى  منوها  واملدعوين،  واملشاركني 
يخص  ال  االعتمادات  تسقيف  إجراء 
أجور املستخدمني، غير أنه أخذ بعني 
االعتبار التقليص يف ميزانية التسيير. 

ويف السياق ذاته، أوضح املسؤول األول 
عن القطاع أن عملية توظيف األساتذة 
للتنظيم  الصارم  لالحترام  تخضع 
واملتضمن  الشأن،  هذا  يف  به  املعمول 
الباحث،  لألستاذ  األساسي  القانوني 
السنوي  الساعي  احلجم  يحدد  الذي 
على  ينبغي  والذي  للتدريس  املرجعي 
 32 تأديته على مدار  الباحث  األستاذ 

أسبوعا للتدريس لكل سنة جامعية.
إنه يف  التعليمة،  الوزير، يف هذه  وقال 
بعض  يخص  قد  الذي  العجز  حال 
التعاون  إلى  اللجوء  التخصصات ميكن 
الندوة  إطار  يف  املؤسسات  بني  ما 
على  نفسه  الوقت  مؤكدا يف  اجلهوية، 

أهمية تطبيق هذه التدابير.
صفية. ن

الغش  وقمع  الرقابة  مصالح  حجزت 
التابعة لوزارة التجارة ما مقداره 982 طنا 
من  أغلبها  االستهالكية،  املنتجات  من 
خالل  وذلك  والفرينة،  السميد  مادتي 

العشرة أيام األخيرة فقط. 
أكده  ما  حسب  احملجوزات،  بني   ومن 
التموين  ومراقبة  األسواق  تنظيم  مدير 
مواد  ضبطت  مقراني،  محمد  بالوزارة 
عجائن  يف  متثلت  الصالحية  منتهية 
حاول  تنظيف،  ومواد  وفرينة  وسميد 
ظل  يف  بها  السوق  إغراق  املضاربون 
البالد،  بها  متر  التي  الصحية  األزمة 

منها،  الفاسدة  الكميات  مؤكدا إتالف 
الكميات  بقية  توجيه  سيتم  فيما 
الهالل  مراكز  نحو  الصاحلة  األخرى 
األحمر واجلمعيات اخليرية، كما قال إن 
االضطراب املسجل يف متوين السوق مبادة 
السميد سببه املضاربة التي بلغت أشدها 
دخالء  وكذا  استغالليني،  جتار  قبل  من 
على القطاع، غير أن املشكل عرف طريقه 
وسيتم  وشرقه،  الوطن  جنوب  يف  للحل 
التصدي لألمر يف مناطق الوسط والغرب 
قريبا جدا، من خالل عمل جلنة اليقظة 

املنصبة على مستوى الوزارة.

وأضاف املتحدث أن الوزارة أقرت تسبيق 
للمطاحن،  كاملة  األسبوعية  احلصة 
واملقدرة بـ 180 ألف قنطار، بدل االعتماد 
لتوفير  وذلك  اليومي  نظام احلصص  على 
اشكال  كل  تنهي  السوق  يف  أكبر  كمية 
مستغربا التهافت  واالضطراب،  الندرة 
املسجل من قبل مواطنني وكيف أن إنتاج 
ظرف  يف  األسواق  من  غاب  كامل  شهر 
التعقل يف االستهالك  إلى  يومني، داعيا 
ما دامت املصانع مستمرة يف عملها ومتوين 

السوق يجري بشكل منتظم.
 صفية نسناس

أّكد املدير العام للهيئة اجلزائرية لالعتماد 
)اجليراك( نور الدين بوديسة على ضرورة 
البيولوجيا  ملخابر  وطنية  شبكة  إنشاء 

الطبية املعتمدة مرتبطة مبعهد باستور.
إذاعية،  مداخلة  يف  بوديسة،  واعتبر 
معهد  حاليا  يشهده  الذي  الضغط  أن 
باستور ينبغي أن يحفز وزارة الصحة على 
االجتماع مع »اجليراك« والهيئات الوطنية 
والبيولوجيني،  الصحة  بقطاع  املكلفة 
إضافة الى املتعاملني الصناعيني يف القطاع 
الصيدالني قصد إعداد خارطة طريق من 
وبهدف  الشبكة.  هذه  استحداث  أجل 
باستور  معهد  على  الضغط  تخفيف 
اجلماعي،  التحليل  عمليات  وتوسيع 

شجع املسؤول ذاته على إنشاء مخابر على 
املستوى اجلهوي تكون مطابقة للنصوص 

التنظيمية الصارمة.
لـ  العام  املدير  اعتبر  أخرى،  جهة  من 
مخابر  إخضاع  يجب  أنه  »أجليراك« 
مخابر  وحتى  لالعتماد  الطبية  التحاليل 
ُيعدُّ  دفتر  خالل  من  األدوية،  جتريب 
القطاع.  مهنيي  ومجموع  اجليراك  مع 
باجلزائر  حاليا  يوجد  فإنه  وبحسبه، 
يف  فقط،  معتمدان  خاصان  مخبران 
قريبا  عموميني  مخبرين  اعتماد  انتظار 
مبرزا أن األلفي )2000( مخبر املوجودة 
يف مختلف املجاالت عبر الوطن »مرشحة 

كلها لالعتماد«.

العام  املدير  طمأن  الطبي،  املجال  ويف 
القطاعني  بأن  لالعتماد  اجلزائرية  للهيئة 
بإمكانات  يزخران  واخلاص  العمومي 
كونها  كاف،  بشكل  تستغل  ال  معتبرة 
غير  العاملية  املراجع  حسب  مصنفة  غير 
أنه تأسف لكوننا نواجه مشكل مصداقية 
وتنظيم ومطابقة ملتطلبات املعايير الدولية، 
ألن مخابرنا »البيو- طبية« ومخابر جتريب 
املواد الصيدالنية ليست معتمدة، مشيرا 
املنتجات  ملراقبة  الوطني  املخبر  إلى 
الصيدالنية الذي سيتم حتويله إلى وكالة 
إلدراج  فرصة  أنها  معتبرا  لألدوية  وطنية 

االعتماد يف هذا الكيان.
صفية نسناس

املكلف  املنتدب  الوزير  كشف 
لطفي  الدكتور  الصيدالنية  بالصناعة 
املنقضي  اخلميس  مساء  بأحمد،  بن 
رواق  وضع  عن  العاصمة،  باجلزائر 
الطبية  املنتجات  مرور  لتسهيل  أخضر 
ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا. 
هامش  على  ذاته،  املسؤول  وأكد 
املخصصة  اليومية  الصحفية  الندوة 
كورونا،  فيروس  تفشي  حصيلة  لتقدمي 
اجلمهورية  رئيس  لتعليمات  تطبيقا  أنه 
رواق  »وضع  مت  تبون  املجيد  عبد 
الطبية  للمنتجات  مخصص  أخضر 

فيروس  تفشي  من  الوقاية  ومستلزمات 
كورونا ».

أن  باملناسبة،  الوزير،  وأوضح 
وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة 
قطاعات  مع  وبالتنسيق  املستشفيات، 
أخرى، وعمال بتوجيهات الوزير األول 
اتخاذ  عن  أعلنت  جراد،  العزيز  عبد 
تصرف  حتت  أخضر  رواق  وضع  قرار 
واخلاص،  العام  بالقطاعني  املتعاملني 
الطبية  املنتجات  مرور  لتسهيل 
الوقاية حفاظا على صحة  ومستلزمات 
املرضى.                            )و.أ.ج(

صفية  نسناس
مواصلة  إطار  ويف  أنه،  البيان  يف  جاء  و 
اجلزائريني  املواطنني  إجالء  عملية 
السلطات  أقرتها  والتي  باخلارج  العالقني 
يوم  من  ابتداء  انطلق  للبالد،  العليا 
أمس اجلمعة، عملية إجالء 1788 رعية 
جزائريا من مدينة اسطنبول التركية، على 
إثر غلق احلدود اجلوية للتقليل من مخاطر 

 - )كوفيد  املستجد  كورونا  وباء  انتشار 
19(، والتي ستستمر إلى غاية اليوم.

و يف هذا الصدد، سخرت وزارة السياحة 
عدة فنادق عمومية وخاصة على مستوى 
كلٍّ من والية اجلزائر وبومرداس الستقبال 
إخضاعهم  لغرض  اجلزائريني  الرعايا 
للحجر الصحي االحترازي، حيث سيتم 
التالي:  البرنامج  وفق  املسافرين  توزيع 

فندق  مستوى  على  مواطنا   740 وضُع 
مزفران بزرالدة، 790 مواطنا على مستوى 
الرياض،  فندق  املرسى،  فندق  من  كلٍّ 
 ،)H3 ( فرج  سيدي  السياحي  املركب 
أدمي،  السياحي  املركب  » AZ«و  فندق 
258 مواطنا على مستوى كل من مركب 
وفندق  فرج  بسيدي  البحر  مبياه  املعاجلة 

املطار الدار البيضاء.

يبلُغ عدُدهم 1788 شخصا

فنـــادق عمومـــية وخاصـــة
الستقبال المرحلين من تركيا

 أثيِر األرضية الرقمية والتلفزيون العمومي
الّشروُع في بثِّ برنامٍج َتعليمٍي عن ُبعد

نظرا إلى الظرف اخلاص الذي مترُّ به البالد
ِشيتور يدُعو رؤساَء الُمؤّسساِت لترشيِد النَّفقات

الوزير املنتدب املكلف بالصناعة الصيدالنية:
بية استحداُث رواٍق أخَضر للُمنتجاِت الطِّ

 وُمستلزمــــاِت  الوقـــاَية

أّكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، يوم اخلميس الفارط يف بيان لها، أنه 
مت تخصيص فنادق عمومية وخاصة الستقبال الرعايا اجلزائريني الذين مت إجالؤهم من تركيا، 

بداية من أمس، وإخضاعهم للحجر الصحي االحترازي بسبب وباء كورونا املستجد.

يف ظرف 10 أيام
قابِة تحجُز 982 طًنا من الُمنتجاِت االستهالِكّية َمصالُح الرَّ

للّتقليل من الضغط على معهد باستور
دعـــواٌت إلنَشـاِء شبكــٍة َوطنيــّة للمخابــِر الُمعتَمــدة



عّمــــــار قــــردود

مروجوها يف  اإلشاعات جنح  أن هذه  ولألسف   
استغالل  ظل  يف  أهدافهم  من  البعض  حتقيق 
الفترات  بعض  خالل  السائد  الفراغ  مطلقيها 
يف الساحة اإلعالمية، أمام شح وندرة املعلومة 
بأمور  صلة  على  هامة  قضايا  بشأن  الرسمية 
اإلحصائيات  كنقص  للمواطن،  اليومية  احلياة 
الرسمية فيما يخص حاالت اإلصابات املؤكدة 
والوفيات بفيروس »كورونا« مثلما هو واقع حالًيا.

ازداد  كلما  أسرع  وتنتشر  تنتقل  واإلشاعة 
فالشرط  فيها.  املعلوماتي  والنقص  الغموض 
حتقيق  يف  اإلشاعة  وجناح  النتشار  األساسي 
بكافة  واجلهل  احلقيقة  معرفة  عدم  هو  أهدافها 
األخبار  كل  فإن  وعليه،  بها.  احمليطة  األمور 
أن  ميكن  مصادرها  أو  مضمونها  يف  املشكوك 

تصبح أو تتحول إلى مصدر لإلشاعة.
و تستند اإلشاعة إلى أخبار وهمّية خاطئة عن 
جزء  حتوير  على  العمل  مّت  وقائع  أو  قصد  غير 
منها أو نوايا سيئة، لتنطلق يف فضاء االنتشار، 

على  موجود  غير  خبر  من  دائمًا  تنشأ  ال  فهي 
اإلطالق، فعلى قاعدة »ال دخان من غير نار« 
واقعي  خبر  من  جزئية  على  اإلشاعة  تعتمد 
لتعمل فيه حتويرًا وتزويرًا وإضافة وإبهاًرا، وهذا 
يعطي دفعًا لتصديق اإلشاعة. أما اجلزء اآلخر، 
فقد يكون مبتَدعًا. لكن اإلشاعة قد تعمل على 
اختراع واقع لم يحصل أّي شيء منه.إذًا، منشأ 
اإلشاعة إما تضليل متعّمد، من قبل أشخاص 
أو خطأ غير مقصود من قبل ُمطِلق اإلشاعة أو 

تضخيم وحتوير لواقع حاصل.

االجتماعي  النفس  علم  خبير  أفاد 
تصريح  اهلل، يف  بن جاب  الهادي  عبد 
لــ«أخبار الوطن«، أن دور اإلعالم املرئّي 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  واملكتوب 
األخبار  كترويج  السلبّية؛  بني  يتراوح 
االنقسام  على  والتحريض  الكاذبة 
واإليجابّية  والتطّرف،  والفوضى 
التكامل  قيم  وغرس  املفاهيم  كتصحيح 
جاب  بن  حتّدث  وتنميتها.و  الوطني 
قطاع  يف  احلاصلة  املتغّيرات  عن  اهلل 
والرقمي،  التقليدي  بشقيه  اإلعالم 
إعالمًا  أصبح  اليوم  اإلعالم  أّن  وأّكد 
بدّقة  األحداث  مع  يتعامل  ال  حاّدًا 
وعمق، وأصبح إعالم النتيجة أو النتائج 
وهو  لألسباب،  ُمعّمقة  قراءة  دون  من 
وسائل  »توتاليتارية«  لـ  خاضع  إعالم 
متلكه  الذي  االجتماعي،  التواصل 
وذلك  بالدقة،  تهتّم  ال  كبرى  شريحة 
الطبيعة  بسبب  الوقت  ضيق  بسبب 
قيمة  وفقدان  للحياة،  االستهالكية 
ولّذة اجلدل بطبيعته الفلسفية والثقافية 
مكان  هناك  يعد  لم  إذ  واالجتماعية، 
األمور  تبسيط  إلى  وصواًل  اجلدل  لهذا 

وتسطيحها.
و دعا بن جاب اهلل إلى ضرورة مواكبة 
التكنولوجي  للتطّور  اجلزائري  اإلعالم 
وُحسن استخدام األدوات اجلديدة التي 
املثلى  والطريقة  الرقمي  اإلعالم  يتيحها 
يضمن  إيجابي،  بشكل  معه  للتعامل 
مجّرد  من  املستخدمني  حتويل  عدم 
إنتاجها،  إعادة  إلى  املعلومات  تلّقي 
ضد  التحصني  من  كنوع  الوعي  وتعزيز 
هذه  على  تنتشر  التي  السلبية  األفكار 
الشبكات.وأّكد على أهّمية نشر الوعي 
بني املستخدمني لكي ُيحسنوا استخدام 

التأّثر  وعدم  االجتماعية  الشبكات 
واالنسياق  والسلبية  املتطّرفة  باألفكار 
لإلشاعات حتى ال يكونوا فريسة سهلة 

لها.
و بحسب بن جاب اهلل، فاإلشاعات مبا 
أنها عبارة عن إسقاطات ناجتة عن حالة 
فإذا  وظنون،  وخياالت  سيئة  نفسية 
للفكرة  مؤيدة  بعناصر  اإلشاعة  علقت 
التدقيق  وقلة  اجلهل  بسبب  تنتشر 
وُحّب البروز. لذا البيئة األمثل لها هي 
املجتمع املتخّلف، فهو بيئة صاحلة لنشر 
اإلشاعات.و يشير بن جاب اهلل إلى أن 
وصاحبها  اإلشاعة  مخترع  أو  »املُشيع« 
اإلشاعة  أخبار  وينعش  ويغذي  يراقب 
حتى إذا ما »هضمتها« العقول محدودة 
هّبت  اإلدراك،  قليلة  والنفوس  الوعي، 
لتقويتها وترسيخها األوهام، واخلياالت، 
والرغبات واملخاوف؛ وأكسبت اإلشاعة 
شحنات من الوقود تسمح لها باالنتشار 
وهو  وهندسّية،  متواليات حسابّية  وفق 
وسرعة  اإلشاعة  نفاذ  على  يساعد  ما 

حتّقق أهدافها ومخططاتها.
أن  ضرورة  على  اهلل  جاب  بن  شدد  و 
مواقع  على  املعلومة  أّن  املتلّقي  يعرف 
وليست  معلومة  مجّرد  هي  التواصل 
أّن  إنتاجها.وأّكد  إعادة  وعليه  معرفة، 
نشر الوعي يبدأ من املدرسة واجلامعة، 
فالتعليم الذي يواكب كّل هذه املتغّيرات 
اجلديدة ومتطّلباتها هو املدخل إلى تعزيز 
ثقافة الوعي لدى مستخدمي اإلنترنت 
وشبكات التواصل حول كيفية التعامل 

مع األدوات اجلديدة.
عّمــــــار قــــردود

نصير  والدكتور  اإلعالمي  أوضح 
بجامعة  اإلعالم  كلية  مدير  بوعلي، 
املتحدة،  العربية  باإلمارات  الشارقة 
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف 
املوثوقة  غير  األخبار  انتشار  أن 
تضليل  ومحاوالت  واإلشاعات 
مواقع  عبر  وتغليطه،  العام  الرأي 
التواصل االجتماعي، هو  وشبكات 
لبيئة إعالمية تتميز  حتصيل حاصل 
بهشاشة يف منظومتها املسيرة لتداول 
الرسمية،  األخبار  ونشر  املعلومات 
لرواج  مصرعيه  على  الباب  فتح  ما 
الصحيحة  املعلومة  بدل  اإلشاعة 
املسؤولني  من  استقاؤها  يتم  التي 
لهذا  املوثوقة،و  املصادر  أو  املباشرين 
اإلعالمية  املؤسسات  تعاطي  فإن 
مع  اخلاصة  التلفزيونية  والقنوات 
يف  املتداولة  واألخبار  املعلومات 
شبكات التواصل االجتماعي، التي 
غالًبا ما تكون مجهولة املصدر ونقلها 
التحقق  دون  احلاالت من  يف بعض 
من صدقيتها، يعود إلى غلق أبواب 
واحتكارها،و  الرسمية  املعلومة 
الصحفيني  بعض  بحث  إلى  كذلك 

ووسائل اإلعالم عن السبق.

أسباب  أهم  من  أن  بوعلي  يعتقد  و 
املعلومة  غياب  هو  اإلشاعة  رواج 
ميكن  وحينها  شحها،  أو  الرسمية 
ألٍي كان - بحكم ما تتيحه تقنيات 
عالم  يف  االجتماعي  التواصل 
بحسن  سواء  خبرا  ينشر  أن   - اليوم 
يهيئ  الذي  األمر  نية،  بسوء  أو  نية 
املنصات  تلك  عبر  )اإلشاعة(  لها 
االنتشار  على  القدرة  للتواصل 
من  الشرائح  أوسع  إلى  والوصول 
بدورهم  يصبحون  الذين  املتلقني، 
ناقلني ممتازين لنشر االشاعة ما يزيد 

من تعاظم مخاطرها«.
و أضاف بوعلي، يقول: »لذا فالعالج 
تزييف  أزمة  ملواجهة  اعتقادي  يف 
املغلوطة،  املعلومات  وبث  الوعي، 
املختلفة  اإلعالم  وسائل  دعوة  هو 
على  وتدريبهم  كوادرها  تأهيل  إلى 
واملصادر  األخبار  من  التحقق  سبل 
التثبت  على  والقدرة  اإللكترونية، 
وإيجاد  أشكاله  بكل  اإللكترونى 
واحلسابات  الصفحات  لدعم  مظلة 
كشف  إلى  تهدف  التي  واملواقع 

الشائعات«.
عّمــــــار قــــردود
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األمن  يف  املختص  قسمية  بن  وائل  كشف 
به  أدلى  تصريح  يف  السيبرياني،  املعلوماتي 
لــ«أخبار الوطن«، عن مساهمة وسائل التواصل 
يف  اإلشاعات  نشر  يف  كبير  بدور  االجتماعي 
أن  إلى  مشيًرا   .%  85 بلغت  بنسبة  اجلزائر، 
دوافع ُمطلقي اإلشاعات متعددة، فبرزت أن 95 
باملائة من دوافع البعض تكون بخلفيات انتقامية، 
كما أن الرغبة يف الظهور بصورة املُلم بشتى األمور 

الرغبة  أما   ،%  85 بنسبة  برزت  البارع  واملطلع 
والرغبة يف   ،%  70 فنسبتها  األجواء  توتير  يف 
االنتقام من شخص ما بلغت نسبتها 55 %، 
والرغبة يف تشويه سمعة شخص أو جهة ما نالت 
وفقط  السلبية  اإلشاعة  ونشر   ،%  45 نسبة 
للتسلية والترفيه فحظيت بنسبة 62 %. وفيما 
يتعلق بأنواع اإلشاعات، فقد بني بن قسمية أن 
بنسبة  انتشاًرا  األكثر  هي  السياسية  اإلشاعات 

%96، ثم االجتماعية بنسبة %89، وأخيًرا 
انطالق  مصادر  %65.أما  بنسبة  االقتصادية 
 ،70% بنسبة  داخلية  منها  فنجد  اإلشاعات 
فيما نسبة %30 خارجية، وخاصة من فرنسا 
األمريكية  املتحدة  والواليات  وأملانيا  وبريطانيا 

واملغرب واإلمارات وقطر وجنوب إفريقيا.
عّمــــــار قــــردود

علوم  كلية  يف  أستاذ  بوجمعة،  رضوان  قال 
تصريح  اجلزائر، يف  بجامعة  واالتصال  اإلعالم 
من  بد  ال  مشكلة  »أول  إن  الوطن«،  لــ«أخبار 
فهمها هي ما اإلشاعة، وما هو سياق ظهورها، 
فاإلشاعة تتغذى من غموض وغياب واحتكار 
املعلومة،و غلق منافذ الوصول إلى املعلومة أمام 
أصاًل  سياسية  إرادة  وجود  وعدم  الصحفيني، 
يف  ذلك  املعلومة،  مصدر  إلى  الصحفي  لبلوغ 
األزمات  بوضع  بالك  فما  الطبيعي،  الوضع 
ككل  والعالم  اجلزائر  يف  حالًيا  واقع  هو  مثلما 
أيًضا  ذلك  غياب  يف  كورونا،و  وباء  بسبب 
املعلومة  عن  البحث  على  مجبر  الصحفي  فإن 
حتى  أو  رسمية  غير  مصادر  من  ولو  واستقائها 
يتحدثون عما  الصحفيون  فبات  فيها،  مشكوك 
النزول إلى امليدان ويتم ذلك  الواقع دون  هو يف 

عبر مكاتبهم«.
وأضاف بوجمعة أنه يف زمن األزمات مثل هذه 
التي نعايشها حالًيا، فإن املواطنني يف قلق مزمن 
وهم يف أشد احلاجة لألخبار واملعلومات اآلنية، 

نفوسهم،هم  إلى  الُطمأنينة  ُتدخل  قد  التي 
كان  أنه  موضحا  غًدا،  سيحدث  ملا  متلهفون 
يتعني على السلطة انتهاج إستراتيجية اتصالية 
ال  وأن  ذلك،  من  املواطنني  متكن  واضحة 
التواصل  مواقع  تفترسهم  سائغة  لقمة  يكونوا 
بل  يريدون  املواطنني  كون  االجتماعي، 
وما  غًدا  سيحدث  ما  معرفة  يف  بشدة  يرغبون 
حري  أنه  مؤكدا  املتوقعة،  السيناريوهات  هي 
بالسلطة حتسني سياستها االتصالية، خاصة يف 
أزمنة األزمات من خالل جمع أكبر قدر ممكن 
مختلف  عبر  وبثها  مصادرها  من  األخبار  من 

وسائل اإلعالم التقليدية.
و أوضح بوجمعة أن »مواقع التواصل االجتماعي 
وأي  باألساس،  للتفاعل  منصات  أصاًل  هي 
مواقع  على  حساب  فتح  بإمكانه  شخص 
ونشر  ويسر  بسهولة  االجتماعي  التواصل 
املعلومة بكل سرعة، فمثاًل شخص ما يعلم أن 
أنه سيسارع  فاألكيد  توفى بسبب كورونا  جاره 
املتويف  بيت  يف  جالس  وهو  اخلبر  ذلك  لنشر 

الصحة لإلعالن  وزارة  ينتظر  التعزية وال  لتقدمي 
كل  أن  يعني  ال  ذلك  لكن  ذلك،  عن  رسمًيا 
صحيح  املنصات  على  وتداوله  نشره  يتم  ما 
يف  نشره  يتم  مما  الكثير  أن  بل  مصداقية،  وذو 
يف  مشكوك  اإلجتماعي  باإلعالم  ُيسمى  ما 

صحته.
التواصل  شبكات  أّن  بوجمعة  أوضح  و 
باملفهوم  إعالم  وسائل  ليست  االجتماعي 
العلمي لإلعالم كعلم، بل هي وسائل للتواصل 
تصنع  بل  املضمون  تصنع  ال  فهي  والتفاعل، 
املعلومات والبيانات. ورأى أّنه ال بد من العمل 
على التأثير إيجابًا على املستخدمني، وذلك ال 
يتأتى إال عبر ُحسن استخدام البيانات الضخمة 
مختلف  يف  القرار  وأصحاب  احلكومة  قبل  من 
املستخدمني  توّجهات  لفهم  وذلك  القطاعات، 
إستراتيجيات  لوضع  كمنطلق  وهواجسهم 

للتعامل معهم ومعاجلة مشكالتهم.
عّمــــــار قــــردود

اإلشاعة تهزم المنظومة االتصالية

 وسائُل التَّواصِل االجتماعي مسؤولٌة عن 
نشر 85 % من اإلشاعات في الَجزائر

تعاظمت مخاطر االستعماالت المغرضة لشبكات التواصل االجتماعي بشكل ملفت في السنوات األخيرة، وبات تأثير الرسائل 
والمنشورات والمدونات و«اإلشاعات« المتداولة عبرها ُيمثل جرائم خطيرة تمس باالستقرار العام واألمن القومي ككل، وهو 
ما تم كشفه من شبكات للجوسسة وعصابات إلثارة الفتنة والتحريض »اإللكتروني« التي تتخذ من وسائل االتصال الحديثة 
ومواقع التواصل االجتماعي وسيلة لتحقيق أهدافها، حيث إن هذه المواقع والشبكات ُتتيح حرية النشر بدون ضوابط قبلية 

وحرية التلقي للجميع على اختالف مستوياتهم التعليمية والثقافية، فضاًل عن إمكانية التمويه والتخفي وانتحال صفات شخصيات 
ومشاهير على صفحات وهمية ألهداف مغرضة كشفت عنها عديد األحداث.

الخبير في المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة.. وائل بن قسمية:
وسائُل التَّواصِل االجتماعي مسؤولٌة عن نشر 85 % من اإلشاعات في الَجزائر

األستاذ في كلية علوم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر.. رضوان بوجمعة:
حفيين اإلشاعُة تتغَذى من احتكاِر الَمعلومة وغلِق الَمنافذ أمام الصُّ

الخبير في علم النفس االجتماعي.. عبد الهادي بن جاب اهلل:
اإلعالُم التَّقليِدي أضحى خاضًعا لُتوتاليتارِية 

وسائِل التَّواصل االجتماِعي

مدير كلية اإلعالم بجامعة الشارقة.. الدكتور نصير بوعلي:
غلُق َمصادر استقاِء الَمعلومة يعّزُز تفّشي اإلشاعة
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تبسة
53 َشخصا ُيغادرون الحجر الصحي

غادر، نهاية األسبوع املاضي، 53 مسافرا 
جزائريا قدموا من تونس احلجر الصحي، 
فندق  من  كل  يف  عليهم  ُطبق  والذين 
طارق واإلقامة الفندقّية باملرّكب الّرياضي 
بعد  تبسة،  الوالية  بعاصمة  مارس،   4
إطار  يوما يف   15 بـ  احملددة  الفترة  انقضاء 
لتفادي  واالستباقية  الوقائية  اإلجراءات 

تفشي فيروس كورونا القاتل .
و قد دخل هؤالء إلى األراضي اجلزائرية 
البرية  احلدودية  املعابر  مختلف  عبر 
بتبسة، عقب قرار كل من اجلزائر وتونس 
بغلق احلدود، حيث مت التكفل بهم رفقة 
عائالتهم يف ظروف ممتازة من طرف والي 
الوالية وكذا مديريتي السياحة والصحة، 
سهر  طبي  طاقم  تخصيص  خالل  من 
حتسبا  الصحية،  حالتهم  مراقبة  على 
جميع  توفير  مت  كما  أعراض،  أي  لظهور 

وسائل الراحة الالزمة لهم.
لم تسجل أي حالة  فالوالية   ولإلشارة، 
وهو  هؤالء،  بني  كورونا  بفيروس  إصابة 

األمر الذي استحسنته كل السلطات .
و حسب ما توصلت إليه »أخبار الوطن«، 
فاألشخاص الذين غادروا احلجر الصحي 

ميلة،  تبسة،   « واليات  من  ينحدرون 
باتنة، العاصمة وسطيف »، مت تزويدهم 
مستلزمات  وأهم  طبية،  بكّمامات 
عمال  طرف  من  لهم  سّلمت  الطريق، 
والصناعات  السياحة  مديرية  وموظفي 
جتنب  أجل  من  تبسة  لوالية  التقليدية 
السفر، حيث  باألفراد خالل  االحتكاك 
للمرحلة  بالنسبة  املغادرة  عملية  جرت 
تنظيم  طبعها  عادية  ظروف  يف  األولى 
عن  املغادرون  وعّبر  هذا،   . محكم 
من  تبسة  والية  على  للقائمني  شكرهم 
الضيافة  حسن  لقاء  ومواطنني،  إدارة 
داعني اهلل عز وجل رفع البالء عن البالد 

والعباد.
الوالية  والي  استغل  أخرى،  جهة  ومن 
الرفع  إلى  لدعوة املواطنني  الفرصة  هذه 
عن  الفوري  والكف  احلذر،  درجات  من 
استضافة مواطنني من خارج إقليم الوالية 
والصحية،  األمنية  املصالح  إخطار  دون 
الطوعي،  الصحي  باحلجر  وااللتزام 

واخلروج فقط للضرورة امللّحة .
فيروز  رحال

مدينة  وسط  الشعبي  ثور  بني  حي  شهد 
فاجعة  املنقضي،  اخلميس  عشية  ورقلة، 
يذكر  انتحار.  على  شاب  إقدام  إثر  كبيرة 
انتحر  23 سنة  العمر  يبلغ من  الضحية  أن 
يف مقر سكناه، يف ظروف غامضة وألسباب 

تبقى مجهولة حلد كتابة هذه األسطر.
 الواقعة حدثت يف غفلة من أسرته، حيث 

وقد  هامدة.  وجثة  معلقا  الشاب  ُوجد 
مصلحة  إلى  نقله  يف  الضحية  أهل  سارع 
بوضياف  محمد  مبستشفى  االستعجاالت 
قال  املناوب  الطبيب  تقرير  أن  إال  بورقلة، 
إن الضحية فارقت احلياة يف البيت العائلي، 
نفسية  اضطرابات  من  يعاني  ال  أنه  علما 
أحد  تصريح  حسب  عقلي،  مرض  أّي  أو 

أصدقائه لـ »أخبار الوطن«.
الشارع  لها  اهتز  املؤملة  احلادثة  أن  يذكر 
الورقلي، الذي تأسف حلال الشباب. هذا، 
حتقيق  فتح  إلى  األمن  مصالح  وسارعت 
األليمة  الواقعة  مالبسات  عن  للكشف 

والدخيلة عن املنطقة.
يوسف بن حيزية 

ليبيا  دولة  من  عائدا  شخصا   13 غادر   
مقر  من  الوقائي  الصحي  احلجر  الشقيقة 
إقامة مقاطعة الدبداب شمالي والية اليزي 
املراقبة  يوما حتت   14 قضوا  أن  بعد  ساملني 
الطبية ولم تظهر على أي منهم أي أعراض 

لإلصابة بفايروس كورونا املستجد.
أن  الوطن«  »أخبار  مصادر  أكدت  وكما   
جميع احلاالت التي غادرت احلجر الصحي 
للعدوى،  مصدرا  وليست  آمنة  باملقاطعة 

بعد  طبيعي  بشكل  معها  التعامل  وميكن 
ظهور  وعدم  الفيروس،  حضانة  فترة  انتهاء 

أي أعراض عليهم .
مت  الذين  األشخاص  أن  ويذكر  هذا،   
دخولهم  بعد  الصحي  احلجر  يف  وضعهم 
عبر املعبر احلدودي املغلق حاليا الدبداب، 
جرى  وطفلة،  نساء  و03  رجال   09 هم 
الصحي  للحجر  وإخضاعهم  استقبالهم 
الوقائي مبقر إقامة املقاطعة، وفيها استفادوا 

والتدابير  الالزمة  اإلجراءات  جميع  من 
واملتابعة  الرعاية  مع  الوقائية،  االحترازية 
الطبية الضرورية املتبعة من أجل سالمتهم 
 ،)-19 )كوفيد  لفيروس  التعرض  من 
انتشار  بهدف ضمان سالمة اجلميع وكبح 

الوباء عبر تراب مقاطعة الدبداب .
براهيم مالك

موجهة  رسالة  يف  املتحدثة،  وقالت 
يأتي  االقتراح  هذا  إن  تبون،  للرئيس 
مواطني  بعض  التزام  عدم  بسبب 
واستمرار  الصحي،  باحلجر  الوالية 

طوال  كبيرة  بأعداد  التجمعات  مظاهر 
عدم  عن  ناهيك  املاضية،  القليلة  األيام 
بإجراءات  التجارية  التزام بعض احملالت 
الغلق، والتوافد غير املنظم واخلطير على 
منها  وخاصة  األساسية  املواد  بيع  نقاط 
يف  األول  القاضي  داعية  السميد،  مادة 
البالد إلى تفعيل املادة 105 من الدستور 
املؤقتة  الطوارئ  حالة  بإعالن  واخلاصة 
املعنية  الواليات  قائمة  إلى  الوالية  وضم 
وتلبية  احترازي  كإجراء  اجلزئي  باحلظر 
تفشي  من  املتخوفني  املواطنني  ملطالب 

الوباء بواليتهم.
ب . زهرة

اخلط  هذا  بقي  االستقالل،  بعد  وحتى 
للكثير  إعاقات  وإحداث  هالك  يتسبب يف 
اجليش  أفراد  جهود  وبفضل  الضحايا.  من 
امللغومة،  املناطق  لتطهير  الشعبي  الوطني 
وعاد  بتلمسان،  طبيعتها  إلى  احلياة  عادت 

معها األمل والطمأنينة.
خالل  من  كلًيا  املجاهدين  عزل  وبغية 
من  والرجال  باألسلحة  اإلمداد  طريق  قطع 
بداية  هذه  املوت  مت نصب حواجز  اخلارج، 

من عام 1957.
ُسمي  الذي   - موريس  خط  غطى  وقد 
باسم وزير الدفاع الفرنسي آنذاك - املنطقة 
بن  مرسى  من  بأكملها  الغربية  احلدودية 
مهيدي )تلمسان( شماال إلى بشار جنوبا، 
 173 منها  750 كلم  تزيد عن  على مسافة 

كلم بوالية تلمسان.
 هذا اخلط املكهرب املليء باأللغام املضادة 
آلة  إلى  حتول  اجلماعية،  واأللغام  لألفراد 
قتل وحشية وتشويه، وأصبح عقبة خطيرة 
للمكلفني  بالنسبة  اجتيازها  يصعب  للغاية 
- أنداك - بنقل املعدات العسكرية وغيرها 

من البلد املجاور. 
وقد سقط العديد من املجاهدين يف ميدان 
املوت  خط  عبور  محاولتهم  أثناء  الشرف 
إلى  تعرضهم  بعد  آخرون  جنا  فيما  هذا، 
املجاهد  مثل  شديدة،  جسدية  إعاقات 
بترت  الذي  عمر،  بن  عيسى  بن  الراحل 
اليسرى جراء لغم يف  اليمنى وقدمه  ذراعه 
سنة 1961، عندما كان عضوا يف مجموعة 

نزع األلغام التابعة جليش التحرير الوطني.
هذا املجاهد الذي تويف قبل بضع سنوات، 
مت تسجيل شهادته يف مؤلف »خط موريس، 
يف  الباحث  قبل  من  اختراقه«  وطرق  آثاره 
اخلط  هذا  وصف  ترار،  بن  محمد  التاريخ 

بأنه »خطير للغاية«.
ويروي املجاهد والصحفي الراحل عبد املالك 
واسطي يف كتابه »مزيل األلغام«، عن خطر 
يف  ممر  بفتح  قام  كلما  واجهه  الذي  املوت 
هذا اخلط القاتل، »املنطقة احملظورة ملغمة. 
أسالك  عبارة عن  التي هي  احمليطة  املناطق 
شائكة مليئة بجميع أنواع املعدات املفخخة 
بإحكام، فأّي حركة غير متقنة، وأي سهو 

يف جزء من الثانية يؤدي إلى انفجار كبير، 
فال ُيبقى إال أشالء الشخص أو األشخاص 

الذين كانوا داخل هذه الدائرة«.
ويتذكر بن صفية العربي، املجاهد والرئيس 
للجمعية  التابع  تلمسان  ملكتب  احلالي 
التحرير،  حرب  معطوبي  لكبار  الوطنية 
أثناء  لغم  انفجار  بعد  قدمه  بترت  والذي 
وضع  الذي  موريس،  خط  عبور  محاولته 
املظفرة،  التحريرية  الثورة  وخنق  لتحطيم 
ويقول - يف هذا الصدد: »كنا نعلم أنه مع 
املوت مؤكدة«.  للعبور، كانت  كل محاولة 
فيه  أصيب  الذي  اليوم  يتذكر  أنه  وأضاف 
جراء عبوة ناسفة عام 1958، وكيف نزف 
حتى فقد وعيه ليجد نفسه يف مستشفى ثم 
يف معسكر االعتقال يف بلدية أوالد ميمون 
)تلمسان( حتى عام 1959، مشيرا إلى أنه 
»وبعد ستة عقود من هذه املأساة لم يتمكن 

من محو هذه الصور من ذهنه«.
 )و.أ.ج( 

احلجر  مغتربا   352 أمس،  يوم  غادر، 
الصحي مبركب أدمي ببلدية زموري غربي 
بومرداس، بعد انتهاء فترة احلجر املقدرة 
أي  تسجيل  دون  قضوها  يوما   15 بــ 

إصابة بفيروس كورونا.
األولى  الساعات  منذ  املعنيون،  شرع 
حقائبهم  حزم  يف  أمس،  صبيحة  من 
بعد  املركب  ملغادرة  واالستعداد 
الصحي،  احلجر  يف  قضوهما  أسبوعني 
ستعمل  حيث  بعائالتهم،  لاللتحاق 
إلى  إعادتهم  على  اجلزائرية  السلطات 
املركب وإعداده  بلدهم، وبالتالي إخالء 

الستقبال عدد آخر من املغتربني، الذين 
ظلوا أليام عالقني يف املطارات التركية.

قامت  قد  اجلزائرية  السلطات  أن  ويذكر 
 352 بوضع  املنصرم  مارس   20 بتاريخ 
مغتربا قدموا من تركيا يف احلجر الصحي 
احترازي  السياحي، كإجراء  أدمي  مبركب 
البالد،  يف  كورونا  فيروس  تفشي  ملنع 
احلجر،  يف  يوما   15 مدة  قضوا  حيث 
إصابة  أي  تسجل  لم  احلظ  وحلسن 

بالفيروس لدى هؤالء.
 سميرة مزاري

اليوم العالمي للتوعية بخطر األلغام

خطُّ »موريس«.. جرائُم فرنسا 
تمتـُد  بعـد االستقـــــالل

ورقلة
انتحاُر شاٍب في ُظروف غاِمضة

إليزي
حي بالدبداب ُمغادرة 13 شخًصا الحجَر الصِّ

نائبة بالبرلمان راسلت الرئيس تبون 
مطالُب بإعالِن َحظر الِتجوال الُجزئي 

بواليــِة  جيـــجل
 دعت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بدرة فرخي، رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون كي يعلن حظر التجوال الجزئي بوالية جيجل، وهذا بعد ارتفاع عدد 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بالوالية بشكل ملفت ومقلق.

احتضنهم مركب أديم ببلدية زموري ببومرداس 
حي  352 ُمغتربا يغادروَن الحجَرالصِّ

َسالمين

تظل الجرائم المؤلمة التي خلفها »خط موريس« الجهنمي وخطوطه المكهربة وألغامه المضادة لألفراد، 
التي وضعت على شريط امتد من تلمسان إلى بشار، راسخة في ذاكرة المجاهدين، وتعود لألذهان عشية 

كل 4 أفريل، الموافق لليوم العالمي للتوعية بخطر األلغام.



املسيلة  بوالية  الدواجن  تربية  نشاط   شهد 
مربو  يعرفه  لم  ركودا  األخيرة  األسابيع  خالل 
الدواجن بعاصمة احلضنة من قبل، بسبب توقف 
أبوابها  املطاعم  أغلقت  بعدما  العمل  عن  املذابح 
عقب اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة 

للحد من تفشي فيروس كورونا.
البيضاء  اللحوم  أسعار  تهاوي  إلى  الوضعية 
حيث وصل السعر إلى أدنى مستوى له أين تراجع 
سعره ليصل إلى أقل من 140دج للكيلوغرام األمر 
إفالسهم  املربون  إلعالن  محالة  ال  سيؤدي  الذي 
أخرى  ألسابيع  عليه  هو  ما  على  الوضع  ظل  إن 

مربو  دق  البطالة  على  منهم  الكثير  وسيحال 
الدواجن بوالية املسيلة ناقوس اخلطر بعد دخولهم 
يف أزمة حادة قربتهم من باب اإلفالس ألنهم لم 
يجدوا ملن يبيعون دجاجهم. هذه األزمة حسبهم 
التي أدت  يوم آلخر وهي األزمة  تتفاقم من  التي 
لتراجع أسعار الدجاج نتيجة زيادة العرض والوفرة 
الكبيرة جلاهزية الدجاج يف وقت واحد عند أغلبية 
اجلملة  بسعر  بيعه  إلى  اضطروا  والذين  املربني، 
أن  رغم  للكيلوغرام  دج  120و125  بني  تراوح 
كانت  التي  األزمة  وهي  دج،   160 تفوق  تكلفته 
استهالك  على  اعتادت  التي  املطاعم  غلق  وراء 

الدجاج، باإلضافة إلى غلق أغلبية املذابح خاصة 
مرغمني  أنفسهم  وجدوا  والذين  للخواص  التابعة 
مادة  على  طلب  وجود  لعدم  نظرا  الغلق  على 
قاطعوا  الذي  العمال  ولغياب  جهة  من  الدجاج 
النشاط بسبب وباء كورونا من جهة أخرى وحتى 
غلق املؤسسات التربوية واجلامعات،  وبالتالي لم 
يحتمل  ال  الذي  الدجاج  يبيعوا  ملن  املربون  يجد 
االنتظار ويجب تسويقه يف حينه، األمر الذي دفع 
وإعالن  النشاط  عن  التوقيف  إلى  املربني  بأغلبية 

حالة اإلفالس.
جمال أبو اشرف

ف سليم

 يف هذا السياق،  مت استالم حلد االن ازيد 
من 700 قفة من طرف احملسنني واصحاب البر 
واملساعدات  االعانات  تقدمي  مبركز  واإلحسان 
بيان  كان  اإلسالمية.و  امليناء.  ماقبل  بحي 
اطار  يف  انه  اكد  الوالية  والي  ديوان  عن  صادر 
افراد  والتعاون بني مختلف  التضامن  قيم  تعزيز 
االجتماعي  التضامن  ملبدا  وحتقيقا  املجتمع. 
الفئات  خاصة  كورونا  فيروس  ملواجهة 

االجتماعية األكثر هشاشة السيما األشخاص 
املرضى واملصابني باألمراض املزمنة وكبار السن 
واملعوزين  احملدود  الدخل  ودوي  اإلعاقة  وذوي 
وبهذفتاطير  وغيرهم  واملساكني  الفقراء  من 
بها  يقوم  التي  التضامنية  العمليات  وتامني كل 
احملسنني ورجال االعمال والفاعلني االقتصاديني 
االحمر  الهالل  فان  الذكر  السالفة  الفئات 
هما  اجلزائرية  اإلسالمية  والكشافة  اجلزائري 
اجلهتني الوحيدتني املخولتني لهما استقبال هذه 
مدير  اشراف  حتت  وهذا  التضامنية  العمليات 

النشاط االجتماعي والتضامن واحملسنني لوالية 
الهبات  باستالم  العملية  تتم  أن  على  عنابة 
جتهيزات  غذائيه،  )مواد  العينية  والتبرعات 
وشبه  صيدالنية،  مواد  تنظيف،  مواد  طبية، 
بجوار  الكائن  املخزن  مستوى  على  صيدالنية( 
والتبرعات  امليناء  قبل  ما  املدنية  احلماية  مقر 
والهبات النقذية تتم عن طريق حتويلها للحساب 
التابع  اجلزائري  الشعبي  القرض  بوكالو  اجلاري 

للجنة الوالئية للهالل االحمر اجلزائري.

مبنى  أمام  من  تضامنية  قافلة  انطلقت 
بأقصى  الفضة  بير  بلدية  نحو  باملسيلة  الوالية 
اجلنوب الغربي لعاصمة الوالية بقراها ومشاتيها 

والتي تعتبر من مناطق الظل بالوالية.
 وحسب البيان الصادر عن مصالح الوالية 
إطار  يف  تدخل  التضامنية  القافلة  هذه  فإن 
املعوزة وأصحاب  العائالت  مع  التضامن  عملية 
اإلحترازية  التدابير  ظل  وهذا  الضعيف  الدخل 

يف مواجهة وباء كورونا فيروس وهي املساعدات 
التي تعبر عن جتند السلطات احمللية للتضامن مع 
بها  متر  التي  احملنة  الهشة خالل هذه  الفئة  هذه 
التي  املبادرة  كورونا.وهي  وباء  ملجابهة  البالد 
اجلزائريني يف  بني  والتآزر  التالحم  روح  تعكس 
إلى  البيان  الصعبة.وأشار  الظروف  هذه  مثل 
يكثر  التي  استهالكية  مواد  تضم  القافلة  أن 
الغذائية  الطلب خالل هذه األيام كاملواد  عليها 

التنظيف  كمواد  أخرى  ومستلزمات  وأفرشة 
وعلى رأسها مواد التعقيم الكحولي، الذي يكثر 
استعمله لتعقيم اليدين، املناديل املبللة، وكذا 
اجلافيل  ماء  مادة  من  وعبوات  معطرة  مطهرات 
واألسطح،  األرضيات  لتطهير  تستعمل  التي 
امليكروبات  أنواع  كل  على  القضاء  من  ومتكن 

والفيروسات اخلطيرة.
جمال أبو أشرف

عطاهلل  موالتي  تبسة  والية  والي  أعطى 
التضامنية  القافلة  انطالق  إشارة  أمس  صباح 
املوجهة لسكان منطقة الدير ببلدية عني الزرقاء 
العملية  وهي  بالوالية،  الظل  مناطق  إحدى 
الفالحية  املصالح  مديرية  طرف  من  املنظمة 

ومديرية النشاط اإلجتماعي.
ضمن  تدخل  التضامنية  العملية  هذه 
حيث  كورونا،   فيروس  من  الوقاية  إجراءات 
مواد  على  حتتوي  التي  القافلة  هذه  انطلقت 

غذائية مختلفة من مقر الوالية بحضور العديد 
املصالح  مدير  صرح  أين  املصالح،   رؤساء  من 
ستمس  القافلة  هذه  أن  سعيد  ثامن  الفالحية 
مساعدة  وهدفها  مبنطقة  عائلة   50 حوالي 
التي  احلساسة  الفترة  هذه  يف  املعوزة  العائالت 
متر بها اجلزائر ككل والتي أجبرتهم يف املكوث 
القاتل، ومن  الفيروس  لتفشي  البيوت جتنبا  يف 
جهته أكد مدير النشاط الفالحي أن هذه القافلة 
التضامنية مستمرة لتمس أكبر عدد من مناطق 

 3 الظل يف والية تبسة، كما أنه سيتم برمجة 
املبادرة  تعم  أن  غاية  إلى  أسبوع  كل  جتمعات 

على الـ 28 بلدية.
إلى  نداء  األخير  هذا  وجه  وباملناسبة 
سكان تبسة بتقدمي يد املساعدة وروح التضامن 
مع املصالح الوصية من أجل التكفل بالعائالت 
اقتناء  عليها  تعذر  التي  والفقيرة  املعوزة 

مستلزمات احلياة خالل هذه األزمة.
فيروز رحال

أخبار عنابة 
تعليق نشاط وكاالت كراء السيارات تفاديا 

النتشار كورونا 
كراء  وكاالت  لنشاط  املؤقت  املنع  يتضّمن  قرارا  بعنابة  الوالئّية  السلطات  أصدرت 
رقم  الوالئي  القرار  بيان  وجاء يف  عنابة.  والية  إقليم  بلديات  كافة  مستوى  على  السيارات 
إطار  يف  السيارات  كراء  وكاالت  نشاط  منع  تقرر  أنه  املنصرم،  مارس   31 يف  املؤّرخ   ،672
عنابة،  لوالية  الرسمية  اجلهات  طرف  من  املعتمدة  الصحية  واإلجراءات  الوقائية  التدابير 
للحّد من تفشي فيروس »كورونا« كما مت تكليف كافة الهيئات واملؤسسات األمنية والتنفيذية 
بضرورة املتابعة الفورية لتنفيذ القرار الوالئي، خوفا من أي جتاوزات تساهم بشكل أو بآخر 
يف تفشي الفيروس، وقد أصدرت خالل اليومني املاضيني قرارا والئيا تضمن منع مزاولة أي 
نشاط حملالت التجزئة، باستثناء محالت البقالة والصيدليات واملخابز واألكشاك، وهذا على 

مستوى بلديات الوالية الـ12.

األمطار األخيرة ستنقذ الموسم الفالحي 
أكدت مديرية الفالحية لوالية عنابة أنه يف إطار البرنامج املسطر من قبل جلنة اليقظة 
غرار  على  اإلستراتيجية،  للشعب  اإلستشاري  والدعم  التقنية  املرافقة  خالل  من  والسهر 
احلبول للموسم الفالحي 2020/2019 ورغم الظروف التي متر بها البالد جراء تفشي وإنتشار 
اجلائحة العاملية كورونا_كوفيد19 نظمت خرجة ميدانية أول امس لكل من املفتشة الوالئية 
حلماية النباتات، ممثلة احملطة اجلهوية لوقاية النباتات للكوس،  ممثلي تعاونية احلبوب والبقول 
اجلافة للحجار،  ممثل الغرفة الفالحية، رئيس القسم الفرعي الفالحي للعلمة على مستوى 
مناطق احلريشة، سيدي موسى والشرفة ملعاينة ومراقبة الصحة النباتية للقمح بنوعيه الصلب 
الواجب  الوقائية  واإلجراءات  الالزمة  اإلرشادية  النصائح  وتقدمي  واخلرطال  الشعير  واللني، 
مع  خاصة  الفطرية،  األمراض  من  احملصول  حماية  أجل  من  الفالحني  طرف  من  إتباعها 
الظروف املناخية األخيرة التي شهدتها الوالية والتي متيزت بسقوط كميات معتبرة من األمطار 
األسبوع  منتصف  مند  تعرف  عنابة  ان والية  ويجدر  احلالي.  الفالحي  املوسم  أنقد  ما  وهو 

تساقط غزير األمطار ايتبشر له الفالحني خيرا. 

فين  توزيع منتجات فالحية على الُمتعفِّ
قامت كل من مديرية املصالح الفالحية ومحافظة الغابات والغرفة الفالحية مبعية مديرية 
مختلف  من  املساعدات  بجمع  بعنابة  اإلسالمية  والكشافة  والتضامن  اإلجتماعي  النشاط 
السلع واملنتجات الفالحية الواسعة اإلستهالك على مستوى منطقة ما قبل امليناء تضامنا مع 
العائالت املعوزة باملناطق النائية واملعزولة جراء الوضع الراهن الذي تشهده البالد ومبساهمة 

كل من الفالحني واملربيني واملستثمرين يف القطاع الفالحي واملتعاملني اإلقتصاديني. 
ويف هذا الصدد اكدت مديرية الفالحية أنه نظرا للظروف العصيبة التي تعيشها بالدنا 
جراء إنتشار فيروس كورونا املستجد ويف إطار العملية التضامنية بالتنسيق بني وزارتي الفالحة 
الفالحية  املصالح  املرأة يدعوا كل مدير  الوطني واألسرة وقضايا  والتضامن  الريفية  والتنمية 
القطاع  يف  والفاعلني  املهنيني  املربيني،  الفالحني،  جميع  الفالحية  للغرفة  العام  واألمني 
بالوالية إلى املساهمة يف جمع املساعدات مبختلف املنتجات الفالحية والغذائية تضامنا مع 

العائالت املعوزة على مستوى املناطق النائية واملعزولة جراء احلجر الصحي.
جمعها: ف. سليم

اجلزائرية-القطرية  الشركة  أعلنت   
للصلب بوالية جيجل،  يف بيان لها،  أنها 
ستقوم باتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى 
دعم قطاع الصحة ملواجهة تداعيات ومخاطر 
جتتاح  التي  األبعاد  املتعددة  الوبائية  األزمة 

العالم.
حيث ستمكن هذه التدابير املستعجلة 
منتوري  بشير  مستشفى  من  كل  إمداد  من 
ببلدية امليلية واملؤسسة العمومية اإلستشفائية 
مجدوب السعيد ببلدية الطاهير بأجهزة طبية 
حديثة ومستلزمات الوقاية والتعقيم يستفيد 
وتندرج  املؤّسستني.  نزالء  املرضى  منها 

حسب   – التضامنية  اإلنسانية  املبادرة  هذه 
خلدمة  الوطنية  الهّبة  ضمن  البيان-  نص 
العصيب  الظرف  هذا  يف  واملواطن  الوطن 
واملسؤولية  املواطنة  قيم  جتسيد  سياق  ويف 
بني  والتكافل  التضامن  وروح  االجتماعية 
تشجيعا  وكذا  املجتمع  مكونات  مختلف 
اجلهة  ذات  وأكدت  هذا  الطبي.  للكادر 
يف  سيتم  الطبية  املساعدات  هذه  توزيع  أن 
مع مسؤولي  بالتنسيق  القادمة  القليلة  األيام 

املؤسستني املذكورتني.
ب.  زهرة  

املواد  بيع  محالت  مختلف  تشهد 
بوالية جيجل  التجارية  واملساحات  الغدائية 
طوابير تصل لعشرات األمتار من اجل اقتناء 
شهدت  ان  فبعد  والسكر  الزيت  مادتي 
الوالية مند األيام األولى لتسجيل اول حالة 
خانقة  طوابير  اجلزائر  يف  بالفيروس  مصابة 
من اجل مادة السميد والذي خلفت فوضى 
قوات  وتدخل  مبشاجرات  تنتهي  كانت 
الشرطة وأصبحت تعرف بأزمة السميد وبعد 
عمليات  وتنظيم  احمللية  السلطات  تدخل 

للمحالت  اجلواجلة  تسارع  والشراء  البيع 
بعد  وهذا  والزيت  السكر  اقتناء  اجل  من 
املادتني  يصيب  سوف  ان  مفادها  اشاعات 
ندرة باألسواق خالل يومني ما جعل املواطن 
البسيط يسارع من اجل الفوز بهاتني املادتني 
أخرى  فوضى  ماخلق  وهذا  نفادها  قبل 
باغلب  املتوفرة  الكميات  ونفاد  باحملالت 
البلديات على غرار بلدية الطاهير التي عرفت 

محالتها نفادا كليا للسكر والزيت 
سهام عاشور
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أخبار الداخل

العملية نّظمها الهالل األحمر والكشافة اإلسالمية 

توزيُع 200 قفٍة على الَعائالت 
فة  بعنابة الُمتعفِّ

طوابيٌر طويلة القتناء الزيت والسكر 

المسيلة
كورونا يحيُل مربي الدواجن على البطالة

انطالق قافلة تضامنية نحو بير الفضة

تبسة
تخصيص مواد غذائية لسكان عين الزرقاء

فة )المعوزة(،   سيوزُع، اليَّوَم السبت، الهالل األحمر الجزائري والكشافة اإلسالمية 200 قفة على العائالت المتعفِّ
وعلى العمال الذين يتقاضون أجرة يومية. وستمس العملية مناطق الظل كمنطقة بوزيزي وعين بربر بسرايدي 

ومنطقة بئر مرجة بالعلمة على أن تتواصل هذه اإلعانات لتشمل كافة المناطق األخرى.

جيجل
»الجزائرية - القطرية« للصلب تدعم 

حي القطاع الصِّ
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مواطنون يخرقون الحجر الصحي والقطاع الصحي يستغيث

فين   المساعداُت ُتسرق من أفواِه الُمتعفِّ
وُتباع في أسواِق الُبليدة

عبد الناصر حمودة

و ابدى السكان خشيتهم من استمرار وتفاقم 
الوضع العشوائي، ودعوا اجلهات املسؤولة بإشراك 
التوزيع،  عمليات  يف  األحياء  وجلان  اجلمعيات 
لضمان وصول تلك املساعدات الى مستحقيها، 

على عكس ما حدث ويحدث هذه االيام.
غذائية،  مبواد  احململة  الشاحنات  تعرضت 
مثل  واخلضار  الفرينة  مواد  يف  وباألخص 
مواطنني  قبل  من  ساحق  هجوم  إلى  البطاطا، 
التي  الكميات  تلك  الى  الوصول  من  متكنوا 
تدفقت على البليدة، على غرار ما حدث ببلدية 
اوالديعيش، وخلف املشهد غير املألوف، حرمان 
كثير من العائالت واملعوزين احلصول على تلك 
املساعدات، فيما راح بعض من الفائزين بتلك 
الغنائم يف إعادة املتاجرة يف بعض من تلك املواد، 

رغم أنه مت طرحها مجانا.
األربعاء  مدينة  باحواش  مواطنون  كشف  و 
ملوان،لـ  وحمام  بوعرفة  ببلدية  النائية  واألحياء 
حتى  يجد  لم  منهم  البعض  ان  الوطن«  »اخبار 
لديهم،  الغاز  قارورات  نفاذ  بسبب  الطعام  لطهو 
خاصة يف ظل انعدام مستودعات لبيع غاز البوتان 
وغلق بعض محطات البنزين التي كانوا يشترون 
منها الغاز، ناهيك عن نقص املواد االستهالكية، 
وصول  يستعجلون  وهم  تامة،  عزلة  يف  جعلتهم 

املساعدات اليهم يف اقرب وقت. 
و يف السياق دعا أصحاب الدخل الضعيف، 
اليومي،  عملهم  مداخيل  على  يعتمدون  الذين 
واحلفاظات   « األطفال  حليب   « مادة  توفير  الى 
العائالت  بعض  طالبت  فيما  الرضع،  لألطفال 
التي يعاني ابنائها من االمراض املزمنة الى توفير 
بصيدليات  مفقودة  باتت  التي  االدوية  بعض 
مت  الذي  واملنزلي  العام  احلجر  بحكم  الوالية، 

متديده الى 19 افريل القادم. 

 خرٌق فاِضح للحجر الصحي في أغلب البلديات
احلاالت  بحصيلة  الورود  مدينة  انفراد  رغم 
بفيروس  الوفيات  وحتى  واملؤكدة  املشبوهة 
الكورونا، اال ان احلجر الصحي غير محترم من 
قبل عدد كبير من املواطنني عبر مختلف بلديات 
الوقاية  التعليمات  خالفوا  والذين  الوالية، 
العدوى، خاصة ونحن يف  انتقال  والتحذير من 
االطباء،  اكده  ما  حسب  الفيروس  نشاط  ذروة 
حتذيراتها  اطلقت  التي  االمن  دوريات  رغم  هذا 
عبر مكبرات الصوت بالتزام احلجر املنزلي، لكن 
يبدوا ذلك لم يجد نفعا، خاصة مع فئة الشباب 
املظلمة  زوايا  يف  التجمع  على  يصرون  الذين 
خلطر  وعائالتهم  أنفسهم  معرضني  بأحيائهم 

انتقال العدوى.

حة يطالبون بتوفير وسائل   ُممارسو الصِّ
الوقاية

من  بكل  والتمريض  الصحة  ممارسو  جدد 
واملستشفى اجلامعي  والفابور  بوفاريك  مستشفى 
فرانتز فانون رفع نداءاتهم، إلى اجلهات الوصية، 
باحلاالت  للتكفل  الضرورية  األدوات  لتوفير 
على  أيضا  وشددوا  واملؤكدة،  املشبوهة  املرضية 
بني  العدوى  انتقال  ملنع  احلماية،  وسائل  توفير 
يحتمل  وال  جديا  أصبح  األمر  وأن  اجلميع، 

التأخير
يف السياق دعا أطباء وفريق متريض، دعوتهم 
قضية  يف  خاصة  الزم،  بشكل  بهم  التكفل 
الفنادق  تخصيص  خالل  من  وهذا  املبيت، 
وأنهم  خاصة  ملبيتهم،  أبوابها  أغلقت  التي 
وعائالتهم،  بيوتهم  إلى  الذهاب  يتجنبون  باتوا 

الجتناب نقل العدوى إلى محيطهم العائلي. 

انطلقت قافلة تضامنية من والية الشلف الى 
بلدية بني حواء على بعد 80 كلم عن عاصمة الوالية 
محملة مبختلف املواد الغذائية، االفرشة واألغطية 
االحتياجات  ذوي  لفائدة  متحركة  كراسي  وكذا 
بيضاء  وحلوم  وفواكه  خضر  إلى  باإلضافة  اخلاصة 
القافلة  هذه  القافلة.وتأتي  هذه  وتأتي  وحمراء. 
التضامن  وزارة  برنامج  تطبيق  إطار  يف  التضامنية 
الوطني واألسرة وقضايا املرأة بالتكفل مبناطق الظل 
معوزة.ستستفيد  عائلة   60 والتي ستشمل  لفائدة 

األساسية  املواد  يف  تتمثل  عينية  مساعدات  من 
وهذا  غذائية،خضر،حلومبيضاء،بيض(  )طرود 
تفاديا لتنقلهم املؤقت للحفاظ على سالمتهم من 
وباء إلى جانب توزيع كراسي متحركة لفائدة الفئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة. وكذلك لتحسيسهم 
إلى  إضافة  منه  الوقاية  واهمية  الوباء  بخطورة 

قبل  من  واالجتماعي  والنفسي  الطبي  التكفل 
ومساعدين  واألطباء  النفسانيني  االخصائني 
للتضامن  اجلوارية  للخاليا  التابعني  االجتماعني 

سنجاس،وادي  مران،  حواء،عني  )بني  األربعة 
الفضة( وإطارات قطاع التضامن.

طه. امني

بن  دعا«طاهر 
الوالئيب األمن  عزوق«رئيس 

إلى  لوالية  ا بجاية،مواطني 
الصادرة  بالتعليمات  االلتزام 
فيروس  مواجهة  سياق  يف 
والية  وأن  خاصة  كورونا، 
اربعة  ضمن  من  بجاية، 
قرار  شملها  التي  الواليات 
 02 من  ابتداء  اجلزئي  احلجر 
تسخير  افريالجلاري،مؤكدا 
شرطي  أالف   3 من  أزيد 
القرار  هذا  تطبيق  للسهر على 

االستثنائي.
وناشد املتحدث السكان 
التقيد بالتعليمات والتوصيات 
اجلزئي  باحلجر  املتعلقة 
من  الوالية  على  املفروض 

السابعة مساء إلى السابعة من 
حيز  دخل  الذي  املوالي  اليوم 
اخلميس،  أمس  اول  التنفيذ 
مشيرا إلى أن مصاحله جندت 
شرطي  أالف  ثالثة  من  أزيد 
هذه  تطبيق  على  للسهر 
اإلجراءات على مستوى إقليم 
االختصاص،من خالل خطة 
مع  تتماشى  استثنائية  أمنية 
بإعادة  تقضي  الراهن  الظرف 
حسب  األمن  قوات  نشر 
وتسيير  السكانية،  الكثافة 
دوريات راكبة وأخرى راجلة، 
مبداخل  مراقبة  نقاط  ووضع 
صحة  على  حفاظا  املدن 

املواطنني.
بـــلقاسم.ج

انتقد سكان البلديات النائية في والية البليدة طريقة توزيع المساعدات الغذائية، التي تصل مدينة الورود من مختلف واليات 
عبية! الوطن، حيث ُحرمت العائالت الفقيرة والمعوزة االستفادَة منها، لتباع في األسواق الشَّ

الشلف
قافلة تضامنية تجوب البلديات النائية

بجاية 
تجنيُد 3 آالف شرطي لتطبيق الحجر الجزئي

البيض
جمعية كافل اليتيم توفر 2000 كمامة

ألفي  لصناعة  مبادرة  بالبيض  اليتيم  كافل  جمعية  اطلقت 
كمامة بورشتها اخلاصة بغرض توزيعها على املستسفيات ملساعدتها 
على مواجهة فيروس كورونا.  املبادرة يقول نورالدين عباس رئيس 
هذا  يف  احمللي  املجتمع  خدمة  يف  املساهمة  الى  تهدف  اجلمعية 
الظرف احلساس خاصة وان الكمامات فقدت بالصيدليات بوالية 
البيض منذ بداية االزمة. املتحدث اضاف ان 50 ألف كمامه الرقم 
احمللية  بالسوق  املفقود  بالبيض  الصحية  املصالح  اعلنت عنه  الذي 
مند االزمة دفع باجلمعية الى التفكير يف ايجاد حل لألزمة. ونشير 
الى ان اجلمعية وحسب ذات املتحدث دائما تعاني من مقص املواد 
األولية بعد غلق احملالت مؤخرا ما يعطل توسيع املشروع وزيادة عدد 

الكمامات املصنوعة وطالبت من احملسنني دعمها. 
 نورالدين رحماني

بومرداس
قطاع الصحة بدلس يوفر 36 

سريرا للحجر الصحي
سريرا   36 بومرداس،  شرق  دلس،  ببلدية  الصحة  قطاع  وفر 
مخصص للحجر الصحي بالنسبة للمصابني واملشتبه يف إصابتهم 
بفيروس كورونا. وحسب ما علمته أخبار الوطن من مصدر مطلع 
كتابة  حلد  استطاع  بالبلدية  الصحة  قطاع  فإن  دلس،  مبستشفى 
على  سريرا   21 منها  الصحي،  للحجر  سريرا   36 توفير  األسطر 
املدينة،  بوسط  املتواجدة  االستشفائية  العمومية  املؤسسة  مستوى 
و3  للكبار  مخصص  سريرا   18 املصدر،  ذات  وفق  حتوي،  التي 
الوقت  يف  السيما  األسرة  عدد  من  الرفع  وبهدف  للصغار.  أسرة 
الراهن، أشارت مصادرنا أن قطاع الصحة بدلس قام بتخصيص 15 
الواقعة بجوار  العيادة متعددة اخلدمات  سريرا أخرى على مستوى 
للحجر  36 سريرا  إلى  لترتفع بذلك طاقة االستيعاب  املستشفى، 

الصحي.
سميرة مزاري

توزيع 246 طردا غذائيا على 
عائالت البّحارة 

مبادرة  ببومرداس  البحري  الصيد  قطاع  مهنيو  مؤخرا،  أطلق، 
 246 توزيع  يف  متثلت  املعوزين،  البحارة  عائالت  لفائدة  تضامنية 
طرد غذائي والعملية متواصلة خالل الفترة املقبلة. احلصة األولى 
من الهبة التضامنية وجهت لعائالت البحارة ببلدية دلس، حيث 
الغذائية  املواد  مختلف  يحوي  طرد   120 توزيع  العملية  ضمت 
املنطقة  أبناء  من  واحملسنني  السفن  مجهزي  مبشاركة  األساسية، 
وإشراف الغرفة الوالئية للصيد البحري وتربية املائيات لبومرداس.

سميرة مزاري

معسكر 
ضبُط طفل ضمن عصابة سرقة السيارات 
باملصلحة  السيارات  سرقة  مكافحة  فصيلة  عناصر  متكنت 
الوالئية للشرطة القضائية بأمن والية معسكر من تفكيك مجموعة 
أشرار مختصة يف السرقة، متكونة من ثالثة أشخاص من ضمنهم 
استقبلتها  إثر شكوى  و19 سنة.   17 بني  أعمارهم  تتراوح  طفل، 
بالعنف  للسرقة  تعرضه  حول  الضحية  طرف  من  اجلنائية  الفرقة 
باستعمال سالح أبيض، استهدفت مركبته، من طرف مجهولني، 
ليتم فتح حتقيق يف القضية، أسفر بعد استغالل املعلومات املقدمة 
من طرف الضحية حول أوصاف املشتبه فيهم من توقيف أحدهم 
وهو طفل يبلغ من العمر 17 سنة، ليستمر التحقيق معه يف القضية 
كانا  أنهما  تبني  كما  آخران،  فيهما  مشتبه  توقيف  إلى  وأفضى 
ليتمكن  عليهم،  واالعتداء  الضحايا  الستدراج  الطفل  يستغالن 
عناصر الفرقة بعد متديد االختصاص لوالية مجاورة من استرجاع 
املركبة املسروقة، لتستكمل إجراءات التحقيق يف القضية. و أجنز 
التي  العدالة  أمام  وقدموا،  فيهم  املشتبه  قضائي ضد  إجراء  ضده 
مبؤسسة  الطفل  وضع  فيما  احلبس،  رهن  شخصني  بوضع  أمرت 

إعادة التربية والتأهيل. 
بلعالم بهيجة

الوقود  توزيع  محطات  شهدت 
ببجاية، توافد أعداد كبيرة من املركبات 
لغرض التزود بالوقود تخوفا من نفاد هذه 
على  إشاعات  بسبب  مستقبال  املادة 
مفادها  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
اخلدمة،  عن  البنزين  محطات  توقف 
بجاية،  على  اجلزئي  حجر  إعالن  بعد 
احملطات  عرفت  كورونا   مواجهة  إطار  يف 
طوابير  ملؤسسة  التابعة  وكذا  اخلاصة 
طويلة من املركبات من مختلف األحجام 
احلاالت  من  الكثير  أدى يف  واألنواع،مما 
املرورية،على  احلركة  على  التضييق  الى 
عيش  وسيدي  باميزور  حصل  ما  غرار 
املركبات  العديد من سائقي  واقبو.وأّكد 
النظر  واجب،بغض  االحتياط  أّن  على 
مجّرد  أم  صحيحة  املعلومة  كون  عن 
إشاعة،ومن ثّم وجب أخذ األمور مأخذ 
مواد  مع  حصل  ما  الى  مشيرين  اجلد، 

طرف  من  طلبا  األكثر  والسميد  احلليب 
املجتمع،بحيث  من  الهّشة  الفئات 
هاتني  من  كيس  على  احلصول  أضحى 
والية  أقاليم  كافة  عبر  حاليا  املادتني 
بجاية ضربا من احملال يزيد املواطن تخوفا 
أكبر من الندرة احملتملة يف مختلف املواد 
األمر  يتعلق  حينما  وخاصة  مستقبال 
مبركبات يستغّلها أصحابها للحصول على 
ال  طوابير  كانت  يومهم.والنتيجة  قوت 
تنتهي،راسمة صورة ال تختلف كثيرا عن 
مشاهد تزاحم خاللها املواطنون منذ أيام 
من أجل شراء مادة السميد، لنقع بذلك 
يف فخ الفيروس،بكسر أهم قاعدة وقائية 
والبقاء  االجتماعي  التباعد  يف  واملتمثلة 
يف البيوت.رسالة أدخلت الذعر يف نفوس 
املواطنني الذين سارعوا إلى اقتناء البنزين 

والسميد واملواد الضرورية
جوادي بلقاسم

تهافٌت على الوقود عقب اإلعالن عن الحجر الجزئي
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أخبار السر ايا

أشرف الشيخ فريد عمارة رئيس المجلس الوطني المستقل لألئمة 
ببرج بوعريريج على إرسال كمية من المحاليل المعقمة لفائدة 

المحتاجين والمتعفِّفين بوالية البليدة. 
وجاءت هذه المبادرة الخيرية كدعم من لوالية البليدة المنكوبة، 

التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا. 
يذكر أن هذه الخطوة التي أقدم عليها أئمة برج بوعريريج ستتبع، 
خالل األيام المقبلة، بتوزيع كميات أخرى من المحاليل المعقمة على 

سكان الوالية.

انتهز الكاتب رابح 
خدوسي، الذي ينحدر 

من مدينة الورود 
البليدة، فرصة الحجر 

الصحي وأنهى 
كتابة »رحلتي إلى 
الهند«، حيث قال 

»كان الحجر الصحي 
فرصة لي كي أتفرغ 
لتدوين يومياتي في 
أم العجائب، ومنها 

المواكب المتنقلة إلى 
حفلة مقدسة«.

تأسف المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، توقيف 
ثالثة  صحفيين من جريدة »الصوت اآلخر« مساء 

األربعاء الفارط، على خلفية مقال نشر بالعدد رقم 2092 
الصادر للصحيفة ذاتها باليوم نفسه )01 أفريل 2020(، 

موضحا أنه بقراءة متأنية للمقال الصحفي موضوع القضية 
و االستماع إلى زمالء بالمؤسسة والتواصل مع محامي 

الموقوفين فإن المقال خال مما يمكن تصنيفه إخالال متعمدا 
لقواعد المهنة الصحفية وآداب وأخالقيات ممارستها، خاصة 

وأن ما ورد فيه من تعاليق منسوبة إلى برلمانيين ذكرت 
أسماؤهم كمصادر في المقال نفسه.

بالمقابل سجل المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين قيام 
منابر إعالمية بربط هذه الواقعة بوقائع أخرى وبطريقة غير 
محترفة ومشينة، تطعن في شرف المهنة وتصنف في خانة 

التشهير وإلحاق الضرر بالصحفيين.

قّرر االتحاد الوطني لمنظمات المحامين - فرع سيدي بلعباس، 
عقب اجتماع لجنة الدمغة، اعتماد قرار منح إعانات لكافة 

المحامين المسجلين في الجدول الكبير لمحامي سيدي بلعباس، 
حيث تقرر منح 150 ألف دينار للمحامي األعزب، و20 ألف 

دينار للمحامي المتزوج، فيما تقرر منح 30 ألف دينار للمحامين 
المتزوجين ولديهم 3 أبناء فأكثر.

ويأتي هذا القرار في ظل أزمة جائحة كورونا، التي تعطل بسببها 
وقف التقاضي وبالتالي إحالة المحامين على البطالة، إلى أجل 

غير مسمًى. 

لم يمنع تفشي فيروس كورونا القاتل 
المخرَج مرزاق علواش من إكمال 

تصوير فيلمه الجديد؛ إذ صنع المخرُج 
التحدي هو وطاقم الفيلم رغم كل 
الظروف واإلجراءات التي اتخذتها 

الجزائر في سبيل شل الحركة في إطار 
الحجر الصحي، فهل يعتبر ما أدم عليه 
مرزاق تحٍد أم هو ضرب من الجنون 
وعشق للفن السابع لم تنل منه جائحة 

كورونا.

مصائُب كورونا.. مناِفُع! 

ُكن حزيًنا.. ورِصينا أيًضا! 

.. أم َطيش!  فرُط حبٍّ

اآلِمروَن 
به أوَلى 
بفعِله!

الصحافة بين التعبير 
وأخالقياته

حذر خبراء التكنولوجيا من قرصنة حسابات صفحات 
التواصل االجتماعي، في عز جائحة كورونا التي أسدت 

ثياب الحزن على العالم أجمع. وأوضح الخبراء أن 
القراصنة يستثمرون في األزمات لقرصنة الحسابات 
ألغراض مشبوهة. وقال الخبراء إن في مثل هذه 

الظروف الصعبة تغيب اليقظة لذى رواد مواقع التواصل 
االجتماعي فتكثر الثغرات، مؤكدين على ضرورة تجنب 

فتح وتقاسم الروابط المجهولة مهما كان نوعها.

ُع جبَّته! ُع جبَّته!االتحاُد يرقِّ االتحاُد يرقِّ
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عقب زحف الفيروس.. الواليُة أضحت بين َفّكي كماشة 

تجمعاٌت ووالِئم وخرٌق للحجِر 
حي  بإليزي الصِّ

براهيم مالك

واملنزلي  الصحي  لم تسلم عملية احلجر 
املعلنة من قبل اجلهات الوصية ومختلف 
املنابر اإلعالمية واجلمعيات الفاعلة على 
حتد  خرقها يف  من  اليزي  والية  مستوى 
صارخ يف تطبيق اإلجراءات الوقائية من 
انتشار جائحة كورونا سواء عن قصد أو 
جهل أو استهتارا باملوضوع من أصله من 
طرف الساكنة رغم اإلعالن عن تسجيل 
بالفايروس بالوالية من  أول حالة إصابة 
الوالئية  واللجنة  الوصية  الوزارة  طرف 
القطاعي  النشاط  بالتنسيق  املكلفة 
للوقاية من انتشار الوباء كوفيد 19 على 

املستوى احمللي يف بيان لها. 

تجمعات ووالئم
وتتواصل التجمعات داخل األحياء من 
والوالئم  يومي  بشكل  األعمار  مختلف 
من حني ألخر رغم ما تعيشه البالد من 
الكورونا  جائحة  بسبب  استنفار  حالة 
أقاماتهم  ومكان  أحيائهم  انا  بزريعة 
خالية من الوباء يف إشارة منهم إلى عدم 
أقربائهم  بني  إصابة  حالة  أي  تسجيل 
حتد  انه  على  يفسر  الذي  األمر  وذويهم 
ملواجهة  املتخذة  صارخ لكل اإلجراءات 
احلائط  عرض  وضرب  املستجد  الوباء 
االلتزام  بضرورة  املنادية  األصوات  كل 
أفضل  من  تعد  والتي  املنزلي  باحلجر 
اخليارات لسيطرة على املرض واحلد من 
التي  التحديات  ظل  يف  محليا  تفشيه 
وضعف  باملنطقة  الصحي  القطاع  تواجه 
اإلمكانيات البشرية واملادية التي يتخبط 
بقدوم  ينذر  ما  القطاع منذ سنوات  فيها 

كارثة ال يحمد عقباها. 

ربات بيوت خارج مجال الجائحة 
لم يجدي نفعا إصرار الشاب العشريني 
باملنطقة  اجلمعوي  الناشط  خ  يوسف 
عن  وحديثه  الوطن  أخبار  مع  لقائه  يف 
لغرض  مريامة  والدته  مع  الدائم  إصراره 
وضرورة  املنزلي  احلجر  فكرة  ترسيخ 
التقيد به حفاظا على صحتها من خطر 
خاصة  الفتاك  كورونا  فيروس  انتقال 
كحال  املزمنة  األمراض  ألصحاب 
مريامة التي لم تستطع استيعاب ما ميليه 
ابنها يوسف من إجراءات وقائية رافضة 

التخلي عن منط حياتها اليومي وتقاليدها 
التي تفرض عليها االطمئنان على حالة 
جيرانها وأقربائها وزيارة املرضى مع تلبية 
كل الدعوات التي تتلقاها من مناسبات 
أسلوب  عن  فاإلقالع  خدمات  وتقدمي 
يعد  يوسف  حسب  اليومي  حياتهن 
ضرب من اخليال رغم املخاطر التي حتيط 
العديد  على  ينطبق  مريامة  حال  بهن. 
تصادفك  ما  فكثيرا  باملنطقة  النساء  من 
أحياء  شوارع  يف  النساء  من  أفواجا 
اليزي متجهنا الى زيارات عائلية ووالئم 
ويف  رقيب  وال  حسيب  دون  وجتمعات 
الوقت الذي ترتفع فيه أصوات املكبرات 
وجمعيات  االسعاف  سيارات  فرق  من 
جتوب  مساء  كل  التوعية  نشريات  توزع 
أحياء املدينة تنادي على ضرورة االقتداء 
بشروط السالمة والنظافة واحلجر املنزلي 
انتشار  من  للحد  اخليارات  من  وغيرها 
فايروس كوفيد 19 وعمليات التعقيم يف 
مختلف ازقة املدينة نهيك عن احلمالت 
يف  القطاعات  ملختلف  التحسيسية 
أنها  اال  االجتماعي  التواصل  منصات 
فيئه  لدى  صاغية  أذان  جتد  لم  الزالت 
بها  لالقتداء  وأطفالهن  البيوت  ربات 
حفاظا على األرواح رغم علمهن باحلالة 

التي سجلت باملنطقة. 
قطاع صحي مريض

على  استشفائية  مؤسسة  الي  الوافد 
تراب الوالية ترتسم يف ذهنه نظرة سلبية 
انطالقا من استقبال املرضى وصوال الى 
قاعدية  هياكل  من  املتوفرة  اإلمكانيات 
نهيك  والتشخيص  للمعاجلة  تصلح  ال 
عن ندرة األطباء يف اهم االختصاصات 
هذا  مثل  يف  كبيرا  إقباال  تلقى  التي 
اجلزائر  به  متر  الذي  العصيب  الوقت 
التي  فالشكاوي  خاصة.  واملنطقة  عامة 
عن  مواطنني  من  الوطن  أخبار  تصل 
النقص  عن  باملنطقة  الصحي  الوضع 
كالتخدير  االختصاص  األطباء  يف 
ال  الذي  وعددهم  والعظام  والقلب 
قارة  مساحة  يف  منطقة  لتغطية  يكفي 
التي حتد  افتقارها لتجهيزات  نهيك عن 
وتعيق عمل الطاقم الطبي. وفيما تعتبر 
العديد من العيادات تتوزع على مختلف 
هيكل  مجرد  النائية  واملناطق  البلديات 
املواطنني  بعض  اراء  حسب  روح  بال 

متسائلني عن الدور الذي ميكن ان تلعبه 
األزمة  مجابهة  ظل  يف  املؤسسات  تلك 
احلالية من جائحة وباء كوفيد 19. ويف 
ذات السياق اجمع العديد من العاملني 
عن  النائية  باملناطق  املؤهلني  واملمرضني 
املناطق  الصحية يف تلك  التغطية  نقص 
والبعيدة  الوالية  يف  األطراف  املترامية 
عن التجمعات السكنية والنقص الذي 
واألدوية  الفحص  وسائل  من  تعانيه 
ال  التي  الضرورية  الطبية  واملستلزمات 
نقص  بعد.  املواطن  لتطلعات  ترقي 
حسبهم  يترجمه  االختصاص  األطباء 
املؤسسة  مسؤلي  اتخذه  الذي  االجراء 
العمومية االستشفائية تارقي وانتميضي 
بالوباء  املصابة  احلالة  فيها  ترقد  التي 
وجه  املستشفى يف  غلق  قرر  اين  كورونا 
الزيارات  استقبال  وعدم  الوافدين 
واخلميس  االثنني  ايام  ماعدا  للمرضى 
احلرجة  احلاالت  تراخيص يف  تقدمي  مع 
من اجل االستقبال املرضى دليال كافيا 
على اإلجراء الذي يعتبر امللجاء الوحيد 
لتحكم يف الوضع يف ظل النقائص التي 
يف  أهمية  األكثر  القطاع  فيها  يتخبط 

الظرف الراهن.

جمعيات تستغيث 
املواطن  من  والالمباالة  التسيب  مابني 
ملجابهة  الوقائية  اإلجراءات  اجتاه 
فايروس كورونا املستجد وضعف املنظومة 
الصحية باملنطقة التي عجزت يف أوقات 
الرعاية الصحية  عادية عن تقدمي أفضل 
اجلمعيات  من  العديد  تنادي  للمريض 
جمعية  غرار  على  الساحة  يف  الفاعلة 
وغيرها  والوفاء  بجانت  اخلير  ناس 
ضرورة  على  اليزي  والية  مستوى  على 
أعمال  رجال  من  اجلميع  تكاثف جهود 
ومسؤلني  وجتار  حكومية  ومؤسسات 
محليني ومواطنني من اجل تخطي العقبة 
الصعبة التي مير بها العالم كافة واجلزائر 
لكون  اجلميع  أرواح  على  خوفا  خاصة 
الصرامة  يحتاج  مجهول  حسبهم  العدو 
اإلجراءات  كافة  تطبيق  يف  الكبيرة 
الوقائية من حجر منزلي وصحي واحترام 

إجراء العزل لضمان حياة اجلميع. 

رغَم تسجيل أّول حالة إصابة 
بفيروس كورونا في والية 

إليزي، إال أّن العديد من 
المواطنين لم يكترثوا للخطر 

المحدق بهم من قبل هذا الوباء 
القاتل ؛ فراحوا يقيمون 

الوالئمو يتجمعون في األسواق 
والشوارع،و يخرقون إجراءات 
الحجر الصحي في وقت يشهد 
فيه القطاع الصحي بالمنطقة 

أزمة حقيقية.

االغواط
توزيع 450 إعانة على العائالت 

فة  الُمتعفِّ
وزعت خلية األزمة لشباب أفلو املتطوع 
أكثر من 450 إعانة من املواد الغذائية 
والعائالت  الدخل  منعدمي  على 

الفقيرة وذوي االحتياجات. 
عادل   « اخللية  نشطاء  أحد  وحسب 
فور  إنشاؤها  مت  اخللية  أن   « حرزلي 
انتشار وباء فيروس كورونا باجلزائر من 
تشكيل جلان  ومت  متطوع  طرف شباب 
وتضامنية،  وقائية  مهام  لها  أسندت 
حيث شاركت اخللية يف كل حمالت 
جلنة  وقامت  والتطهير،  التعقيم 
ومنعدمي  واملعوزين  الفقراء  بإحصاء 
تبرعات  بجمع  وأخرى  الدخل 

احملسنني ومت توزيع 200إعانة مكونة من 
مواد غذائية على منعدمي الدخل يف املرحلة األولى ثم توزيع 250 إعانة على 
الفقراء وذوي االحتياجات، كما قامت اخللية بإسكان عائلة ياحي يحي التي 
تقطن بكوخ وتعاني الفقر ويعاني أطفالها من داء جفاف اجللد املصطبغ »أطفال 
القمر » يف سكن تبرع به أحد احملسنني وجمع بعض املساعدات له، وسخرت 

اخللية سيارات لنقل املرضى ومساعدة احملتاجني 
نورين عبدالقادر

ق  انقطاع التيار الكهربائي يؤرِّ
المواطنين

يشهد التيار الكهربائي انقطاعات متكررة ببلديات األغواط خاصة باجلهة 
الشمالية للوالية حيث المير يوم دون أن يسجل املواطنني انقطاع مفاجأ 
للتيار الكهربائي يستمر لفترات متفاوتة من الزمن، وقد عبر الزبائن عن 
استيائهم من هذه االنقطاعات التي تزامنت مع األوضاع الصحية التي 
أمس  يف  وهم  سكناتهم  يف  البقاء  عليهم  فرضت  والتي  البالد  تعرفها 
احلاجة للكهرباء، إضافة الى اخلسائر التي أحلقتها مبعداتهم املنزلية من 
ثلجات ومسخنات وأجهزة إعالم ألي، وتعطل بعض اخلدمات الضرورية 
كتوزيع املاء واملخابز.  وأكدت الشركة اجلزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء 

بالوالية أن فرقها التقنية مجندة لتصليح كل األعطاب املسجلة.
نورين عبدالقادر

أدرار 
وقُف مشروع حاسي موينة وتسريح 

العمال
أدت االحتجاجات املتكررة لعمال من تينركوك شمال أدرار إلى وقف 
املذكورة.  املنطقة  بإقليم  املتواجدة  احلياة  بقاعدة  موينة  حاسي  مشروع 
وحسب بيان صادر من املديرية اجلهوية للغرب بأرزيو يذكر فيه بسبب 
وصفها  والتي  األيام  هذه  كثرت يف  التي  االحتجاجات  الوضعو  تفاقم 
اإلدارة  مسؤول  على  االعتداء  حتى  إلى  وو صلت  املبررة  بغير  بالبيان 
وتهديده بالقتل وحرق قاعدة حياة املشروع وماحتتويه من عتاد ومعدات 
جعل املديرية تقدم على هذه اخلطوة التصعدية. مشيرا إلى االمتيازات 
التي يتحصل عليها العامل يف هذة الشركة من راتب مغري يصل إلى 
70 ألف دينار جزائري وبدون تأهيل يعني مساعد بناء عالوة على ترك 
صاحب املشروع احلرية للعمال من أبناء املنطقة التنقل من مقر العمل 
إلى سكناهم بالرغم أنهم ليس إجباري. فضال عن توفر كل الظروف 
اجليدة داخل قاعدة احلياة هذه مقارنة بالشركات واملؤسسة األخرى التي 
تنعدم فيها شروط احلياةمع أجر ضئيل. لإلشارة االحتجاجات التي قام 
بها عمال هذه الشركة وحسب مصادر محلية تأتي بعد ورود خبر جلب 
عمال من خارج املنطقة بدون مرورهم على مكتب التشغيل مستغلني 
الظرف الراهن والعصيب الذي متر به البالد إزاء تفشي جائحة كورونا.
كما أضافت هذه املصادر أن بعض العمال مت تسريحهم يف وقت عطلهم 
األمر الذي أثار حفيظتهم وجعلهم يحتجون ويناشدون مكتب التشغيل 
التراجع عن  املشروع على  رئيس  بالتدخل على حث  العمل  ومفتشية 
هذه اخلطوة إلن تسريحهم يف هذا املرحلة التي تشهد اضطرابات بسبب 
وخصوصا  تعقيدا.  الوضع  ستزيد  كرورونا  لفيروس  التصدي  إجراءات 

العمال ذوي العائالت.
عبد اهلل مجبري
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جائحة كورونا،  حولت عاصمة الغرب اجلزائري إلى مدينة شبه خالية،  
قلت بها حركية املواطنني ليال ونهارا،  وما بات يقلق الوهارنة هو توسع رقعة 

اإلصابة بفيروس كورونا وإنتشاره عبر إقليم الوالية وتسجيل إصابات كثيرة .
سجلت والية وهران حصيلة ثقيلة مقارنة باألرقام املسجلة على املستوى 
الوطني،  حيث تصنف الوالية يف املرتبة الثالثة بعد واليتي البليدة والعاصمة،  
وهو ما جعل سكانها يتخوفون أكثر فأكثر من توسع رقعة اإلصابة بهذا الفيروس 

الذي ال يرحم .
ويعيش مواطنو وهران على وقع اخلوف والذعر من وصول الفيروس،  حيث 
كبيرا  إلتزاما  ويبدون  احلالي  الوضع  مع  شديد  بحذر  يتعاملون  أكثريتهم  جتد 
بالتعليمات واالجراءات الوقائية املنتهجة يف مكافحة فيروس كوفيد 19 القاتل .
وال تخلوا أحاديث الشارع الوهراني يوميا عن الوضع الصحي وما يحدث 
وزارة  عنها  تعلن  التي  مرة اإلحصاءات  يترقبون كل  وهم  بالضبط يف واليتهم 
اإلصابات  عدد  من حيث  مرعبة  باتت  الوالية  أرقام  وأن  الصحة،  خصوصا 

املسجلة بفيروس كورونا يف اجلزائر .

 استجابٌة واِسعة
لقت تدابير احلجر الصحي اجلزئي التي أخضعت لها والية وهران على غرار 
الواليات التسع عبر الوطن،  يف إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كوروونا, 
استجابة ملحوظة من قبل مواطني الباهية،  حيث بدت شوارع الوالية خالية 

على عروشها منذ أول ليلة طبق فيها احلجر اجلزئي .
الوطني  الدرك  ورجال  االمن  رجال  من  املشتركة  األمن   ولم جتد مصالح 
يحترموا  لم  الذين  منهم  القلة  إال  املواطنني  مع  التعامل  يف  كبيرة  صعوبات 
اإلجراءات كما يحدث ببعض الواليات،  لكن حاالت شاذة،  حيث منعت 

التنقالت والتجمعات باستثناء حاملي التراخيص.
 ويقول أحد املواطنني ألخبار الوطن أنه بادر مبحض إرادته باحلجر املنزلي 
حتى قبل صدور القرار ملا فيه من خير على صحته وصحة عائلته،  موجها نداءا 
وأفراد  أبنائهم  وحث  اجلزئي  احلجر  بقرار  اإللتزام  على ضرورة  األولياء  جلميع 

أسرتهم على ذلك لضمان سالمتهم وحماية صحتهم من أي أذى .
والنشاط  االئمة  باحلركية  الباهية مشهود عليها  وإن كانت مدينة   وحتي 
الفضاءات  لبعض  اخلروج  على  الشباب  باخلصوص  سكانها  وإعتياد  الشباب 
أحياءهم،   مبحيط  والسهر  والسيارات  باملارة  الشوارع  ومأل  واحلدائق  العامة 
لكن أبانوا عن وعي والتزام كبيرين بقرار احلجر اجلزئي حفاظا على سالمتهم 

والتصدي إلنتشار الفيروس .

  إزالة األسواق الشعبية 

وهران  لوالية  االمنية  املصالح  باشرتها  التي  الوقائية  اإلجراءات  إطار  ويف 
للتصدي النتشار وباء كورونا الذي بات يقلق املواطنني والسلطات احمللية على 
مست  شاملة  تطهير  عملية  تطبيق  إلى  الشرطة  مصالح  سارعت  سواء،   حد 
األسواق الفوضوية حيث متن إزالة وهدم حوالي 750 طاولة بالعديد من األحياء 
والبليدات , مع تطهير وتعقيم األماكن املخصصة لها وحتويل التجار إلى أسواق 

مغطاة.
وحسب ما علمته أخبار الوطن فإن عملية إزالة وهدم الطاوالت الفوضوية 

الشعبي(  )الباستي  األوراس  شارع  سوق  مسا  والفواكه  اخلضر  ببيع  واخلاصة 
وشارعي زوقار علي وشرفاوي عبد القادر )محي الدين( وأحياء قمبيطا والصباح 

واللوز وميموزا.
يف حني مت حتويل الكثير من التجار الذين أزيلت طاوالتهم ملزاولة نشاطاتهم 
بحي  الفوضوي  بالسوق  يعملون  كانوا  ممن  تاجرا   132 منهم  مغطاة  أسواق  يف 

محي الدين و200 آخرين بحي الصباح,
تطهير  عملية  العشوائية  والطاوالت  األسواق  هذه  إزالة  علمية  ورافقت 
وتعقيم واسعة لهذه الفضاءات من خالل تسخير شاحنات تابعة لألمن الوالئي 

وباستعمال مواد مطهرة ومعقمة.

  التَّكفل باألشخاِص دوَن مأوى

الوضع  بداية  منذ  وهران  والية  يف  اإلجتماعي  النشاط  مديرية   أقدمت 
وحتويلهم  ماوى  بدون  مباشرة حملة جلمع االشخاص  الراهن،  على  الصحي 
الى ديار الرحمة من اجل التكفل بهم وأيضا حتويل آخرين الى والياتهم بالنسبة 

لالشخاص الذين يقطنون بواليات اخرى .
وحسب ما علمته أخبار الوطن،  فإنه مت جمع مايزيد عن 110 اشخاص من 
الصحي  للحجر  دون ماوىومشرديني ومصابيينبامراض عقلية،  مت إخضاعهم 
والياتهم حسب كل  أو  املسنني  أو  الرحمة  يار  إلى  حتويلهم  قبل  بوما   14 ملدة 

حالة.
كل  جمع  أجل  من  ليال  دورياتها  اإلجتماعي  النشاط  مصالح  وتواصل 
الظاهرة  هذه  على  نهائيا  القضاء  غاية  الى  مأوى  دون  واألشخاص  املتشردين 
التي استفحلت بالوالية،  واغلبيته يعانون من مشاكل حيث تقوم ذات املصالح 
بالبحث اليومي على هذه الشريحة من اجل إنتشالها من الوضع املعيشي املزري 
الذي تعيشه خوفا من تنقل الفيروس القاتل إليها وال تزال العملية متواصلة،  
وسيتم التكفل بجميع احلاالت التي مت إحصاؤها خالل هذه العملية خصوصا 

وان الوالية تعيش حتت احلجر الصحي واحلظر اجلزئي.

 َعمليات تحسيسٌة وتضامِنّية
علميات  يف  إختالفإنتماءاتها  على  اجلمعيات  من  الكثير  إنخرطت 
والتقيد  للمواطنني لإلنظباط  قيمة  ارشادات  وتقدمي  الوضع  التحسيس بخطورة 
الوباء  التصدي إلنتشار  أجل  من  السلطات  قبل  من  عنها  املعلن  باإلجراءات 
اخلطير من خالل اخلروج للشوارع ومحتلف أحياء الوالية والتقرب من املواطنني 

لتقدمي هذه النصائح التي من شأنها ان تخلق وعيا أكبر ملكافحة الفيروس .
للوالية موظفيها من  واألوقاف  الدينية  الشؤون  ومن جهتها دعت مديرية 
هذا  املواطنني يف  إرشاد وحث  بضرورة  ومؤذنني  القرآني  التعليم  وأساتذة  أئمة 
الوصع الصحي الصعب الذي متر به البالد بعدم اخلروج واحترام توقيت احلجر 
أذان  كل  بعد  باملساجد  اخلاصة  الصوت  مكبرات  باستعمال  وذلك  الصحي 

للصلوات اخلمس .
املثقف  الشباب  جمعية  مع  بالتنسيق  اخليرات  سبل  مجلس  بادر  كما 
للمصابني  الصحية  الرعاية  ضمان  على  الساهرة  الطبية  الطواقم  مبساعدة 
بالفيروس باملؤسسة االستشفافية اجلامعية »أول نوفمبر« بوهران بتقدمي وجبات 

غذائية ساخنة لتشجيعهم ورفع معنوياتهم يف هذا الوقت احلساس .
برمجة  متت  أخرى،   خيرية  وجمعيات  اإلسالمية  الكشافة  ومبساهمة 
الفقيرة  العائالت  من  كبير  وعدد  واأليتام  االرامل  ملساعدة  ميدانية  خرجات 
واملعوزة يف مناطق الظل املوجودة يف البلديات النائية التابعة لوالية وهران،  والتي 

أكل وشرب،  العيش من  لقمة  توفير  املتمثل يف  العيش  تفتقر ألبسط وسائل 
وخاصة توفير علب احلليب للصغار الرضع .

   توزيُع 300 قنطاٍر من الُخضر و10 آالف كمامٍة
باقي  مثل  وهران  والية  شهدتها  تآزر  ومبادرات  كثيرة  تضامنية   عمليات 
من  قنطار   300 ب  قدرت  غذائية  مساعدات  توزيع  يف  متثلت  الوطن  واليات 
البطاطا والبصل والطماطم وزرعت  الواسعة اإلستهالك على غرار مواد  اخلضر 

عبر دفعات على املعوزين حتت اشراف الهالل االحمر اجلزائري .
وهران  مبدينة  اجلزائري  االحمر  للهالل  الوالئي  املكتب  رئيس  وحسب 
أنه يعمل جاهدا رفقة مكتبه من أجل ايصال هذه  السيد » بلعربي موسى » 
كافة  االحمر  الهالل  قوافل  وستدخل  احملتاجني  فئة  من  أصحابها  املساعدات 
نقاط الظل على غرار منطقة سيدي غالم التي مت بها توزيع مساعدات متنوعة 
للسكان الذين يعيشون ظروفا صعبة ويف عزلة تامة، فيما شرع يف توزيع 100 
الفقيرة  االحياء  بعض  تقطت  محرومة  عائالت  عدة  على  البطاطا  من  قنطار 
وبعض االحياء الفوضوية على ان تتواصل العملية بتوزيع حصص اخرى على 
نقاط الظل واالماكن املعزولة والعائالت محدودة الدخل واالشخاص الذين لهم 
صفة عامل يومي،  ومواد أخرى واسعة االستهالك من بينها 100 قنطار من 

البطاطا و50 قنطار من الطماطم و50 قنطار من البصل .
 ولم تتوقف املبادرات عند هذا احلد بل تنوعت لتشمل انتاج وتوزيع اكثر 
من 10 االف كمامة من طرف غرفة احلرف والصناعات التقلدية بفضل جهود 
احلرفيني املختصيني يف اخلياطة والذين بلغ عددهم اكثر من 20 خياط تبرعوا 
وتنتظر   . كورونا  فيروس  القضاء على  املساهمة يف  اجل  ووقتهم من  بجهدهم 
الغرفة مساهمة اكبر من طرف حرفيني اخرين النتاج اكبر كمية ممكنة والتي 

ستشرف على توزيعها مصلحة الوقاية مبديرية الصحة .

  نشاطاٌت ثقافّية على الَفايسبوك  

جائحة  ورغم  والثقافة  الفن  مدينة  عهدها سكانها،   وكما  وهران   والية 
كورونا،  حاول بعض الفنانني من مواصلة النشاط الفني والتواصل مع جمهورهم 
ولو عن بعد من خالل تبني طريقة جديدة للترويح عن املواطنني من خالل بث 
اليفات عبر مواقع التواصل اإلجتماعي منها ماهو موسيقي وفني الغرض منه 
هو اإلبقاء على التواصل مع املعجبني وسائر املواطنني يف هذه الظروف الصعبة .
عروض  ببرمجة  لوهران  والسينمائي  املسرحي  الفنان  نقابة  أيضا  وقامت 
ليوم  املصادف  للمسرح  العاملي  اليوم  إحياء  مبناسبة  األنترنت  عبر  مسرحية 
27 مارس متاشيا مع التدابير املتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا،  
حيث مت تركيب مشاهد لكوكتيل من بعض املسرحيات ومت رضها عبر صفحة 
الفايسبوك للنقابة وذلك بعد قرار غلق الهياكل الثقافية يف إطار إجراءات الوقاية 

من كوفيد 19. 
كما مت اإلعالن عبر صفحة النقابة بفايسبوك عن تخرج دفعة حتمل اسم 
الفنانة الراحلة مليكة جنادي, الذي توفيت السنة املاضية, وهي الدفعة املتكونة 
من خمسة متربصني تلقوا تكوينا يف اختصاصي املسرح ألسود ومسرح الظل ملدة 

شهر بدار الشباب »أحمد زبانة« لوهران وحتت إشراف املخرج غفور بوزبوجة.

 احتلت المرتبة الثالثة في عدد اإلصابات بالفيروس     

الَجائحة تحبُس أنفاَس ُسكاَن الَباِهية وتفرُض اإلقامَة الَجبرية
حي  	  استجاَبة واسعٌة للَحجر الصِّ
 تنظيُم َحمالٍت تحسيسّية وَتضامنَية  	
 إطالُق َنشاطاٍت َثقافّية عبر الَفيسبوك 	

يحبس سكان الباهية وهران أنفاَسهم خوفًا من أنفاِسهم، بعد 
أن احتلت مدينتهم المرتبة الثالثة في عدد حاالت اإلصابة 

بفيروس )كوفيد – 19(،  ليدخل المواطنون في حالة من 
عر والفزع خوفا من انتشار الوباء الذي فرض عليهم اإلقامة  الذُّ

الجبرية، لتصبح المدينة خالية على عروشها في مشهٍد لم 
تعهده وهران من قبل!
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رغم إدراكها أنه يريد العودة إلى »كامب نو«

الـ »بي. أس. جي« يصدُّ محاولَة برشلونة لضمِّ نيمار

القسم الرياضي

ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن مفاوضات عملية نيمار هذا املوسم 
إلى  العودة  البرازيلي على  أدرك برشلونة تصميم الالعب  بالفعل، بعدما  بدأت 
»كامب نو«. وأشارت إلى أن برشلونة اختبر رد فعل سان جيرمان، عن طريق 

إقحام وسيط يف املفاوضات حالًيا ملعرفة نوايا النادي الباريسي.
وأوضحت أن االتصال األول بني الطرفني جاء بارًدا، حيث رد سان جيرمان 
بأن النادي ال يريد التحدث ألن لديه العديد من األزمات على الطاولة مثل إنهاء 
تهدد  التي  كورونا  فيروس  مشكلة  إلى  باإلضافة  11 العًبا،  إلى  يصل  ما  عقود 
استكمال املوسم. وقالت الصحيفة إنه رغم تهديد األزمة االقتصادية للصفقة، 
الكبرى يف  األندية  أغلبية  نيمار، ألن  لضم  مواتية  فرصة  يراها  برشلونة  أن  إال 
التي  الصيغة  وهذه  املقبل،  امليركاتو  خالل  التبادلية  للصفقات  ستلجأ  أوروبا 

يفضلها البارسا الستعادة الالعب البرازيلي.
امليركاتو من شهر سبتمبر  يستمر  أن  يأمل  برشلونة  أن  وأضافت »سبورت« 
لقبول  باريس  على  ضغًطا  سيشكل  ما  انقطاع،  دون  املقبلني  جانفي  وحتى 

املفاوضات، ال سيما أن نيمار سيرفض التجديد مع النادي الفرنسي.

تشيلسي يقطع خطوة جديدة نحو كوتينيو
طريقه  يف  جديدة،  خطوة  تشيلسي  نادي  قطع 
برشلونة  جناح  كوتينيو،  فيليب  البرازيلي  مع  للتعاقد 

املعار إلى بايرن ميونخ.
بايرن  مع  اإلعارة  سبيل  على  كوتينيو  ويلعب 
أحقية  مع  أورو،  مليون  نظير 8.5  املقبل  الصيف  حتى 
الشراء مقابل 120 مليون أورو، إال أن البافاري ال ينوي 

االحتفاظ بالنجم البرازيلي.
ممثلي  فإن  اإلسبانية،  »سبورت«  لصحيفة  ووفًقا 
وكيل  غورابشيان،  كيا  مع  مؤخًرا  تواصلوا  تشيلسي 

كوتينيو، من أجل بحث حسم الصفقة.
إلى  كوتينيو  انتقال  عملية  ستدعم  البلوز  ومسؤولي  غورابشيان  بني  اجليدة  العالقة  أن  إلى  وأشارت 

»ستامفورد بريدج«، رغم وجود أندية أخرى من البرمييرليغ ترغب يف ضم الالعب البرازيلي.
وأوضحت الصحيفة اإلسبانية أن القيمة املنتظرة للصفقة ستتراوح بني 60 و80 مليون أورو فقط.

)إنتر  مارتينيز  الوتارو  أمواله يف ضم  كوتينيو، الستغالل  من  نهائًيا  التخلص  يريد  برشلونة  أن  يذكر 
ميالن( أو نيمار دا سيلفا )باريس سان جيرمان(.

تطور  عن  اجلمعة،  امس  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
إنتر  مهاجم  إيكاردي  ماورو  األرجنتيني  مصير  بشأن  جديد 
ميالن، املعار حالًيا إلى باريس سان جيرمان. ووفًقا لصحيفة 
أعلن  جيرمان  سان  باريس  فإن  سبورت«،  ديللو  »الغازيتا 
نهائي  شراء  إلى  إيكاردي  إعارة  حتويل  صفقة  من  انسحابه 
مقابل 70 مليون أورو. وأشارت إلى أن واندا نارا وكيلة وزوجة 
إيكاردي، حتدثت مؤخًرا مع ليوناردو املدير الرياضي لباريس، 

الذي أبلغها بالقرار النهائي للنادي الفرنسي.
وأوضحت أن مستقبل إيكاردي يبدو صعًبا إذا قرر العودة 
النادي عقب  بها  غادر  التي  الظروف  بسبب  ميالن،  إنتر  إلى 

موسم مضطرب مع اإلدارة واجلماهير )2018-2019(.
يوفنتوس  إلى  باالنتقال  مؤخًرا  ارتبط  إيكاردي  أن  يذكر 
ونابولي، ال سيما وأن الرغبة األولى لالعب وزوجته هي البقاء 

يف إيطاليا.

دورتموند يزاحم آرسنال 
على موهبة بولندية

بدأ نادي بوروسيا دورمتوند، التجهيز لصفقاته خالل فترة 
املالعب  يف  شابة  موهبة  برصد  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت 

البولندية.
يراقب  دورمتوند  فإن  ميركاتو«،  »كالتشيو  موقع  وبحسب 
يف  لضمه  البولندي،  بوزنان  ليخ  العب  مارشينسكي  فيليب 

امليركاتو املقبل.
ويراقب كشافو دورمتوند، صاحب الـ 18 عاًما، الذي يلعب 
للفريق  اللعب  الصغير  سنه  رغم  واستطاع  امللعب،  وسط  يف 

األول منذ املوسم املاضي.
مباراة   11 بوزنان يف  ليخ  الظهور مع  وجنح مارشينسكي يف 
 8 يشارك يف  أن  قبل  هدفني،  املاضي، سجل خاللها  املوسم 
دورمتوند،  آخرين. ويجد  اثنني  املوسم، مسجاًل  هذا  مباريات 
منافسة من هوفنهامي، آرسنال، إنتر ميالن، أياكس أمستردام 

وأتاالنتا، إذ يسعى جميعهم للظفر بتوقيع الالعب الشاب.
ليخ  ناديه  مع  بعقد  الشاب،  البولندي  الالعب  ويرتبط 

بوزنان حتى صيف عام 2023.

اليونايتد يقتحم سباق 
التعاقد مع راكيتيتش 

امس  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
الصيفي  امليركاتو  بشأن  تطور جديد  عن  اجلمعة، 
صفوفه  تدعيم  عن  الباحث  يونايتد،  ملانشستر 
»البرمييرليغ«  على  للمنافسة  الفريق  تعيد  بعناصر 

مرة أخرى.
فإن  البريطانية،  صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
الكرواتي  مع  التعاقد  يف  يرغب  يونايتد  مانشستر 

إيفان راكيتيتش، العب وسط برشلونة.
دفعة  على  حصل  يونايتد  أن  إلى  وأشارت 
للتضحية  برشلونة  استعداد  تبني  بعدما  مؤخًرا، 
 17.6 الكتالوني  النادي  تلقى  إذا  براكيتيتش، 

مليون إسترليني فقط.
تضاؤل  إلى  يعود  البارسا  قرار  أن  وأوضحت 
أهمية راكيتيتش يف الفريق باملوسم احلالي، بعدما 

كان العًبا أساسًيا خالل السنوات املاضية.
وأكدت »ذا صن« أن عقد الالعب الكرواتي 
برشلونة  ما يدفع  املقبل،  املوسم  ينتهي يف صيف 
حملاولة استرداد األموال التي دفعها لضم راكيتيتش 
 16.2( والبالغة   ،2014 صيف  يف  إشبيلية  من 

مليون إسترليني(.
يونغ  البارسا مع فرينكي دي  يذكر أن تعاقد 
دقائق  عدد  على  كثيًرا  أثر  املاضي،  الصيف  يف 
املشاركة لراكيتيتش بالتشكيل األساسي ما دفعه 

للمطالبة أكثر من مرة للرحيل إلى اإلنتر.

غريزمان يساند جيرو 
في حربه مع بن زيمة

جنم  غريزمان،  أنطوان  الفرنسي  تضامن 
تشيلسي،  مهاجم  جيرو،  أوليفيه  مع  برشلونة، 
يف حرب التصريحات مع مواطنهما كرمي بن زمية، 

العب ريال مدريد.
خالل  جيرو،  من  سخر  قد  زمية  بن  وكان 
وشبهه  »إنستغرام«،  عبر  متابعيه  أحد  على  رده 
بـ«سيارة  نفسه  شبه  بينما  كارتينغ«،  بـ«سيارة 
فورموال 1«. ورد جيرو بأنه »سيارة كارتينغ، لكنه 

فائز بكأس العالم«.
»تويتر«،  على  حسابه  عبر  جريزمان  وُسئل 
إنه  عن رأيه يف هذا األمر، فقال: »أحب جيرو، 
 2018( باملونديال  الفوز  يف  وساعدنا  جيد  العب 

يف روسيا(«.
ُيستدعى  ال  زمية،  بن  أن  بالذكر  جدير 
اتهامه  بعد  سنوات،  منذ  الفرنسي  للمنتخب 
ماتيو  الديوك،  صفوف  يف  السابق  زميله  بابتزاز 

فالبوينا.

برشلونة يريد 
التخلص من أومتيتي

من  اقتراحني،  برشلونة،  نادي  يدرس 
مدافع  أومتيتي  صامويل  الفرنسي  بيع  أجل 
ووفًقا  املقبل.  الصيفي  امليركاتو  يف  الفريق، 
هو  األول  االقتراح  فإن  لصحيفة »سبورت«، 
 3 تواصلت  بعدما  سيما  ال  أومتيتي،  بيع 
أندية إجنليزية مع البارسا بشأنه، وهي آرسنال 

ومانشستر يونايتد وتشيلسي.
صعوبة  يدرك  برشلونة  أن  إلى  وأشارت 
بيع  نظير  أورو  مليون   50 على  احلصول 

أومتيتي بنهاية املوسم احلالي.
الثاني  االقتراح  أن  الصحيفة  وأوضحت 
البرازيلي  عودة  صفقة  يف  أومتيتي  إقحام  هو 
نيمار دا سيلفا جنم باريس سان جيرمان، إلى 

ملعب الكامب نو.
اإلسبانية  البطوالت  كل  أن  يذكر 
من  مخاوف  بسبب  حالًيا  متوقفة  واألوروبية 
قد  والذي  املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي 
حتى  الصيفي  امليركاتو  امتداد  يف  يتسبب 

جانفي املقبل.

سان جيرمان ينسحب من 
صفقة تحويل إعارة إيكاردي

ديل بييرو: ديباال أصبح متكامال!
البيانكونيري  جنم  ديباال،  باولو  باألرجنتيني  يوفنتوس،  أسطورة  بييرو،  ديل  أليساندرو  أشاد 

احلالي، معتقًدا أنه مستعد الرتداء شارة قيادة الفريق.
وكان ديباال قريًبا من مغادرة يوفنتوس يف الصيف املاضي، واالنضمام إلى مانشستر يونايتد أو 

توتنهام، لكنه استمر يف تورينو، وقدم أداًء مميًزا قبل التوقف.
وقال ديل بييرو يف تصريحات لشبكة »سكاي سبورت إيطاليا«: »لقد ارتدى ديباال بالفعل شارة 

القيادة عدة مرات، وطاملا حدث ذلك، ألنهم يف يوفنتوس يعتبرونه يستحقها«.
وأضاف: »بالنظر إلى ما أعرفه شخصًيا، وأدائه يف امللعب وخارجه، أعتقد أن باولو قد نضج حًقا 
يف األشهر األخيرة، ورفضه الرحيل الصيف املاضي ومتسكه بالبقاء وإثبات أهميته مع الفريق دليل 

على ذلك«. وأمت: »كنا نعلم أنه شخص يحب العمل، واليوم أشعر أنه أصبح العبا متكامال«.

كانافارو: مستعد للتدريب في أوروبا!
قال اإليطالي فابيو كانافارو مدرب غوانزو إيفرغراند، إن احلياة 
أن عقلية  إلى  أشار  لكنه  الصني،  تدريجًيا يف  إلى طبيعتها  تعود 

املجتمع تغيرت بسبب فيروس كورونا املستجد.
حارس  مع  االجتماعية  الشبكات  على  محادثة  يف  وأضاف 
اخلروج  يف  نبدأ  »نحن  كاسياس  إيكر  السابق  إسبانيا  منتخب 

والقيام بالتدريب«.
من  يخشون  كانوا  الالعبون  غريبا،  كان  يوم  »أول  وتابع 
إننا  لهم  ألقول  الكمامة  نزعت  البعض.  بعضهم  من  االقتراب 
احلياة  جعل  حملاولة  للتدريب  ومستعدون  صحي  حلجر  خصعنا 

طبيعية«.
انتشار  لتفادي  اإلجراءات  كل  اتخاذ  يتم  لكن  طبيعتها،  إلى  غوانزو  يف  تعود  احلياة  أن  وأكد 

الفيروس من جديد.
كل  يف  لأليدي  منظف  ويعطونك  احلرارة  درجة  يقيسون  عام  ملكان  ندخل  »كلما  وقال 
مكان«. وأضاف »عند دخول املدينة الرياضية يعقمون حتى السيارة«، وطالب كانافارو أوروبا بحذو 

حذو الصني يف الوقاية من الفيروس.
وأمت »أحتسن يف عالم التدريب. وصلت لدوري األبطال مع فريق توليته من الدرجة الثانية واآلن 

اكتسب خبرة ألنه حني أعود ألوروبا سيطالبني الناس بالكثير. مستعد للتدريب يف أوروبا«.

صدَّ باريس سان جيرمان المحاولَة األولى لبرشلونة هذا الموسم من أجل 
التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم النادي الفرنسي.
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محمد هشام

القدم،  الرابطة احملترفة لكرة  أكد رئيس 
للتبرع  أن هيئته مستعدة  الكرمي مدوار،  عبد 
بكل أموالها من أجل مواجهة فيروس كورونا 
الرابطة  تبرع  عن  مدوار  املستجد. وحتدث 
اإلذاعية  القناة  أمواج  عبر  سنتيم  مليار  مببلغ 
»الرابطة   قائال  اجلمعة،  أمس  األولى،  
يجب  القدم  لكرة  اجلزائرية  الرابطات  كسائر 
أن تساهم، رغم أننا ال منلك مداخيل، إال أنه 
قررنا املساهمة ملواجهة هذا الوباء، ولو تطلب 
األمر التبرع بكل أمول الرابطة، ملواجهة هذه 
»لو  للتريث«، وأضاف  مجال  وال  املصيبة 
بأكثر من  كنا سنتبرع  كبيرة  ميزانيتنا  كانت 

هذا املبلغ.«
الذين يتحدثون  وبخصوص األشخاص 
مصير  عن  القدم  لكرة  احملترفة  الرابطة  بإسم 
مدوار  قال  الصحي  احلجر  ظل  يف  البطولة 
يتساءل،  والكل  نقصت،  اإلعالمية  »املادة 
أننا  يقولون  األشخاص  األحيان  بعض  يف 
كل  ولتفادي  أبيض  موسم  إلى  سنلجأ 

فقط  وبلقيدوم  أنا  أنني  أكدنا  التأويالت 
مبا  البطولة،  مصير  عن  التكلم  له  يحق  من 
نشاهد  ونحن  مبهمة،  املستقبلية  اآلفاق  أن 
الوباء تصاعدي، وما  وإنتشار  الوضع،  تفاقم 
الصحة،  وزارة  بقرارات  اإلمتثال  إال  علينا 
وبعدم التجمعات أكثر من إثنني، وما علينا 
إال التوعية، اما كرة القدم، على مرور الزمن 
أزمات،  هناك عدة  اليوم كانت  إلى   62 من 
لكن عندما ترجع احلياة إلى وضعها الطبيعي 
ميكن  ال  القدم،  كرة  وضع  على  سنتحدث 
اليوم  متوت،  والناس  حاليا  عنها  احلديث 
»لكل  ايضا  واضاف  لتضامن.«  األولوية 
ينقص،  الوباء  نشاهد  عندما  مقال،  مقام 
البقاء  أجل  من  نتكلم  حاليا  احللول  سنجد 
يف ديارنا، ونتكلم على األطباء الذين يقوموا 
الصحيحة  املعلومة  إيصال  أجل  من  بعملهم 

للمواطن«.
لكرة  احملترفة  الرابطة  أن  بالذكر،  جدير 
مببلغ  تبرعها  عن  أمس  اول  أعلنت  القدم، 
جائحة  مكافحة  جهود  لدعم  سنتيم،  مليار 
كورونا، وذكرت الرابطة يف بيان، أن مكتبها 

ألول  الفارط،  األربعاء  اجتمع  التنفيذي 
استجابة  الفيديو،  تقنية  خالل  من  مرة 
وباء  انتشار  من  للوقاية  االحترازية  للتدابير 
االحتاد  دعوة  تلبية  املكتب  كورونا. وقرر 
متضرري  مع  للتضامن  للعبة،  اجلزائري 
سنتيم. وأوضحت  مبليار  والتبرع  الوباء، 
احلساب  يف  سيصب  املبلغ،  هذا  أن  الرابطة 
لهذا  اجلزائري  االحتاد  فتحه  الذي  اخلاص 

الغرض.
كما أعلن عبد الكرمي مدوار، أن الرابطة 
الوضع،  تطورات  ويوميا  كثب  عن  تتابع 
مستقبل  بشأن  املناسب  القرار  ستتخذ  وأنها 
البطولة، بعد دراسة دقيقة واستشارة االحتاد 
الوقت  أن  البيان،  يف  مدوار  اجلزائري. وأكد 
القدم،  كرة  للحديث عن  اليوم  مناسب  غير 
نافيا يف الوقت نفسه كل ما قيل عن مشاريع 

مزعومة للرابطة.
األربعاء  الرياضية  السلطات  وقررت 
يف  الرياضية  األنشطة  تعليق  متديد  الفارط، 

اجلزائر، حتى 19 أفريل اجلاري.

أّكد أن الوقت غير مناسب للحديث عن كرة القدم.. مدوار:

ابطة   ُمستعّدون للتَّبرِع بكِل أموال الرَّ
لمواجهِة َفيروس كورونا

ُمرسلي يثمِّن قرار تأجيل األلعاب المتوسطية بوهران
تأجيل  قرار  مرسلي،  نوردين  النخبة  برياضة  املكلف  الدولة  كاتب  ثمن 
ألعاب البحر األبيض املتوسط، التي كانت مقررة من 25 جوان إلى 5 جويلية 
الوزارة  القرار اتخذ من قبل   ،2022 2021 بوهران، بسنة، حيث ستنظم يف 
واللجنة الدولية لأللعاب املتوسطية بعد التشاور والتقييم الشامل للظرف الدولي 

الراهن الذي يشهد انتشارا غير مسبوق لوباء كورونا العاملي.
وأبرز مرسلي يف حديث للقناة اإلذاعية األولى بأن فيروس كورونا وسرعة 
انتشاره كان سببا يف تأجيل أكبر التظاهرات الرياضية العاملية، مثل أوملبياد طوكيو 
الذي ُيعد من أهم األحداث الرياضية، التي مت تأجيلها بسبب جائحة كورونا 
مرة أخرى. وأضاف مرسلي »قرار التأجيل جاء من أجل احلفاظ على سالمة 
الرياضي اجلزائري، ويأتي يف إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا ومحاربته الذي 
عرف انتشار كبير خالل هذه األيام«. وأكد كاتب الدولة املكلف برياضة النخبة 
»تأجيل األلعاب املتوسطية من شأنه حماية الرياضيني اجلزائريني، وهي فرصة 
أخرى للتحضير اجليد للمشاركني، وفرصة أيضا لتهيئة مختلف املرافق الرياضية 
التي ستستقبل ألعاب البحر األبيض املتوسط سنة 2020«. ويف األخير قال 
العمومية،  السلطات  مرسلي »أمتنى الصحة لكل الشعب اجلزائري ومذكرا أن 
بيها،  والنهوض  والرياضيني  الرياضات  مختلف  للدعم  جهد  بأي  تقتصد  لم 
تأجيل  بعد  اجلزائري  الشعب  وكل  الرياضيني  على سالمة  اآلن حترص  وهي 
كل التظاهرات الرياضية، كما أنها تعمل جاهدة ملكافحة ومجابهة وباء كورونا 

على جميع األصعدة«. 

مدير الكرة السابق باألهلي السعودي يكشف: 
م ثلَث مستواه مع األهلي غرم العمري: باليلي لم يقدِّ

أبدى غرم العمري، مدير الكرة السابق باألهلي السعودي، اول أمس، رأيه 
رواتبه  تأخر  بسبب  النادي،  باليلي ضد  يوسف  اجلزائري  الدولي  يف شكوى 

لثالثة أشهر، ومطالبته بفسخ عقده.
»أي العب  وليد«  مع  »الدوري  لبرنامج  تصريحات  العمري، خالل  وقال 
عنده  ليس  األزمة،  هذه  يف  راتبه،  مسألة  يف  النادي  ضد  خطوة  على  يقدم 
إنسانية، ومن ناحية أخالقية ال يستحق أن يبقى يف النادي«. وأضاف »تأخر 
الرواتب ثالثة أشهر كاٍف ملطالبة الالعب بفسخ عقده، وهذا األمر ينطبق على 
باليلي، حيث كان متأخرا له راتب شهرين قبل أزمة فيروس كورونا«، وواصل 
»يستطيع باليلي بعد الفسخ املطالبة مبستحقات عقده كاملة، ومحكمة كاس 
تعتبر التأخير شهرا واحدا مخالفة، تساهل األندية السعودية يف تأخير رواتب 
الالعبني خاطئ«، وتابع »يوسف باليلي لم يلعب بثلث مستواه مع األهلي، 
مثلما شاهدناه مع الترجي التونسي واملنتخب اجلزائري، وإلغاء عقده سيحمل 
رواتبهم  يستحقون  ال  األهلي  يف  األجانب  الالعبون  كامال،  قيمته  النادي 
العمري  عاليا«. وأردف  مستوى  يقدم  الذي  السومة  عمر  باستثناء  الكبيرة، 
»أمتنى من األندية السعودية، أن تتنبه ألن الوضع اختلف يف التعاقدات، أنا مع 
استكمال الدوري، لكني بالوقت نفسه أمتنى إلغاءه، حتى يضمن ضمك البقاء 
يوجد أعضاء شرف  قائال »ال  زيادة عدد األندية«. وختم  ويتم  لكوني أحبه، 
يقدمون الدعم إال قلة،املستوى الفني للدوري سيتأثر بالتوقف احلالي، وهناك 

مشكلة كبيرة ستواجه األندية، ولن يخرج منها إال اإلدارة الواعية«.

»اليويفا« يطالب بتجنُِّب السيناريو البلجيكي
تركز الكرة األوروبية، التي توقفت مسابقاتها بسبب فيروس كورونا، على 
استئناف اللعب يف جويلية وأوت، بعد إبالغ األندية وروابط الدوري، أن إلغاء 

املنافسات يجب أن يكون املالذ األخير.
وأرسل اليويفا ورابطة األندية األوروبية ورابطة بطوالت الدوري يف القارة، 
رسالة مشتركة إلى أعضائهم قالوا فيها إنه »من املهم حتديد أبطال البطوالت، 

ومن بينها منافسات الدوري احمللي، على أرض امللعب«.
وجاء اخلطاب بعد ساعات من إلغاء الدوري البلجيكي ومنح اللقب لكلوب 

بروج املتصدر، كما طالبت أندية يف هولندا وإيطاليا بإلغاء املنافسات احمللية.
لكن اخلطاب أوضح أن اليويفا أسس مجموعتي عمل للتركيز على متديد 

املوسم بعد موعد انتهائه الرسمي يف 30 جوان.
العمل »تركزان على وضع سيناريوهات  إلى أن مجموعتي  وأشار اخلطاب 
تشمل شهري جويلية وأوت ومن بينها استئناف البطوالت القارية لألندية بعد 

إكمال بطوالت الدوري احمللي«.
وجاء يف اخلطاب أن هناك حاجة إلدارة مشتركة جلداول البطوالت من أجل 
التنسيق إلنهاء املوسم احلالي وبداية املوسم املقبل الذي »رمبا يتأثر قليال بسبب 
التمديد«. وشدد »إلغاء البطوالت يجب أن يكون املالذ األخير بعد االعتراف 
إمكانية  يف  »نثق  املوسم«. وتابع  بإكمال  تسمح  بديلة  مواعيد  وجود  بعدم 
استئناف كرة القدم يف الشهور املقبلة بالشروط التي تفرضها السلطات العامة، 
نعتقد أن أي قرار بإلغاء البطوالت احمللية يف الوقت احلالي، متسرع وغير مبرر«.
وبدا أن اخلطاب يشير إلى أن البطوالت التي لن حُتسم على أرض امللعب، 
رمبا لن تتأهل أنديتها إلى البطوالت القارية لألندية يف املوسم املقبل. كما شدد 
اخلطاب على أن اليويفا ميلك احلق لتقييم استحقاق األندية باملشاركة يف دوري 

األبطال والدوري األوروبي.

حتفيض  دراسة  اجلزائر،  احتاد  نادي  بدأ 
ظل  يف  املنافسات  توقف  إثر  العبيه  رواتب 
كورونا  فيروس  جائحة  خلفتها  التي  األزمة 

املستجد.
نادي  رئيس  جلول،  عاشور  وصرح 
النادي  إدارة  مجلس  بأن  اجلزائر،  احتاد 
حال  يف  الالعبني،  رواتب  خفض  سيقرر 
أفريل   19 بعد  ما  إلى  البطولة  توقف  استمر 
اجلاري. وقال عاشور أمس عبر أمواج الإلذاعة 
الوطنية »ال ميكننا أن نستمر على هذا النحو، 
أمر  هذا  الالعبني،  رواتب  ملراجعة  سنضطر 
ناحية أخرى، كشف عاشور  حتمي«. ومن 
جلول أنه سيجرى التبرع مبعدات طبية بينها 
املركزية  للصيدلية  صناعي،  تنفس  أجهزة 
غدا  الصحة  لوزارة  التابعة  للمستشفيات 

كورونا  وباء  مكافحة  جهود  لدعم  األحد، 
شهر  منذ  الصحي  احلجر  يف  »نحن  وقال 
للمرضى،  العاجل  الشفاء  ونتمنى  اآلن، 
وعلى اجلميع أن يحموا أنفسهم وعائلتهم«، 
وأضاف »قمنا باملبادرات بطبيعة احلال سواء 
يف الشركة أو يف نادي إحتاد اجلزائر، يف بداية 
شهر مارس منذ التعرف على أول حالة، قمنا 
»اشترينا  وتابع  الالزمة«،  االجراءات  بكل 
بطبيعة احلال املسلتزمات الطبية ويوم األحد 
العامة،  للصيدلية  توزيعها وسنوفرها  نبدأ يف 
وغيرها«،  انعاش  اجهزة  التنفس،  اجهزة 
مستوى  على  أجهزة   4 سوى  »وجدنا  وتابع 
السوق الدولية ونريد أن نصل إلى 15 جهاز. 
كما سنساهم مببلغ مالي، أكثر من 5 ماليير 
العاصمة  إحتاد  العبو  يستعد  فيما  سنتيم، 

للتنازل على مليون إلى 3 ماليني سنتيم«.
املدير  الرئيس  أخر، أكد  جانب  من 
جلول،  عاشور  اجلزائر،  إحتاد  لفريق  العام 
يحيى،  عنتر  السابق،  الدولي  الالعب  أن 
املوسم  سوسطارة  فريق  مناجرة  أحد  سيكون 
عنتر  مع  متقدمة  »االتصاالت  قائال  املقبل 
الفريق بداية من  يحيى، وسيكون يف تسيير 
بنسبة  معنا  أنه  القول  وميكن  املقبل،  املوسم 
دائم  إتصال  »كنت يف  باملائة«، وأضاف   70
هذا  بسبب  لألسف  لكن  يحيى،  عنتر  مع 
ما،  نوعا  إنقطعت  اإلتصاالت  العاملي  الوباء 
سيسيرون  الذين  املناجرة  بني  من  سيكون 

الفريق املوسم القادم.
محمد هشام

اتحاد الجزائر يدعم جهود مكافحة جائحة كورونا
عاشور جلول: »سُنساِهم بمبلغ 5 َماليير سنتيم وبأجهزٍة طبّية«  

أكد أن الدولة ستقف إلى جانبهم.. خالدي:

 أطلب من كافة رياضيينا التحلي بالصبر وعدم اليأس 
دعا سيدعلي خالدي، وزير الشباب والرياضة أول أمس، رياضيي بالده إلى اغتنام فرصة تأجيل أوملبياد طوكيو، وكذلك دورة 

ألعاب البحر األبيض املتوسط، للتحضير األمثل للمنافسات الدولية القادمة.
وأؤكد  اليأس،  وعدم  بالصبر  التحلي  رياضيينا  كافة  »أطلب من  »فيسبوك«  عبر حسابه على  نشره  فيديو،  وقال خالدي يف 
»األمر خارج عن  الوطنية«. وأضاف  املنافسات  وتعليق  بطوكيو،  األوملبية  األلعاب  تأجيل  إثر  معهم شعورهم،  أتقاسم  أنني  لهم 
نطاق اجلميع، الدولة ستقف إلى جانبكم بكل إمكانياتها املادية والبشرية، وقد نسقنا مع االحتادات إلعادة هيكلة برامج التحضير 
التضامن  روح  تغليب  إال  العالم،  دول  وسائر  بالدنا  به  متر  الذي  العصيب،  الظرف  هذا  يسعنا يف  »ال  بقوله  واملعسكرات«. وأمت 

وااللتزام بالطرق الوقائية، وبإذن اهلل سننتصر على هذا الفيروس، حتى نرفع الراية الوطنية عاليا يف كافة املنافسات«.
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برعاية مديرية الثقافة لوالية عنابة

 »DOMUM« تنظيُم الِمهرَجان االفتراِضي للفيلم الَمنزلي

صارة بوعياد

للفيلم  االفتراضي  املهرجان  ميتّد 
احلدث   DOMUM املنزلي 
سينمائيمن 05 إلى 30 أفريل اجلاري، 
عبقرّية  تثمني  يف  املساهمة  بهدف 
الثقافية،  األنشطة  لتفعيل  املبدعني 
املنزل،  يف  األفالم  إنتاج  وتشجيع 

والترويج لها.
الثقايف  املشهد  تنشيط  إلى  وإضافة 
بسبب اإلجراءات االحترازية للوقاية من 
فيروس كورونا، وخلق أجواء من الترفيه 
يف  امللل  حالة  وجتاوز  العائلي  الوسط  يف 

احلجر املنزلي.
للعلم تتكون جلنة التنظيم من دليل 
هامل  أحمد  عام،  كمنسق  بلخودير 
احلكيم  عبد  الفنية،  باملتابعة  مكّلفا 
جبنون مكلفا اإلعالم واالتصال، ضياء 
التفاعلية  الورش  مسؤول  هاشم  الدين 
البيداغوجية، محمد يزيد رابحي عضوا 

مساعدا.
من  االنتقاء  جلنة  تتكون  حني  يف 
بالشأن  ومهتمة  صحفية  مالك  دليلة 
مخرج  زير  أحمد  والثقايف،  السينمائي 
سينمائي، فيصل ميطاوي إعالمي وناقد 

سينمائي.
تتضمن  الّتحكيم  جلنة  وبخصوص 
املركز  مدير  رئيس  عقار  سليم  من  كل 
وناقد  مخرج  للسينما،  اجلزائري 

التحكيم(،  جلنة  رئيس   ( سينمائي 
سينمائية  ومخرجة  منتجة  وزان  فطيمة 
مخرج  املسعودي  بوشعيب  جزائرية، 
مخرج  كلثوم  املهند  مغربي،  سينمائي 
مدير  اجلليلي  أمين  سوري،  سينمائي 
يف  الهواة  لسينما  قليبية  ملهرجان  سابق 

تونس.
ومن شروط املشاركة إرسال األفالم 
ابتداء من تاريخ 05 إلى غاية 20 أفريل 
مفتوحة  املسابقة  تفتح  حيث  اجلاري، 
قصيرة  بأفالم  املشاركة  تكون  للجميع، 
الفيلم  يكون  وأن  آرت،  فيديو  أفالم  أو 
يستلزم  إذ  املنزل  داخل  ومصورا  منجزا 
تصوير الفيلم بشكل أفقي، ومّدة الفيلم 

ال تتجاوز ثالثة دقائق.
أما املوضوع يبقى حر حسب اختيار 
املشارك بشرط أن تكون الفكرة مبتكرة، 
على  الفيلم  يحتوي  وأال  وواضحة، 
اإلنسانّية،  للقيم  مسيئة  وأفكار  مشاهد 
ثقافّية  تظاهرات  يف  املشاركة  وعدم 
سابقة، أو أّية عروض تلفزيونّية أو غيرها 

من وسائط الّتواصل االجتماعّي.
البريد  إلى  الفيلم  إرسال  يتم 

اإللكتروني
domum.festival@

 gmail.com
2020 مرفوقا  أفريل   20 تاريخ  قبل 
ثالثة  يتجاوز  ال  وملّخص  فّنّية  ببطاقة 

أسطر، مع فتح مجال الّتصويت للجمهور 
على  للمهرجان  الّرسمية  الصفحة  يف 
الفايسبوك الختيار أفضل فيلم ابتداء من 

بداية عروض األفالم.
الوسائط  مختلف  األفالم يف  عرض 
الفترة  يف  للمهرجان  التابعة  االجتماعية 
وتكرمي   ،2020 أفريل   25 إلى   20 من 
الصفحة  يف  نشاطا  األكثر  األعضاء 
الفايسبوك  على  للمهرجان  الرسمية 
وكالة  املمول  طرف  من  مقدمة  بجوائز 
إتنسال للسياحة واألسفار، لتعلن النتائج 

النهائية بتاريخ 30 أفريل 2020.
ويتم تكرمي املتّوجني بجوائز افتراضية 
قّيمة متمثلة يف درع اآلروباز الذهبي، درع 
البرونزي  اآلروباز  درع  الفضي،  اآلروباز 
لوالية  الثقافة  مديرية  طرف  من  مقّدمة 
عنابة، اشتراكات يف منصات نتفليكس 
غوغل  جيفت  وبطاقات  وسبوتيفاي 
بالي مقدمة من طرف املتعامل التجاري 

 Monsieur Accessoires
اجلزائري  املركز  يرّوج  يتم  كما 
موقعه  يف  املتّوجة  لألفالم  للسينما 
االلكتروني الّرسمي، وتزامنا مع عروض 
األفالم، تنظم ورش تفاعلّية بيداغوجّية 
الّسينما  مجال  يف  مختّصني  قبل  من 
والّسمعي البصري، يف الصفحة الّرسمية 

للمهرجان على الفايسبوك.

تنظم الجمعية الثقافية ضوء المتوسط، بالشراكة مع المركز الجزائري للسينما ومهرجان قليبية لسينما الهواة ) 
تونس( وأيام دمشق السينمائية )دمشق(، المهرجان االفتراضي للفيلم المنزلي 

) DOMUM(، يذكر أن الحدث سينمائي ينظم برعاية مديرية الثقافة لوالية عنابة.

التوقع  دائرة  مفاجئة خارج  يف حلظة 
العلم  إلى بشرية مأخوذة بسطوة  بالنسبة 
عدو  حلَّ  التواصل،  وثورة  والتكنولوجيا 
فيروس  والالمرئي  املشترك  البشرية 
والذي سيترك   )19 – كـورونا )كـوفـيـد 
احلالي،  العاملي  النظام  على  جمة  آثاًرا 
لها  مثيل  ال  كبرى  أزمات  وستظهر 
إلى اجتماعية  اقتصادية  رويدا رويدا من 
وسياسية ، ورمبا عسكرية أيًضا وسيخلف 
هذه  سببته  الذي  والهلع  اخلراب  وراءه 

اجلائحة وما قبلها.
حلظة  يف  العالم  يف  شيء  كل  تغير 
القوة  مواقع  زحفه  أمام  تهاوت  وجيزة 
وأمريكا  أوروبا  ويف  الصني  يف  املادية 
تالشت  ما  سرعان  مهول،  وبشكل 
املعاصرة  املادية  واحلضارة  املدنية  فوارق 
ايطاليا  فأصبحت  العالم  شعوب  بني 
تتبع  على  القدرة  وفقدت  الصومال  مثل 
»طب  مرحلة  ودخلت  املصابة  احلاالت 
انهياًرا يف اجلهاز  احُلروب«، أال يعد هذا 
الصحي لدولة تنتمي إلى مجموعة الدول 
العالم  يف  الكبرى  الثمانية  الصناعية 
األخرى  هي  واسبانيا  وأملانيا  وفرنسا 
مثل  جوانبها  من  الكثير  يف  هشة  أنظمة 

دول إفريقيا املعدمة.
عاجز  واحد  مصف  يف  العالم  توحد 
يف  فكله  ثالث  وال  له  أول  ال  منهك، 
رغم  الوباء،  سطوة  أمام  األخيرة  الرتبة 
يف  نسبيا  معه  التفاعل  تواريخ  تباعد 
اإليقاع  هذا  اجلزائر  ويف  والعالم،  الصني 

الزمني، شّكل ويشكل حلظة مفصلية يف 
تاريخ البشرية.

واالكتشاف  العلم  عن  احلديث 
وفرصة إنتاج دواء لهذا الزلزال الفيروسي 
من  كان   19 كوفيد   - كورونا  الكوني، 
املمكن لو صرفت األموال على األبحاث 
أكثر  أو  بداًل  والتعليم  والصحة  العلمية 
من هدرها يف صنع جنوم فارغة يف بعض 
املجاالت، ومعامل السالح التي أحلقت 
حتتكر  لم  ولو  والبيئة  باإلنسان  الدمار 
واإلعالم  املال  ووحيدة  واحدة  طبقة 
وبعض جوانب السلطة، لو أن مع بداية 
العالم  استنفر  ومشكلة،  وبالء  وباء  كل 
واجلدية  الهمة  هذه  بكل  وكافح  ألجلها 
كما حدث بعد إفالت كورونا من ِعقاله 
النتهينا من الكثير من األمراض واألوبئة 
وبالتالي املزيد من الصحة وفرص العيش 
أبسط  على  اآلخرون  وحلصل  الكرمي، 
حقوقهم ورجحت كفة العدل واإلنسانية 

بداًل من التوحش واألنانية.

حين تتوقف أنشطة الحياة في زمن 
»كوفيد – 19«

افتراضات  إلى  يتحول  اليوم  ولكنه 
تصدق  ال  متداولة  كاذبة  وادعاءات 
يعد  ولم  والغرب،  الشرق  بني  بعضها 
أن  سوى  البشرية  أمام  تدبير  من  هناك 
حتجر على نفسها يف بيوتها حجرا وقائيا، 
منتهى القوة – اليوم - الذي تتسابق فيه 

توقف  أن  هو  املتحضر  املادي  العالم  دول 
وجتبر  مستوياتها  كل  يف  احلياة  أنشطة 
البيوت، فقدت  البقاء يف  مواطنيها على 
التاريخي  االستراتيجي  تضامنها  أوروبا 
القائمة  التحالفات  معه  تتغير  وقد 
وتنهض أسهم بعض الدول على حساب 
انحسار لآلخرين، وتتجه دول أخرى نحو 
التقوقع واالنغالق واالعتماد على الذات 
بداًل من سياسة العوملة التي جلبت لهم 

اخليبات وخاصة يف هذه احملنة.
الهروب  غير  مخرج  من  هناك  ليس 
إرادة،  أي  من  واالنسحاب  اجلماعي 
بل االنسحاب من أي قوة، والعودة إلى 
القهرية،  والوساوس  اإلجباري  السكون 
قبل  الناس  وسلوك  اإلنسان  من  واخلوف 
وخالل زلزال فيروس كورونا - كوفيد 19 
والذي أصبح موضع الشك بنقل العدوى 
إلى أخيه اإلنسان وموضع االحتراز مهما 
كأن  الدم  أو  اإلنسانية  يف  قرابته  كانت 
يكون  أن  مجبرا  اليوم  أصبح  اإلنسان 
أيضا  ومجبرا  اإلنسان،  لهالك  مصدرا 
وال  ميوت  حينما  منه  يقترب  أال  على 
يقوم بدفنه إال بشروط خاصة من احلماية 

واألمن مفارقة عجيبة.

على وقع حركة الوباء.. العالم في 
استغاثة حزينة

خيبة كبرى نقلت بني البشر من حال 
إلى حال جديدة ومغايرة ومع كل انتقال، 

كان يحصل زلزال يف املفاهيم التي تؤطر 
دوال  وجماعات،  فرادى  الناس  سلوك 
املعاصر  اإلنسان  يتجرد  حني  وعالقات 
مرغما  والتفوق-  والعلم  باالدعاء  املترنح 
له  وهبتها  التي  قوته  وسائل  من   -
حضارته املادية يف مشهد بني االنهيار تارة 
يف  مدنه  فتموت  أخرى،  تارة  واالهتزاز 
الليل ويف النهار، وتنهار أسواقه الكبرى، 
وتتعطل حياته االجتماعية إال من ضرورة 
يؤديها عنه فردا باإلنابة وتضطر حكومات 
حد  على  والضعيفة  القوية  العالم  هذا 
االقتصادية  أهدافها  تغلق  أن  إلى  سواء 

على وقع حركة الوباء.
ويغرق العالم اليوم يف استغاثة حزينة 
مفتوحة على مواقع اإلعالم كلها يتبادل 
توسيع  أجل  من  واإلرشادات  النصائح 
فرصة البقاء التي أصبحت هي األخرى 

من  والصغار،  الكبار  بني  اجلدل  محور 
فالوباء  فحسب؟  اليوم  ينجو  أن  ميكنه 
داخل  اإلنسانية  وشائج  أيضا  نزع  قد 
وهو  بالهلع،  املسحوق  اإلنسان  وجدان 
وعلى  نفسه  على  حزنا  بالبكاء  يضج 
مدافعة  بال  أسلمه  الذي  عامله  خيبة 
مفتعاًل  أكان  سواء  الوباء،  مهالك  إلى 
التي  أمل  بارقة  هناك  تبقى  وباًء،  أو 
ومخلفات  الركام  بني  من  تنهض  قد 
اخلراب والهلع التي سببتها هذه اجلائحة 
الطبقات  طرف  من  وذلك  قبلها،  وما 
محاولة  يف  املساعدة  اخليرية  واملنظمات 
بعيدة  اجتماعية  اقتصادية،  نظم  إيجاد 
عن االستغالل واالحتكار حتى لو ضمن 
سلطات  ظل  يف  واحدة  دولة  أو  مدينة 

منتخبة لغاية حتقيق نوع من العدالة.
خلضر بن يوسف

حين تصبح إيطاليا مثل الصومال

الفيروُس الَكوني »كورونا« خيبُة العالِم الُمعاصر
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والهــال  اخليــر  نــاس  جمعيــة  بــادرت 
االحمــر اجلزائــري وبالتنســيق مــع الســلطات 
ــة  ــار احلدودي ــة ببــرح باجــي مخت ــة واالمني احمللي
ــا. ــروس كورون ــن انتشــار في ــة م ــار الوقاي ويف اط
لتوحبهــات  تطبيقــا  املبــادرة  هــذه  وتأتــي 
رئيــس اجلمهوريــة بالتنقــل الــى قريــة اخلمســن 
ــار.  ــي مخت ــرج باج ــمال ب ــة ش ــة الواقع النائي

والتــي تعــد مــن نقــاط الظــل وتوزيــع كميــات 
معتبــرة مــن املــواد الغذائيــة الواســعة االســتهاك 

ــكان. لفائدة الس
وذلــك يف إطــار التدابيــر واالجــراءات الوقاءية 

املتخــذة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونا.

ملكافحــة  األزمــة  خليــة  شــرعت 
فيــروس كورونــا ببلديــة املغيــر بالتعــاون 
ــن  ــي والتمه ــن املهن ــز التكوي ــع مرك م
ــة 60  ــاخ بوبكــر، يف خياط الشــهيد دب
متطوعــات  قبــل  مــن  كمامــة  ألــف 

واملتربصــات.
املعــدات  هــذه  انعــدام  ظــل  يف 

ــة يف  ــا شــكل أزمــة حقيقي وندرتهــا، مم
اليهــا.  الوصــول 

اخلليــة  بــذات  اإلنتــاج  فــرع 
انطلــق، يف اجنــاز الكمامــات باملــواد 
واملواصفــات الطبيــة، علــى أن تــوزع 
األمــن  وأعــوان  املستشــفيات  علــى 
واملتطوعــن واملرضــى لتغطيــة العجــز 

فيهــا. احلاصــل 
وهــي مبــادرة تعكــس مقولــة احلاجة 
ــن  ــاع التكوي ــج قط ــراع، وتدم أم اإلخت
للواقــع ومعايشــته  الولــوج  املهنــي يف 
هــذا  محاربــة  يف  واملســاهمة  بإنتــاج 

ــل. ــاء القات الوب

الوادي

 ِخياطة 60 ألَف كمامٍة طبّيٍة بالمغير
 عنابة

ُمجّمع »قويدر 
كومباكت« يتبّرُع 
بمواِد غذائَية أساِسَية

COM� كومباكــت قويــدر  مجمــع   تبــرع 
PAKT شــهرزاد بســيدي عمــار، بكميــات معتبــرة مــن 

األساســية. املــواد 
ــغ،  ومتثلــت التبرعــات يف: 1000 كيــس ســميد 10 كل
و1000 كيــس فرينــة 10 كلــغ، و1000 قــارورة زيــت حجــم 

5 لتــر، و30 قنطــار ملــح املائــدة.
ــة،  ــة نظيف ــة عناب ــف ملؤسس ــواد تنظي ــع م ــدم املجم وق
متثلــت يف 48 ألــف لتــر مــن مــادة اجلافيــل الســتغالها 
يف عمليــات التعقيــم والتطهيــر، عبــر مختلــف بلديــات 

الواليــة.
وتدخــل هــذه املبــادرة، يف إطــار العمليــة التضامنيــة 
الكبــرى التــي برمجتهــا واليــة عنابــة ملجابهــة فيــروس 
ــال،  ــال األعم ــنن، ورج ــا احملس ــت له ــي دع ــا، والت كورون

اإلقتصاديــن والفاعلــن 
ــة  ــات اإلجتماعي ــدة الفئ ــادرات، لفائ ــذه املب ــي ه وتأت
الهشــة، ال ســيما األشــخاص املرضــى، ذوي اإلعاقــة، 
ــاكن،  ــراء واملس ــن الفق ــن م ــدود واملعوزي ــل احمل وذوي الدخ
ــة. ــم الوالي ــر إقلي ــل عب ــق الظ ــة يف مناط ــم، خاص وغيره

مساعداٌت ِغذائية لُسكان قريِة 
حل »الخمسين« والَبدو الرُّ
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هلة عباءُة كسِب الُحروب..  المتعُة السَّ
منذ ذلك الزمن ارتسمت يف مخيال الناس 
صورة منطية عن الفعل املنتصر للدميقراطية، وأن 
بحكم  األولى  وأنهم  املنتصرين  تاريخ  التاريخ 
العالم وحفظ دعائمه بها وهي دستورهم، ثم 
عن  الناس  تخيله  ما  املنتصرون  أولئك  ثّبت 
لهم  عهدهم وعدلهم وسمو أخالقهم وجعلوه 
من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  »ال  حق 
سادة  وحلفاؤهم  األمريكان  وأصبح  خلفه«. 
مجامع  وباتت  تبع  لهم  غيرهم  وأصبح  العالم 
ُيعقد األمر إال بهم، ولسان  القرار بيدهم وال 
حالهم يقول: »من هذا األحمق الذي ال يزال 
يعتقد برفعة غيرنا وعلو كعبه علينا، ومن ذا 
األرعن الذي ال يزال حتدثه نفسه بغير حديثنا 

عن أنفسنا«.
بعد  من  الناس  لدى  االعتقاد  هذا  ثبت 
أطروحات  لديهم  تثبيتا  زاده  ثم  احلرب  تلك 
يف  بالربوبية  لها  أقروا  الذين  املفكرين  بعض 
Francis Fuku� (حكم العالم، فكتب 

)نهاية  عن  أطروحته   1989 سنة   )yama
 The National( مجلة  يف  التاريخ( 
التاريخ  تطور  أن  فيها  مؤكدا   ،)Interest
انتهى  قد  اإليديولوجيات  وصراع  البشري 
الدميقراطية  تبني  على  العالم  توافق  مع  يقينا 
الليبرالية بوصفها منتج أمريكي خالص ونظام 
عاملي، وأن أي نظام آخر مهما كان لن يتقدم 
عليها كبديل ولن يرقى ملقارعتها. ولم يتوقف 
األمريكي  الفكر  عرابي  من  املنفرد  العزف 
Samuel Hunting� أخرج  (حتى 

يف  احلضارات«  »صدام  عن  أطروحته   )ton
مجلة )Foreign Affairs( سنة 1993، 
وريادتها  األمريكان  دميقراطية  لقوة  فيها  رافع 
وأن  الباردة،  احلرب  يف  انتصارهم  بعد  العالم 
الرئيس  محركه  سيكون  بعدها  صراع  كل 
فقط،  احلضارات  بني  الثقافية  االختالفات 

سيكونون  األمريكيني  أن  بذكاء  يوحي  كأنه 
خارج هذه بوتقة ذاك الصراع ألن الدميقراطية 
العالم  يقودون  وهم  رشدهم  وتلهمهم  حتميهم 

ويحفظون معامله.
الَعربدُة االقِتصادية.. َخرق الُجيوب

أنهر  توجه  املتحدة  الواليات  وبقيت 
وتضبطها  إحداثياتها  حسب  الدميقراطيات 
على عقارب ساعتها مزهوة بنصرها يف احلربني 
الزمن  وبقي   ،)1989 بعد  والباردة  )الساخنة 
»خرق  سياسة  وأصبحت  بامتياز  أمريكيا 
اجليوب« ثقافة متارسها بغطاء نشر الدميقراطية 
كخيار أوحد بأوجه متعددة، بعضها )دفاعي( 
الكويت  حترير  حرب  بعد  اخلليج  كحماية 
1992، وبعضها )عقوباتي( كأزمة كوبا وامللف 
يف  كالتدخل  )اقتصادي(  وبعضها  اإليراني، 
ظلت  وقد  الثالثة.  اخلليج  وحرب  أفغانستان 
الدميقراطية  يف  أمنوذجها  تقدم  ذلك  كل  يف 
على أنه األعلى واألغلى وطريقها إليه األنقى 
التطور  من  عاليا  وأنها وصلت حدا  واألرقى، 
والعسكري  والتقني  والصناعي  العلمي 
بركبها  اللحاق  أرادت  إن  الدول  وأن  بفضله، 
والتأسي مبآلها فعليها بنهجها، بأن تنفتح على 
الفصل  يكون  وأن  حقوقها  ومتنحها  شعوبها 
بني السلطات دينها والتمكني حلريات التعبير 
إذا  أحرارا  الناس  ويكون  ديدنها،  والصحافة 
خرجوا أو دخلوا وهم فوق ذلك آمنون مبا قالوا أو 
فعلوا، بشرط أن يحكم بينهم الدستور بحكمه 

وميكن ألحكام للقانون من خالله.
ين لَرقع  كورونا.. ِمصباُح عالِء الدِّ

الُعيوب
من  احلال  »دوام  أن  العربي  باملثل  عمال 
احملال«، فقد بدأت بوادر التصدع يف النموذج 
الدميقراطي وصورته النمطية األمريكية تزحف 

لكن »على استحياء« بدء من ديسمبر 2019، 
باكتشاف  همس  صوت  العالم  سمع  عندما 
االقتصادي  العمالق  يأتي من  فيروس كورونا 
)غير الدميقراطي(، النائم ذي النظام الشمولي 
املنغلق، الذي ال يسمح ملواطنيه حتى بالتغريد 
حرب  الدولة  تلك  ودخلت  فيسبوك.  عبر 
ثم  صديقها(  )لعله  أو  عدوها  مع  االستنزاف 
صّدرته لكل دول العالم فلم يسلم أحد منه، 
ثم بدأت تتعافى منه والعالم كله موبوء يصارع 
ساكنوه املوت والفقد.بدأت الصني اليوم تصدر 
الدميقراطية  عن  املستحدث  اجلديد  منوذجها 
على صوت موسيقى اجلنائز احلزينة يف أوروبا 
ووقع ما حتمله روائح املوت املبعث من أمريكا 
وتعالى دقات القلوب اخلائفة يف إفريقيا وآسيا 
من فعل ما فعل فيروس كورونا بهم جميعا، 
للدميقراطية  اجلديد  النموذج  هذا  يصدرون 
العالم،  مصائر  يف  املتحكم  الوباء  شراع  على 
ولسان حالهم يقول: »من هذا األحمق الذي 
ال يزال يعتقد برفعة األمريكان وعلو كعبهم، 
أمنلة  قيد  يؤمن  يزال  الذي ال  األرعن  ذا  ومن 
كسب  عن  العاجزون  وهم  بدميقراطيتهم«، 
معركة االنتصار ثم البقاء يف وجه متدد »دودة« 
بعّدهم  وأجبرتهم  املجردة،  العني  تراها  ال 
أن  مهابتهم  وعنفوان  وصولتهم  وعديدهم 
»ذوات  ركون  وبيوتهم  مصحاتهم  إلى  يركنوا 

اخلدور« و«ربات احلداد البواكيا«.
الصني اآلن تقلب على النموذج األمريكي 
عاش  الذي  وهو  املِّجن،  ظهر  للدميقراطية 
منها  املادية  بانتصاراته  مزهوا  الزمن  ردحا من 
كاحلروب، واملعرفية كالريادة يف العلوم الطبية 
وحرب  الفضاء  كغزو  والتقنية  والفيزيائية، 
النجوم، أما اليوم فهم يشعرون بأن احملرك الذي 
صنعوه للعالم وقادوه به يخفت بعض الشيء 
يكابرون  ألنهم  بعد،  يتوقف  لم  لكنه  صوته 
أرضه  على  »الكورونا«  ولد  الذي  الصني  أمام 

وجهه  يف  بالدها  وأغلقت  شعبه  أفراد  وبني 
وهو يتمدد، ثم »جاء حني من الدهر« فكانت 
أول بلد يعاود االنفتاح على نفسه وفتح أبوابه 
فتح  وأعاد  صياصيهم  من  فأخرجهم  ملواطنيه 
طرقهم ومتاجرهم، واستدعى شعوب األرض 
أن )أدخلوا الصني إن شئتم آمنني(، بل أكثر 
جديد  من  الصني  عود  يستقم  لم  ذلك،  من 
حتى بدأ يرسل املدد تلو املدد إلى بالد األرض 
املصابة يف شكل مساعدات ومعونات وهبات 
وأمريكا  الوباء،  محن  لتجاوز  ومساندة  ودعم 
عنها  مينعها  وما  املساعدة  طلب  وارد  يف  أيضا 
الشباب  املكابرة واحلياء، وبعض عنفوان  إلى 
وال  كانت  أنها  يردعها  يزال  ال  وحنني  املتقد 

تزال سيدة العالم.
احلفلة  يف  اآلن  تغير  الدميقراطية  أن  يبدو 
التطور  أن  اليوم  يكلمنا  فالواقع  راقصيهاـ 
العلم  معارك  وكسب  التكنولوجيا  واحتكار 
بدميقراطية  البتة  مرتبطا  ليس  واملعرفة 
األمريكان وال بحرية األوروبيني، فاألمريكيون 
الدميقراطية  باسم  العالم  الحتواء  منوذجا  بنوا 
وغيرهم  التقليدية،  احلرب  يف  االنتصار  بعد 
اليوم قد يصنعون منوذجهم أيضا من دميقراطية 
غير  حرب  يف  باالنتصار  العالم  حتكم  جديدة 
تقليدية، ومحل الشاهد يف كل األمر أن دوال 
ومتدد  وتبقى  وتعلو  تسمو  أن  ميكن  العالم  يف 
أخرق  أو شمولي  أحادي  نظام  ظل  أـيضا يف 
بقيام  وال  السلطة  على  بالتداول  يعترف  ال 
باالنتماء  وال  السياسية،  واملشاركة  األحزاب 
إلى اجلمعيات وال حتى بحرية التعبير أو النشر 
ومشاركة احملتوى عبر الشبكات االجتماعية، 
فالبقاء يف حظيرة الكبار واستمرار املد العلمي 
والتطور االقتصادي والتقني ليس مرتبطا أبدا 
بنموذج الدميقراطية الليبرالية األمريكية فقط.

ا كاَنت الحرُب الَعالمّيُة الَثانيُة َتُهُم بالمغادرِة، وتحِزُم حقائَبها بحبٍل طويٍل من ًدخاٍن يتصاعُد من »هيروشيما« و«ناغازاكي«، كاَن الخمسُة الكباُر  لمَّ
مون« على عهٍد كان َيجمُعهم ما َتعاهدوا عليِه من مكٍر في  يحتسوَن نخَب االنتصاِر ويرسموَن على »ِخرقة« كانت َبينُهم خريطَة العالِم الَجديد، و«ُيرسِّ

»ُمؤتمر يالطا« )فيفري 1945(، من تقسيٍم أللمانَيا وتفتيٍت لعاصَمتها، وجعل إسفيَن الُفرقة يفّرُقها.
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أقالم

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

يمقراطـية«.. »ِحربائيــــُة   الدِّ
 أو عندَما تختاُر على َهواها َمن ُيراِقُصها

َحركّيُة المصَطلح: ِمن َكسب الُحروب إلى رقِع الُعيوب
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بلسان عبد العزيز تويقر

الّدولـــُة 
والُقــــَوة
جوُء  َمتى يِحقُّ للَدولِة اللُّ
إلى الُقوِة؟ الُسؤاُل ال أراُه 

ا َجدلًيا بقدِر ما ُهو  َفلسفّيً
ولِة  طرٌح ُمرتِبٌط بدوِر الدَّ

األَساسيِّ امُلنَحصِر يف 
اِس،  احِلفاِظ على َحياِة النَّ

دِة والَوباِء،  يف أوقاِت الشِّ
خاِء أيضا؛  كَما يف أوقاِت الرَّ
وَم - ُمطالَبة  ولُة - اليَّ والدَّ

باستعماِل الُقوِة عبَر 
شريَعاِت  الَقانوِن، والتَّ

امُلختلفِة امُلتاحِة أماَمها 
يف َتكريِس هَذا امَلبدأ 

؛ وُهو َمبدُأ احَلِق  األساِسيِّ
يف احَلياة.

لِم؛   وهذِه ليَست دعوًة للظُّ
فالقوُة ال َتقتِرُن ضرورًة 
لِم بقدِر ما َتقترُن  بالظُّ
! إنَّ ما ُنشاِهُده  باحَلقِّ

ا من َتصرفاِت  يومّيً
نَي  جاِر النظاميِّ آالف التُّ

وامُلواِطنني امُلضارِبني، 
ين يسَتِغلون األزمَة  الذِّ
بشكِل ُيِخلُّ باحَلق يف 

احَلياِة ُيدِمي القلَب، ويضُع 
الّدولَة أمام َتٍد آخَر، 

ال يِقلُّ أهميًة عن الَوباء 
ي ُيطِلق إشاعًة  ذاِته؛ فالذِّ
ِمن ِقبيِل نَفاِذ الَبنزيِن يف 

امَلطاِت أو إشاعِة خبِر 
كِر، خلِق  َنفاِذ َمخزوِن السُّ
الّندرِة يف َمواد ذاِت ِصلة 

بقوِت امُلواطننَي ؛ إّنا 
هو الَوجُه اآلخُر للَوباِء. 

َتقاريُر ُمراِسلينا، وغيُرها 
الّتي َترتِبُط بعملياٍت 
واسعِة مُلداهمِة َمخازَن 
خارَج الَقانوِن، يستِغّلها 
أصحاُبها بغرِض َتأزمِي 

الَوضِع واإلضراِر باحَلالِة 
فسيِة للّسكاِن، وحتى  النَّ
اجَلسدّيِة على اعتباِر أنَّ 
أغلَب ِتلك امَلواد امَلجوزِة 
وبكمياٍت َضخمٍة ُمنتهيِة 
الحيِة، وُمخّزنٌة يف  الصَّ
ظروٍف َكارثّيٍة، َتعِطينا 
صورًة واِضحًة عن َمدى 

رِر الّذي ُيكُن أن  الضَّ
ُتلِحَقه هِذه الِفئُة باحَلياِة 

العامِة،  وهَي ُمحاولٌة مع 
رصِد  َسبِق اإلصراِر والتَّ
لقتِل الّناِس، وامَلساِس 
بَحقِهم يف احَلياة؛ ما 

ولَة أماَم َتِدي  يجعُل الدَّ
الَوباءين، أحُدهما يواَجُه 

بالِعلِم، واآلخُر بالُقّوِة 
ي ال َتتعارُض - هنا - مع  التِّ

ولِة.  َمفهوِم وَمهاِم الدَّ
 وُرمبا ما بعَد كورونا – إن 

شاَء اهلل - سوَف ُيعيد 
ولِة  ِصياغَة عالقِة الدَّ

بامُلجتمِع، مبختلِف 
ُجزئّياِته وَتركيبِته، ِوفًقا 

مَلباِدئ احلِق يف احَلياِة 
والُقوِة وَتقديِس الِعلم. 

جزائريا   164 نحو  اجلمعة،  أمس  يوم  شرع، 
حمام  ببلدية  »الشاللة«  احلموي  املركب  مغادرة  يف 
يف  أسبوعني  هناك  مكثهم  بعد  وذلك  بقاملة،  دباغ 
املسافرين  على  الصحي  للحجر  املتخذة  التدابير  إطار 
التونسية،  احلدود  عبر  الوطن  خارج  من  القادمني 
حيث مت إخضاعهم للرقابة الطبية بشكل دوري، ولم 
يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا يف صفوفهم، 
تلقت  بيان  قاملة، يف  والية  أكدته مصالح  ما  حسب 

جريدة »أخبار الوطن« نسخة منه.
كما مت تسخير وسائل نقل من حافالت وسيارات 
من  والية   27 عبر  منازلهم،  إلى  بأريحية  إليصالهم 
جريدة  بلغت  التي  األصداء  وحسب  هذا،  الوطن. 
»أخبار الوطن« فقد عبر املسافرون عن رضاهم بكافة 
من  سواء  بهم،  التكفل  أجل  من  املتخذة  التدابير 
اإلداري،  وحتى  االجتماعي  أو  الصحي  اجلانب 
وتطهير  تعقيم  عملية  إلى  الشاللة  مركب  وسيخضع 
تسخيرة حجر صحي من طرف  واسعة، حتسبا ألي 
السلطات احمللية.                     خديجة بن دالي 

قاملة

ا الحجـــَر   مغــادرُة 164 شخصــً
حـــــّيَ  سالِمـــــــين الصِّ

شعر، أمس اجلمعة، سكان بلدية أوالد سالم بوالية باتنة بهزتان أرضيتان، األولى ضربت الوالية يف الساعة 
11.26 دقيقة، فيما شعر السكان بالثانية يف حدود الساعة 12 و21 دقيقة.

وحسبما أفاد به مركز األبحاث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية، فإن شدة الهزة األولى بلغت 3.1 على سلم 
ريشتر، وحدد مركزها على بعد 4 كلم غربي بلدية أوالد سالم. أما الثانية فكانت شدتها 3.2 درجات على سلم 
ريشتر ، وأفاد مركز البحث بأن موقع الهزتان حدد على بعد 4 كلم غربي أوالد سالم.                                     ق.و

3.1 على سّلِم رشتر درجتهما 

تسجـيُل هّزَتـين أرضيَّتيـِن بباتــنة

انتشار فيروس كورونا للحدِّ من  لطات  السُّ لقرارات  تطبيقا 

تمديُد وقِف َحركة قطارات نقِل تمديُد وقِف َحركة قطارات نقِل 
الُمسافـرين إلـى الُمسافـرين إلـى 1919  أفـريـلأفـريـل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية أنه سيتم متديد وقف حركة قطارات نقل 
املسافرين إلى غاية 19 أفريل.

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية، يف بيان أصدرته أمس اجلمعة، أن 
اإلجراء يأتي تطبيقا لقرارات السلطات العليا للبالد، للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق 
 2020 مارس   21 يوم  يف  املؤرخ   20 رقم  األول  للوزير  التنفيذي  للمرسوم  وفقا  وذلك  العزل، 

السيما املادة 02 واملادة 3.
وأعلنت الشركة عن التطبيق الفوري لإلجراء املتعلق بسير حركة قطارات املسافرين، حيث 
تقرر متديد وقف حركة القطارات للمسافرين داخل املدن “قطارات الضواحي” وبني الواليات 
أفريل اجلاري، يف حني ميكن متديدها مرة   19 إلى غاية  الكبرى والطويلة”، وذلك  “اخلطوط 

أخرى يف حالة الضرورة.
رحمة عمار 

شردود: مفتوحة..  ستبقى  البنزين  محطات 
 نشاُط »نفطال« تراجَع بنسبة  نشاُط »نفطال« تراجَع بنسبة 

5050  %% بسبــب الجائــِحة بسبــب الجائــِحة
النفطية  املنتجات  لتوزيع  الوطنية  باملؤسسة  العامة  والعالقات  اإلعالم  مدير   كشف 
النصف  باملائة منذ   50 تراجع بنسبة  للمؤسسة  التسويق  أن نشاط  )نفطال(، جمال شردود، 

الثاني من شهر مارس املنصرم بسبب تفشي وباء كورونا.
وأوضح شردوذ، خالل حلوله ضيفا على اإلذاعة الوطنية، أنه مت تسجيل تراجع بنسبة 50 
باملائة يف نشاط التسويق للمؤسسة وخاصة يف مجال النقل اجلوي )تزويد األسطول اجلوي مبادة 
الكيروزال(، حيث تقلص التموين بنسبة 99 باملائة، فيما تراوحت نسبة االنخفاض يف مجال 

متوين أسطول النقل البحري ما بني 70 و75 باملائة«.
وأضاف املسؤول ذاته أنه مت األربعاء املاضي تسجيل زيادة يف استهالك املنتوجات النفطية 
الوقود  على  املواطنني  تهافت  بسبب  الزوال،  بعد  الثانية  الساعة  غاية  إلى  باملائة   25 بنسبة 

واملنتجات النفطية بسبب إشاعات حول غلق محتمل حملطات البنزين.
كما أضاف املسؤول أن استهالك الوقود تراجع بشكل ملحوظ بسبب انكماش حركة النقل 
والتنقل عبر الوطن، ملفتا إلى أن مخزون الوقود بلغ 75 باملائة فيما وصل مخزون غاز البروبان 

والبوتان إلى 90 باملائة.
البنزين  محطات  وأن  إشاعة«  »مجرد  النفطية  املنتوجات  توفر  عدم  أن  املسؤول  أكد  كما 
ستبقى مفتوحة 24/24 ساعة عبر كافة التراب الوطني، مؤكدا على أن تفشي فيروس كورنا لم 
يؤثر على عملية التوزيع مبا فيها تلك املتعلقة بوالية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الكلي.
رحمة عمار 

َنظافة  حمالت  تنظم   جمعيات 
الَوضع لتداُرك  وتعقيم 

ــل  22 حالـــَة وفــاٍة و 185 الجزائـــُر تسجِّ
 إصابـًة جِديــدة  خـالل 24 ساعــة

الرسمي  الناطق  أعلن 
للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء 
الدكتور  اجلزائر،  يف  »كورونا« 
جمال فورار، عن تسجيل 185 
بفيروس  جديدة  إصابة  حالة 
إلى  العدد  ليرتفع  »كورونا«،  
متخطًيا  مؤكدة،  حالة   1171
األلف.  حاجز      - بذلك   -
يف  فورار  وكشف  مرة.  ألول 
عقدها  التي  الصحفية  الندوة 

تسجيل  عن  اجلمعة  أمس 
خالل  جديدة  وفاة  حالة   22
عدد  بذلك  ليرتفع  24 ساعة، 
و  حاالت   105 إلى  الوفيات 
مت  100.و  الــ  سقف  يتخطى 
متاثلت  حالة   62 عن  اإلعالن 
 419 إحصاء  مت  فيما  للشفاء، 
للعالج  إخضاعهم  مت  شخص 

بالكلوروكني. 
عّمـــــار قـــردود

1171 مصاًبا بفيروس كورونا و105 وفيات إحصاُء 

إلى  املواطنني  العزيز جراد، أمس اجلمعة دعوته  الوزير األول، عبد  جدد 
االلتزام  »التام« باحلجر الصحي والبقاء يف املنزل باعتباره احلل الوحيد للحد 
من انتشار وباء »كورونا« املستجد )كوفيد19-(.و أكد جراد يف تصريح له على 
أمواج االذاعة اجلزائرية  أنه »ينبغي دوما التذكير بندائنا للمواطنني عبر كافة 
و ذلك  املنزل  البقاء يف  و  الصحي  باحلجر  التام  االلتزام  الوطن من أجل  ربوع 

حماية لصحتهم و صحة عائالتهم ضد فيروس كورونا املستجد و هو السبيل 
الوحيد لتفادي انتشار الوباء«.

و  الفيروس  انتشار  لتفادي  الوحيدة  »الطريقة  أنها  األول  الوزير  أضاف  و 
التوجه شئيا فشيئا نحو انفراج و حل هذه االزمة الصحية«.

ق.و

جراد ُيجدد دعوته للمواطنني إلى االلتزام  »التام« باحلجر الصحي 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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