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جائحـة كورونـا تعمــق 
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وتـزيد مـن معاناتــهم
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الوالي يعيد النظر في بعث 
بعـض األنشطـة التجـارية

الوبـــاء والدولـــة :
 أولوية الحق في البقاء على الحق في الحرية 

د.  مصطفى كيحل 	15

   نستحضر أهمية وجود الدولة يف حياتنا 
كأفراد وجماعات بشكل كثيف وحيوي يف 
األوقات التي تكثر فيها األخطار احملدقة 

بحياتنا كما هو احلال يف املجاعات و الزالزل 
واحلروب واألوبئة و الفيضانات، ففي مثل هذه 

احلاالت تصبح حظوظ استمرارنا يف احلياة 
متوقفة على تدخل الدولة بعقلها و قدرتها 

على تنظيم احلياة و احلفاظ عليها من خالل 
فرض احلجر الصحي ومنع التجول  وتوزيع 

املساعدات وتخصيص امليزانيات وإعالن حالة 
الطوارئ وتدخل اجليش و غلق احلدود وغلق 

املدارس واجلامعات وشل احلياة العامة .
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تسجيل 80 إصابة جديدة و 25 
وفاة خالل الــ24 ساعة األخيرة

ارتفاع عدد اإلصابات إلى 
1251 حالة و 130 

وفاة بفيروس »كورونا« 
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد 

ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف 
اجلزائر، الدكتور جمال فورار، عن 
تسجيل 80 حالة إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« ليرتفع العدد 

إلى 1251 حالة مؤكدة منذ 2 مارس 
املاضي تاريخ تسجيل أول حالة 

إصابة باجلائحة يف اجلزائر، دون 
احتساب إصابة الرعية اإليطالي 

التي مت اكتشافها يف 25 فيفري 
املنصرم على اعتبار أنه أجنبي.

وِق الَوطنّية  البحوُث الِعلمّية ال تتالَءم مع احتياجاِت السُّ

 البحـث العلمـي ..  البحـث العلمـي .. 

َنظافة  حمالت  تنظم   جمعيات 
الَوضع لتداُرك  وتعقيم 

 مخابـر بالمشاريـع مخابـر بالمشاريـع
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إجراءات صارمة واستجابة واسعة لمحاربة الجائحة ببرج بوعريريج
شوارع خالية، خاوية على عروشها، هكذا بدت مدينة برج بوعريريج يف أولى أيام احلجر اجلزئي، تنفيذا  لإلجراءات الوقائية األخيرة للحد  من انتشار 
اجلائحة يف املنطقة، هنا ال صوت يعلو على صوت  املكبرات الداعية للبقاء يف املنزل، حواجز أمنية نصبت ساعات قبل انطالق حظر التجوال، ومواطنون 

أنهكهم القرار بقدر ما زاد من فضولهم يف رؤية مدينتهم خالية من البشر.

»أخبار الوطن« ترافق أعوان األمن يف تطبيق قرار احلجر اجلزئي  09

قة وعلى  حِلي بالثِّ       مليكشي:  على الباحثنَي التَّ
قوّية  انطالقٍة  لضماِن  باألبحاِث  االهتماُم  لطاِت  السُّ

هادف:  البدَّ من استحداث مكاتَب ملراكِز 
الّصَناعية املناطِق  بجميع  الِعلمي  الَبحث 

سيساعُد  املسَتثمريَن  على  االنفتاُح  قنز:   

ِسلًبا  أّثَر  حمدان: احمليُط االقِتصادي واالجتَماعُي   
العلمّية واملراكِز  امَلخابر  َمردودّيِة  على 
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احلر،  الطالبي  العام  اإلحتاد  أعلن 
الوصية  الوزارة  رفضه جلوء  أمس، عن 
أرضيات  عبر  التدريس  على  لالعتماد 
رقمية، مبررا قراره بعدم توفر االنترنت 
لشرائح واسعة من الطلبة وضعف تدفق 
االنترنت يف أغلب املناطق، إلى جانب 
افتقار مواقع اجلامعات ألرضيات رقمية 
تعليمية متكنها من توفير مختلف املواد 
يف  غيابها  عن  فضال  املطلوبة  العلمية 

أغلب اجلامعات.
على  له،  بيان  يف  اإلحتاد  أكد  كما 
مختلف  توفر  يف  الكبير  القصور  نقطة 
وأساتذة،  طلبة  إليها   الولوج  وسائط 
وعدم القدرة على تدريس التخصصات 
يدعمها  بعد،  عن  والتقنية  العلمية 
عدم إمكانية إجراء األعمال التطبيقية 
املقررات  من  األهم  اجلزء  تشكل  التي 
الورشات  توفر  تتطلب  والتي  الدراسية 
للطلبة  بالنسبة  وكذلك  واملخابر، 
إشكالية  عن  ناهيك  املتربصني، 
التقييم ومختلف اإلجراءات املصاحبة 

لها خاصة بالنسبة لطلبة االستدراك.

باملقابل تدارك اإلحتاد أنه يثمن عملية 
رقمنة القطاع وإتاحة منصات الكترونية 
كل  تدارك  شرط  بعد  عن  للتعليم 
احلفاظ  أجل  من  املذكورة،  النقائص 
على مبدأ تكافؤ الفرص، داعني إلبرام 
البريد تخص مجانية  وزارة  اتفاقية مع 
وااللتزام  األرضيات  لهذه  الولوج 
املناطق  ومراعاة  إليها  الوصول  بسهولة 
خطة  ووضع  الظل  مناطق  أو  النائية 
مختلف  على  واإلبقاء  بهم،  للتكفل 
املساعي قائمة لرقمنة القطاع تدريجيا.
احلالية  األزمة  أن  البيان  أوضح  كما 
التأخر الكبير الذي يشهده  أبانت عن 
داعيا  العالي،  التعليم  عصرنة  قطاع 
الوصاية  طرف  من  اجلهود  لتكثيف 
هذه  يف  الطلبة  انخراط  جانب  إلى 
بشكل  ذلك  لتحقيق  املساعي، 
الطالب  بحق  املساس  دون  تدريجي 
ومبا  الدراسية  مقرراته  كل  استفاء  يف 

يضمن االستيعاب الكايف.
سارة بومعزة

القطاعات  أن  التعليمة  وأوضحت 
املركبات  “صيانة  بـ  تتعلق  املعنية 
قطاع  جتارة  التقنية،  ومراقبتها  بأنواعها 
الضرورية  اللوازم  السيارات،  غيار 
نشاطات  الفالحية،  للمستثمراث 
املائيات  وتربية  البحري  الصيد 
وتوزيع  بيع  نشاطات  السمك،  وبيع 
أغذية  جتارة  الفالحية،  املدخالت 
البيطرية  احليوانات،املكاتب  ولوازم 
اخلاصة وجتهيزات اإلعالم اآللي،جتارة 
إصالح  للحواسيب،  بالتجزئة  البيع 
اإللكترونية،  واألجهزة  احلواسيب 

املنزلية  والعقاقير  اخلردوات  بيع  جتارة 
ولوازم  الطبية  األدوات  بيع  بالتجزئة، 
أمراض العظام يف مجاالت متخصصة 
البصرية  األدوات  بالتجزئة،جتارة 
اجلاف  والتنظيف  والغسيل  بالتجزئة، 

للمالبس”.
وترك الوزير األول للوالة متديد التراخيص 
يرونها  أخرى  جتارية  نشاطات  ملمارسة 
ضرورية لتلبية اإلحتياجات  األساسية 
قد  خطر  أي  جتنب  وبالتالي  للسكان 

يشل النشاط االقتصادي للبالد.
ق.و

صفية . ن
وخص بيان الوالية التراخيص الصادرة 
أثناء  للعمل  عن مقاطعة والية اجلزائر 
تستنفذ  والتي  الليلي  اجلزئي  احلجر 
السبت، وأضاف  أمس  يوم  آجالها 
تلقائيا  متدد  التراخيص  هذه  أن  البيان 
استصدار  تراخيص  إلى  احلاجة  دون 
جديدة وتبقى سارية املفعول إلى غاية 

19 من السنة اجلارية.
بعض  نشرت  آخر،  جانب  ومن 
غرار  على  اإلدارية  املقاطعات 
التجارية  النشاطات  الرويبة قائمة 
ضمان  مع  الغلق  من  املستثناة 
النظافة  بقواعد  الصارم  التقيد 
يخص  حيث  الوقائية،  والتدابير 

املركبات  صيانة  القرار محالت 
واآلالت السيارات واملعدات الفالحية 
يف  مبا  التقنية  ومراقبتها  وإصالحها 
العجالت ونشاطات  إصالح  ذلك 
السيارات واللوازم  غيار  قطع 
الفالحية،  للمستثمرات  الضرورية 
وتربية  البحري  الصيد  وكذا نشاطات 
بيع  األسماك ونشاطات  وبيع  املائية 
الفالحية وجتارة  املدخالت  وتوزيع 
أغذية وأدوية ولوازم احليوانات واملكاتب 
البيع  اخلاصة  وجتارة  البيطرية 
إعالم  وجتهيزات  للحواسيب  بالتجزئة 
االتصال وإصالح احلواسيب واألجهزة 

اإللكترونية.

أرض  إلى  السبت  أمس  يوم  فجر  وصل 
الوطن، الفوج األول من الرعايا اجلزائريني 
اجلوي  املجال  غلق  إثر  بتركيا  العالقني 
جائحة  تفشي  مخاطر  من  احلد  بهدف 

فيروس كورونا.
وكان يف استقبالهم لدى وصولهم للمطار 
بوقدوم،  صبري  اخلارجية  الشؤون  وزير 
وزير الداخلية واجلماعات احمللية و التهيئة 
االتصال  وزير  و  بلجود،  كمال  العمرانية 
بلحيمر  عمار  للحكومة  الرسمي  الناطق 
وإصالح  السكان  و  الصحة  وزير  وكذا 
بوزيد،  بن  الرحمان  عبد  املستشفيات 
فاروق  النقل  و  العمومية  األشغال  وزير 
شيالي ووالي اجلزائر يوسف شرفة، حيث 
الصحي  احلجر  إلى  شخصا  خضع 269 

على مستوى فندق مزفران.
وتتم عملية اإلجالء وفق رزنامة رحالت 
اخلطوط  عبر  أفريل   5 و   3 بني  ما  مقررة 
اجلوية  اخلطوط  وشركة  اجلزائرية  اجلوية 
التركية إذ ستشمل 1788 مواطنا جزائريا 

احلجر  إلى  وصولهم  فور  سيخضعون 
اتخذتها  التي  التدابير  إطار  يف  الصحي 
تفشي  من  احلد  ألجل  البلد  سلطات 

كوفيد19-.
هياكل  تسخير  مت  الصدد،  هذا  ويف 
سياحية  ومركبات  كفنادق  استقبال 
العاصمة  اجلزائر  واليتي  مستوى  على 
وبومرداس تقدر قدرة استيعابها اإلجمالية 
أفضل  تكفل  لضمان  سرير   1.930 بـ 
هذا  اإلجالء  وقد جاء  املواطنني،  بهؤالء 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئيس  من  بقرار 

تبون ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان 
اللذين اتفقا خالل مكاملة هاتفية الثالثاء 
إجالء  أجل  من  التعاون  على  املاضي 
نحو  تركيا  يف  العالقني  اجلزائريني  الرعايا 
اجلزائر والرعايا األتراك العالقني يف اجلزائر 

نحو تركيا ابتداء من أمس اجلمعة.
تفشي  جراء  الصحية  األزمة  بداية  ومنذ 
فيروس كورونا قامت اجلزائر بنقل أكثر من 
8.000 جزائري إلى البالد من مختلف 

مطارات العالم.            صفية نسناس

صفية  نسناس
االستعمارية  األلغام  مختصون أّن  يؤكد 
تسببت يف مقتل ما ال يقل عن 12 ألف 
شخص، ناهيك عن تسببها يف إعاقات 
فيما  اآلخرين،  ملئات  مستدمية  وعاهات 
جنح اجليش الوطني الشعبي يف تدمير 9 
ماليني لغم، وتطهير أكثر من 421.62 
قطعت  حيث  األراضي،  من  هكتار 
نزع  مجال  يف  كبيرة  خطوات  اجلزائر 
الفرنسي  املستعمر  زرعها  التي  األلغام 
املغربية  اجلزائرية  احلدود  طول  على 
أّن  إاّل  التونسية،  اجلزائرية  ونظيراتها 
تلك األلغام واصلت تهديد حياة املئات 
من األبرياء، سيما قاطني احلدود والبدو 

الرحّل.
املدني  املجتمع  منظمات  وتطالب 
بضرورة  بعيد  أمد  منذ  فرنسا  اجلزائري، 
تعويض املتضررين من األلغام التي زرعها 

االحتالل البغيض. 
السنوي  التقرير  أبرز  الصدد،  هذا  يف 

األمم  ملنظمة  املسلم   2019 لسنة  للجزائر 
منذ  املبذولة  اجلبارة  اجلهود  املتحدة 
التطهير  مجال  يف  سواء  السنني  عشرات 
األلغام،  هذه  أخطار  حول  التحسيس  أو 
مدنية  ضحية   4830 خلفت  التي 
 2470 و  املجيدة  الثورة  خالل  جزائرية 
ضحية بعد االستقالل متسببة يف نسبة 
باملئة على األقل، كما قدم   20 بـ  عجز 
ألغام  وجود  مسألة  حول  نبذة  التقرير 
فترة  اجلزائر سيما من  مضادة لألفراد يف 
 )1954-1962( الوطنية  التحرير  حرب 
يف  اجلزائرية  التجربة  بالتفصيل  وتناول 
»وفاء«  بكل  متطرقا  االلغام  هذه  تدمير 
الى تطوير الطاقات اجلزائرية املدنية منها 

و العسكرية التي متت تعبئتها.
أن  إلى  التقرير  أشار  اخرى،  جهة  من 
التضامن  و  الصحة  و  املجاهدين  وزارت 
اختصاصها مستمرة  الوطني كل حسب 
جتاه  الدولة  خدمات  دميومة  ضمان  يف 
اجل  من  لألفراد  املضادة  االلغام  ضحايا 

األلغام،  آثار  ملكافحة  مستدام  تسيير 
ضحية  لكل  املنحة  يف  احلق  مضيفا أن 
جديدة لأللغام املضادة لألفراد التي تعود 
وأن  ساريا  يبقى  االستعمارية  للحقبة 
القانوني  اإلجراء  اطار  يف  املقدمة  املنح 
املؤسس باألمر 3-74 الصادر يف جانفي 
1974، املعدل، ال تزال أيضا تقدم مدى 
احلياة كما أن النشاط االجتماعي متعدد 
متواصال  تطورا  يشهد  للدولة  األشكال 
لألحكام  التطبيقية  بالنصوص  عمال 
بحقوق  اخلاصة  باالتفاقية  املرتبطة 

األشخاص املعاقني.
األكبر  العدد  أن  إلى  التقرير،  أشار  كما 
مت  قد  لألفراد  املضادة  األلغام  لضحايا 
الرئيسية  احلدودية  باملناطق  تسجيله 
مبرور »خطي   ،1956 ابتداء من  املعنية، 
شال و موريس« أي على مستوى واليات 
تبسة  و  قاملة  و  اهراس  سوق  و  الطارف 
و  تلمسان  و واليات  الشرقية  الناحية  يف 

النعامة و بشار يف الناحية الغربية.

وفاة 12 ألف شخص ومئات اإلعاقات   

 2مليون لغـم استعمـاري هــدد 
أرواح الجزائريـين بالحــدود!

يف ظل ضعف أرضيات اجلامعات وشح تدفق االنترنت 
الطالبـــي الحــر يرفـــض التـــدريس

 عبـــر األرضــيات الرقمـــــية 

لتسهيل حياة املواطنني يف ظل احلجر الصحي
جراد يرخص إلعادة فتح 15 قطاعات تجاريا  

نشر قائمة النشاطات التجارية املستثناة من الغلق
تمديد التراخيص للعمال أثناء الحجر الجزئي 

الليلـــي  تلقائيـــا  بالعــــاصمة

أحيت اجلزائر يوم أمس 
السبت، اليوم العاملي 

للتوعية باأللغام، التي 
ما يزال ضحاياها يعانون 
من تبعاتها نظرا حلجم 

اإلعاقات التي خلفتها ملا 
بعد االستقالل، بعدما زرع 
االستعمار الفرنسي ألحد 
عشر مليون لغم يف اجلزائر 
بني عامي 1954 و1962 عبر 
خطي شال وموريس بتيار 

كهربائي بقوة 5 آالف فولط، 
وذلك لغلق احلدود ومنع 
وصول اإلمداد بالسالح 
واملؤونة ملجاهدي ثورة 

التحرير اجلزائرية.

عقب إجالئهم  من تركيا
خضــوع 269 رعـية للحجـر الصحــي بفنــدق مزافــران

أعلنت مصالح والية اجلزائر يف بيان لها يوم أمس السبت، عن 
متديد التراخيص للعمال أثناء احلجر اجلزئي الليلي والتي 

تستنفذ آجالها يوم السبت مت متديدها تلقائيا.



عّمـــــار قـــردود

ميزانيتها  ضاعفت  اجلزائر  أن  جند 
العلمي  للبحث  املخصصة  السنوية 
2018.وقالت  من  بداية  والتطوير، 
التي  للبحوث  األولوية  سُتعطى  إنها 
خاصة  الوطني  لالقتصاد  إضافة  تقدم 
رئيس  االقتصادية.وكشف  املؤسسات 
والتطوير  العلمي  للبحث  العام  املدير 
يف  أوراغ،  احلفيظ  التكنولوجي،عبد 
احلكومة  أن  صحافية،  تصريحات 
العلمي  البحث  لتمويل  »خصصت 
دينار  مليار   20 قدرها  سنوية  ميزانية 
أن  بعد   ،2023 وحتى   ،2018 من 
دينار  مليارات   5 تتجاوز  ال  كانت 
سنوّيًا«.و أضاف أوراغ أن »الهدف من 
تطوير مراكز ومختبرات  الزيادة هو  هذه 
على  واإلنفاق  الفاعلة،  البحث 
البحوث العلمية التي لها عالقة مباشرة 

باحتياجات االقتصاد الوطني«.
عن  بعيًدا  يبقى  املبلغ  هذا  لكن 
والباحثني- للمختصني  -وفًقا  املأمول 

عدد  دولة  يف  الكايف  بالقدر  ليس  وهو 
 67 من  وأكثر  طالب،  مليون  طالبها 

ألف باحث.
التاسع  املركز  يف  اجلزائر  جاءت  و 
العاملي  املؤشر  يف  عاملًيا،  والـ96  عربًيا 
عن  الصادر  العالي،  التعليم  جلودة 
2016-« لعام  العاملية  التنافسية  تقرير 

التعليم  جودة  املؤشر  ويقيس   ،»2017
حول  دولة   138 يف  والتدريب،  العالي 
العالم.و احتلت اجلزائر املرتبة 89 عاملًيا 
يف مؤشر التنافسية العاملي لسنة 2019 
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي 
»دافوس«.وكشفت إحصائيات املنتدى 
عبر  العاملي«دافوس«،  االقتصادي 
اجلزائر  متركز  عن  الرسمية،  صفحتها 
مؤشر  حيث  من  عاملًيا   89 املرتبة  يف 

التنافسية العاملي لعام2019.
فحّلت  االبتكار،  مجال  يف  أما 
اجلزائر يف املركز رقم 12 - قبل األخير- 
حسب  عاملًيا،   108 املركز  ويف  عربًيا 
 ،2017 لعام  العاملي  االبتكار  مؤشر 

واملعهد  كورنيل،  جامعة  من  الصادر 
»اإلنسياد«،  األعمال  إلدارة  األوروبي 
الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة 
ترتيب  املؤشر  ويتضمن  »الويبو«، 
الثالث  املركز  يف  حلت  دولة.و   127
على  والـ113  املغاربي،  الصعيد  على 
على  بحصولها  وذلك  العاملي  الصعيد 
معدل 23.98 من أصل 100 نقطة يف 

.2019
املرتبة  إلى  اجلزائر  تراجعت  و 
لسنة  التعليم  جودة  تصنيف  يف   119
2019، واملرتبة 11 عربًيا قبل موريتانيا 
ومصر. كما غابت اجلامعات اجلزائرية 
العاملية  اجلامعات  أرقى  تصنيف  عن 
حسب  الترتيب،  مؤخرة  وتذيلت 
 RANKING« املتخصص  املوقع 
WEB OF UNIVERSI-
أفضل  فجاءت  لـ2017،   »TIES
جامعة جزائرية يف املرتبة 2250 عاملًيا 
من مجموع أكثر من 27 ألف جامعة، 
ويف املرتبة 13 يف منطقة شمال إفريقيا.

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصنيف املخابر ِوفق 3 مؤشرات 
حتمل اللون األخضر والبرتقالي واألحمر؛ فاملؤشر األخضر يرمز إلى مخابر االمتياز 
الدولية، واألحمر يعني ضرورة إغالقها؛ كونها ال  املنافسة  القدرة على  لها  التي 
البرتقالي فيعني منح فرصة أخرى للمخابر املصنفة يف  أما املؤشر  تأتي باجلديد. 
ووفق  اللجنة.  لها  وجهتها  التي  التحفظات  رفع  لها  يتسنى  حتى  اخلانة؛  هذه 
الضوء  400 مخبر يف  يوجد حوالي  1400 مخبر  أن من بني  التقييم وجدنا  هذا 
األخضر، و100 مخبر يف الضوء األحمر و900 مخبر يف الضوء البرتقالي، ليتقرر 
بعد ذلك أن يكون هناك نوعان من املخابر، مخابر امتياز وطنية تشارك حقيقة يف 
تطور املعرفة والتكنولوجيا وحل مشاكل القطاعات األخرى، ومخابر محلية تكون 

تابعة للجامعة األصلية.
عّمـــــار قـــردود

البروفيسور نور الدين مليكشي، عميد كلية كينيدي للعلوم يف جامعة  حّث 
»ماساتشوستس« األمريكية، يف تصريح حصري لــ«أخبار الوطن« الباحثني على 
ضرورة التحلي بالثقة بالنفس واملثابرة على العمل، الذي اعتبره أساس جناح أي 
من  بجد  والعمل  بدقة  أهدافهم  بتحديد  مطالبون  الباحثني  أن  إلى  وأشار  فرد. 
أجل حتقيقها على أرض امليدان، واالنتقال من النظري إلى التطبيقي وفق منهجية 

علمية.
و دعا مليكشي السلطات إلى مزيد من االهتمام باألبحاث العلمية ومتويل جميع 
األبحاث واملشاريع البحثية للجزائريني إلحداث انطالقة اقتصادية قوية،موضًحا أن 
البحوث واالقتصاد  املزواجة بني  بأن  أفاد  للبالد.و  املستقبلية  الثروة  الباحثني هم 

ستنتج بلًدا قوًيا ال ينكسر أمام رياح األزمات وال ينحي أمام أعاصيرها.
عّمـــــار قـــردود
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الحدث

الباحث  قنز  رشيد  الدكتور  أوضح 
مبركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقني، 
أنه:«بالرغم  الوطن«  لــ«أخبار  تصريح  يف 
وزارة  وّفرته  اّلذي  الكبير  املادي  الدعم  من 
إلنشاء  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
إال  وتسييرها،  جتهيزها  وعمليات  املخابر 
احلقيقي  الدور  تفهم  لم  املخابر  أغلب  أن 
الباحثون  يستوعب  ولم  بها،  أُنيط  اّلذي 
هذا النمط اجلديد من عملية تنظيم البحث 
تنشأ  مخابر  رأينا  لذلك  اجلامعة،  داخل 
تقييم،  وال  متابعة  دون  وهمية،  بفرق 
معيار  لتحقيق  الوضع  هذا  الوزارة  وقبلت 
الكم على حساب معيار الكيف والنوعية.

املخابر  نشاط  ربط  مت  أنه  قنز  و أضاف 
شراكات  وإحداث  اإلنتاج  مبؤّسسات 
إنشاء  خالل  من  واقتصادية،  اجتماعية 
ُينظر  وبدأ  وقطاعية،  وطنية  بحث  مشاريع 

دراسات  مكاتب  مبثابة  البحث  مخابر  إلى 
تسهم يف إنتاج األفكار، ويف تطوير البحث 
العلمي عن طريق براءات االختراع، لكن 
تؤدي  أن  تستطع  لم  املخابر  من  الكثير 
املخابر  هذه  لتحول  وذلك  الدور،  هذا 
أن  تستطع  ولم  النشر،  دور  يشبه  ما  إلى 
الباحثني  عزوف  بسبب  ُمنتجة،  تكون 
هدفهم  يكن  فلم  املُشترك،  العمل  عن 
عليهم  يدّره  ما  سوى  البحث  مشاريع  من 
يهّمهم  يكن  لم  كما  مادية،  مكاسب  من 
مقال  نشر  سوى  املخبر  إلى  انتمائهم  من 
أشار  و  أطروحته.  به  ليناقش  مجلته  يف 
تعتبر  اليوم،  البحث،  مراكز  إّن  إلى  قنز 
البّد  لذلك  املجتمع،  من  يتجزأ  ال  جزًء 
الكبير  التفاعل  من  الكثير  هناك  يكون  أن 
فيما  تبحث  إّنها  حيث  معه،  والضروري 
يعترضه من مشكالت وحتاول إيجاد احللول 

فيه  يفترض  املجتمع  أّن  لها، كما  املالئمة 
تبني نتائج البحث العلمي واالستفادة من 
االنفتاح  ضرورة  على  قنز  أكد  و  بحوثه. 
االقتصادية،  واملؤسسات  املستثمرين  على 
على   - محالة  ال   - سيساعد  الذي  األمر 
وتبني  واملخترعني  الباحثني  تشجيع 
االبتكار  على  ويساعدهم  اختراعاتهم 
عائد  من  ذلك  يصاحب  وما  واإلبداع 
املطلوب  أن  مضيفا  الطرفني،  على  إيجابي 
يخدم  مبا  البحثي  النشاط  توجيه  هو 
وحتديد  أبعادها  مبختلف  التنمية  متطلبات 
املواضيع ذات األهمية، التي تتطلب املبادرة 
التمويل  توفير  يستوجب  األمر  أّن  إاّل  بها، 
لذلك،  املناسب  االقتصادي  واملناخ  الالزم 

بحسب توضيحه.
عّمـــــار قـــردود

الطاقات  تنمية  مبركز  الباحثة  أما 
قالت  فقد  حمدان  فضيلة  املتجددة 
وتيرة  ارتفاع  »رغم  الوطن«:  لــ«أخبار 
غرار  -على  العلمية  الهياكل  إنشاء 
البحث  ومخابر  ومراكز  اجلامعات 
العلمي- إاّل أّن عدد الباحثني لم يرتفع 
بنفس الوتيرة وبقي دون املأمول، كما 
أن عدد براءات االختراع ضئيل جًدا 
على اعتبار أنها تعتبر مؤشًرا هاًما على 
والتي ال  العلمي،  البحث  تطور  مدى 
وجود  رغم  منخفضة  مبعدالت  تزال 

القادرين على اإلبداع  الباحثني  عديد 
متى ما توفر لهم املناخ املاُلئم لذلك«.
املخابر   « بأن  حمدان  أفادت  و 
اجلامعات  حتتضنها  التي  البحثية 
غائبة عن املشهد العلمي أو مغيبة عن 
وقد  الرفيع،  العلمي  البحث  صناعة 
تهديدات  األخيرة  األشهر  يف  توالت 
العلمي  والبحث  العالي  وزارة التعليم 
سبات  يف  دخلت  التي  املخابر  بغلق 
الكبير  العدد  وأن  خاصة  عميق، 
علمية  سياسة  ترافقه  لم  املخابر  من 

االقتصادي  والوضع  تتوافق  ُمسّطرة 
واالجتماعي للبالد«. وأضافت تقول: 
واالجتماعي  االقتصادي  احمليط  »إّن 
أّثر بشكل سلبي على مردودية املخابر 
واملراكز العلمية، إذ إّن نتائج األبحاث 
على  التجسيد  إلى  باألساس  موجهة 
حبيسة  البقاء  وليس  الواقع  أرض 
اجلو  يكون  وعندما  املكتبات،  أدراج 
ذلك  ينعكس  محّفز  غير  االقتصادي 

على جدوى البحث العلمي«.
عّمـــــار قـــردود

الجزائر ُتحِصي أكثَر من 67 ألَف باحٍث

البحوُث الِعلمّية ال تتالَءم مع احتياجاِت 
وِق  الَوطنّية السُّ

مع كل أزمة تبرز أهمية العودة للعلم أو تكشف أن العلم ليس رفاهية على حّد وصف أحد الكتاب، وهو ما تجسد مع أزمة 
جائحة كورونا وتنافس المختبرات العالمية سواء من أجل إيجاد لقاح لهذا الفيروس العالمي، أو البحث في طرق إنقاذ اقتصاد 

الدول في عز األزمة وتكاليفها، وهو ما يثير عالمات استفهام حول موقع مختبرات الجزائر من كل هذا.

الباحث بمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني.. الدكتور رشيد قنز:
 االنفتاُح على المسَتثمريَن سيساعُد على االبتكاِر وَتبني األبَحاث

الباحثة بمركز تنمية الطاقات المتجددة.. فضيلة حمدان:
المحيُط االقِتصادي واالجتَماعُي أّثَر ِسلًبا على َمردودّيِة الَمخابر والمراكِز العلمّية

الَجزائر ُتحِصي 1400 مخبَر بحٍث 
400 ِمنها فقط َنِشطة!

البروفيسور نور الدين مليكشي عميد كلية كينيدي للعلوم بجامعة 
»ماساتشوستس« األمريكية:

على الباحثيَن التَّحِلي بالثِّقة وعلى 
لطاِت االهتماُم باألبحاِث لضماِن  السُّ

انطالقٍة اقتَصادّية قوّية

ميزانيٌة َسنوّية بـ 20 ملياَر ديناٍر من 2018 وحتى 2023 لتمويِل الَبحث العلِمي 	
النَّهُج األكاديمُي الذي تنتهجه الجامعُة الجزاِئرية ال يَشّجُع على االبتكار 	

الخبير االقتصادي.. عبد الرحمان هادف:
ال بدَّ من وجوِد مكاتَب لمراكِز الَبحث 

الِعلمي بجميع المناطِق الّصَناعية
دعا عبد الرحمان هادف اخلبير االقتصادي، يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، إلى ضرورة 
استحداث مكاتب ملراكز البحث العلمي بجميع املناطق الصناعية،حتى متكنهم من العمل 
مباشرة وبشكل جواري مع الشركات الصناعية لتحقيق قفزة نوعية يف االقتصاد الوطني. 
املخابر ومراكز  إدارة جميع  اقتصادي يف مجالس  املقابل، طالب بضرورة تعيني ممثل  ويف 

البحث العلمي ليكونوا على إطالع مباشر مع كل جديد تبتكره هذه الهيئات البحثية.
أو  اقتصادات داخلية  العاملي اجلديد سيكون مبنيا على  بأن االقتصاد  أفاد هادف  و 
اجلزائري  النظام االقتصادي  أن  إلى  للدول، مشيًرا  الداخلية  املقدرات  ُتبنى على  محلية 

يتكون من 60 باملائة من الديناميكية الداخلية و40 باملائة من تعامالت مع اخلارج.
عزلتها،  من  للخروج  ماسة  حاجة  يف  العلمي  البحث  مراكز  أن  هادف  يعتقد  و 
والدعاية لنفسها حتى يتم االستنجاد بخدماتها وعدم البقاء يف الظل أو الظالم،و ذلك من 
ابتكاراتها  لعرض  االقتصادية  واألنشطة  منتديات األعمال  خالل مشاركتها يف مختلف 
وإجنازاتها وجتسيدها على أرض الواقع، ال أن تبقى حبيسة أدراج املكاتب.و قال »لقد حان 
الفحص اجلماعي  لتطوير معدات  البحث  لباحثينا وشبكة مراكز  الفرصة  الوقت إلعطاء 
والفوري،حان الوقت لكي نثق بالباحثني واملخترعني وشبكة مراكز البحث لدينا لتطوير 

وسائل الفحص الهائلة«.
عّمـــــار قـــردود

الباحثة بالمركز الوطني للبحث في الطاقات المتجددة.. 
الدكتورة مروة بن زاري:

جامعاُت الوطِن ذاُت نظاٍم أكاديمّي َمحٍض 
وليست ذاَت توجٍه َتطبيقي

  أقرت الدكتورة مروة بن زاري، الباحثة باملركز الوطني للبحث يف الطاقات املتجددة،يف 
تصريح لــ«أخبار الوطن« بأن »اجلزائر ُتعاني من عجز كبير جًدا يف االبتكار ويف براءات 
االختراع العلمية؛ نظًرا ألن اجلامعات اجلزائرية يف شكلها احلالي كلها جامعات ذات نظام 

أكادميي محض وليست جامعات ذات توجه تطبيقي«.
و أضافت بن زاري تقول: »و بسبب االجتاه األكادميي جلامعاتنا فهي ال تشجع التطور 
التكنولوجي، وبالتالي كانت البراءات ضئيلة جًدا وال تتجاوز 200 براءة وطنًيا، وهو عدد 
بني  املقدر  العاملي  املعدل  متوسط  بكثير من  وأقل  األجنبية  اجلامعات  ببراءات  يقارن  ال 
500 و1000 براءة اختراع«. و دعت بن زاري إلى ضرورة جتسيد فلسفة البحث والتطوير 
داخل مؤسساتنا، من أجل حتقيق االبتكار والتوصل إلى خدمات جديدة، وتفادي أي 
عجز يف النمو االقتصادي يف بالدنا.و ختمت بالقول: »أغتنم الفرصة لتوجيه نداء لكل 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية بضرورة الوثوق يف القدرات والكفاءات اجلزائرية؛ ألن 
ذلك سيؤدي حتًما إلى رفع مستوى االبتكار داخل هذه املؤسسات«.                 ع.ق
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كشف والي تبسة موالتي عطاهلل  أنه سيقوم باتخاذ اإلجراءات املشددة ضد مروجي 
اإلشاعات املغرضة  وهذا يف إطار محاربة اإلشاعة و اخلبر االلكتروني الكاذب الذي 
تشهدها مواقع التواصل اإلجتماعي مؤخرا قصد  التشويش على وعي املواطن  خالل 
كورونا  فيروس  يخص  فيما  خاطئة  بيانات  تقدمي   خالل  من  احلساسة  الفترة  هذه 
الصحيحة  املعلومة  على  املواطن   اعتماد  على  ضرورة  مؤكدا  والقاتل،  املستجد 
يف  ينشر  ما  تصديق  دون  غير  ال  الرسمية  املؤسسات  ومختلف  اإلعالم  وسائل  من 
أغراض  وذات  الصحة  لها من  أساس  معلومات ال  الفايسبوكية ، كونها  الصفحات 

سلبية جنهل  أصحابها، بحسب حتذيره .
و أضاف ذات املصدر أن مثل هذه اإلشاعات التي تروجها شبكات سلبية ال تخدم 
الصالح العام، تزرع نقاط البلبلة والفوضى  بني املواطنني و حتير  وتضعف الرأي العام ، 
مشيرا يف ذات الوقت  أنه قد أعطى أوامر سابقة  لكل مدراء املؤسسات على مستوى 
املعتمدين رسميا سواء  التابعني  للقنوات  املعلومة  لكل الصحفيني  الوالية إلعطاء 
املعلومة  تصل  أن  أجل  من  املسموعة  أو  املكتوبة  اإلعالمية  الوسائل  أو  التلفزيونية 
الوحيد  احلل  أن  باعتبار  واملغلوطة  السلبية  املعلومات  للمواطن   لتبديد  الصحيحة 

ملواجهة اإلشاعة يكون باملعلومة الصحيحة .                              فيروز رحال

املساعدات  مقدار  هو  طن    80
البيض  والية  سكان  أرسلها  التي 
ملساعدتهم  البليدة  بوالية  إلخوانهم 
انتشار  مخلفات  مواجهة  على 
حسب  املساعدات   . كورونا  جائحة 
على  تركزت  بالبيض  الفالحة  مدير 
و  اخلضر  و  الفرينة  اللني.:  القمح  مادة 
للسلطات  تقدميها  املعدنية و سيتم  املياه 
من  على  لتوزيعها  البليدة  بوالية  احمللية 

يستحقها . 
و أتي هذه االلتفاتة لتعزز أواصر التالحم 
يف  خاصة  اجلزائر  أبناء  بني  الترابط  و 

التجارة  مدير   . العصيب  الظرف  هدا 
ساهمت  التضامنية  العملية  أن  صرح 
الستة  املطاحن  كبيرة  بدرجة  فيها 
القمح  إنتاج  املختصة يف  البيض  بوالية 
وأشرفت  بادرت  التي  و  الفرينة  اللني 
من  طن   60 يقارب  ما  بجمع  قامت  و 
توفير  يف  ساهمت  كما  اللني.  القمح 
شاحنات النقل . املتحدث وجه شكرا 
خاصا لبعض احملسنني من البيض الذين 
تبرعوا باخلضر و املياه املعدنية مشيرا إلى 
إمكانية تنظيم قافلة أخرى األيام القليلة 

القادمة .             نورالدين رحماني

سميرة  مزاري
األسر  أن مساعدة  املتبرعني  هؤالء  رأى 
من  أهم  احلالي  الظرف  يف  احملتاجة 
خاصة  واحلج،  العمرة  مناسك  أداء 
مناسك  أداء  اكتنف  قد  الغموض  وأن 
ستضطر  أين  العام،  هذا  واحلج  العمرة 
إلى  قولهم،   وفق  السعودية،  السلطات 
إلغاء الشعائر املقدسة يف حالة استمرار 
القاتل  كورونا  لفيروس  الرهيب  التفشي 

عبر العالم.

مواطن من قورصو يحول أموال 
العمرة إلى طرود غذائية

بلدية  مواطن من  قام  الصدد،  هذا  ويف 
أمس،  أول  بومرداس،  غرب  قورصو 
بتخصيصه  قام  الذي  املبلغ  حتويل  على 
املواد  حتوي  غذائية  طرود  إلى  للعمرة 
العائالت على  التي حتتاجها  األساسية 
السكر،  والفرينة،  السميد  مادتي  غرار 

اللحوم...  وبعض  العجائن  الزيت، 
ليشرع بعدها يف توزيعها على العائالت 
احملتاجة بالبلدية، من أجل رسم البسمة 
على شفاه هذه العائالت والتخفيف ولو 
الوقت  يف  معاناتها  من  اليسير  بالشيء 

الراهن.
أكد  الوطن«  أخبار  لــ«  حديثه  ويف 
على  احملتاجة  األسر  مساعدة  أن  املعني 
أولوية اجلميع  يعد  تخطي محنة كورونا 
مقارنة بأداء مناسك العمرة، مضيفا أن 

البقاع  إلى  بالتوجه  له  تسمح  ال  إنسانيته 
املقدسة يف وقت أبناء منطقته يبيتون على 
إلى  املواطنني  ليدعو يف األخير كل  خواء، 
لهذه  العمرة  مببالغ  والتبرع  مسلكه  حذو 
من  عدد  أكبر  انتشال  أجل  من  السنة 
العائالت املعوزة من جحيم املعاناة واحلاجة 

التي وقعوا فيها بسبب جائحة كورونا.
.. ومحسن بخميس الخشنة يصنع 

الكمامات بأموال العمرة
من  يبلغ  مواطن  قام  متصل،  سياق  ويف 
68 سنة، ينحدر من بلدية خميس  العمر 
اخلشنة على توجيه املبلغ املخصص للعمرة 
التي  الواقية،  الكمامات  صناعة  نحو 
يف  كبيرا  نقصا  األخيرة  اآلونة  يف  تسجل 
الهياكل  عديد  تشتكي  كما  الصيدليات، 
الواقيات  هذه  غياب  من  بالوالية  الصحية 
املستشفيات  مستوى  على  باخلصوص 

والعديد من القطاعات احليوية.
األمر الذي اضطر بهذا األخير إلى الشروع 
منزله  محوال  الكمامات،  صناعة  يف 
إلى ورشة مفتوحة،  أفراد عائلته  ومبساعدة 
مئات  إنتاج  من  املعني  متكن  حيث 
الكمامات يف ظرف أيام قليلة، على أن يتم 
بكل  املستشفيات  على  ذلك  بعد  توزيعها 
لطاملا  التي  والثنية،  منايل  برج  من دلس، 
الوقاية  عتاد  نقص  من  بها  العاملون  عانى 
من الفيروس، مبا فيها الكمامات، القفازات 

واأللبسة الواقية.
عمي بوعالم يتبرع بكلفة الحج إلى 

الجمعيات  الخيرية
دلس  ببلدية  القاطن  بوعالم  عمي  أما 
شرق الوالية، ويف تصرف مشابه ملا قام به 
املذكوران آنفا، فقد تبرع بكلفة احلج لهذه 

السنة إلى اجلمعيات اخليرية الناشطة على 
املستوى احمللي، حيث أكد يف تصريحه لنا 
اخليرية،  اجلمعيات  يف  الكاملة  ثقته  عن 
مثمنا يف الوقت ذاته املجهودات التي تبذلها 
يف  املعوزة  العائالت  ملساعدة  األخيرة  هذه 
تعلق  ما  السيما  احلساس،  الظرف  هذا 
بحمالت التعقيم الواسعة وتنظيم الطوابير، 
الغذائية  املواد  وتوفير  الكمامات  صناعة 
أن  مشيرا  الضعيف،  الدخل  ذات  لألسر 
املساعدة  ونوع  باملعوزين،  أدرى  اجلمعيات 

التي هم بحاجة إليها.
وبالنسبة لألسباب التي جعلته يتخلى عن 
أداء مناسك احلج هذه السنة خاصة وأنه فاز 
يف القرعة، أوضح املتحدث أن فرصة زيارة 
من  سنوات  بعد  حتققت  احلرام  اهلل  بيت 
به  متر  الذي  الصعب  الوضع  لكن  احملاولة، 
البالد بسبب تفشي الفيروس التاجي أدى 
به إلى إعادة التفكير يف املوضوع، كاشفا أن 
أبناء اجلزائر الذين يتخبطون يف محنة اجلوع 
أولى باملساعدة »ولشدة شغفي بزيارة البقاع 
وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  متيقن  املقدسة، 
سيقدر لي زيارتها يف يوم من األيام، كّلي 

ثقة به« يضيف عمي بوعالم.
وجتدر اإلشارة يف األخير أن احملسنني الثالثة 
بسيطة  عينة  إال  ما هم  منهم  تقربنا  الذين 
بني من بني اآلالف املواطنني الذين سارعوا 
إلى القيام مببادرات تضامنية واسعة ملساعدة 
إلى  املعوزين، محولني بذلك محنة كورونا 
الفيروس  جائحة  أظهرت  حيث  منحة، 
والتكافل  األخوة  أواصر  عن  التاجي 
االجتماعي الذي يطبع اجلزائريني، وحتولهم 

إلى كتلة واحدة عند األزمات والشدائد.

أمس، عن  أوبك،  منظمة  داخل  من  كشف مصادر 
تأجيل إجتماع “أوبك+” اإلفتراضي إلى 8 أو 9 أفريل 

املقبل.
من  مصدرين  أن  أمس،  رويترز،  وكالة  وأوضحت 
لها  كشفت  أوبك،  للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة 
أن االجتماع االفتراضي الطارئ ألوبك وحلفائها لن 

ينعقد يوم االثنني.
وأضاف ذات املصدر، أن اإلجتماع سيتم تأجيله على 

األرجح إلى الثامن أو التاسع من أفريل اجلاري.
سيكون  اإلجتماع  تأجيل  أن  ذاته  السياق  يف  مشيرا 
إلعطاء املزيد من الوقت للتفاوض بني منتجي النفط 

حول احلد من إمدادات اخلام.
اجلمعة،  عرقاب،  محمد  الطاقة،  وزير  وأعلن  هذا 
يوم  أوبك+  أعضاء  لدول  افتراضي  اجتماع  عن عقد 

اإلثنني 5 أفريل.                                        ق.و

سكان بومرداس يتبرعون بكلفة الحج والعمرة لهذه السنة ويؤكدون:

الوقـوف مـع المحتاجـين فـي الوقــت 
الراهـن أولـى من المناسك المقــدسة

تبسة
الوالـــي يحــــذر  الصفحــات  الفايسبوكـية مـن اإلشاعــة

قادمة من والية البيض
 80 طن من األغـــذية مساعـدات

 لسكان البليــدة 

تأجيل اجتمـاع »أوبـــك +« االفتراضي إلى نهاية األسبوع 

أكد العديد من المواطنين 
ببومرداس أن الوقوف إلى 
جانب نظرائهم المحتاجين 
في الوقت الراهن أولى 

من أداء المناسك المقدسة، 
األمر الذي جعلهم يتصدقون 

بكلفة الحج والعمرة 
لهذه السنة على العائالت 

المعوزة، السيما في 
الظرف الحساس الذي تمر 
به الجزائر بفعل جائحة 

الفيروس التاجي.
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يف ظل االزمة التي تعيشها اجلزائر ومع 
واملؤسسات  الهيئات  مختلف  غلق  تواصل 
االجر  مدفوعة  عطلة  يف  العمال  وتسريح 
اجلزائرية  الدولة  اتخذتها  احترازية  كخطوة 
طبقة  ان  اال  بها  األغلبية  استحسان  ورغم 
عند  والعاملني  اليومي  االجر  دو  العمال 
شخصية  مهن  يحترفون  والذين  اخلواص 
اليومية  حياتهم  على  القرارات  هاته  ستؤثر 
الدي  يتساءلون عن املصدر  والتي جعلتهم 
متطلبات  توفير  يف  عليه  االعتماد  ميكن 
عائلتهم خاصة انهم من اكثر العمال ضعفا 
يف الدخل وكانوا يتلقون اجرهم يوميا وليس 

شهريا

ورشات البناء تغلق أبوابها 
من بني اهم القطاعات التي تستقطب 
واملهنيني  البسطاء  العمال  من  كبيرة  فئة 
التي كانت تعتبر مالذا  البناء  هي ورشات 
أساسيا  ومدخوال  للكثيرين  امن  شبه 
تطبيق  وبعد  ان  غير  العائالت  من  للكثير 
تعليمات الرئيس اضطر اغلب املقاولني الى 
وتسريح  البناء  ورشات  يف  العمل  توقيف 
معالم  انفراج  لغاية  مؤقتا  العمال  مئات 
العمال  جعل  هذا  ان  غير  احلالية  االزمة 
شبح  يف  يتخبطون  ومساعدين  بنائني  من 
ضمان  دون  تسريحهم  بعد  خاصة  البطالة 
ليصبحوا  الشهرية  مستحقاتهم  تلقيهم 
مااعاد  وحيرة  صدمة  يف  وعائالتهم  هم 
للجميع صورة دلك العامل احملقور من عمال 
الورشات خاصة وان اغلبيتهم يشتغلون دون 

تقاعس  ظل  يف  اجتماعي  وتامني  ضمان 
لهم  الصحي  التامني  ضمان  عن  املقاولني 
عن  يبحث  البعض  جعلت  االزمة  هاته 
الترميم عند بعض  او  كالبناء  عمل مؤقت 
املنازل القابلة للتشييد غير ان ذلك جنح مع 
املنزلية  اشغال  حتى  ان  باعتبار  فقط  القلة 
كيفية  عن  البنائني  تساءل  فيما  توقفت 
ضمان قوت يوم عائالتهم خاصة وان شهر 

رمضان على االبواب

 صيادون يقتاتون من الصدقات
فئة أخرى تعاني يف هاته االزمة وهي 
حالتهم  كانت  وان  السمك  صيادي  فئة 
هاته ممتدة من وقت سابق وقبل هاته االزمة 
حالهم  زادت  النشطات  كل  توقيف  ان  اال 
االحتياج  قاع  يتخبطون يف  سوءا وجعلتهم 
فبعد ان كان اغلبيتهم يتدمرون من حالهم 
سابقا بحكم ان مهنتهم مرتبطة بعدة عوامل 
كوفرة الثروة السمكية من عدمها وكدا حالة 
الطقس وفترة احلاضنة للسمك ماكان يؤثر 
على نشاطهم ويومياتهم والتي أصبحت تؤثر 
سلبا على عائالتهم والعجز الذي يتخبطون 
فيه يف عدم قدرتهم على توفير املستلزمات 
اليومية لهم غير ان قرار توقيف كل األنشطة 
منهم  بالكثير  دفع  واملوانئ  األسواق  وغلق 
اكد  بعدما  كبير  احباط  حالة  دخول  من 
لنا الكثير ان مثل هاته القرارات لم تراعي 
من  له  الذي الحول  البسيط  العامل  حالة 
قوة كما ان قرار تسريح العمال وضمان دفع 
اجورهم ظلم فئة كبيرة من املواطن اجلزائري 
وهذا بعد مراعاة من يشتغلون عند اخلواص 
من  الكثير  جعل  واإلحباط  الضعف  هذا 

وطلب  استغاثة  نداءات  يطلقون  الصيادين 
ببعض  عليهم  التصدق  اجل  من  مساعدة 
وهذا  احلفاضات  وكذا  الغذائية  املواد 
بالوالية  احمللية  الصفحات  اغلب  ماشهذته 
فيديوهات  عديدها  عبر  انتشرت  والتي 
النهم  مبساعدتهم  يطالبون  لصيادين  كثيرة 

يغرقون يف اجلوع والفقر

 عطل بدون أجر وعائالت تستغيث
مجال  وباختالف  اخلواص  جل  قام 
وهذا  العمال  بتسريح  ونشاطهم  عملهم 
غرار  وعلى  الرئاسية  لإلجراءات  تطبيقا 
تسريح  هذا  ان  غير  العام  القطاع  عمال 
جاء دون ضمان لدفع املستحقات االجرية 
عالم  دخول  يعني  ما  احلجر  أيام  طيلة 
عدم  زادوه  احلال  هدا  لهم  املؤقتة  البطالة 
وتعود  االزمة  هاته  تنتهي  متى  درايتهم 
نوعا  خلق  الذي  االمر  طبيعتها  الى  احلياة 
الذين  ألولئك  خاصة  لديهم  التوتر  من 
البعض  استفادة  ورغم  عائالت  يعيلون 
ومجموعات  جمعيات  من  مساعدات  من 
انه  بكون  كاف  غير  هدا  ان  غير  تضامنية 
أخرى  ومستلزمات  اكبر  التزامات  هناك 
فيما  خاصة  لعائالتهم  توفيرها  تتطلب 
يخص االدوية وحفاضات األطفال وحليب 
الرضع هذا فيما اطلقت عائالت وجمعيات 
من  الفئة  لهاته  التبرع  اجل  من  نداءاتها 
املواطن ومحاولة املساهمة يف تقليص حجم 
املعاناة غير ان الغائب األكبر بوالية جيجل 
أطياف  مختلف  من  الفاعلني  نشاط  هو 
اغلبيتهم  اكتفى  والتي  اجليجلي  املجتمع 

باملشاهدة وفقط.

بحي  القاطنني  املواطنني  من  عدد  قام 
امام  الطريق  غلق  على  العنب  بواد  خرازة 
الرابط   44 رقم  الوطني  بالطريق  املركبات 
وبإشعال  باملتاريس  وسكيكدة  عنابة  بني 
النيران يف العجالت املطاطية احتجاجا على 
يف  الكهربائي  للتيار  املتكررة  االنقطاعات 

الفترة االخيرة.

املنزلية  الكهرباء  فان  احملتجني  وحسب 
الفجر  ساعات  مند  منازلهم  عن  غابت 
األولى ولم تعود رغم مرور نحو 10 ساعات 
ببرحال  سونلغاز  مصالح  ابالغ  من  بالرغم 
مصالح  داعيني  الكهرباء.  يف  باالنقطاع 
من  الشركة  على  الضغط  والدائرة  البلدية 
عودة  من  ومتكينهم  العطب  إصالح  أجل 

ممكن  وقت  أقرب  يف  ملنازلهم  الكهرباء 
من  األخيرة  الفترة  يعانون يف  وأنهم  خاصة 
التي  الكهربائي  للتيار  املتكررة  االنقطاعات 
إتالف معدات كهرومنزلية  لهم يف  تسببت 

وقضاء لياليهم يف الظالم. 
ف سليم

عنابة
مصالح األمن »تطيح« بعصابة سرقة 

السيارات 
أول أمس سيارة سياحية كان صاحبها  لوالية عنابة  األمن  إسترجعت مصالح 
تعرض للسطو ليال من قبل مجموعة أشرار مدججة بأسلحة بيضاء قامت باإلعتداء 
الضحية  وتقدمي  بالواقعة  بلوغها  وفور  العنف  طائلة  املركبة حتت  وسرقة  السائق  على 
لشكواه حول الواقعة سارعت عناصر الشرطة إلى فتح حتقيق يف احلادثة وبعد سلسلة 
السيارة  واملتورطني يف اجلرمية مع إسترجاع  الفاعلني  توقيف  املكثفة مت  التحريات  من 
املسروقة. ويف بيان ملصالح أمن عنابة متكنت الفرقة اجلنائية للمصلحة الوالئية للشرطة 
تكوين  قضية  عن  فيهم  مشتبه  أشخاث   5 توقيف  من  عنابة  والية  القضائية ألمن 
ظروف  بتوافر  بالعنف  مركبة  سرقة  وجناية  جلنايات  اإلعداد  بغرض  أشرار  جمعية 
التشدد واستحضار مركبة ذات محرك وإخفاء أشياء مسروقة متحصل عليها من جناية 
كما جنحت قوات الشركة ف إسترجاع مركبة محل السرقة. ويف سياق متصل كشفت 
مصادر محلية من بلدية العامة أمس عن تعرض مركبة نفعية لتوريد احلليب من نوع« 
الدرك  بإيداع شكوى رسمية ملصالح  قام صاحبها  أين  ليال  السرقة  إلى   « هيليكس 
الوطني يف هذا الشأن بغرض الوصول إلى اجلناة وإسترجاع املركبة مخل رزقه الوحيد.
ف سليم

قسننطينة
عمال ملبنة نوميديا يتبرعون 

بـ 6000 كيس حليب 
 6000 من  بأزيد  بقسنطينة  الرصاص  شعبة  بحي  نوميديا  ملبنة  عمال  تبرع 
كيس حليب يضاف إليها كميات معتبرة من األجبان واللنب والياغورت وغيرها من 
املواد التي تدخل يف إنتاج احلليب بحيث سيتم توزيعها على عديد األحياء السكنية 
خصوصا مناطق الظل منها حي بكيرة،  القماص وحي األمير عبد القادر وكذا حي 
نهاية األسبوع  توزيعها  للعملية شرع يف  3 شاحنات  سيساوي، حيث مت تخصيص 

املاضي.
خديجة بن دالي

القبض على 13 شخصا شاركوا في 
شجار بوادي الحد 

قدمت مصالح امن قسنطينة 13 شخصا تتراوح أعمارهم بني 22 سنة و56 سنة 
إلى العدالة عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض اإلعداد الرتكاب جنايات وجنح 
ضد األفراد واملمتلكات،  وبث الرعب يف أوساط املواطنني مع محاولة القتل العمدي 
مع سبق اإلصرار والترصد باستعمال أسلحة نارية،  أسلحة بيضاء وأسلحة غوص 

بحري، مع التحطيم العمدي مللك الغير.
الى شجار  تعود  أعداد سابقة،  الوطن يف  أخبار  تناولتها  التي  القضية  حيثيات 
أثار  الذي  االمر  احلد،  واد  بحي  شعبيا  املعروف  عباس  االخوة  بحي  وقع  جماعي 
وذلك  قسنطينة  بوالية  األمن  لتتدخل مصالح  الساكنة،  كبيرين وسط  هلع وخوف 
الوطني، وبعد حتقيق  بتسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة مبا فيها مروحية األمن 
معمق مت التوصل إلى الفاعلني الذين استعملوا كافة األسلحة البيضاء وحتى سالح 
ناري، ليتم إيقاف 13 شخصا تورطوا يف القضية وحجز مسدس ناري تقليدي الصنع، 
ولعبة  خرطوشة  قماشي،  قناع  البحري،  للصيد  مخصصة  وأخرى  بيضاء،  أسلحة 
بالستيكية على شكل مسدس، ومت تقدمي الفاعلني أمام النيابة احمللية مبوجب ملف 

إجراءات جزائية.
خديجة بن دالي

تبسة
فتح ورشات لحياكة الكّمامات الواقية 

بمراكز التمهين
انطلقت مراكز التكوين والتعليم املهنيني بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان 
بوالية تبسة يف عملية حياكة كمامات واقية تستجيب للشروط الصحية املعمول بها 

لفائدة عمال الصحة يف كل أنحاء الوالية.
فإن  بوذراع،  لزهر  املهنيني  والتعليم  للتكوين  الوالئي  املدير  به  فحسب ما صرح 
من  التبسي  الشعب  كل  خدمة  ويف  الوالية  تصرف  تكون حتت  أن  تسعى  مصاحله 
خالل تسخير كل اإلمكانيات املادية والبشرية لتقدمي خدمة فعالة خالل هذه األزمة، 
ويضيف أنه قد مت تخصيص ورشات اخلياطة على مستوى ست مؤسسات تكوينية 
وهي مراكز التكوين يف كل من تبسة،  الشريعة،  ونزة،  الكويف، بئر مقدم وبكارية، 
التشاور مع مختصني  الجناز كمامات صحية وواقية وفقا للمعايير املطلوبة وهذا بعد 
يف قطاع الصحة، حيث ستتواصل هذه العملية إلى غاية انتهاء األزمة الصحية التي 
اجتاحت العالم ككل.  و أضاف ذات املصدر أنه قد مت إجناز أكثر من 4000 كمامة 
لدى  االستعمال  جاهزة  لتصبح  تعقيمها  أجل  من  الصحة  مراكز  إلى  حتويلها  يتم 
منتسبي قطاع الصحة مبختلف املؤسسات االستشفائية يف الوالية والذين هم يف وجه 

املدفع ملواجهة هذا الوباء.
فيروز رحال
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أخبار الداخل

عقب إجراءات الحجر الصحي الُمتَّخذة للحدِّ من انشار الوباء 

الجائحُة  ُتعمِّق مأساَة الُعماِل الُبسطاء بِجيجل

عنابة 
غاضبون يغلقون طريق خرازة بسبب الكهرباء

 ورشات البناء تغلق أبوابها وعّمالها ضائعون  	
صيادون يعيشون تحت رحمة الصدقات 	
عطٌل دوَن أجر لموظفي القطاع الخاص 	

توقفت عقارب الساعة بالنسبة إلى الكثير من العمال البسطاء،  جراء تفشي وباء كرونا؛  فورشات األشغال التي كانو يعملون 
بها أغلقت أبوابها ،  وآخرون ُأوِصدت جميع ُسبل الرزق في وجوههم.  وفيما شهدت العديد من القطاعات تسريح أعداد كبيرة 

من الموظفين على نطاق واسع،  اضطر الخواص إلحالة عدد من الموظفين على عطل غير مدفوعة األجر. 
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تحججت بنقص مستلزمات الوقاية من فيروس كرونا

الِعياداُت الَخاصة ببجاية تغلُق أبواَبها 
بسبب  الجاِئحة

بـــلقاسم.ج

بالوالية،  املرضى  من  العديد  وجد 
العالج  متابعة  على  قادرين  غير  أنفسهم 
وتغيير  منتظمة،  بصفة  أطبائهم  عند 
محدد،بسبب  غير  وقت  إلى  املواعيد 
منهم  العديد  أجبر  »كورونا«،مما  فيروس 
جد  ظروف  يف  طبيب  عن  البحث  على 
النقل،وعدم  صعبة، بسبب توقف وسائل 
امتالك الكثير منهم سيارة خاصة بالنسبة 
والعائالت  الضعيف  الدخل  ألصحاب 
باملناطق  القاطنني  عن  املعوزة،ناهيك 
بها،  األخصائيني  األطباء  وانعدام  النائية 
عاصمة  يف  متواجدون  أغلبهم  أن  حيث 
الوالية بجاية، ببلدية بني جليل اجلبلية، 
تلقي  يف  كبيرة  صعوبات  املرضى  يواجه 
مزمنة،  بأمراض  املصابون  العالج،سواء 
من  يعانون  كالزكام،أو  عادية  بأمراض  أو 
باتت  وغيرها،حيث  هضمية...  مشاكل 
ناهيك  مغلقة،  اخلاصة  العيادات  كل 
توقف  التي  األسنان  جراحة  عيادات  عن 
خوفا  اخلدمة،  عن  بها  املشتغلون  األطباء 
انعدام  ظل  الوباء،يف  هذا  تفشي  من 
تصريح  بعياداتهم.حسب  الوقاية  وسائل 
جراح األسنان »ن. عزيز« مبدينة برشيش، 
مرضا  أمام  عياداته  غلق  اضطرإلى  فإنه 
لقلع،  سواء  يقصدونها  الذين  هومرتاديها 
انتقال  من  خوفا  األسنان،  وزرع  ترميم  أو 
وسائل  نقص  ظل  يف  الفيروس،  عدوى 
والكمامات  التعقيم  كمواد  الوقاية، 
كانت  أنها  أكدت  حيث  والقفازات، 
مرة  كل  ويف  ضعيفة،  بإمكانيات  تعمل 
حتاول االتصال بالصيادلة لتزويدها بوسائل 
تعرف  الصيدليات  معظم  أن  إال  الوقاية، 
غلق  على  أجبرها  مما  املواد،  هذه  يف  ندرة 

الوباء  هذا  على  القضاء  حني  إلى  عيادتها 
اخلطير سريع االنتشار بني األشخاص، أو 
توفير اإلمكانيات الضرورية من قبل اجلهات 
ووقاية  حماية  ظروف  يف  للعمل  الوصية 
جراحي  ولباقي  لها  يتسنى  حتى  أفضل، 
عيادتهم،  فتح  اخلواص  واألطباء  األسنان 
كبير  بشكل  قائم  املشكل  هذا  أن  خاصة 
عيادة  النائية.أضافصاحب  بالبلديات 
عيادته  »قاسي.م«أن  الدكتور  العام  الطب 
املرضى،  عشرات  يوميا  تستقبل  كانت 
العيادة  تعرفه  الذي  االكتظاظ  بسبب 
القصر،  بدائرة  الوحيدة  اخلدمات  متعددة 
النائية،إال  باملنطقة  اخلاصة  العيادات  وقلة 
انتشار  من  خوفا  مؤخرا،  عيادته  أغلق  أنه 
عيادته  أن  الفيروس.أضاف  هذا  عدوى 
شهر  خالل  للمرضى  كبيرا  توافدا  عرفت 
فيفري، وبداية شهر مارس، أغلبهم أصيبوا 
أو  الكبار  أوساط  يف  سواء  حاد،  بزكام 
األطفال، موضحة أن سبب غلقه للعيادة، 
من  الطبية  املستلزمات  نقص  إلى  يرجع 
غابت  كحولية  ومطهرات  وقفازات  أقنعة 
فبكميات  وجد  وإن  الصيدليات،  يف 

جدا  صعبا  العمل  جعل  مما  جدا،  قليلة 
يف ظل غياب وسائل احلماية. كما ناشد 
املتحدث، السلطات الوالئية ومدير الصحة 
الكفيلة  اإلجراءات  باتخاذ  بالوالية، 
باملستلزمات  اخلواص  األطباء  بتدعيم 
من  لتمكينهم  باحلماية،  اخلاصة  الطبية 
أداء واجبهم على أكمل وجه، يف مواجهة 
انتشار فيرس »كورونا.من جهته، أكد مدير 
الصحة لوالية بجاية، احلاج علي خوجة، 
مهنيي  وكل  اخلواص،  األطباء  راسل  أنه 
إلعادة  طبيني،  وشبه  أطباء  من  الصحة 
الضغط  من  والتخفيف  عياداتهم،  فتح 
املستشفيات،والعيادات  على  املسجل 
الظرف  هذا  يف  خاصة  اخلدمات،  متعددة 
إلى  يحتاج  الذي  واالستثنائي،  احلساس 
التكفل  أجل  من  اجلميع  وتضامن  تكافل 
باملرضى، إلى جانب دعم مخابر التحاليل 
يف  املختصة  بالوالية،  املتواجدة  الطبية 
الصدرية  واألمراض  القلب  أمراض 
عيادتهم  إعادة  من  ومتكينهم  والتنفسية، 

الستقبال املصابني واملرضى..

الغابات  محافظة  مديرية  قامت 
املصالح  من  العديد  غرار  لوالية بجاية، على 
تعقيم  برنامج  بتسطير  األخرى،  العمومية 
وتطهير شامل، من أجل الوقاية من داء »كورونا« 
والوقوف  للوالية،  التابعة  البلديات  من  بالعديد 
احلمالت  خالل  من  املواطنني  جانب  إلى 
لتفادي  بها،  قامت  التي  والتوعوية  التحسيسية 

تفشي هذا الوباء.
مت يف هذا اإلطار، جتنيد كل الوسائل البشرية 

واملادية من قبل املديرية احمللية حملافظة الغابات، 
باحمللول  تزويدها  مت  التي  الشاحنات  خالل  من 
العملية  وهي  التعقيم،  عمليات  ملباشرة  املعقم 
ظل  يف  القادمة،  األيام  خالل  ستتواصل  التي 
املؤكدة بجاية،باإلضافة  احلاالت  عدد  تزايد 
املتطوع  الشباب  فإن  الغابات،  محافظة  إلى 
جهتهم،  من  بادروا  املدني  املجتمع  وجمعيات 
أحياء  مختلف  عبر  تعقيم  حمالت  تنظيم  إلى 
األماكن  ومست  أسبوع،  مدينة بجاية، منذ 

الالزمة  الوقاية  لضمان  خاص،  بوجه  العمومية 
تعاني  األحياء  من  العديد  أن  خاصة  للسكان، 
ما  وهو  واألوساخ،  النفايات  انتشار  مشكل  من 
»كورونا«.  بداء  اإلصابة  عوامل  أحد  يكون  قد 
دفع هذا األمر كل املصالح إلى التجند أكثر للقيام 
املدنية  احلماية  غرار  على  التعقيم،  بعمليات 
والبلديات،...  الوطني  والدرك  الوالية  وأمن 

وغيرها
بـــلقاسم.ج

 أغلقت أغلب العيادات الطبية المتخصصة أبوابها في وجه المرضى تفاديا النتشار الفيروس القاتل، األمر الذي بات يهدد صحة المرضى 
لت مواعيدهم إلى أجل غير محدد، فيما تحجج األطباء بنقص وسائل الوقاية من الفيروس القاتل. الذين ُأجِّ

بجاية
محافظة الغابات تواصل عمليات التعقيم والتطهير

العاصمة 
تحديد توقيت فتح األسواق 

الجوارية  ببوزريعة
قررت مصالح بالدائرة االدارية لبوزريعة بوالية اجلزائر حتديد توقيت 
فتح األسواق اجلوارية بالبلديات التابعة لها الى غاية الساعة الواحدة 
زواال ابتداء من يوم اخلميس والى غاية اشعار اخر حسبما ورد يف بيان 

عن ذات اجلهة االدارية.
بلديات  إقليم  عبر  املتواجدة  اجلوارية  االسواق  ان  البيان  وأوضح 
املتخذة  للقرارات  وتنفيذا  واالبيار  مسوس  وبني  عكنون  وبن  بوزريعة 
خالل اجتماع جلنة االمن بتاريخ 31 مارس ونظرا للوضعية العامة التي 
تعيشها البالد من جراء تفشي فيروس كورونا ولتفادي االنتشار الواسع 
املشار  بالبلديات  توقيت فتح األسواق اجلوارية  تقرر حتديد  الوباء  لهذا 

إليها.
غاية  إلى  مفتوحة  لبوزريعة  اإلدارية  املقاطعة  أسواق  وستبقى 
الساعة الواحدة زواال )13سا 00( وهذا ابتداء من نهار اليوم اخلميس 

وإلى غاية إشعار أخر.
اقتناء  اجل  من  املواطنني  جلميع  تعليمات  املقاطعة  ووجهت 
واحترام  األسواق  دخول  عند  االكتظاظ  وتفادي  صباحا  حاجياتهم 

املسافة الصحية املقدرة ب 02 متر بني كل شخص وأخر.
شأنه  من  القرار  لهذا  واحترامه  املواطن  انضباط  البيان  وأضاف 
تذليل هذه الوضعية وتفادي االنتشار الرهيب لهذا الوباء وكذا تفادي 

احلاالت االيجابية التي من شأنها املساهمة يف انتشار العدوى.
ق.م

سيدي بلعباس
تنصيب خاليا التضامن االجتماعي 

في 52 بلدية
خلية  بلعباس  لسيدي  البلدي  الشعبي  املجلس  أمس  نصب 
والعائالت  املعوزة  العائالت  احصاء  اجل  من  االجتماعي  التضامن 
ذات الدخل اليومي من اجل ادراجها يف برنامج املساعدات املادية يف 
ظل الظروف التي تعيشها الوالية بسبب جانحة كورونا وقد مت تعميم 
تنصيب هذه اللجان على مستوى 52 بلدية منتشرة عبر التراب الوالئي 
تفعيل  عقب  مداخيلها  فقدت  التي  للعائالت  العون  يد  مد  قصد 

اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا. 
 وعلى سبيل املثال ال احلصر شرعت بلدية تاودموت، الواقعة يف 
أقصى اجلنوب الوالئي يف إحصاء السكان املعوزين من اجل مساعدتهم 
يف الظروف التي متر بها البالد، ففي ذات السياق صرح رئيس بلدية 
املنصبة  االجتماعي  التضامن  خلية  أعضاء  توسيع  مت  بأنه  تاودموت 
أمس األول لتشمل ممثلني عن اجلمعيات ومختلف الهيئات يف سبيل 
قوائم  مضيفا  باملنطقة  احملتاجني  إحصاء  إلعادة  بينهم  فيما  التنسيق 
قبل جلنة  من  املاضية  السنة  إعدادها خالل  مت  التي  املعوزة  العائالت 
إلى  زيادة  تاودموت  ببلدية  448 محتاج  إلى وجود  تشير  االجتماعية 
إحصاء مؤخرا 58 عائلة معوزة خالل حتيني قوائم املستفيدين من قفة 

شهر رمضان املبارك. 
رفيق.ف

بومرداس
انطالُق قافلة تضامنية باتجاه 

البليدة
بومرداس  والية  من  تضامنية  قافلة  أمس،  أول  مساء  انطلقت، 
باجتاه مدينة البليدة األكثر تضررا من جائحة كورونا، محملة بــ 115 
من  انطلقت  التضامنية  القافلة  األساسية.  الغذائية  املواد  من  طن 
»والية  شعار  وحملت  الوالية،  غرب  الواقعة  اخلشنة  خميس  مدينة 
بومرداس تتضامن مع والية البليدة«، حيث توجهت القافلة نحو مدينة 
الورود، وهي محملة بــ 115 طن من املواد الغذائية األساسية على غرار 
أساسية  ومواد  والفواكه  اخلضر  جانب  إلى  والفرينة،  السميد  مادتي 
أخرى يحتاجها األشقاء بالبليدة الذين يعيشون ظروفا صعبة يف الوقت 
جائحة  من  املتضررة  الواليات  أكبر  هي  الورود  مدينة  باعتبار  الراهن 
الفيروس التاجي. wمن جهته أشرف والي بومرداس »يحي يحياتن« 
بالوالية على  الفاعلة  الهيئات  العديد من  القافلة، رفقة  على انطالق 
رأسها مديرية التجارة، مديرية املصالح الفالحية وممثلني عن مؤسسات 
الصناعة الغذائية الذين أبوا إال أن يشاركوا يف القافلة التي من شأنها 
التخفيف على العائالت البليدية يف هذا الظرف احلساس، كما عرفت 
القافلة التضامنية إلى جانب هاته الهيئات مشاركة بلدية سيدي داود 

وكذا عشرات احملسنني من أبناء الوالية.
سميرة مزاري

مساهمتها  وزو  تيزي  امن  مصالح  تواصل 
فيروس  انتشار  خطر  من  التوعية  يف  امليدانية 
لتفادي  االحترازية  بالتدابير  والتعريف  كورونا 

اإلصابة به. 
لفائدة  التوعوية  باشرت حمالتها  حيث 
العنصر  فيهم  مبن  عناصرها  بإقحام  املواطنني 
بالتنسيق مع مختلف  املناطق  النسوي عبر كافة 
ووسائل  الصحة  مجال  يف  املتدخلني  الفاعلني 
الرسمي  موقعها  لذلك  وسخرت  اإلعالم 

وصفحتيها على الفايسبوك. 
وسطرت لذلك »جملة من التدابير امليدانية 
تطبيقا للقرارات التي مت اتخاذها رئيس امن والية 
تطبيقها  بدأ  اين   « اكنوش   - مجيد  وزو«  تيزي 
والرفع  املواطن  لصحة  واحلماية  الوقاية  من  ملزيد 
العاملي  الوباء  الوطنية ملكافحة هذا  القدرات  من 
املستوى  على  أو  احلواجز  مستوى  على  سواء 
الوطني  لألمن  الوالئية  املديرية  وتعمل  ألوالئي 
جتسيد  على  املختصة  اجلهات  جانب  إلى 

كل  مبحاربة  للبالد  العليا  السلطات  توصيات 
واملغلوطة  الكاذبة  واألخبار  الشائعات  أشكال 
املواطنني  معنويات  إحباط  ناشروها  يحاول  التي 
الوطني« كما  باألمن  املساس  إلى  السعي  ومنه 
جانب  إلى  بحزم  »تعمل  الشرطة  مصالح  أن 
واتخاذ  املضاربني  بتعقب  املختصة  السلطات 
التدابير الالزمة ضدهم مرافقة للمواطن يف جتاوز 

هذه املرحلة« 
احمد. آليان

تيزي وزو 
م حمالت تحسيسية لمواجهة كورونا األمن ينظِّ
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أخبار السر ايا

في هبة تضامنية قام بها مجمع سيفيتال، تم إرسال 09 
شاحنات كبيرة محملة بأكثر من180 طنا من مختلف 

المواد الغذائية«زيت، سكر، بقوليات، ماء..« إلى والية 
البليدة، التي هي بحاجة إلى الدعم والمساعدة خالل هذه 
الظروف االستثنائية التي يمر بها ساكنوها، الذين تعذر 

على الكثير منهم كسب قوتهم اليومي، نتيجة الحجر الصحي 
الشامل، الذي تخضع له عاصمة الورود بعد تفشي فيروس 

»كورونا«. 

مع تزايد أعداد ضحايا 
فيروس كورونا في 

الجزائر، تدخل العلماء 
والفقهاء وأصدروا 
فتاوى وتوجيهات، 

للمساهمة في مكافحة 
هذه الجائحة.

وكان أبرز هذه 
الفتاوى اعتبار 
المصافحة حرام 
والحجر المنزلي 

واجب شرعا، في زمن 
الجائحة.

أعلنت مؤسسة “SPA SFCPA ” الممثلة لعالمة 
جومبو كميات معتبرة من منتوجاتها لصالح مستشفيات 

المناطق األكثر تضررا من فيروس كورونا.
وأوضح بيان للشركة، أنها اتخذت حزمة من اإلجراءات 

التي من شأنها تحسيس كل متعامليها بأهمية تبني 
اإليماءات الوقائية تفاديا للعدوى، موضحة أنها وضعت 
مخطط عمل عن بعد لكل المتعاملين الممكن االستغناء 
عن حضورهم، كما تم وضع كل األمهات الالئي تعتنين 
بأطفالهن الصغار في عطلة استثنائية مدفوعة األجر.  

تحولت نقابة المحامين لناحية قسنطينة إلى موزع معتمد لمادة 
السميد على أصحاب الجبب السوداء، حيث وفي إعالن صادر عن 
النقيب المحامي بوريو الطاهر،الخميس الماضي، تم إبالغ جميع 
المحامين والمحاميات المسجلين في قائمة اقتناء مادة السميد أنه 
سيتم توزيع السميد يومي الجمعة والسبت الماضيين بمقر نادي 

المحامين، ابتداء من 10 صباًحا وحتى 16 مساء.
و حدد ثمن كيس السميد الواحد وزن 25 كلغ بــ1000 دينار مع 

ضرورة استظهار البطاقة المهنية.

كتب المدير الفني بالمسرح الوطني الممثل 
والمخرج جمال قرمي، في منشور له على 
الفايسبوك يخص زمن كورونا الذي نعيش 
فيه، يقول: »جاء الوقت الذي أقول فيه 
ألحبتي وأبناء وطني صافحني بعينيك ال 
بيديك، جاء الوقت ألقول لك فيه صافحني 

بابتسامتك ال بيدك فهي تفاؤل وحسن 
الظن باهلل وصبر جميل وبغير استعجال، 
بل جاء الوقت الذي أقول لكل جزائري 

وجزائرية حّر أِبيٍّ الزم بيتك ففيه خير لك 
وألبنائك ووطنك، جاء الوقت لنتصافح من 
بعيد والقلب منكم قريب جاء الوقت لندعو 

لبعضنا البعض«.

مغـــادرة المنـــزل إثــــٌم 

كورونـا ُينـِزل الّنـاَس منازَلهـم

االبتسامــة.. أجمــُل وأسَلــم!

سفيتال يرسـل 
هبـةتضامنية 
للبليــــــدة

جومبــو تتقــرب 
مــن المستشفيــات

أعاد وباء كورونا االعتبار لعدد من األنظمة المجتمعية 
على غرار األعيان، أو لجان األحياء، خاصة أن الحكومة 
طلبت ذلك من أجل التكفل بالتضامن االجتماعي وتوزيع 
الحاجيات على مستحقيها خاصة العائالت المتعففة،  أو 

تلك التي كانت تعتمد في قوتها على دخل يومي.
هذه الوضعية تدعو إلعادة النظر في طريقة التنظيم 
المجتمعي، بصورة تجسد التضامن المنتشر وسط 

الجزائريين والذي يحتاج لهيكلة لتفعيل دوره.

َتحـــوٌر أم تكيُّــف؟!َتحـــوٌر أم تكيُّــف؟!
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تمنراست
حملة تحسيسية وتوعوية للحدِّ من تفشي الوباء

دعت السلطات الوالئية واألمنية رفقة جمعيات 
بضرورة  األهالي  متنراست،  والية  يف  محلية 
للضرورة  إال  اخلروج  وعدم  منازلهم  يف  البقاء 

القصوى جتنبا إلنتشار فيروس كورونا القاتل.
وبدأت احلملة عقب مالحظة هؤالء عدم التزام 
بعض املواطنني بتوجيهات احلجر املنزلي وتوّجه 
منهم  البعض  وإقامة  األسواق،  إلى  بعضهم 
ناهيك عن  والوالئم  األعراس  للمناسبات مثل 
التجمعات لألطفال وممارسة كرة القدم يف الواد 
طرف  من  لهم  املوجهة  النداءات  من  بالرغم 

السلطات

اجلمعوية  الناشطة  تقول  السياق،  هذا  يف 
يحياوي مباركة لـ«أخبار الوطن«أن أهالي والية 
كأدريان  العتيقة  األحياء  يف  خاصة  متنراست 
الصحي،  الوضع  بخطورة  وعيهم  عن  قد عبروا 
مؤكدين أنه يتعني على اجلميع ضرورة االلتزام 
بتعليمات وتوصيات السلطات الوالئية واألمنية 
يف  إال  اخلروج  وعدم  البيوت  التزام  خالل  من 
حاالت الضرورة القصوى. متأسفة حلال بعض 
األحياء التي لم تلتزم بالتعليمات الصادرة اين 
اليومية  التجمعات  إلى  إضافة  املناسبات  تقام 
لبعض الشباب غير مبالني ومستهترين بالوضع.

يتقيد  أن  املنزلي.يجب  أن احلجر  اكدت  كما 
وجود  عدم  فكرة  البعض  ينزع  وان  اجلميع  به 
لم  متنراست  والية  وأن  أهقار  يف  الفيروس  هذا 
تسجل فيها وال حالة, مضيفة أن احلملة توعوية 
يف املقام األول، وموجهة إلى املواطنني الذين لم 
الوباء وأهمية احلجر املنزلي خاصة  يعوا خطورة 
أن بعض الشباب يعتّد بشبابه وفتوته والقناعة 
بأن املرض ال يقتل إال كبار السن ولكن ينسى 
أنه إذا أصيب بالفيروس ممكن أن يعدي بعض 

أفراد العائلة خاصة العجزة
احمد كرزيكة

أمر بضرورة التقيد باإلجراءات الوقائية 

والي أدرار ُيعيد الّنظَر في  قراِر 
َتعليق بعِض األنشَطة الّتجارية

 عبداهلل مجبري

التجارية  اإلنشطة  بعض  بإعادة  االمر  يتعلق 
والتوابل  األعشاب  بيع  محالت  غرار  على 
بيع  وكذا  الزراعية  احملاصيل  وادوية  والبذور 
غيار  وقطع  الكهرباء  ولوزام  الترصيص  مواد 
بيع  اكشاك  فتح  إعادة  عن  فضال  السيارات 
أصحاب  مطالبا  النقال  الهاتف  وتعبئة  التبغ 

الصحية  بإلتزامومراعاةالشروط  احملالت 
ووضع  وتطهير  تعقيم  من  الالزمة  والنظافة 
على  فضال  الواقية  والقفازات  الكمامات 
احترام مسافة التباعد على األقل بني زبونني 
بساكنة  ادرار  والي  أشاد  وقد  هذا   . ب1م 
وتخليهم  وصبرهم  التزامهم  على  الوالية 
املؤقت عن بعض عاداتهم كتأجيل االعراس 
جنبا جلنب  ومشاركتهم  املناسبات  ومختلف 

االعمال  مختلف  يف  اجلمعيات  بعض  مع 
على  باإلبقاء  مذكرا  والتطوعية  التضامنية 
إجراءات غلق كافة محال األنشطة التجارية 
بالتجزئة عدا تلك التي تضمن التموين باملواد 
يف  وذلك  والتنظيف  الصيانة  ومواد  الغذائية 
العمومية  السلطات  وإجراءات  تدابير  اطار 
ملواجهة وباء كورونا ووقف انتشاره عبر واليات 

الوطن.

قرر والي أدرار، 
العربي بهلول، 

إعادة النظر في 
قرار تعليق ممارسة 

بعض النشاطات 
التجارية، استجابة 

وتلبية لنداءات 
بعض الجمعيات 
والمواطنين .

أخبارالنعامة 

 حوادث السير تخلف 9 جرحى خالل شهر مارس
العمومي  لألمن  الوالئية  املصلحة  سجلت 
الوسط  يف  لنشاطاتها  حصيلة  يف  بالنعامة 
حوادث  شهر مارس تسعة  خالل  احلضري 
جرح تسعة  عن  أسفرت  جسمانية  مرور 
أشخاص بجروح مختلفة . ويرجع سبب ذلك 
احترام  عدم  يف  املتمثل  البشري  العنصر  إلى 
السرعة  احترام  وعدم  السليم  املرور  قواعد 
مع  املركبات  وحالة  األولوية  ورفض  القانونية 

عدم أخد احليطة واحلذر من طرف السائقني يف 
نفس  06، يف  رقم  الوطني  الطريق  يف  تسجيلها  مت  احلوادث  وأغلب  احلضري،   الوسط 
تخص الدوريات   3407 من  وأزيد  و20825 مركبة،  مراقبة 2700 شخص  مت  السياق 
الفئات،  مختلف  من  جزافية  إجناز 768 غرامة  مت  ذلك  مع  موازاة  واملتنقلة،  الراجلة 
وسحب 192 رخصة سياقة لغرض التعليق مع حترير املخالفات اخلاصة بها من طرف فرقة 
الرادار بسبب جتاوز السرعة القانونية،  ويهدف هذا اإلجراء الى ردع املخالفني للتقليص 
من حوادث املرور،  وحتقيق السالمة املرورية باملقابل مت تفعيل عمليات توقيف الدراجات 
العامة ووضعها يف احملشر مع إتخاذ إجراءات  التي تصدر أصوات متس بالسكينة  النارية 

ردعية .

حجز 1886 كبسولة من نوع »بيرغابالين«
متكنت عناصر مصالح األمن احلضري الرابع التابع ألمن دائرة املشرية على إثر معلومات 

مؤكدة مفادها قيام شخص باستغالل مركبته اخلاصة يف نقل وترويج املؤثرات العقلية .
حيث مت ترصد املشتبه فيه أين متكنت عناصر مصالح األمن من توقيف املركبة السياحية 
داخل النسيج احلضري ملدينة املشرية والتي كان على متنها شخصني يف العقد الثاني من 
عمرهما وبعد التفتيش الدقيق للمركبة مت العثور على كمية معتبرة من املؤثرات العقلية 
من نوع برقابالني أجنبية الصنع والتي قدر عددها اإلجمالي بـ 1886 كبسولة،  مت توقيف 
املشتبه فيهما وحجز املركبة،  يف ذات السياق مت إجناز ملف قضائي ضد هما وتقدميهما أمام 

العدالة عن تهمة التهريب واملتاجرة يف مؤثرات عقلية بدون رخصة .

إنتاُج 20 ألف كمامة في مركز التمهين بالمشرية
شرع مركز التكوين املهني محمد بوضياف باملشرية، بعد توفير املادة األساسية يف عملية 
خياطة 20 ألف كمامة طبية معقمة، وفق املعايير املعمول بها وطنيا ودوليا، وباستشارة 
من  وعدد  املركز  أساتذة  بها  قام  التي  املبادرة  هذه  وتاتي  الطبي.  املجال  يف  املختصني 
املؤسسات  لدى  احليوية  الطبية  املستلزمات  املسجل يف  النقص  أجل سد  املتطوعني من 

االستشفائية وحتى لدى الصيادلة .

فين  توزيع 100 قفة على المتعفِّ
العلماء املسلمني شعبة املشرية وجمعية  يف لفتة إنسانية ثمنها، اجلميع قامت جمعيتا 
اجلزائر خلدمة وتنمية املجتمع مكتب بوالية النعامة،يف عمل خيري مشترك بتوزيع 100 
والفئات  لها دخل،  التي ليس  العائالت  الى  التي وجهت خصيصا  املبادرة  قفة،  هذه 

الهشة املتواجدة باألحياء اجلانبية املعزولة باملشرية .
عليها  اإلشراف  تولى  وتزول “ قد  شدة  خوك،  عاون   ” احلملة  هذه  شعار  وكان  هذا 
مجموعة من شباب املشرية املتطوعني حيث مرت يف ظروف منظمة بعد عملية إحصاء 
الفقيرة ليس لهم  الكورونا خاصة وأن سكان األحياء  املتضررة بسبب جائحة  العائالت 
عمل ثابت ومستقر وغالبيتهم يعملون لدى اخلواص، وشملت هذه القفف مواد أساسية 

منها كيس سميد،الزيت، السكر، القهوة، مجموعة من العجائن ومواد مطهرة.

أدرار
مطالب بوضع حواجز أمنية بمداخل ومخارج الوالية

تشهد والية أدرار هذه األيام حركة واسعة كثيفة 
بعض  جعل  الذي  .األمر  باجتاهها  للمسافرين 
احمللية  السلطات  يطالبون  احمللي  الشأن  متتبعي 
بضرورة  بهلول  العربي  أدرار  والي  رأسها  على 
القيام بوضع حواجز مشتركة بني الشرطة والدرك 
للمستشفيات  الوقاية  ومصالح  املدنية  واحلماية 
كإجراء  للوالية  األربعة  املداخل  على  اجلوارية 

 . املستجد   19 كوفيد  لوباء  للتصدي  احترازي 
اخلطر  تطويق  من  التدابير  هذه  ستمكن  بحيث 
ودرءه وذلك من خالل القيام بإخضاع املسافرين 
الطبي  للفحص  الوالية  وإلى  من  واملغادرين 
طاقم  عليه  يشرف  احلراري  الكشف  وجهاز 
قيامهم  املذكورة  فضال عن  املصالح  مشترك من 
بعمليات التحسيس من هذا الفيروس يستهدفون 

على  األيام  هذه  يقبلون  الذين  املسافرين  فيها 
فإن  القاتل. لإلشارة  الوباء  هروبامن  أدرار  والية 
بشار  واليات  من  مداخل   4 لديها  أدرار  والية 
والبيض وغرداية ومتنراست .هذا مايتطلب مزيدا 
من التعزيزات للتصدي جلائحة كورونا من أجل 

احلفاظ على صحة املواطن.
عبد اهلل مجبري

إليزي
فة توزيع 70 قفة على العائالت المتعفِّ

مت توزيع أزيد من 70 قفة من املواد الغذائية ومواد التنظيف لفائدة عائالت الدخل الضعيف 
بوالية ايليزي وذلك خالل اليوم األول من احلملة التضامنية املوجهة للعائالت املتضررة ماديا 

من إجراء احلجر الصحي املتخذ للوقاية من تفشي وباء كورونا .
هذه املبادرة التي أطلقتها جمعية أغانيب ‘‘القلم‘‘الطالبية الثقافية الوالئية، حتت شعار “يف 
كل محنة نتساند” انطالقا من مدينة جانت عرفت خالل اليوم األول إعانة أزيد من 70 أسرة 
من ذوي الدخل اليومي الضعيف واملتضررة من إجراء احلجر الصحي الذي جنم عنه التوقيف 
املؤقت لعديد األنشطة واألعمال املهنية ألرباب هذه األسر ومن شأن هذه العملية التضامنية 
تغطية جانب من احتياجاتهم االستهالكية الضرورية من املواد الغذائية ولذا مساندتهم خالل 
هذه الفترة الصعبة، حسبما أوضحه رئيس اجلمعية بن دومة عرفات ميني السالم وقد مت يف 
طلبة  ولذا  األعضاء  من  تتكون  اجلمعية  ذات  مستوى  على  أزمة  خلية  تشكيل  اإلطار  هذا 
جامعيني ومتطوعني من أجل إحصاء العائالت املعوزة والفئات الهشة املتضررة ماديا، خالل 

هذه الفترة االستثنائية يضيف ذات املصدر.
التضامنية من خالل  احلملة  املساهمة يف  للراغبني يف  نداء  توجيه  العملية  ذات  كما مت يف 
فتح باب التبرعات مبختلف أنواعها من أجل توسيع دائرة هذه العملية اخليرية لتمس عديد 
إلى غاية  بالوالية، حيث تستمر هذه احلملة  النائية والبعيدة  املناطق  العائالت يف مختلف 
نهاية فترة احلجر الصحي، وفق إمكانيات اجلمعية والتبرعات التي يتم جمعها حسب ذات 
ومضات  خالل  من  الكترونية  توعوية  بحملة  اجلمعية  تقوم  العملية  هذه  ومبوازاة  املتحدث 
حتسيسية ومنشورات عبر وسائل التواصل االجتماعي من أجل التحسيس والوقاية من فيروس 

كورونا وكذا بث روح التضامن والتكافل االجتماعي يف هذا الظرف الصعب
زاهية سعاد

تمنراست
الشرطة تحجز 120 طنا من الفرينة

للشرطة  الوالئية  باملصلحة  واملالية  اإلقتصادية  الفرقة  متكنت 
الغذائية  املواد  من  معتبرة  كمية  وحجز  ضبط  من  القضائية 
املدعمة تقدر بـ )120 طن( من مادة الفرينة داخل مخزن غير   
مصرح به. حيثيات القضية تعود لورود معلومات مؤكدة ملصالح 
الشرطة عن تواجد مخزن بحي باب الزوار بتمنراست، يحتوى 
مادة  يف  تتمثل  املدعمة  الغذائية  املواد  من  كبيرة  كمية  على 
الفرينة وعليه قامت هذه األخيرة بإعداد خطة ميدانية محكمة 
وبالتنسيق مع السيد/ وكيل اجلمهورية لدى محكمة متنراست، 
مت إستصدار إذن بالتفتيش للمخزن السالف الذكر، أين مت ضبط 

كمية معتبرة من مادة الفرينة تقدر بـ )120 طن(.
لدى  اجلمهورية  وكيل  السيد/  مع  واملستمر  الدائم  بالتنسيق 
الفرينة وفتح حتقيق يف  محكمة متنراست مت ضبط وحجز مادة 

القضية .
 احمد كرزيكة
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خمس ساعات قبل بدأ احلجر اجلزئي بوالية برج بوعريريج حيز التنفيذ، 
املواد  جنونية  بطريقة  يقتنون  التجارية  احملال  نحو  وهناك  هنا  يهرولون  املواطنون 
الغذائية خاصة اخلضر والفواكه مستغلني الساعات املتبقية قبل احلظر من أجل 
ضمان مأكل اليوم، فُرغم أن اجراءات احلجر اجلزئي تبدأ من السابعة مساء الى 
السابعة صباحا، إال أن اخلوف كان مسيطرا على شريحة معتبَرة من املواطنني، 
على  غالبة  كانت  الوالية  مواطني  بعض  فيها  دخل  التي  الالإطمئنان  حالة 
األولى،  الصباح  أولى خيوط  مع  الشوارع  الى  احلركة ستعود  أن  ُرغم  األجواء 

بعد السابعة صباحا. 
ملحوظا،  تواجدا  لهم  كان  اآلخرين  هم  بالعربات  والفواكه  اخلضر  باعة 
يجوبون بعرباتهم األحياء واألزقة، فيما يركن آخرون يف زوايا الشوارع للبدأ ببيع 
املواد، البعض منهم كان يرش املياه تارة على سلعته وتارة أخرى على يديه، 
روتيني  بشكل  بضاعتهم  يبيعون  النظافة  بشروط  آبهني  غبر  آخرون  كان  فيما 

كاملعتاد، فيما كانت األسعار متفاوتة بني من يرفع الثمن ومن يخفضه. 

 محالت موصدة وأخرى تتحدى الوباء
أثناء جولتنا بالوالية، كانت العديد من احملالت التجارية ُمقفلة، خاصة 
يف أكثر األسواق واألحياء اكتظاظا بالسكان واحلركة خاصة يف أحياء '' البالد '' 
و'' الكوشة '' و'' 12 هكتار ''، ما عدا محالت بيع األغذية والصيدليات، إال أن 
بعض أصحاب محالت األلبسة حتّدوا األوامر واالجراءات الصارمة من خالل 
فتحهم حملالتهم واستقبالهم للمسوقني خاصة من اجلنس اللطيف، وهو األمر 
ذاته بالنسبة للمكتبات التي باتت تنافس الصيدليات يف وجودها وبقاءها على 

رأس العمل رغم عدم اهميتها حالّيا مقارنة بنظيرتها الصيدلية. 

 دقائق قبل انطالق الحجر 
تشير الساعة إلى السادسة واربعني دقيقة، عشرين دقيقة فقط قبل دخول 
الوالية حيز التنفيذ بقرار تطبيق اجراءات احلجر اجلزئي على الوالية بأمر من 
الوزير األول عبد العزيز جراد الذي يقضي إلى حجر بعض الواليات من بينها 

البرج الى غاية 19 من أفريل للحد من انتشار وباء كورونا. 
حركة كثيفة للسيارات وازدحام مروري غريب ال يوحي الى أن االستجابة 
البقاء  آخرون  اختار  بينما  ببيوتهم،  لّلحاق  يركضون  مواطنون  كبيرة،  ستكون 
أمام البيوت أغلبهم من الشباب والشيوخ، شباب ومراهقني واقفني أمام أبواب 
العمارات واملنازل يترقبون بدأ احلظر من أجل رؤية أعوان الشرطة وهم يجوبون 
الشيوخ  اختار  فيما  البيوت،  التزام  على  ويحثونهم  الصوت  مبكبرات  الشوارع 
الطاعنني يف السن التجمع واجللوس يف جماعات للحديث على كورونا، أو على 
أوضاع البالد، ضاربني بذلك عرض احلائط كافة النصائح واجلهود التي ُتبذل 

على مدار الساعة من أجل ضمان صحتهم واحلفاظ على الصحة العمومية. 
كانت الّصراحة بادية على البعض ممن التقينا بهم، أحد املراهقني أكد لنا 
أنه بقي يف الشارع فضوال منه من أجل رؤية الشوارع وهي خالية من السكان 
الشوارع  جتوب  وهي  الشرطة  سيارات  رؤية  الى  يتوق  أنه  أكد  كما  واحلركة، 

مبكبرات الصوت، مشهد ـ حسبه ـ لم يعتد عليه يف الوالية. 
الى  الذهاب  الوقت  مثل هذا  معتاد يف  أنه  السن  ِكبار  أحد  لنا  أكد  فيما 
املساجد، فكيف له أن يبقى داخل البيت يف وقت املغرب ؟ متناسيا أنه بهكذا 
 '' سامي   '' رأي  حسب  للخطر،  وغيره  عائلته  وحياة  حياته  يعرض  التصرف 

صاحب صيدلية بالوالية. 

 عقوبات وغرامات مالية للمخالفين 
دقيقة،  عشرين  قبل  نفسها  هي  ليست  اآلن  الشوارع  السابعة،  الساعة 
يف  بدأوا  الذين  املركبات  أصحاب  خاصة  واملواطنون  كبيرة  بدت  االستجابة 

عملية إخالء الشوارع، ومع بداية احلجر اجلزئي، رافقت أخبار الوطن أمن والية 
برج بوعريريج بقيادة عميد أول للشرطة فريد القواسم رئيس أمن الوالية.

األحياء  يف  التجوال  على  الشرطة  أعوان  حِرص  الصوت  مكبرات  عبر 
التدابير  إطار  يف  مبنازلهم  املكوث  على  السكان  حلث  الرئيسية  والشوارع 
املواطنني  انتشار عدوى كورونا املستجد. ودعت الشرطة  االحترازية للحد من 
الشارع اال عند  الى  النزول  إلى عدم  البيوت  الذين كان األغلبية منهم داخل 
الضرورة القصوى واحلاجة املُلّحة، وعدم االستهزاء بهذا الفيروس القاتل، كما 
القوانني احلازمة من خالل  العناصر على أهبة االستعداد لتطبيق  كانت ذات 
نصب حواجز أمنية عند املداخل الرئيسية والطرق الفرعية ومخرج الوالية، اين 
الراجلني وكذا اصحاب السيارات واملركبات  مت ايقاف العديد من األشخاص 
املخالفة ممن لم تكن متتلك أية تصاريح باخلروج بعد الساعة السابعة مساء، كما 
الشرطة  أعوان  فيما حِرص  مالية،  غرامات  لهم من خالل  مخالفات  حترير  مت 
على تقدمي االرشادات والنصائح ألصحاب املركبات من أجل عدم تكرار خرق 

القانون واحلجر مستقبال. 

  استجابة واسعة واألمن يدعو لاللتزام
القواسم   '' بالوالية  للشرطة  أول  والعميد  بوعريريج  برج  والية  أمن  رئيس 
لإلجراءات  وواردة  شاردة  كل  على  ومشرفا  حاضرا  كان  والذي   ،'' فريد 
التحسيسية والردعية مع دخول الوالية حيز احليز اجلزئي، أكد أنهم حريصون 
كل احلرص على تطبيق القرارات للحد من فيروس كوفيد 19، أين صّرح أنه 
و'' طبقا للمرسوم عشرين 70 املؤرخ يف 24 مارس 2020 املتضمن لإلجراءات 
الوقائية ملكافحة وباء كورونا مت ادراج والية برج بوعريريج من طرف السلطات 
العليا للدولة ضمن الواليات املعنية باحلجر اجلزئي حيث شرعنا اليوم ابتداء من 
الساعة 7 مساء يف عملية جتسيد مضمون هذا القرار وذلك من خالل املقاربة 
االمنية التي مت تسطريها والذي اعتمدنا فيها باألساس على العامل التحسيسي 
العمل  يف  شرعنا  اآلن  أما  النهار،  العملية خالل  وتكثيف  االيام  هذه  خالل 

امليداني التحسيسي والردعي إن تطلب االمر بنصب سدود مراقبة على مستوى 
والشوارع  للمدينة  الرئيسية  املرفقات  مستوى  وعلى  املدنية  ومخارج  مداخل 
الرئيسية وحتى الفرعية باالضافة الى الدوريات الراكبة والراجلة على مستوى 
االقليم احلضري لكل اقاليم االختصاص ''، وأكد '' القواسم فريد '' أن استجابة 
املواطنني كانت واسعة وكبيرة رغم أن الوالية يف يومها األول فقط : '' مت تسجيل 
استجابة كبيرة وواضحة للمواطنني بالرغم من انه اليوم االول من بداية تطبيق 
'' ووجه من خالل املنابر اإلعالمية على غرار شبكة أخبار الوطني  هذا القرار 
رسالة إلى سكان والية برج بوعريريج طالبهم فيها بالتزام البيوت : '' من خالل 
هذه البوابة االعالمية احلاضرة واملغطية لهذا االجراء نطلب من املواطنني االلتزام 

مبضمون هذا القرار ألنه الطريقة الوحيدة لالنتصار والقضاء على هذا الوباء ''.

»أخبار الوطن« ترافق أعوان األمن أثناء سهرهم على تطبيق الحجر الجزئي 

إجراءاٌت صاِرَمة واستجابٌة واِسَعة 
لمحارَبة الجاِئحة ببرج بوعريريج

شوارع خالية، ومدينة خاوية على عروشها، 
هكذا بدت والية برج بوعريريج في أولى 

أيام الحجر الجزئي، تنفيذا لإلجراءات 
الوقائية األخيرة للحد من انتشار الجائحة 
في المنطقة؛ هنا، ال صوت يعلو على صوت 
المكبرات الداعية للبقاء في المنزل، حواجز 

أمنية نصبت ساعات قبل انطالق حظر التجوال، 
ومواطنون انهكهم القرار بقدر ما زاد من 
فضولهم في رؤية مدينتهم خالية من البشر.
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عالقته مع بيريز أصبحت مميزة

كريستيانو رونالدو يحن لريال مدريد

القسم الرياضي

ميركاتو«،  »كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 
مدريد  ريال  يفتقد  رونالدو  فإن 
كثيًرا، ولديه حنني كبير إلى امللكي 

والعاصمة اإلسبانية مدريد.
باتت  العودة  أنباء  أن  وأوضح 
إيطاليا  يف  مؤخًرا  كريستيانو  تطارد 
األمر  يعود  وال  والبرتغال،  وإسبانيا 
الكالسيكو  حضوره  مجرد  إلى 

األخير يف ملعب سانتياغو برنابيو.
واستعان املوقع اإليطالي بتصريح 
الشيرجنيتو  صحفي  أجيري  إيدو 
والصديق املقرب لكريستيانو، والذي 
قال إن أنباء عودة رونالدو إلى مدريد 

ليست مجرد اقتراحات.
وأشار »كالتشيو ميركاتو« إلى أن 

تتطلب  مدريد  إلى  كريستيانو  عودة 
أنفق  بعدما  األموال،  من  الكثير 
كقيمة  أورو  مليون   100 يوفنتوس 
 12 إلى  باإلضافة  للصفقة،  ثابتة 
مليوًنا كمتغيرات و5 ماليني للفيفا.

املقبل،  جوان   30 يف  إن  وقال 
يف  مليوًنا   60 رونالدو  قيمة  ستبلغ 
كي  ليوفنتوس،  العمومية  امليزانية 
النادي اإليطالي أي خسائر  يتجنب 

يف رأس املال.
ميكنه  ال  يوفنتوس  أن  وأضاف 
به  تقدم  إذا  املبلغ،  بهذا  القبول 
النادي  وأن  سيما  ال  مدريد،  ريال 

اإليطالي ال يريد بيع كريستيانو.
الصفقة  معضلة  أن  املوقع  وذكر 
الصعب  من  ألن  اقتصادية،  تظل 
آخر،  فريق  أي  أو  الريال  يقبل  أن 

استثمار مبلغ ضخم من األموال على 
العب يبلغ 35 عاًما، ويحصل على 

31 مليون أورو صايف سنوًيا.
الراتب  جزئية  أن  على  وشدد 
بني  أزمة  وجود  يف  السبب  كانت 
ريال  رئيس  بيريز  وفلورنتينو  رونالدو 
بني  حالًيا  العالقة  لكن  مدريد، 

الطرفني عادت مميزة.
التقرير  ميركاتو«  »كالتشيو  وأمت 
كريستيانو  عودة  اقتراح  أن  بالتأكيد 
لناديه  الالعب  وحنني  موجود، 
وسيخدم  أيًضا،  حاضر  السابق 

الصفقة ولكن ليس كثيًرا.

رحلة غوتزه مع دورتموند تصل المحطة األخيرة
هذا  دورمتوند،  بوروسيا  مع  غوتزه  ماريو  النجم  عقد  ينتهي 
الفريق، لكن لم يظهر حتى  املتوقع أن يرحل عن  الصيف، ومن 
اآلن سباق بني األندية على ضمه، رغم إمكانية التعاقد معه يف 

صفقة انتقال حر.
فافر  لوسيان  تولي  منذ  دورمتوند،  مع  غوتزه  شارك  ما  ونادرا 
منذ  مجددا،  موهبته  ملستوى  يرق  لم  أنه  كما  الفنية،  القيادة 
أمام   2014 العالم  كأس  نهائي  يف  ألملانيا  الفوز  هدف  سجل  أن 
لغوتزه )27 عاما(  املقبلة  الوجهة  األرجنتني.وباتت مسألة حتديد 

أكثر صعوبة، يف ظل األزمة احلالية املتعلقة بانتشار وباء فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وقال لوثار ماتيوس قائد املنتخب األملاني السابق، عبر شبكة »سكاي« التليفزيونية: »ال أتوقع أن تكون 
إليه  الذي سينضم  النادي  بشأن  واعتداال،  تواضعا  أكثر  يكون  أن  عليه  غوتزه..  ماريو  بانتظار  قمة  أندية 

والراتب الذي سيتقاضاه«.
وينتهي عقد غوتزه يف الصيف، ولم تنجح محادثات دامت ألشهر حول جتديد العقد، حيث تردد أن 

غوتزه ليس مستعدا لتخفيض كبير يف راتبه.
وقد تشكل متطلباته املالية الكبيرة عائقا يف طريق انضمامه إلى فريق آخر، رغم أنه سيكون له احلق 

لالنتقال يف صفقة حرة.

نيمار ُيظهر الوالء لبرشلونة
قدم البرازيلي نيمار دا سيلفا 
جنم باريس سان جيرمان، دليل 
والئه لناديه السابق برشلونة يف 

الصيف املاضي.
قد  التقارير  بعض  وكانت 
برشلونة  مسؤولي  أن  ذكرت 
الصيف  يف  لنيمار  وعًدا  قدموا 
املاضي بضمه يف أوت أو خالل 
أقصى  على  املقبل  الصيف 
السجن  من  إلنقاذه  تقدير، 
نيمار  فإن  ديبورتيفو«،  »موندو  لصحيفة  ووفًقا  الباريسي. 
الذي  الراتب  على خفض  باملوافقة  برشلونة،  وعد  على  رد 
بإيقاف  نيمار  وعد  كما  جيرمان.  سان  باريس  يف  يتقاضاه 
مقاضاته للنادي الكتالوني حول ما تبقى من مكافأة جتديد 

عقده األخير مع برشلونة.
 وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يف مقابل ذلك، طلب 
من مسؤولي برشلونة تعويضه مالًيا يف وقت الحق، إذا قرر 
النادي جتديد عقده مرة أخرى، ورأى أنه يقدم أداء يستحق 

ذلك.

تشافي يفتح خزائنه لمحاربة كورونا
برشلونة  أسطورة  تبرع 
القطري  السد  ومدرب 
هيرنانديز،  تشايف  احلالي 
كونيليرا،  نوريا  وزوجته 
ملستشفى  كبير  مببلغ 
برشلونة(.  دي  )كلينيك 
الشكر  املستشفى  ووجه 
على  وزوجته  لتشايف 
يف  أورو،  مبليون  املساهمة 
كورونا  فيروس  مكافحة 

املستجد.
ومثلما فعل جنم البارسا، األرجنتيني ليونيل ميسي، 
املركز  أطلقها  التي  احلملة  إلى  هيرنانديز  عائلة  انضمت 
الطبي جلمع األموال، ملواجهة األزمة احلالية يف ظل نقص 

املعدات واملستلزمات الطبية.
ويف مقطع فيديو ظهر به هو وزوجته على )تويتر(، قال 
تشايف: »أنا ونوريا ندعم مكافحة فيروس كورونا املستجد 
»بفضل  وأضاف  برشلونة«.  دي  كلينيك  مستشفى  يف 
املساهمات التي تتلقاها املستشفى سنتمكن من احلصول 

على معدات للمهنيني واملرضى.«

باستوري يغري بوكا 
جونيورز لضم كافاني

أشاد النجم األرجنتيني خافيير 
باستوري، بزميله السابق يف باليرمو 

وباريس سان جيرمان، إدينسون كافاني. 
وصرح باستوري عبر قناة شو سبورت 

األرجنتينية »كافاني ميكنه اللعب ألي 
فريق، إنه ظاهرة فريدة«. وأضاف 

»إدينسون يعد واحًدا من أفضل العبي 
العالم يف مركزه، فهو أفضل رأس حربة 

لعبت بجواره«. وتابع باستوري »كافاني 
يتسم بالروح القتالية التي يجب أن تتوافر 

يف أي العب بصفوف بوكا جونيورز«. 
وشدد »كافاني حماسي بنسبة 100 

باملائة، وبإمكانه أن يكون مهاجم بوكا 
جونيورز بكل سهولة«.

وارتبط اسم املهاجم األوروغوياني 
باالنتقال إلى صفوف بوكا جونيورز، 

خاصة يف ظل انتهاء تعاقد الالعب مع 
النادي الباريسي بنهاية املوسم اجلاري، 

ليسهل مهمة أي فريق يف ضمه باملجان.

نابولي يتخلى عن فكرة 
التعاقد مع إيكاردي

حسم مسؤولو نادي نابولي، موقفهم 
من إمكانية التعاقد مع األرجنتيني ماورو 

إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان. 
وقال كريستيانو جينتولي املدير الرياضي 
لنادي نابولي »ماورو إيكاردي جنم كبير، 

من منا ال يريده؟«. وأضاف جينتولي 
لشبكة سكاي سبورتس »لكن أعتقد أن 
ضمه خيار مستبعد، ألنه يفوق قدرات 

نابولي«.
ويلعب إيكاردي بصفوف سان 
جيرمان على سبيل اإلعارة من إنتر 
ميالن اإليطالي حتى نهاية املوسم 

اجلاري. ويتضمن عقد إعارة إيكاردي، 
إمكانية انتقاله نهائيا إلى صفوف باريس 

مقابل 70 مليون أورو، إال أن بعض 
التقارير ذكرت أن الطرفني - الالعب 

والنادي الباريسي - ال يرغبان يف تفعيل 
هذا البند.

تياغو سيلفا: »أحلم بالعودة 
لفريقي القديم«

أعلن املدافع البرازيلي، تياغو سيلفا، قائد باريس 
فريقه  إلى  للعودة  يتطلع  أنه  الفرنسي،  جيرمان  سان 
القدمي يوما ما. وقال سيلفا، خالل مقابلة صحفية عبر 
اإلنترنت: »أحلم بالعودة مجددا لصفوف فلومينينسي، 
ألنه النادي الذي فتح أبوابه لي، بعدما جتاوزت محنة 
الالعب  وأضاف  السل«.  مرض  من  بالتعايف  صحية 
املخضرم: »أنا ممنت كثيرا لهذا النادي، إنه اعتزاز يفوق 
الرتداء  مجددا  سأعود  ما  يوما  أنه  أعتقد  كل شيء، 

قميص فلومينينسي.. لكن ال أعلم متى«.
الفريق  بقميص  مباراة   146 سيلفا  تياغو  ولعب 
 ،2009 إلى   2006 من  الفترة  خالل  البرازيلي، 
وسجل 14 هدفا. وينتهي تعاقد جنم السامبا مع النادي 
اإلعالن  له  وسبق  اجلاري،  املوسم  بنهاية  الباريسي، 

أكثر من مرة، أنه يتطلع لالستمرار مع بي إس جي.

غوارديوال يستبعد إنييستا من تشكيلته المثالية
غوارديوال،  بيب  كشف 
املدير الفني ملانشستر سيتي، 
للفرق  املثالية  التشكيلة  عن 
الـ3 التي أشرف على تدريبها 

حتى اآلن.
تدريب  غوارديوال  وتولى 
بايرن  برشلونة،  هي  فرق   3
سيتي،  ومانشستر  ميونخ، 
معها،  كبيرة  جناحات  وحقق 
البارسا  مع  بالطبع  أبرزها 
خاصة بعد تتويجه بالسداسية 

التاريخية.
وبحسب موقع »هو سكور«  فقد شهدت التشكيلة العديد من املفاجآت غير 
املتوقعة، بخروج جيرارد بيكيه حلساب جيروم بواتينغ، وآندريس إنييستا وديفيد 

سيلفا حلساب تشايف ودي بروين.
والعب  برشلونة،  من  و4  ميونخ،  بايرن  من  العبني   6 التشكيلة  وضمت 

واحد من مانشستر سيتي.
وجاءت التشكيل املثالية لغوارديوال كالتالي:

حراسة املرمى: مانويل نوير )بايرن ميونخ(
الدفاع: ديفيد أالبا )بايرن ميونخ( - خافيير ماسكيرانو )برشلونة( - جيروم 

بواتينغ )بايرن ميونخ( - داني ألفيس )برشلونة(
الوسط: فرانك ريبيري )بايرن ميونخ( - تشايف هيرنانديز )برشلونة( - كيفني 

دي بروين )مانشستر سيتي( - آريني روبن )بايرن ميونخ(
الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي )بايرن ميونخ( - ليونيل ميسي )برشلونة(

أكد تقرير صحفي إيطالي، امس السبت، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 
يوفنتوس، قد يعود إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.
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 وأضاف »علينا أال ننسى بأن القرار 
األول واألخير بشأن إلغاء البطولة يبقى 

بيد السلطات اجلزائرية، والفاف، لكنني 
أعتقد أن اخليار األفضل سيكون مواصلة 

البطولة إلى غاية شهر جوان املقبل«.
أبيض  موسم  »إعالن  مالك  وختم 
ملدة  النشاط  جتميد  بالضرورة  سيعني 
سيتوقف  الهواة  قسم  يف  فمثال  طويلة، 
األمر  وهذا  أشهر،   8 تقل عن  لفترة ال 
تراجع  يف  وسيتسبب  كارثيا،  سيكون 
كل  لياقة  على  وسيؤثر  العام،  املستوى 

الالعبني«.
قد  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 
أعلنت يوم األربعاء عن متديد تعليق كل 

أفريل   19 غاية  إلى  الرياضية  املنافسات 
إلى  سابق  وقت  يف  تأجيلها  مت  بعدما 
اخلامس من نفس الشهر يف إطار مخطط 
وباء كورونا  بالوقاية من  املتعلق  احلكومة 

العاملي ومحاربته.
إطار  »يف  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
مخطط احلكومة املتعلق بالوقاية ومحاربة 
وزارة  تعلم  )كوفيد19-(،  كورونا  وباء 
الشباب والرياضة أن كل التدابير الوقائية 
 ،2020 مارس   16 االثنني  يوم  املتخذة 
أفريل   19 غاية  إلى  املفعول  سارية  تبقى 

.»2020
متديد  إجراءات  أن  البيان  وذكر 
املنشآت  كل  غلق  تخص  التأجيل 
الرياضية واملؤسسات الشبانية والترفيهية 
الرياضية  املنافسات  كل  وتأجيل 

ت  ال لبطو ا (
و  الرياضية 
دورات الكؤوس( 
جميع  يف 
االختصاصات، 
إلى  إضافة 

جيل  تأ

لرياضيينا  التحضيرية  التربصات  كل 
والفرق الوطنية باخلارج.

الشبانية،  النشاطات  وبخصوص 
قررت الوزارة الوصية تعليق كل التنقالت 
وبيوت  دور  بني  الشباب  وتبادالت 
الشباب، ناهيك عن تأجيل كل نشاطات 
املهرجانات،  الشباب،  وتظاهرات 
على  والصالونات  املعارض  اللقاءات، 

املستوى احمللي، اجلهوي والوطني.
تأجيل  إلى  أيضا  القرار  هذا  وتطرق 
الطلق  الهواء  يف  املنظمة  النشاطات  كل 
لهيئات  العامة  اجلمعيات  كل  وتأجيل 

التنشيط الرياضي.
قد  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 
الفارط،  مارس   11 يوم  تعليمات  وجهت 

الرياضية  املنافسات  جميع  إلجراء 
غاية  إلى  اجلمهور  حضور  دون  الوطنية 
تأجيل  عن  فضال  الشهر،  نفس  من   31
باجلزائر  املقررة  الرياضية  التظاهرات 
أو  العاملية  احملافل  إلى  املؤهلة  باستثناء 
 16 يف  تقرر  أن  قبل  اجلهوية،  أو  القارية 
املنافسات  جلميع  الكلي  التأجيل  مارس 

الرياضية إلى غاية 5 أفريل.
النسخة  أجلت  السياق  نفس  ويف 
التي   املتوسطية،  األلعاب  من  الـ19 
كانت مقررة من 25 جوان إلى 5 جويلية 
2021 بوهران، بسنة، حيث ستنظم يف 
2022، حيث ثمن كاتب الدولة املكلف 
قرار  مرسلي  نورالدين  النخبة  برياضة 
اللجنة  بالتنسيق  والرياضة  الشباب  وزارة 

الدولية لأللعاب املتوسطية.

رئيس رابطة الهواة لكرة القدم، علي مالك:

»إلغاء البطولة ستكون عواقبها 
وخيمة على كل األندية«

تعليق الدوري اإليطالي ألجل غير مسمى
باستئناف  اقتراحه  عن  أمس،  اول  رسمًيا،  القدم  لكرة  اإليطالي  االحتاد  تراجع 
الظروف  تسمح  عندما  إال  تعود  لن  املسابقة  أن  مؤكًدا  املقبل،  ماي  نهاية  يف  املوسم 

الصحية بذلك.
اإليطاليني،  الالعبني  نقابة  مع  الفيديو،  عبر  آ«  »السيري  رابطة  أعضاء  والتقى 
ملناقشة إعادة جدولة ما تبقى من املوسم، باإلضافة إلمكانية خفض رواتب الالعبني، 

يف ظل تفشي فيروس كورونا.
لم  لكن  مسمى،  غير  الدوري ألجل  تعليق  رسمي،  بيان  يف  الرابطة،  وأعلنت 

يشهد االجتماع التوصل التفاق، فيما يخص أجور الالعبني.
الطبية  املستويات  على  كورونا،  فيروس  وعواقب  تأثير  حتليل  الرابطة  وستواصل 

واالقتصادية والتنظيمية والرياضية، وتقييم املخاطر.
ويأتي ذلك رغم أن السلطات اإليطالية، أكدت يف وقت سابق رغبتها يف استئناف 

املوسم، اعتباًرا من ماي املقبل.
الدوري يف  نية الستئناف  أيًضا، عدم وجود  أعلنت  قد  البرمييرليغ  رابطة  وكانت 

ماي.

األندية األلمانية تتفق على موعد 
عودة »البوندسليغا«

األولى  بدرجتيه،  األملاني  الدوري  أندية  إن  السبت،  امس  تقرير صحفي،  قال 
والثانية، اتفقت على موعد استئناف املنافسات.

عودة  على  اتفقت  الـ36  األندية  أن  الرياضية،  األملانية  »كيكر«  مجلة  وذكرت 
موعد  يف  املوسم  وإنهاء  املقبل،  ماي  من  الثاني  أو  األول  األسبوع  خالل  املباريات، 

أقصاه 30 جوان.
األسبوع  باسم  املعروف  بالنظام  املباريات،  هذه  من  األكبر  اجلزء  لعب  يتم  ولن 
اإلجنليزي )إقامة عدة مواجهات يف األسبوع الواحد(. وأضافت املجلة أن الشرط لتنفيذ 
هذه اخلطة، يتمثل يف أن تعطي السلطات الصحية الضوء األخضر، إلقامة مباريات 

بدون جمهور.
اللقاءات  إلقامة  األولى،  بالدرجة  األسبوعية  املواعيد  استغالل  املنتظر  ومن 
املؤجلة، أو مباريات الكأس، أو مسابقات األندية األوروبية، ومنها املباراة املؤجلة بني 
فيردر برمين وآينتراخت فرانكفورت. ويف بطولة الكأس، تتبقى مباريات نصف النهائي 

والنهائي.
نظام  إلى  اللجوء  يتم  لن  مثالي،  بشكل  األمور  سارت  إذا  أنه  »كيكر«  وأكدت 
األسبوع اإلجنليزي حتى نهاية املوسم، إال يف أسبوع واحد فقط، وسيكون جرى حتديد 

الفرق الهابطة والصاعدة ومصير بطولة الكأس، بحلول هذا املوعد.
حتى  احلالي،  املوسم  منافسات  علقت  قد  األملاني  الدوري  رابطة  وكانت 
آخر. إشعار  حتى  األوروبية  األندية  مسابقات  وقف  مت  كما  اجلاري،  أفريل   30 

االتحاد األسترالي يدعم رفع السن في 
أولمبياد كرة القدم

رحب االحتاد األسترالي لكرة القدم، بتوجه االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( برفع 
حاجز السن يف أوملبياد طوكيو، بعد تأجيلها إلى 2021.

ويف املعتاد تقتصر املشاركة يف مسابقة كرة القدم األوملبية للرجال على فرق حتت 
23 عاما، ويسمح لكل فريق بثالثة العبني فقط فوق هذا السن.

وذكر الفيفا، أول أمس يف بيان، أن حاجز السن قد يتم رفعه يف أوملبياد طوكيو، 
حتى ال يغيب الالعبون الذين كان يحق لهم املشاركة يف 2020 عن املنافسات بعد 

تأجيل األلعاب إلى العام التالي.
مفتوحة  املسابقة  تستمر  بأن  أوصت  أنشأها  »مجموعة عمل  أن  البيان،  وأضاف 
لالعبني املولودين يف أو بعد أول جانفي 1997، مثلما كان مخططا يف البداية«. وهذا 
معناه فعليا زيادة حاجز السن بواقع عام واحد مثلما طلبت كوريا اجلنوبية وأستراليا. وال 

يوجد حاجز للسن يف مسابقة السيدات.

إنفانتينو: »ال أحد يعرف متى يمكن 
استئناف اللعب«

اعترف رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( السويسري جاني إنفانتينو أن ال 
أحد يعرف متى ميكن استئناف مسابقات كرة القدم »كما كنا يف السابق«.

تقنية  عبر  )كومنيبول(  للعبة  اجلنوبية  أميركا  احتاد  مع  اجتماع  يف  إنفانتينو  وقال 
غير  هذا  لألسف  ولكن  مجددًا،  القدم  كرة  لعب  إلى  نعود  أن  »نود جميعًا  الفيديو: 
ممكن، وال أحد يف العالم يعرف اآلن متى سنكون قادرين على اللعب كنا يف السابق«.

وأضاف »للمرة األولى، ليست كرة القدم هي األهم. أصبحت الصحة يف املقام 
األول ويجب أن يستمر هذا األمر حتى هزمية هذا املرض«، داعيًا إلى »احترام أولئك 

الذين يعانون وأولئك الذين يساعدون«.
فيروس  تفشي  جراء  العالم  حول  املفروضة  والقيود  الصحية  التدابير  وأدت 
السيما  الرياضية  البطوالت  من  الكثير  إلغاء  أو  تأجيل  أو  تعليق  إلى  »كوفيد19-« 

مسابقات كرة القدم بهدف احتواء الوباء.
الوضع  إلى  نعود  عندما  مختلفني  سيكونان  ورياضتنا  »عاملنا  الفيفا  رئيس  وتابع 
الطبيعي. نحن بحاجة إلى التأكد من أن كرة القدم ستنجو وميكن أن تزدهر مرة أخرى«.

 وضع الدولي اجلزائري يوسف باليلي، 
األهلي  ناديه  مع  احلروف  على  النقاط 
السعودي، مؤكدا سيغادر الفريق إال يف حالة 
سعودية،  إعالمية  تقارير  وأشارت  واحدة. 
بأنه  الراقي  إدارة  أعلم  امليدان،  متوسط  بأن 
نال مستحقاته  إن  إال  النادي  مع  يستمر  لن 
كاملة. ووضع العب »اخلضر«، تاريخ التاسع 
من  ملسيريه  أجل  كآخر  اجلاري  أفريل  من 

أجل تسوية وضعيته املالية.
طلب  وهران،  الباهية  إبن  بأن  يشار 
بسبب  السعودي،  ناديه  مع  عقده  بفسخ 
عدم استالم رواتبه الشهرية. ووفًقا لصحيفة 

عكاظ وبرنامج الدوري مع وليد، فإن يوسف 
أهلي  إلدارة  رسمي  بخطاب  تقدم  باليلي 
العقد  فسخ  يف  خالله،  من  يرغب  جدة، 
استالم مستحقاته  لعدم  نظًرا  بينهما،  املبرم 

الشهرية.
أزمة،  أمام  أهلي جدة  إدارة  أن  وأكدت 
بعدما تقدم جوزيف دي سوزا بخطاب مماثل 
راتب شهر وعقد تسوية،  قبل حصوله على 
مت من خاللها سحب الشكوى ضد النادي، 
ليما  لوكاس  الثنائي  مع  نفسه  األمر  وتكرر 

ودجانيني.

وضع تاريخ 9 أفريل كآخر أجل لتسوية وضعيته المالية
باليلي ال يزال يصر على مغادرة أهلي جدة السعودي

بعد أن ارغمته على التكفل بمصاريف عالجه  

بن العمري يفتح النار على إدارة الشباب السعودي   
خرج الدولي اجلزائري، جمال الدين بن العمري، عن صمته اول أمس، فاحت 
النار على إدارة فريقه الشباب السعودي بسبب تصرفاتها اآلخيرة. مدافع اخلضر 
»أنستغرام«  االجتماعي  التواصل  موقع  يف  الرسمي  حسابه  على  ستوري  نشر 

كشف فيه العديد من اخلبايا والفضائح.
اإلصابة  من  عالجه  مصاريف  بدفع  طالبته  الشباب  إدارة  ان  أكد  العمري  بن 
بفرنسا على أن تعوض له يف وقتا الحق رغم أنه العب محترف. كما واصل حديثه 
كاشفا أن إدارة »الليوث« أجبرته على فسخ عقده مع وكيل أعماله والتعاقد مع وكيل 

الفريق  مسيري  ان  العمري  بن  أضاف  كما  بالرحيل.  له  للسماح  جديد  أعمال 
الصحفية ويف حال رفض ذلك يخصمون من  السعودي يتحكمون يف تصريحاته 
راتبه الشهري. وختم حديثه بالتأكيد ان البعض يريد اخراجه من الشباب بطريقة 

مخزية بينما يرفض هو ذلك جملة وتفصيال.

كشف علي مالك، رئيس الرابطة الجزائرية لكرة القدم هواة، أن فكرة إلغاء البطولة في الموسم الحالي، قد تكون عواقبها 
وخيمة على كل األندية. وقال علي مالك »الحديث عن إلغاء البطولة سابق ألوانه، لكنني أعتقد أن اعتماد موسم أبيض 

سيتسبب في مشاكل كبيرة لألندية، والالعبين بكل فئاتهم وأصنافهم«.



12
أخبار الثقافة

 السنة 01 - العدد 155 -االحد  11 شعبان  1441  هـ  - 05 افريل 2020م

الكاتبة الصاعدة إيمان بن سيتواح لــ »أخبار الوطن«:

»ُجسور النِّسيان« َجديدي في الَمكتباِت بُلغِة الّضاد

حاورتها: سميرة مزاري

بسيطة  قرية  العمر، نشأت يف  مقتبل  شابة يف 
ضواحي بلدية شعبة العامر ببومرداس، كانت أكبر 
أحالم عائلتها أن تراها متزوجة وربة بيت مثل باقي 
قريناتها، غير أن ولعها بالكتابة جعلها تتخطى كل 
وتنقش اسمها بحروف من ذهب يف عالم  احلواجز 
»جسور  آخرها  أدبية  أعمال   3 خالل  من  األدب، 
إنها  املكتبات،  يف  أيام  منذ  صدر  الذي  النسيان« 
أبت  سيتواح،  بن  إميان  الصاعدة  والكاتبة  الشاعرة 
لنا عن  الوطن« وحتكي  لــ«أخبار  قلبها  تفتح  أن  إال 

مسيرتها األدبية املليئة بالتحديات.

بداية من هي إميان بن سيتواح اإلنسانة 
ثم األديبة؟

أشكركم أوال على منحي الفرصة للتواصل مع 
قراء جريدة »أخبار الوطن«، إميان هي شابة من والية 
العامر،  شعبة  ببلدية  التليس  قرية  من  بومرداس، 
اسطنبول  يف  حاليا  أعيش  فرنسي،  أدب  أستاذة 
أستاذة  واشتغل  سنوات،   4 حوالي  منذ  بتركيا 
ومترجمة صدر لي يف فرنسا ديوانان شعريان »روح 
إلى  العذاب«  و«جنائز  تسكنني«  أو  تطاردني  ذئب 
جانب »جسور النسيان« الذي صدر قبل أيام قليلة.

ماذا متثل شعبة العامر لألديبة إميان 
بن سيتواح؟

وفخري،  بلديتي  لي  بالنسبة  العامر  شعبة   
احلياة  دروس  وتعلمت  هناك  ودرست  هناك  كبرت 
هناك، شعبة العامر بالنسبة لي قرى ومداشر وأناس 
يف  مكان  وككل  وتقاليد  وعادات  أصالة  طيبون، 
معبدة، تالميذ بال حافالت  غير  اجلزائر هي طرق 
من  هو  لي  بالنسبة  فاملكان  شباب،  وأحالم  نقل 
وبعدها  »موشي«  يف  ولدت  بذكرياته،  يسكنني 
انتقلنا إلى قرية »التليس« ولم تكن القرية تتوفر على 
يوميا مسافة ال  نسير  إخوتي  رفقة  مدرسة، فكنت 
تقل عن ساعة ونصف لبلوغ مقاعد الدراسة وبعدها 
ولدت  احلال  يتغير  ولم  الثانوية،  ثم  املتوسطة  إلى 

وكبرت وترعرعت ودرست يف شعبة العامر.

هاجرت إلى تركيا حيث تقيمني حاليا 
، ما هي أهم األسباب التي جعلت إميان 

تغادر مسقط رأسها؟
حلمي  كان  أهاجر،  جعلتني  التي  األسباب 
منذ الصغر أن أصبح رحالة وأن أجوب العالم وكان 
كنت  احللم،  بهذا  يستهزؤون  وأصدقائي  إخوتي 
البسيطة  عائلتي  حلم  وكان  كاتبة  أصبح  أن  أود 
بعد  أسرة،  وأكّون  قريناتي  باقي  مثل  أتزوج  أن 
حصولي على شهادة ليسانس يف األدب الفرنسي، 
سيارة  وسأشتري  أستاذة  أصبح  سوف  أنه  ظننت 
حدث،  شيء  ال  لكن  )تضحك(  األستاذة  ككل 
يف  دائما  وكنت  األستاذة  مسابقات  إلى  تقدمت 

وكنت  كمستخلفة  دّرست  االحتياطية،  القائمة 
بعد  مستحقاتي  استلم  لكي  طويلة  مسافات  أقطع 
عام وبعد أن تتعب قدماي ذهابا وإيابا إلى مديرية 

التربية، فقررت بعدها أن أحاول.

فجأة، حتولت إميان من فتاة قروية 
بسيطة إلى أديبة يف رصيدها عدة 

أعمال، يا ترى ما الذي جعل إميان تلج 
عالم األدب؟

أنه  أتذكر  القراءة،  أعشق  كنت  طفولتي  منذ 
كنت آخذ كتابا معي أو قصة حينما أرعى اخلراف، 
لهم كانت هذه  وأخترع قصصا  اخلراف  أكلم  كنت 
رواية  قرأت  ويوم  حياتي  أيام  أجمل  من  األيام 
»ماجدولني« لــ ألفونس كار التي ترجمها املنفلوطي، 
عاهدت نفسي أن أصبح كاتبة وبعد حصولي على 
البكالوريا، اخترت األدب الفرنسي والتهمت عددا 
كبيرا من الكتب كنت أكتب خواطر تنتهي يف النار 
لروحي  ضرورة  الكتابة  أصبحت  تغربت  ما  وبعد 
وملجأ لكل ما يختلجني احلنني دفعني إلى الكتابة 
فبدأت الكلمات تتدفق كالسيل، كانت هنا دائما 

فقط الظروف كبحتها وغلغلتها يف داخلي.

لكل كاتب مصدر إلهام يستمد منه 
كتاباته وإبداعاته ، ماذا عنك؟

حياتي  قريتي،  طفولتي،  إلهامي  مصدر 
البسيطة، تساؤالتي الوجودية.

بلغنا أن يف مسيرة إميان بن سيتواح 
ثالثة أعمال أدبية - حلد اآلن - هال 

حتّدثينا عنها؟
نعم يف رصيدي ديوانان شعريان باللغة الفرنسية 
»روح ذئب تسكنني أو تطاردني« و«جنائز العذاب« 
باإلضافة إلى كتاب املذكرات الذي صدر منذ أيام 

بعنوان »جسور النسيان«.

عناوين جذابة تشدنا إلى تصفح 
كتاباتك ، هال أشبعت فضول قرائك 

وقدمت لنا قراءة مقتضبة يف أعمالك 
السابقة؟

الديوان األول »روح ذئب تسكنني أو تطاردني« 
هو مجموعة من القصائد القصصية إن صح التعبير 
وأسميته هكذا للتعبير عن القوة والصرامة التي أبت 
عن  التمرد  على  داخلي  من  وتعوي  تصرخ  أن  إال 
ضد  ثورة  عن  عبارة  القصائد  االعتقادات،  بعض 
الثاني »جنائز العذاب«  الديوان  القدمية، أما  نفسي 
قررت فيه أن أدفن كل األسئلة التي طاملا أرقتني، أن 
أدفن احلظ السيئ الذي طاملا أنسبت ليه فشلي، أن 
أدفن كل السلبيات وأن أتقدم أو بتعبير آخر دفنت 
سبب  اآلخر  أن  توهمني  كانت  التي  األفكار  تلك 
الكتاب  هذا  فكان  أملي،  سبب  الفقر  وأن  فشلي 

كجلسة تطهير تصالح مع األنا. 

ماذا عن إصدارك األخير »جسور 
النسيان« الذي يروي قصة الطفلة 

ججيقة؟
»جسور النسيان« عبارة عن كتاب مذكرات وهو 
إنتاج دار خيال  العربية، من  باللغة  أول إصدار لي 
سيرة  هو  كبير  حد  إلى  الكتاب  والترجمة،  للنشر 
ذاتية للطفلة إميان يف شعبة العامر قريتها، مدرستها، 
طفولتي  إلى  النسيان« عدت  فعبر »جسور  قصصها 
وكتبتها الطفلة إميان أو ججيقة يف الكتاب وّدت أن 
لطفولتي  قصص  هو  وذكرياتها،  أيامها  لكم  حتكي 
املجتمع  يف  املرأة  قضية  فيه  أتناول  قروية  بيئة  يف 
بعض  عن  الريفية،  حياتي  عن  حتدثت  القروي، 
اآلفات االجتماعية ويجد القارئ كل هذه املواضيع 

على شكل قصص، وكل قصة لها رسالة.

ماذا عن أعمالك املستقبلية؟
فيما يخص أعمالي املستقبلية، أنا بصدد كتابة 
رواية، سأخبركم الحقا بأي لغة ستكون وعن ماذا 

تتحدث.

يف األخير ، هل من كلمة أخيرة تود 
إميان توجيهها لقرائها؟

على  لي،  املتواصل  دعكم  على  أشكركم 
أبناء  وخاصة  كانوا  أينما  لقرائي  حتية  بي،  فخركم 
شعبة العامر، أشكرك أنت سميرة على منحي هذه 
األخير  يف  الوطن«،  »أخبار  جريدة  وأشكر  الفرصة 
ملخصا  أعتبرها  التي  األبيات  هذه  لكم  أهدي 
كتاب  تلخيص  النسيان«.     »جسور  لكتاب 

املذكرات يف بضع كلمات.

قالت الكاتبة الصاعدة إيمان بن سيتواح، لــ »أخبار الوطن«، إن آخر إصدراتها 
كتاب المذكرات أصدرته بلغة الضاد »جسور النسيان«، يحمل مجموعة من القصص، 
وكل قصة تنبع منها رسالة عن مجتمع قروي عامة، وعن المرأة في تلك البيئة 

وتحدياتها، وهي التي أبدعت في كل من ديوانين شعريين: »روح ذئب تطاردني أو 
تسكنني« و«جنائز العذاب« باللغة الفرنسية.  

  تغربت في تركيا والحنين دفعني إلى الكتابة  	
  »شعبة العامر« قريتي التي تسكنني بذكرياتها  	

ذات خريف من ذات عام
ولدت أنا

جئت للحياة مع تساقط أوراق
الشجر

وشحوب وجه قريتي
وغدر زخات المطر

كبرت بعدها وكبرت معي شجرة
التوت التي غرسها والدي
ذات خريف وذات يوم
وكبرت أحالمي بعدها

وتقلص األمل
مات كلبي األشهب

وكنت أختبئ تحت أكوام التبن
ألبكي لكي ال يراني أحد
كنت أخشى البكاء وأخشى

الضحك
كبرت قليال بعدها وتوالت فصول

حياتي
وال أتذكر ربيعا لها

هبت عواصف الظلم والقهر
توالت الفصول

ودخل حياتي أناس كثر
صديق ظل صديقي ألن طينته

مبللة بالطهر
وصديق حاسد دجال

وآخر يبتسم لك ويقصفك في
الظهر

وقريب يطعن
وآخر ناكر جميل، متصنع

وعرفت كذا أناسا ثعابين وثعالب
مكر

ودخل حياتي أناس كالعسل
أحبة لن أنساهم طول الدهر

وذئاب أيضا
وأحببت الوحدة وتغربت

ذات يوم من ذات عام كبرت
وتعلمت ونجحت

وعاد الربيع إلى فصولي
وتفتح بداخلي كل الزهر
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يواصــل عناصــر الكشــافة االســامية فــرع الشــيخ البشــير 
االبراهيمــي بقصــر الشــالة حملــة تعقيــم املركبــات عبــر 

ــة. ــالة االربع ــر الش ــل قص مداخ
حيــث أن احلملــة بــدأت منــذ ايــام وهــي متواصلــة حيــث 
مت نصــب خيــم عبــر جميــع الطرقــات وتعقيــم جميــع املركبــات 

خاصــة القادمــة.
وذلــك مــن خــال برشــها كاملــة مبــواد التعقيــم. العمليــة 
ــع  ــالة للجمي ــال رس ــل ايص ــط ب ــم فق ــى التعقي ــر عل ال تقتص

ــا. ــاء الكورون علــى وجــوب اتخــاذ احليطــة حملاصــرة وب
ويف نفــس الســياق تتواصــل عمليــات التضامــن ومســاعدة 
العائــات الفقيــرة يف املدينــة مــن طــرف عــدد مــن الشــباب.

ــة  ــوز رفق ــراب وال ــن وع ــي وحس ــد مان ــا بلعي ــث دع حي
مجموعــة مــن الشــباب جميــع الســكان الــى وجــوب التضامن 

ــة.  ــام بالوقاي ــد الت والتقي
والتضامــن  والتوعيــة  التنظيــف  حمــات  وأن  خاصــة 
ــيق  ــباب بالتنس ــن الش ــة م ــع مجموع ــؤالء م ــا ه ــل به بتكف
مــع املصالــح املختصــة وهــي املبــادرة التــي لقيــت إستحســان 

الســكان.

الــوادي  واليــة  إبــن  متكــن 
محمــد رزاق لبــزة مــن صناعــة آلــة 
للــرش والتعقيــم بوســائل بســيطة.
وهــذا بعــد نداءاتــه املتكــررة 
وطلــب املســاعدة مــن كل اخليريــن 
واملؤسســات مــن أجــل صناعــة 
آالت للــرش والتعقيــم بالبخــات 
مداخــل  علــى  توضــع  التــي 
املؤسســات. وصنــع محمــد الآلــة 
غيــار  وقطــع  بســيطة  بوســائل 

خــردوات. وحتــى  مســتعمل 
وقــال محمــد أن غلــق احملــات 
جعــل هــذه تتأخــر علــى موعدهــا، 
ــا ال  ــف له ــعر املكل ــا أن الس مضيف
يتجــاوز 50 ألــف دينــار، لكــن مــا 
تقدمــه مــن تفعيــل يف محاربــة 

ــا. ــن ثمنه ــر م هــذه اجلائحــة اكث
املتواصلــة،  النــداءات  ورغــم 
إال أنــه لــم يتــم مســاعدة هــذه 
ُتقلــص  التــي  احملليــة  الصناعــة 

الدخــول  يف  املعانــاة  حجــم 
واخلــروج، خاصــة يف املؤسســات 
ــى  ــاء مباشــرة عل ــي تواجــه الوب الت
ــن  ــز األم ــرار املستشــفيات ومراك غ
ــوق. ــز التس ــد ومراك ــز البري ومراك
مثــل  احتضــان  وينتظــر 
ورعايتهــا حتــى  املبــادرات  هــذه 
مــن حتــى مــن طــرف خيريــن 
ــذا  ــى ه ــاء عل ــاهمة يف القض واملس

الوبــاء.

المخترع محمد يصنع آلة للرش 
والتعقيم بالوادي

صاحب مؤسسة مصغرة 
يصنع 8 آالف واٍق طبي 
ــة  ــرة مدعم ــق مســعودي، صاحــب مؤسســة مصغ ــام رزي  ق
ــة  ــة، وكال ــن البطال ــن ع ــي للتأم ــدوق الوطن ــرف الصن ــن ط م
باتنــة، بصناعــة 8 آالف واقــي طبــي معدنــي ضــد كورونــا 

لألطبــاء.
ــر  ــة، تعتب ــن البطال ــن ع ــي للتأم ــدوق الوطن ــب الصن وحس
ــق  ــة الفري ــر، رفق ــا يف اجلزائ ــدة مــن نوعه ــة فري ــادرة التطوعي املب
التطوعــي الــذي يســاهم يف صناعــه الواقــي الطبــي املوجــه 

ــاء. ــة الوب ــى مواجه ــن ف ــاء املرابط ــا لاطب خصيص
وأشــار الصنــدوق الوطنــي للتأمــن عــن البطالــة، أنــه مت 

تســليم حلــد الســاعة اكثــر مــن 8 آالف قنــاع.
ويجــري العمــل علــى صناعــة 10 مايــن قنــاع تســلم 

مجانــا.
ــوع  ــب املصن ــن القال ــوذج م ــر النم ــرة، بتطوي ــت الفك وانطلق
بالطابعــة ثاثيــة االبعــاد الــى تقنيــة حقــن الباســتيك مباشــره 

داخــل القالــب املعدنــي والــذي يســمح بإنتــاج عــدد كبيــر.

الكشافة تساهم في تعقيم 
المركبات  بتيارت
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الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

طرف  من  املتخذة  القرارات  أصبحت    و 
يف  عليها  يعقب  أو  يعارضها  من  جتد  ال  الرؤساء 
زمن الوباء ألنها من جهة هي وحدها من يحفظ 
إمكانيات  الناس للبقاء ، و من جهة أخرى فهي 
تستند على سلطة الطب ، ففي أزمنة الوباء تعود 
سلطة الطب و علوم احلياة إلى املقدمة و تصبح هي 
اإلطار املرجعي الوحيد للقرار السياسي ، و تصبح 
باقي القرارات االقتصادية و السياسية األخرى يف 
املرتبة الثانية و الثالثة.  مبعنى أن القرار السياسي 
الفاعل  و  العلمية ،  املجالس  تابعا لسلطة  يصبح 
األول يف هذه املجالس العلمية هو الطبيب الذي 
برز كما يقول »جان لوك نانسي« » كنبي اإلنسانية 
احلياة  حق  عن  مدافعا   ، املشترك  األرضي   «
نداءات  الالمسؤولة  القوة  دوائر  جتاهلت  أن  بعد 
منذ  اخلطر  نواقيس  تدق  هي  و   ، االيكولوجيني 
و حتى  واحدة  األرض  فوق  احلياة  أن  و   ، عقود 

للكائنات املتناهية يف الصغر فيها عظيم األثر ».
     فالدولة يف األوقات احلرجة تصبح حقيقة 
و يصبح وجودها يف حياتنا اليومية ضرورة ملحة  ، 
و إذا تأخر هذا احلضور تتعرض إمكانياتنا للعيش 
إلى التدهور فورا ، و لكن هذا ال يعني أن حضور 
ال  الكوارث  و  األزمات  قبل  حياتنا  يف  الدولة 
أهمية له ، فهي وحدها من يعطي الوجود و احلياة 
العنف  يحتكر  من  مثال  فهي  للبقاء  ضمانات 
تنتشر  و  الغاب  قانون  يسود  ال  حتى  الشرعي 
القوانني  التي تشرع  الكانبالية » و هي  الظواهر » 
اجلماعات  و  األفراد  بني  النزاعات  يف  تفصل  و 
املال  يحمي  و  العام  الفضاء  ينظم  من  هي  و   ،
و   ، الكرمية  للحياة  الشروط  أدنى  يضمن  و  العام 
يقر  العدو و من  هي أيضا من يعلن احلرب على 

اإلجراءات  الالزمة للضبط و التحكم .
  احلديث اليوم عن الوباء سرعان ما ينزاح إلى 
املتخذة  اإلجراءات  و عن   ، الدولة  احلديث عن 
للحد من الوباء و عن السياسات املتبعة للتحكم 
الدول يف ظهور  أيضا عن مسؤولية  و لكن  فيه ، 
هذا الوباء ، و عن األهداف غير املعلنة للسياسات 

املتبعة يف مكافحته ، و هل جائحة كوفيد 19 هي 
و  ؟  الصني  أمريكا ضد  من   « سياسية  مؤامرة   «
بتغول  سرعت  ألنها  العوملة  لضرب  أداة  هي  هل 
بعودة  إيذان  هو  الوباء  و هل  ؟  الصيني  االقتصاد 
أجنع  هي  ما  و  ؟  العوملة  نهاية  و  القومية  الدولة 
السياسات التي اتخذت يف مواجهة هذه اجلائحة 
، هل هو النموذج الصيني ؟ أم النموذج الكوري 
أم  ؟  االجنليزي  األمريكي  النموذج  أم  ؟  اجلنوبي 
النموذج األوروبي ؟ و هل الوباء هو فرصة للدول 
الشعوب  على  هيمنتها  و  سيطرتها  بسط  إلعادة 
العدوى  محاربة  ذريعة  خلف  التستر  خالل  من 
؟ و كيف تكون عواقب هذه اجلائحة على الدول 
وقع هذه اجلائحة على  ما  و  املتخلفة ؟  اإلفريقية 

االقتصاد العاملي ؟.
موضوعات  شكلت  غيرها  و  األسئلة    هذه 
و  سياسية  و  فكرية  و  فلسفية  لسجاالت  راهنة 
نعوم  مثل  من  املفكرين  كبار  فيها  ساهم  طبية 
تشومسكي، و ادغار موران ، و جون لوك نانسي 
أغامبني ، و سالفوي جيجيك ،  ، و جوروجيو 
و جاك  اونفراي،  ميشيل  و   ، مارسيل غوشيه  و 
أتالي ، و مارسيل غوشيه ، و أالن باديو،  و يف 
و  املسكيني  فتحي  و  بشارة  عزمي  العربي  العالم 

فتحي التريكي و غيرهم كثير.
دارت  التي  الفكرية  السجاالت  بني  من    و 
من  الدول  به  قامت  ما  حول  الفالسفة  بني 
إجراءات للتحكم بفيروس كورونا القاتل ، اجلدل 
و   « أغامبني  جورجيو   « االيطالي  الفيلسوف  بني 
 « جيجيك  سالفوي   « السلوفيني  الفيلسوف 
حيث سلك » جورجيو أغامبني » صاحب كتاب 
» حالة االستثناء ... االنسان احلرام » و كتاب 
» املنبوذ : السلطة السياسية و احلياة العارية » يف 
 26 يوم  صدر  الذي  كورونا  جائحة  حول  مقاله 
فيفري الفارط يف صحيفة » املانيفستو« االيطالية 
دافع  بال  طوارئ  أثارتها  استثناء  حالة   »: بعنوان 
إجراءات  موضوع  مقاربة  يف  فوكويا  »   مسلكا 
تفشي  لوقف  احلكومات  اتبعتها  التي  الطوارئ 

فيروس كورونا ، و رأى يف ذلك عودة إلى ما سماه 
من  الغرض  عن  تساءل  و   « االستثناء  دولة   «
اإلعالم  وسائل  على  باالعتماد  احلكومات  خلق 
لهذا اجلو من الهلع و الذعر، و الذي يتسبب يف 
إيجاد حالة استثنائية الغرض منها تقييد احلرية و 
احلجر على احلياة اليومية للناس و إيقاف احلياة يف 
مناطق جغرافية بأكملها ، فالسلطات بالنسبة له 
استنفذت مبرر اإلرهاب التخاذ تدابير استثنائية 
، فاختراع الوباء كما يقول مينح احلكومات الذريعة 
املثالية لتعميم إجراءاتها التي تتجاوز كل احلدود ، 
و االتكاء على » الذريعة الوبائية » لشرعنة » دولة 
االستثناء » ، مبعنى أخر أن السلطة السياسية تقوم 
الشفاء و  توفير الصحة و  مبصادرة احلريات مقابل 
يف هذه املقايضة تضطر الدولة إلى إشاعة جو من 
فعل  برد  يذكرنا  املوقف  هذا  .  و  الذعر  و  الهلع 
احلراك يف اجلزائر  على حتذير السلطة  من اخلروج 
للتظاهر و ما يشكله ذلك من خطر على الصحة 
ببعض  بعضهم  الناس  احتكاك  بسبب  العمومية 
كورونا   « لشعارات  رفعه  و  احلراك  مسيرات  أثناء 
و ال أنتما » ، ليتراجع دعاة احلراك و اخلروج كل 
اخلروج  خطر  من  التأكد  بعد  قرارهم  عن  جمعة 
اجلماعي على الصحة العمومية ، و اتخاذ الرئيس 

قرارا مبنع التجمعات حتت أي مبرر .
  و قد وجدت أطروحة » جورجيو اغامبني » 
الفيلسوف  قدمه  ما  منها  الفعل  ردود  من  الكثير 
 « مقاله  يف   « سالفوي  جيجيك   « السلوفيني 
نظر  وجهة  صنف  حيث   « املعاقبة  و  املراقبة 
»  النسخة  سماه  ما  يف   « أغامبني  جورجيو   «
يف  يجب  ال  و   « اليساري  املوقف  من  املتشددة 
رأيه النظر ملوضوع املراقبة و املعاقبة التي تأخذ يف 
الصحي  احلجر  منها  مختلفة  الكوارث صور  زمن 
يجب  ال  نعم   ، الناس  حريات  على  التضييق  و 
االتكاء  أي   ، الوبائية  الذريعة  مبنظور  إليها  النظر 
على الهلع و الذعر كمطية لبسط مزيد من الضبط 
السلطوي و املراقبة ، فاحلجر الصحي هو بالفعل 
للشفاء  األخير  مالذنا  هو  لكن  حلريتنا  انتهاك 

أن  أي  فيروس كورونا ،  لقاح ضد  اكتشاف  قبل 
اختزالها يف  يجب  املعاقبة ال  و  املراقبة  إجراءات 
قدمه  الذي  السيطرة  و  للهيمنة  املعتاد  النموذج 
السلطة  مبراقبة  الشعور  يعزز  هو  و   ، فوكو  ميشيل 
إثبات ما حققته الصني ، ميكن حتقيقه  نفسها و 
بطرق أكثر شفافية و دميقراطية ، و كما أورد موقع 
للموضوع  من   « أغامبني  جورجيو   « عاد  اجلزيرة 
خالل توضيحات جاء فيها أن املشكلة ليست يف 
إبداء الرأي حول خطورة املرض و إمنا التساؤل عن 
و   « للجائحة  السياسية  و  األخالقية  العواقب   «
االستثناء  دولة  حول  األساسية  فكرته  إلى  رجع 
، فاحلكومات التي عودتنا على حاالت االستثناء 
املؤقت ، اتخذت منه حالة طبيعية و دائمة ، و أن 
البشر اعتادوا العيش يف ظروف األزمات الطويلة و 
الطوارئ ، و ختم فكرته بالقول » إن املجتمع الذي 
يعيش يف طوارئ دائمة ال ميكن أن يكون حرا  و 
مع  احلرب  عبثية هي  أكثر  احلروب   « أن  أضاف 

عدو يقيم يف داخلنا ال باخلارج » .
دارت  التي  السجاالت  عن  منوذج       هذا 
العواقب  عن  املفكرين  و  الفالسفة  بني  تدور  و 
ففي   ، كورونا  جلائحة  األخالقية  و  السياسية 
احلديثة  الدولة  نشأت  السياسية  احلداثة  ميراث 
يف  و  للناس  املدنية  و  الطبيعية  احلقوق  حلماية 
طليعة تلك احلقوق احلق يف احلرية ، و لكن يف 
متنع  و  الصحي  احلجز  تفرض  الدولة  كورونا  زمن 
التجول و غيرها من اإلجراءات التي حتد من حرية 
الناس لضمان حقهم يف احلياة الذي مير عبر الشفاء 
، ففي حالة الوباء قد يتعارض احلق يف احلرية مع 
احلق يف احلياة و يسبق الطلب على الشفاء الطلب 
على احلرية بل يصبح حتقيق الشفاء متوقف على 
سلب حرية الناس و إلزامهم بالبقاء يف بيوتهم ، و 
تصبح املواطنة هي اخلضوع و االمتثال لإلجراءات 
املقاومة فال تأخذ إال  أما  الدول ، و  التي تقررها 
ففي   ، البقاء  أجل  من  املقاومة  هو  واحد  معنى 
مع  الطبيعية  احلقوق  تتعارض  األزمات  زمن 

احلقوق املدنية .

  نستحضر أهمية وجود الدولة في حياتنا كأفراد وجماعات بشكل كثيف وحيوي في األوقات التي تكثر فيها األخطار المحدقة بحياتنا 
كما هو الحال في المجاعات و الزالزل و الحروب و األوبئة والفيضانات ، ففي مثل هذه الحاالت تصبح حظوظ استمرارنا في الحياة 
متوقفة على تدخل الدولة بعقلها وقدرتها على تنظيم الحياة و الحفاظ عليها من خالل فرض الحجر الصحي ومنع التجول وتوزيع 

المساعدات وتخصيص الميزانيات وإعالن حالة الطوارئ وتدخل الجيش وغلق الحدود و غلق المدارس والجامعات و شل الحياة العامة . 
ففي زمن كورونا يتسمر الناس أمام الشاشات لمتابعة ما يقرره الرؤساء  وزعماء العالم من إجراءات وسياسات للحد من انتشار الفيروس 
القاتل  ، وهي اإلجراءات التي من شانها أن تحد من نسبة الوفيات و تحافظ على حياة الناس و تسارع للعودة إلى نمط الحياة السائد 
قبل هذه الجائحة ، لقد أصبح السياسي هو الفاعل األول واألخير في المشهد العالمي اليوم ، وتوارى غيره من الفاعلين السابقين في 

مجاالت الفن والرياضة واالقتصاد .
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بـلسـان: ريـاض  هــويلي

االستهتــار 
القاتــــل!

املنحى التصاعدي 
النتشار فيروس كورونا، 

وانتقاله من والية 
ليشمل 41 والية حسب 
إحصائيات وزارة الصحة 
وجتاوز عدد اإلصابات 

املؤكدة عتبة األلف يحتم 
علينا جميعا إعادة النظر 

ليس فقط يف الكثير 
من السلوكات  والقرارات 
واملواقف استعدادا ملا هو 
قادم ولكن أيضا  تداركا 
لالستهتار الظاهر على 

فئة ضالة من الناس، ولعل 
أولى ما يجب القيام به 

بـرأيــــنا:
-         التعامل مع الوباء 
كأزمة صحية حقيقية 
تهدد البلد بكارثة إن 
لم يتقيد املواطنني 

باإلجراءات املتخذة من 
قبل السلطات العليا والتي 
أوصت بها اجلهات الطبية 

والعلمـــــية.
- أخذ العبرة مما يحدث 
يف دول كبيرة ظلت مركز 
العالم، الواليات املتحدة، 
فرنسا، بريطانيا، أملانيا، 
إيطاليا، إسبانيا، والتي 

صارت خاوية على عروشها 
بعد أن هزمها الفيروس 

القاتــــــل.
-         الدخول يف عملية 

تضامن وطني كبيرة، 
وعلى اجلميع: أحزاب، 

جمعيات، مواطنني، 
االنصهار يف املجهود 

الوطني حملاربة الفيروس 
ومحاصرته وجتاوز 
كل أشكال اخلالفات 

واحلسابات التي طبعت 
املشهد العام قبل 

الفيــــــروس.
-        تشديد تدخل 

الدولة لفرض إجراءات 
االنضباط يف املدن 

واألحياء والتجمعات 
السكانية و غيرها.

-        التبليغ عن كل 
املمارسات املشبوهة 

من قبل أشباه التجار و 
املرتزقة الذين يقتاتون 
من األزمات ويتالعبون 

بأرواح الناس ومعيشتهم. 
مبدونة السلوك هذه 

وإجراءات السلطات قد 
نتمكن من جتاوز الوباء 

بأقل األضرار..
 فال جتعلوا التكلفة 

باهظة، ألنها متعلقة 
بحياتكم وحياة أحبتكم، 

هي لعبة حياة أو موت، 
فتجنبوها بالبقاء يف 

بيوتـــــــكم.

أعلن وزير التربية الوطنية، أمس، عن جملة 
لتدارك  مصاحله  سطرتها  التي  اإلجراءات  من 
الفصل الدراسي الثالث، خاصة بالنسبة لألقسام 
النهائية، حيث أوضح محمد واجعوط  يف رسالة 
إعداد مسودة  التربية بخصوص  أسرة  إلى  وجهها 
للمرحلة الراهنة، يف ظل ما تشهده البالد من أزمة 
إجراءات  من  خلفته  وما  كورونا،  جائحة  جراء 
بسبب  الدراسي  التعليم  تعليق  أهمها  استثنائية 
انتشار الوباء، حيث أكد من خاللها على اتخاذ 
تلقي  أن تساهم يف مواصلة  إجراءات من  شأنها 
و  التكنولوجيا  الوسائط  عبر  للدروس  التالميذ 

اإلنترنت والقنوات التلفزيونية.
وأضافت املراسلة أن مصالح دائرته الوزارية قد 
اتفقت بالتنسيق مع مصالح وزارة االتصال  ببث 
لصالح  العمومي   التلفزيون  قنوات  على   دروس  
الرابعة  وتالميذ  ابتدائي  اخلامسة  السنة  تالميذ 

متوسط  وكذا تالميذ السنة الثالثة ثانوي.
الذين  اإلجراءات التالميذ  هذه  وستمكن 
من  لالتصال   تكنولوجية  وسيلة  أي  ميلكون   ال 
القنوات  عبر  املقدمة  الدروس   من  االستفادة 
التلفزيونية، يف حني أكد أن أي إجراء لن يتم دون 
إشراك الشركاء االجتماعيني.        رحمة عمار 

عقب االتفاق مع وزير االتصال

وزيـر التربـية يعلـن عـن برامـج 
تلفزيونيــة لألقســام النهائيــة

مصالح  مع  بالتنسيق  الشعبي  الوطني  للجيش  مشتركة  مفارز  أوقفت 
اجلمارك، أول أمس،خالل عمليات متفرقة بكل من متنراست وبرج باجي مختار 
طنا   )187,7( وحجزت  شخصا   52 السادسة،  العسكرية  بالناحية  قزام  وعني 
من املواد الغذائية و)1600( لتر من مادة زيت املائدة و)11500( وحدة من مواد 
التنظيف و)2960( لتر من الوقود، باإلضافة إلى 3 شاحنات و)11( مركبة رباعية 
الدفع و)32( مولد كهربائي و)26( مطرقة ضغط، بحسب ما أوضح بيان لوزارة 

الدفاع أمس.
كما ضبط حراس احلدود بالنعامة، )147,5( كيلوغرام من الكيف املعالج، يف حني ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس 
احلدود بتلمسان، كمية أخرى من نفس املادة ُتقدر بـ )115,5( كيلوغرام.يف سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش 
احلدود  حراس  فيما حجز  املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام   )22,5( بحوزتهما  مخدرات  تاجري  بغليزان،  الشعبي،  الوطني 
)4700( قرص مهلوس كانت بحوزة تاجر مخدرات بتلمسان. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من اجللفة 
وتيبازة بالناحية العسكرية األولى، 6 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق صيد بدون رخصة، يف حني مت إحباط محاوالت تهريب 

كمية من الوقود تقدر بـ )2580( لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية اخلامسة.                 ق.و

263 كلغ من الكيف املعالج  ضبط 

الجيـش يوقـف 52 شخصـا ويحجـز 
187.7 طـن من المــواد الغـــذائية 

48 ساعة  وفاة شخص واحد على مدار 

الحجر الصحي يقلص من ضحايا حوادث المرور الحجر الصحي يقلص من ضحايا حوادث المرور 
سجلت وحدات احلماية املدنية 4563 تدخال، خالل 48 ساعة األخيرة، يف عــدة مناطق 
مختلفة من الوطن، يف حني سجلت تراجعا يف حوادث املرور يف ظل احلجر الصحي القائم، حيث 

جرى اصطدام 
بني  سيارة سياحية  وحافلة نقل العمال بالطريق االجتنابي رقم 04  بلدية و دائرة بئر اجلير 
بوهران، تسبب يف وفاة  شخص و إصابة 03 آخرين بجروح متفاوتة اخلطورة مت إسعافهم يف عني 

املكان وحتويلهم إلى املستشفيات من طرف أعوان احلماية.
من جهة ثانية تدخلت مصالح احلماية املدنية من اجل تقدمي اإلسعافات األولية لـ 30 شخص 
مختنقني  جراء استنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون co املنبعث من جهاز املدفئة و سخان املاء 
، داخل مساكنهم بكل من واليات : برج بو عريريج: 07 أشخاص، والية البيض: 05 أشخاص، 
نفس  بشخصني،  اجلزائر  والية  أشخاص،   04 البواقي:  أم  والية  أشخاص،   04 البليدة:  والية 
العدد بكل من: تيارت، قسنطينة وتلمسان، باتنة  وسكيكدة شخص واحد، يف حني مت تسجيل 
وفاة  شخص متسمما بأحادي أكسيد الكربون املتسرب من جهاز تدفئة داخل مسكنه ببلدية عزابة.

رحمة عمار 

الثقافية  األنشطة  كل  جتميد  تأكيد 
منح مساعدات للفنانين المتوقفة نشاطاتهم بسبب كورونامنح مساعدات للفنانين المتوقفة نشاطاتهم بسبب كورونا

املؤسسات  و  لها  التابعة  الثقافية  الفضاءات  أنشطة  جتميد  على  تأكيدها  الثقافة  وزارة  جددت    
ظهور  بداية  منذ  الوزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  إطار  يف  ذلك  و  آخر  إشعار  إلى  الوصاية  حتت 
فيروس كورونا.وأكدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، يف بيان للوزارة أمس، منح مساعدات للفنانني 
املتوقفني عن نشاطاتهم بسبب وباء كورونا وكلفت الديوان الوطني حلقوق املؤلف واحلقوق املجاورة 
موقع  احلالية«، حسب  األوضاع  و  تتناسب  مالئمة  إجراءات  »وفق  العملية  هذه  على  باإلشراف 

الوزارة.

ودعت الفنانني املعنيني الى »توصيل البيانات املطلوبة عن طريق البريد اإللكتروني« للديوان 
الوطني ابتداء من يوم األحد 5 ابريل 2020 » بدون حضورهم إلى مقر املؤسسة«.

وبخصوص جتميد أنشطة الفضاءات الثقافية، قالت »أنه مت تبليغ كل املسؤولني على الفضاءات 
الثقافية التابعة لها و املؤسسات حتت الوصاية يف كل املجاالت الثقافية مبا فيها قطاع السينما بتجميد 
الوزارة منذ بداية ظهور فيروس  التي اتخذتها  أنشطتهم إلى إشعار آخر و ذلك يف إطار اإلجراءات 

كورونا«.
وأضافت الوزارة أنها قامت مجددا بإخبار اجلميع بأن »التراخيص التي أصدرتها مديرية تطوير 
و ترقية الفنون واآلداب لوزارة الثقافة لصالح املنتجني بغرض التصوير السينمائي و األفالم الوثائقية، 

هي مجمدة إلى غاية رفع احلجر الصحي«.
وذكر البيان ان كل منتج يخالف هذه اإلجراءات »وحده من يتحمل املسؤولية و يضع نفسه 
حتت طائلة القانون« داعيا كل الفاعلني يف مجال السينما االلتزام بهذه اإلجراءات  تفاديا  لكل ما 

ميكن أن يحدث يف هذه الظروف الصعبة.                                                              وأج

َنظافة  حمالت  تنظم   جمعيات 
الَوضع لتداُرك  وتعقيم 

ارتفاع عدد اإلصابـات إلــى 1251 حالــة و 130 
     وفـــاة بفيـــــروس »كورونـــــــا« 

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي 
وباء »كورونا« يف اجلزائر، الدكتور جمال فورار، عن 
»كورونا«  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   80 تسجيل 
مارس   2 منذ  مؤكدة  حالة   1251 إلى  العدد  ليرتفع 
املاضي تاريخ تسجيل أول حالة إصابة باجلائحة يف 
التي  الرعية اإليطالي  اجلزائر، دون احتساب إصابة 
أنه  اعتبار  على  املنصرم  فيفري   25 يف  اكتشافها  مت 

أجنبي.
وكشف فورار يف ندوته الصحفية اليومية ،أمس 
السبت، عن تسجيل25 وفاة جديدة، ليرتفع العدد 
»كورونا«  فيروس  دخول  منذ  للوفيات  اإلجمالي 
للجزائر إلى 130 حالة وفاة كان النصيب األكبر فيها 
تيزي  العاصمة،  اجلزائر  البليدة،  ألربع واليات هي 
وزو و قسنطينة.و أفاد فورار أنه مت تسجيل 90 حالة 
متاثلت للشفاء. فيما استفاد 626 شخصا من العالج 

ببروتوكول كلوروكني.
عّمــــار قـــردود

25 وفاة خالل الــ24 ساعة األخيرة 80 إصابة جديدة و  تسجيل 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

