
يها  ُمسَتحقِّ على  بعدٍل  توزيِعها   

َفقيرة     الَبلدّياِت  إلى  املساعداِت 
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05
سطيف

360 شخصًا يغادرون 
حي ساِلمـين الَحجر الصِّ

06
البيض

إخضـــاُع عائــلٍة مـن
حي  6 أفراٍد للَحجر الصِّ

08
أدرار

حالُة استنفـار ُقصـوى 
لمواجهِة وَباء ُكورونـا 

اإلنهيــاُر .. ِحيــَن ُتـعــتَبر 
   »حياُة اإلنساِن« ُمجّرَد ِسلعة ُممتَهنة 

د.  مهماه بوزيان 	15

يف نهايِة القرِن امَلاضي، كتَب الفيلسوُف الِفرنسيُّ 
احُل »روِجيه غارودي« - رحمة اهلِل عليه  الرَّ
- كتاَبه »حفارو القبور: احلضارُة التي حتِفُر 

فحِة الـ 18 من هذا  لإلنسانية قبَرها«، ويف الصَّ
الكتاِب جنُد عبارَة ذاَت ِداللٍة عميقٍة »أين الهمُج؟ 
قال األسُقُف: الهمجيُة جاءت من أوربا« .. ويستمُر 

تدّفق الهمجيِة حتَت مسّمياٍت ُمختلفة، وذرائَع 
عّدة!

لقد ماَتت اإلنسانيُة يف كياِنهم، قبَل أن َتقتَل 
»كورونا« الّروَح، التي تسكُن تلَك األجساِد امُلفاَخِر 

ت  بها يف »مهرجان كان« يا مكان. َبْل كورونا عرَّ
َعوراِتهم الّتي كاُنوا يْسُتروَنها بـ«أوراٍق ِعلمة« ! 

16
إحصاُء 1320 مًصابا بفيروس 

ُكورونا و152 وفاًة
يل 22 حالَة وفاٍة و69   تسجِّ
إصابًة جديدَة في 24 ساعة

سمي للجنة رصِد      أعلَن الّناطُق الرَّ
ي وباء »كوفيد - 19«   وُمتابعة تفشِّ

يف اجلزائر ، الدكتور جمال فورار،عن 
تسجيل 69  إصابًة جديدًة بفيروس 
»كورونا«؛ ليرتفَع العدُد إلى 1320  

حالًة. وكشف فورار،  يف ندوته 
الصحفية   التي  عقدها أمس 

األحد، عن تسجيل 22 وفاًة  قضى 
أصحابها جراء الوباء، ليصَل عدُد 
الوفيات إلى 152 حالًة يف اجلزائر، 

فيما بلغ عدد احلاالت التي متاثلت 
للشفاء 90 حالة.

هّبُة اجلزائرينَي عنَد الكوارِث ترسُم مالمَح مجتمع متماسٍك

التَّضامُن الَشعبي.. التَّضامُن الَشعبي.. 

َنظافة  حمالت  تنظم   جمعيات 
الَوضع لتداُرك  وتعقيم 

قوٌة بحاجة إلى َتأطير!قوٌة بحاجة إلى َتأطير!

03

 لونيس.. قصُة استفاقة من َكابوس كورونا القاِتل! 
عَب يف نفوِس األفَراد، ذاَك الوافُد الَثقيُل الذي حلَّ على اجلزائر ونزَل ضيًفا غير ُمرحٍب به على وسائِل  جائحُة كورونا، الفيروُس القاِتل الذي هزَم احلكوماِت وبثَّ الرُّ

اإلعالم ومواِقع الَتواصل االجتماعي، التي َنقلت أرقاَم اإلصاباِت والَوفيات امُلتصاعدة. 
ويف خضمِّ كلِّ هذا، ِقصٌص تدعوا للتفاؤِل، قصُص أشخاٍص قهروا املرَض وعادوا ليحُكوا لنا جتربَتهم املريرَة مع الوباِء القاِتل، والشاُب لونيس واحٌد منهم يرِوي لـ »أخبار 

حي. الوطن« حكاياٍت عن األَلم والِوحدة واخلوف طيلَة 14 يوًما قضاها يف احَلجر الصِّ

 شهادُة ُمتعاٍف هزَم الوباَء وجنا من موٍت ُمحِدق09

َمطالٌب بإعادِة َتفعيل الخاليا الِجوارّيِة للتَّضاُمن الوطِنّي 

وصوَل      مينع  نسيِق  التَّ ضعُف  بوعلي: 

قصَد  للّتنسيِق  بحاجٍة  املساعداُت  غمري: 

التبرعات بتأطير  الوزير األول يأمر 

للّتنسيِق  مناسًبا  الوقُت  يعْد  لم  حبيلس:  بن 
اجَلزائريني فوًرا! بل ملساعدِة 



04
أخبار السياسة
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قال إّن ُندرة المواد الغذائية مفتعلٌة.. بوشامة:

إجراءاٌت َجِديدة لتقليِص تداعَيات 
الجاِئحة على الُمؤّسساِت االقتصادّية

صفية نسناس

أدلى  تصريحات  بوشامة، يف  أوضح 
اإلذاعية  للقناة  أمس  يوم  صبيحة  بها 
أخرى  عملية  إجراءات  أن  األولى، 
السيما  املالي،  امليدان  يف  سُتَتخُذ 
العمومية  واخلزينة  البنوك  مستوى  على 
املرحلة  هذه  لتخطي  املؤسسات  ملساعدة 
بعض  ملفات  أن  مؤكدا  الصعبة، 
إعادة  طلبت  التي  العمومية  املؤسسات 
جدولة ديونها جاهزة، من بينها املؤسسة 
حيث  الصناعية،  للسيارات  الوطنية 
حتصيل  عن  عجزها  جراء  تعاني  إنها 
دينار،  مليار   12 بـ  املقدرة  مستحقاتها 
مساهمات  مجلس  اجتماع  انتظار  يف 
طلب  الذي  األول،  الوزير  برئاسة  الدولة 
تتعلق  ملفات  حتضير  الصناعة  وزارة  من 
تعاني  التي  العمومية  املؤسسات  بكل 
املجلس،  أمام  وطرحها  مالية  مشاكل 
ودراسة  البيروقراطية  إجراءات  لتقليص 
تعاني  التي  العمومية  املؤسسات  وضعية 
مشكل سيولة وسيعطيها أجوبة، مبرزا أن 
مجلس مساهمات الدولة لم يجتمع منذ 
عهد النظام السابق يف انتظار إعادة تنظيمه 
وضبط صالحياته من قبل الوزير األول، 
حيث سيتم ذلك خالل اجتماع مجلس 

وزاري مشترك يف القريب العاجل.
وعلى صعيد آخر، كشف بوشامة أن 

قطاع الصناعة اتخذ عدة إجراءات لضمان 
مت  كما  الضرورية،  باملواد  املواطنني  متوين 
لتلبية  إضافية  بسيولة  املجمعات  تدعيم 
حاجيات السوق، مؤكدا أن مادة السميد 
متوفرة وهناك حتقيقات لتتبع مسارها، وأن 
وبعض  املضاربة  سببها  املفتعلة  الندرة 
اخللل يف التوزيع، مضيفا أن الوزير األول 
بفتح  تعليمات  أعطى  جرد  العزيز  عبد 
التابعة ملجمع »أغروفيد«  البيع  نقاط  كل 
للطلب  لالستجابة  الغذائية  للصناعات 
والفرينة،  السميد  مادتي  على  املتزايد 
سميد  مطحنة   27 هناك  أن  إلى  ملفتا 

طاقتها  بكامل  تعمل  فرينة  مطحنة  و29 
لتوفير ما حتتاجه السوق الوطنية.

باشر  »صيدال«  مجمع  إن  قال  كما 
للشروع يف  االتصاالت مبؤسسات أجنبية 
احلاجيات  لتغطية  »الكلوروكني«  إنتاج 
كما  محليا،  املادة  هذه  من  الوطنية 
GE� العمومي  النسيج  مجمع  »أن 
أزيد  أولى  مرحلة  يف  TEX« سيطرح 
بنوعية جيدة،  من مليوني كمامة شهريا 
DIVIN� »فضال عن استعداد مجمع 
DUS« لتجهيز املستشفيات بالشاليهات 

اجلاهزة واألسرة الطبية.

ملفتشي  الوطنية  النقابة  كشفت 
بوباء  مفتشني  إصابة  عن  العمل 
العناية  حتت  وضعهما  جرى  كورونا، 
من  ثالثة  وضع  ثم  فيما  الصحية، 
الصحي  احلجر  حتت  باملهنة  زمالئهم 
الشتباها يف حملهم الفيروس التاجي.
قالت، يوم أمس، النقابة الوطنية 
مت  إنه  لها  بيان  يف  العمل  ملفتشي 
لها  تابعني  عضوين  إصابة  تسجيل 
ثم  حيث  املستجد،  كورونا  بفيروس 
وضعهما حتت العناية املركزة، فيما مت 
وضع ثالثة من زمالئهم املفتشني حتت 
الصحي، معلنة بذلك وجميع  احلجر 
واملعنوي  املادي  تضامنهم  إطاراتها 
على  النقابة  أكدت  إذ  املصابني،  مع 

ضرورة تقييم مدى تطبيق اإلجراءات 
السلطات  أقرتها  التي  الصحية 
خالل  من  السيما  العمومية، 
و)70/20(،   )69/20( املرسومني 
كامل  عبر  العمل  مفتشي  قبل  من 
مساعدة  بهدف  الوطني،  التراب 
االجتماعيني  والشركاء  املستخدمني 
يف إعداد ووضع خطط وتدابير حلماية 
العمال يف أماكن العمل وأثناء ممارسة 
على  احلفاظ  مع  مهامهم،  وتأدية 
نشاط  واستمرار  الشغل  مناصب 
املناخ  متابعة  عن  فضال  املؤسسات 
املؤسسات  مستوى  على  االجتماعي 
بني  تنشأ  قد  نزاعات،  تعرف  التي 
من  والتدخل  والعمال،  املستخدمني 

أجل احلد منها.
املركزية  اإلدارة  النقابة  ودعت 
اجتاه  الالزمة  اإلجراءات  كافة  التخاذ 
األخذ  أجل  من  العمل،  مفتشي 
باحليطة واحلذر والتقيد بقواعد الوقاية 
مشيرة  مهامهم،  ممارسة  أثناء  الصحية 
وامللتزم  املتقن  العمل  إلى   - بذلك   -
من طرف مفتشيها، ذاكرة أن املفتش 
يحرص على إيصال املعلومة ويبسطها 
للعامل وللهيئات املستخدمة على حد 
الوقاية  ميدان  يف  وباخلصوص  سواء، 
واألمن مع احلث على االلتزام بأقصى 

درجات الوقاية حفاظا على األنفس.
أحمد بوكليوة

استقبل مركب »أدمي السياحي« 
الواقع ببلدية زموري غربي بومرداس، 
شخصا   350 أمس،  أول  ليلة 
باملطارات  العالقني  اجلزائريني  من 
لفترة  سيخضعون  حيث  التركية، 
حجر صحي تقدر بحوالي أسبوعني.

أمثل  استقبال  أجل  ومن 
على  القائمون  شرع  للمغتربني، 
منذ  بزموري،  السياحي  املركب 
اجلمعة املاضي، يف عمليات تنظيف 
وإعداده  للمكان،  واسعة  وتعقيم 
الدفعة  الستقبال  املتطلبات  بكل 
ظلوا  الذين  اجلزائريني  من  الثانية 
بسبب  التركية  باملطارات  عالقني 
سيخضع  حيث  كورونا،  جائحة 
 14 ملدة  الصحي  للحجر  هؤالء 
احترازي  كإجراء  باملركب،  يوما 
الفيروس  جائحة  انتشار  من  للحد 
إلى  اإلشارة  باجلزائر.وجتدر  التاجي 
قد  ببومرداس  الوالئية  السلطات  أن 
باشرت استعدادها الستقبال الدفعة 
اجلمعة  يوم  املغتربني  من  الثانية 
الشهر  من  للثالث  املوافق  املاضي 

اجلاري، مباشرة بعد مغادرة الدفعة 
شخصا  بــ352  املقدرة  األولى 
بعد  بعائالتهم،  والتحاقهم  املكان 
احلجر  يف  قضوها  أسبوعني  نحو 
الصحي باملركب ذاته، حيث غادروا 
أي  تسجيل  ودون  ساملني  املكان 
مغادرتهم،  بينهم.ولدى  إصابات 
رسالة  باحلجر  املوضوعون  وجه 
ببومرداس  الوالئية  للسلطات  شكر 
نظير  املركب،  عن  واملسؤولني 
بها يف سبيل  قاموا  التي  املجهودات 
قدم  كما  الوالية،  ضيوف  راحة 
»السلوكيات  عن  اعتذارهم  هؤالء 
من  ثلة  بها  قام  التي  االنفرادية« 
املوضوعني يف احلجر مبجرد وصولهم 
بعض  على  واحتجاجهم  للمركب، 
املاء  غرار  على  باملكان  النقائص 
الوجبات  مستوى  تدني  الشروب، 
املقدمة ونقص تعداد الطاقم الطبي، 
احمللية  السلطات  تدارك  أن  غير 
يعربون  املغتربني  جعل  ببومرداس 

عن أسفهم لهاته التصرفات.
سميرة مزاري

أعلنت املديرية العامة للضرائب 
التصريح  إيداع  أجل  متديد  عن 
الشهري لشهري فيفري ومارس ودفع 
إلى  بهما،  املتعلقة  والرسوم  احلقوق 
وذلك  املقبل،  ماي   20 يوم  غاية 
بسبب  االستثنائية  إطار التدابير  يف 
مصالح  »كورونا«.وأفادت  جائحة 
الضرائب، يف بيان لها، أن املكلفني 
إيداع  عليهم  يتعني  بالضريبة 
تاريخ  بحلول  الثالثة  التصريحات 
20 ماي، ودفع احلقوق املتعلقة بها. 
بالضريبة  باملكلفني  يتعلق  فيما  أما 
التابعني ملديرية كبريات املؤسسات، 
تصريحاتهم  إيداع  فيواصلون 
والرسوم  الضرائب  ودفع  الشهرية 
إلكترونيا، بالنسبة  املستحقة 
باملكلفني  الفصلي اخلاص  للتصريح 
للضريبة  اخلاضعني  بالضريبة 
اجلزافية الوحيدة، فقد مت متديد أجل 
للضريبة  الفصلي  التصريح  إيداع 
على الدخل اإلجمالي ألجور أشهر 
غاية  إلى  ومارس  وفيفري  جانفي 
يوم 20 ماي 2020، فيما مت متديد 
)امليزانية  للنتائج  السنوي  التصريح 
 30 تاريخ  إلى  وامللحقات(  السنوية 
جوان 2020. أما بالنسبة للشركات 
املؤسسات،  كبريات  ملديرية  التابعة 

التصريح  إيداع  أجل  فسيمدد 
ماي   31 غاية  إلى  للنتائج  السنوي 
الضرائب  مصالح  2020.وأشارت 
من  املتبقي  الرصيد  تصفية  أن  إلى 
هو  الشركات  أرباح  على  الضريبة 
إيداع  تاريخ  من  ابتداء  يوما   20
مت  للنتائج، كما  السنوي  التصريح 
السنوي  التصريح  إيداع  أجل  متديد 
الدخل  على  )الضريبة  للمداخيل 
اإلجمالي/ محل اإلقامة( إلى غاية 
دفع  آجال  مددت  فيما  جوان،   30
على  للضريبة  األول  الوقتي  القسط 
على  والضريبة  اإلجمالي  الدخل 
أرباح الشركات إلى تاريخ 20 جوان 

.2020
الضرائب،  مصالح  لبيان  ووفقا 
الذين  بالضريبة  للمكلفني  فيمكن 
صعبة  مالية  وضعية  من  يعانون 
التماس االستفادة من جدول زمني 
لتسديد ديونهم اجلبائية، كما ميكن 
جدولهم  تعديل  التماس  لهؤالء 
نقص  من  يعانون  كانوا  إذا  الزمني 

السيولة.
ومت يف هذا السياق تعليق عملية 
غير  األرباح  على  الضريبة  فرض 

املوزعة.
صفية. ن

الحجُر على 350 شخصا بزموري
فعَة الثانَية  مرّكُب »أديم« يستقبُل الدُّ

من  الُمغتربين

إصابُة موظفيِن وإخضاع 3 أشخاٍص للحجر الصحي 
نقابُة مفتِشي الَعمل تدُعو الِوصايَة التخاِذ إجراءاِت الوقاَية

تمديد أجل التصريح الضريبي إلى 20 ماي المقبل
ُمديرية الَضراِئب تقرُّ إجراءاٍت استثناِئيًة 

بسبِب  الجاِئحة

العزير  عبد  األول  الوزير  أشاد 
بجهود  األحد،  أمس  يوم  جراد، 
عودة  عقب  الشعبي  الوطني  اجليش 
طائرتني من الصني محملتني باملعدات 

الطبية خالل 48 ساعة.
ستستلم،  اجلزائر  بأن  جراد  وأفاد 
أخرى  كميات  اجلاري،  الشهر  خالل 
ومليون  كمامة  مليون   100 بينها  من 
لباس كلي مخصص لسلك األطباء، 

إضافة الى 200 ألف مجمع للكشف 
لنقلها،  مجمع  ألف  و20  املبكر 
مؤكدا أن اجلزائر ستتمكن من القضاء 

على هذا الوباء طال الزمن أو قصر.
 كما أثنى، يف السياق ذاته، على 
الطبي  وشبه  الطبي  السلك  جهود 
وأعوان املستشفيات يف التكفل باملرضى 
وكذا باملبادرات  بكورونا،  املصابني 
اخليرية والهبة التضامنية التي تقوم بها 

مختلف شرائح املجتمع. 
منت  على  الطلبية  جاءت  وقد 
على  حتتوي  عسكريتني،  طائرتني 
ذات  كمامة  ألف  و500  ماليني   8
موجهة  خاصة  وأقنعة  مطويات   3
األول أن  الوزير  أكد  حيث  لألطباء، 
الطلبية كلفت ميزانية الدولة أكثر من 

4 ماليني دوالر.
صفية نسناس

قال إّنها كلفت ميزانية الدولة 4 ماليير دوالر
جّراد يشرُف على استالِم معّداٍت طبّية لمحاربِة َفيروس ُكورونا

قال األمين العام لوزارة الصناعة، محمد بوشامة، إّن الوزارة تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية والوزير األول، لتحديد 
اإلجراءات العملية لتقليص تداعيات كارثة فيروس »كورونا« على المؤسسات العمومية والخاصة، من بينها إعادة جدولة 

ديونها ودفع الضرائب واشتراكات الضمان االجتماعي للتخفيف من وطأة هذه الكارثة العالمية.



عّمـــــار قـــردود

تسجيل  مت  بعدما  احلكومة،   وفرضت   
105 وفيات و1171 حالة إصابة مؤكدة بوباء 
والية  على  التام  احلجر  املستجد،  »كورونا« 
العاصمة  اجلزائر  يف  التجوال  وحظر  البليدة 
صباًحا،  السابعة  إلى  مساء  السابعة  من 
وبذلك  الحقا،  اجلزئي،  احلجر  توسيع  ومت 
انخفضت وتيرة حركة املواطنني بشكل كبير 
وزادت يف  النشاطات،  معها كل  وانخفضت 
خاصة  اجلزائريني  من  الكثير  معاناة  املقابل 
من  بالرغم  واحملدود،  الضعيف  الدخل  ذوي 
بالقليل  التبرع  خالل  من  اجلزائريني  جتّند 
األكثر  الصحية  للمصالح  يجمعونه،  الذي 
االستهالكية  باملواد  وكذلك  احتياجًا 
على  تعيش  التي  والهشة  احملتاجة  للعائالت 
اخليرية  اجلمعيات  واستخدمت  الهامش، 
الناجمة  األزمة  »قفة رمضان« يف  جتربتها مع 
عن ظهور محرومني جدد بسبب توقف الكثير 

يقومون  كما  االقتصادية،  النشاطات  من 
بالتنسيق  للمستشفيات،  الوجبات  بتوصيل 
املواطنني  بعض  نذر  حيث  السلطات،  مع 
أنفسهم ملبادرات متّثل كثيًرا من الضوء وسط 

السوداوية التي تغرق فيها البالد.
التي  التضامن  عملية  على  ُيعاب  ما  و 
فئاتهم  مبختلف  املواطنون،  فيها  انخرط 
والتنسيق  للتنظيم  افتقادها  هي  وشرائحهم، 
والتأطير والهيكلة، حيث إن هناك جمعيات 
وغذائية  طبية  مساعدات  مبنح  تقوم  كثيرة 
للمحتاجني من اجلزائريني يف واليات، فيما 
محتاجون آخرون يف بلديات أو واليات أخرى 
ال يستفيدون من أي إعانات ومساعدات يف 
التنسيق  يف  مبرر  وغير  غامض  غياب  ظل 
على  واملعنية  املختصة  الرسمية  للهيئات 
رأسها وزارة التضامن الوطني والهالل األحمر 

اجلزائري.
اإلصابات  عدد  ارتفاع  أخبار  ووسط 
ُتشكل  أصبحت  التي  اجلزائر  يف  بالفيروس 

تتبّدى  اجلزائريني،  من  كثير  لدى  »فوبيا« 
تخفف  وجماعية  فردية  تطّوعية  مبادرات 
كل  على  خّيم  الذي  الوباء  وطأة  من  بعًضا 
العالم، وأظهر  تفاصيل احلياة يف كافة أنحاء 
بشكل جلي املواطنة احلقيقية لدى اجلزائري 

وواجبه جتاه وطنه.
املختصون  أّكد  السياق،  هذا  يف  و 
الوطن«  »أخبار  مع  حديثهم  يف  واملتتبعون 
سياسة  مفهومي  بني  التكامل  ضرورة  على 
وثقافة التضامن الوطني والتنسيق بني جميع 
وجمع  املساعدات  بتقدمي  املبادرة  اجلهات 
التضامن،و  عملية  يف  املنخرطة  التبرعات 
على  الشفافية  من  املزيد  إضفاء  قصد  ذلك 
العمليات اإلنسانية واخليرية،  مشيرين  كل 
بتجسيد  إال  يتأّتى  لن  املسعى  هذا  أن  إلى 
التي سُتعزز ـ حسبهم  التشاركية  الدميقراطية 
ـ املصداقية املطلوبة التي تشجع بروز املانحني 
كل  عن  واالبتعاد  اخليرية  للجمعيات 

الشبهات والشكوك.
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نادى النائب البرملاني سليمان سعداوي، 
يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، بضرورة قيام وزيرة 
تفعيل  بإعادة  كريكو  كوثر  الوطني  التضامن 
إنشاؤها  مت  والتي  للتضامن،  اجلوارية  اخلاليا 
وزير  عهد  يف   2008 يف  تنفيذي  ملرسوم  وفًقا 
عباس.  ولد  جمال  األسبق  الوطني  التضامن 
بالتكفل  املخولة  هي  »اخلاليا  تلك  أن  وأوضح 
ظروف  وحتسني  وترقيتها  احملرومة  بالفئات 
ذات  نشاطات  تنفيذ  يف  واملساهمة  معيشتها، 
ونفساني،  وطبي  واجتماعي  إنساني  طابع 
مثل   - والنكبات  الكوارث  حالة  يف  السيما 
اجلمعيات  من  بداًل   - احلالية  »كورونا«  أزمة 
معها  بالتنسيق  أو  املدني  املجتمع  ونشطاء 

اإلطار،  لهذا  منظمة  قانونية  آليات  على  بناًء 
وبالتالي تفادي الشبهات والتجاوزات.

هناك  فعاًل  أنه  سعداوي  واعترف 
نيتهم  املدني  املجتمع  يف  ونشطاء  جمعيات 
العون  يد  تقدمي  ليس  وغايتهم  حسنة  ليست 
واملساعدة وإمنا الثراء غير املشروع على حساب 
تسميتهم  مُيكن  ما  وهم  واحملتاجني،  الفقراء 

بــ«مصاصي الدماء وأثرياء األزمة«.
اجلوارية  اخلاليا  »تعد  سعداوي  قال  و 
التنمية  لوكالة  الفاعلة  القوة  التضامنية 
268 خلية  الوكالة على  االجتماعية، وحتتوي 
التراب  كامل  على  موزعة  ناشطة  جوارية 
كانت  والية.و  لكل  خاليا   5 مبعدل  الوطني 

اخلاليا اجلوارية حتى 2016 تقوم بعدة أنشطة 
مع  بالتنسيق  تضامني  اجتماعي  طابع  ذات 
مهًما  شريًكا  كانت  والتي  اجلمعوية،  احلركة 
يف العمل اجلواري وذلك لفائدة مختلف الفئات 

االجتماعية املعوزة والهشة«.
ظهور  »عقب  أنه  سعداوي  أضاف  و 
الفيروس يف بالدنا، أبدى الكثير من املتبرعني 
كورونا،  من  املتضررين  ملساعدة  استعدادهم 
الكفيلة  والوسائل  السبل  عن  بالبحث  وبدأوا 
لم  لكنهم  احملتاجني،  إلى  بإيصال مساعداتهم 
يجدوا ملن يقدمون تبرعاتهم لتوزيعها بالقسطاط 

والعدل على مستحقيها«.
عّمـــــار قـــردود

بعض  يف  املواطنني  من  كثير  انخرط  لقد 
الناس  ملساعدة  اليومية  األنشطة  أو  األعمال 
التزاحم  عن  بعيًدا  حوائجهم،  قضاء  على 
واختار  بالعدوى.  اإلصابة  خلطر  والتعّرض 
بعض الشباب طواعية تنظيم صفوف املواطنني 
أمام الفضاءات التجارية الكبرى أو الصيدليات 
تشهد  التي  الفضاءات  من  وغيرها  املخابز  أو 
التزود  قصد  للمواطنني،  كبيًرا  إقبااًل  يوميا 
املواد  آخرون إليصال  تطوع  بينما  بحاجياتهم، 
أكثر  باعتبارهم  السن  كبار  منازل  إلى  الغذائية 
برزت  كما  الفيروس.  بهذا  مهددة  عمرية  فئة 
عديد املبادرات للحد من االكتظاظ يف األماكن 
التحسيسية  احلمالت  يف  املساهمة  أو  العامة 

للوقاية من خطر انتشار الفيروس.
احلقوقي  غمري  احلميد  عبد  حّدثنا 
من  وواحد   مليلة،  بعني  املدني   والناشط 
يف  التطوعية  األنشطة  يف  انخرطوا  الذين 
املدينة،  أن املبادرات التضامنية تساهم بشكل 
عبر  الفيروس  انتشار  من خطر  التوقي  يف  كبير 
وتوعية  الصفوف  وتنظيم  السّن  كبار  مساعدة 
غيرهم  عن  وقائية  مسافة  أخذ  بضرورة  الناس 
جانب  إلى  اليومية،  حاجياتهم  قضاء  خالل 
قبل  األيدي  لتعقيم  املعقمة  املواد  بعض  توفير 
السلع. واقتناء  التجارية،   الفضاءات  دخول 
لـ«أخبار  حديثه  يف  املدني،   الناشط  وأضاف 
الوطن«، أن الكثير من الشباب خاصة العاطل 

عن العمل قادر على املساهمة ببعض األعمال 
أو  توعوية  حمالت  غرار   على  البسيطة،  
تقدمي مساعدات لتجاوز األزمة، لكنه اشتكى 
اجلمعيات  بني  التنسيق  انعدام  مشكلة  من 
قال  املدني،و  املجتمع  ونشطاء  واملتطوعني 
كم  من  استفادت  محتاجة  عائالت  هناك  إن 
والطبية  والغذائية  املالية  اإلعانات  من  هائل 
دعمها  على  اخليرية  اجلمعيات  إقبال  بسبب 
أخرى  عائالت  هناك  املقابل  يف  ومساعدتها، 
فقيرة و«متعففة« لم تستفد من أي مساعدات 

وذلك بسبب نقص التنسيق.
عّمـــــار قـــردود

جراد،  العزيز  عبد  األول  الوزير  أمر 
تخص  والوالة،  للوزراء  تعليمة  يف  أمس، 
التضامنية  بالهبة  اخلاصة  التبرعات 
التنسيق  وتوفير  لتأطيرها  داعيا  الشعبية، 
من أجل إيصالها للعائالت املعوزة، مؤكدا 

أن اخلطوة تتم مبرافقة جلان محلية.
كما أوضح أن اخلطوة التنسيقية تشمل 
حيث  واخلارجية،  الداخلية  التبرعات 
والديبلوماسية  القنصلية  املراكز  تتكفل 
بإحصاء التبرعات، وحتويل املعدات الطبية 

لوزارة الصحة. فيما يتم بعدها حتويل جميع 

إلى  الطبية  بالتجهيزات  اخلاصة  التبرعات 

الصيدلية املركزية.                         ق.و

هّبُة الجزائرييَن التضامِنية عنَد الكوارِث بحاجة إلى َتأطيٍر

عدُم الّتنسيِق بيَن الَجمعيات.. ُخسراٌن 
لميزاِن الُمساعدات!

تشهد الجزائر في اآلونة األخيرة - وتحديًدا منذ بداية جائحة »كورونا« في البالد- 
ديناميكية تضامن حقيقية لجمع تجهيزات طبية وصناعة مواد التطهير وتوزيع مواد غذائية، 

في ظل ضعف الخدمات الصحية، لمواجهة انتشار وباء فيروس »كورونا« المستجد.

النائب برلماني.. سليمان سعداوي:
يتعّيُن على وزيرِة الَتضاُمن إعادُة تفعيِل الخاليا الِجوارّية للّتضاُمن

الحقوقي والناشط المدني.. عبد الحميد غمري:
يها المساعداُت بحاجٍة للّتنسيِق قصَد توزيِعها بعدٍل على ُمسَتحقِّ

في تعليمة للوزراء والوالة
جراد يأمر بتأطير التبرعات

رئيس جمعية »جزائر الخيرات« بأم البواقي.. محمد بوعلي:
ضعُف التَّنسيِق يمنع وصوَل المساعداِت إلى 

الَبلدّياِت الَفقيرة
لكن بحسب محمد بوعلي رئيس جمعية »جزائر اخليرات« بأم البواقي،  يف تصريح 
لــ«أخبار الوطن«، فإن كل تلك املساعدات والتبرعات وجميع اخلطوات التي يّتخذونها 
التضامن  كوزارة  والوصية،  املختصة  اجلهات  أو  احمللية  السلطات  مع  التنسيق  دون  تتم 
والهالل األحمر اجلزائري،  مشيًرا إلى أّن التنسيق يف مثل هذه الكوارث واألزمات ذات 

الُبعد الوطني ضروري ومطلوب لالنطالق يف حملة تبرعات ومساعدات موّحدة.
 و أفاد بوعلي بأن العمل اخليري والتطوعي أمر ال بد منه وال أحد يرفضه أو يشتكي 
منه،لكنه يتطلب التنسيق والتهيكل والتأطير، فمثاًل يف والية أم البواقي هناك بلديات 
غنية كعني مليلة وعني فكرون ويسجل فيها  عمل خيري كبير، فيما هناك بلديات أخرى 
فقيرة جًدا كالرحية - التي تعتبر أفقر بلدية يف اجلزائر- وهي يف أمّس احلاجة للمساعدات 
أي  تصلها  لألسف ال  لكن  اخليريني،   املواطنني  أو  اخلواص  أو  الدولة  مساعدات  سواء 
إعانات، ويف هذا اإلطار ناشد بوعلي السلطات واجلمعيات اخليرية ونشطاء املجتمع املدني 
ورجال املال واألعمال وكل من يرغب يف تقدمي املساعدة االلتفات إلى مثل هذه البلديات 

الفقيرة.
عّمـــــار قـــردود

رئيسة الهالل األحمر الجزائري.. سعيدة بن حبيلس:
لم يعْد الوقُت مناسًبا للّتنسيِق بل 

لمساعدِة الَجزائريين فوًرا!
 أكدت رئيسة الهالل األحمر اجلزائري، سعيدة بن حبيلس، يف تصريح لــ«أخبار 
الوطن«، أن »الوقت الراهن ليس للتنسيق واالجتماعات بل الهدف هو مساعدة اجلزائريني 
على تخطي أزمة كورونا بأي شكل من األشكال بغض النظر عن طرق وأساليب تقدمي 
املساعدات، سواء من طرف اجلهات احلكومية أو املنظمات املختصة أو اجلمعيات واملجتمع 
املدني، ألن احلفاظ على حياة اإلنسان اجلزائري هي أهم شيء«. و أفادت بن حبيلس بأن 
»الهّبة التضامنية للجزائريني  كعادتهم - أبهرت اجلميع، وأكدت على تعاضد اجلزائريني 
فيما بينهم وأنه عند الشدائد تذوب جميع خالفاتنا وتندثر اختالفاتنا، وليس بالشيء 
الضروري البحث عن التنسيق بني اجلمعيات وأهل اخلير واجلهات احلكومية الوصية وإن 
كان أمًرا مهًما وال بد منه«، لكنها أوضحت أن »الهالل األحمر اجلزائري ليس جمعية 
كاملة  وزارات   7 من  إدارتها  مجلس  يتكون  حكومية  منظمة  هو  بل  خيرية  أو  سياسية 
منها وزارات سيادية كوزارة الدفاع الوطني والداخلية واخلارجية«. وأكدت على أن الهالل 
األحمر يعمل يف صمت وليس من أنصار »البروباغندا« اإلعالمية والفرقعات الصحفية، 
فــ«الهالل األحمر متجّذر يف اجلزائر العميقة ويقوم مبساعدة املواطنني الذين على هامش 
والنائية،  املعزولة  املناطق  يف  يوجدون  الذين  واجلزائريني  والظالم  الظل  ومناطق  الهامش 
حيث ال صحافة. نحن نعمل وال نتكلم، ألن الوقت ال يسمح لنا باحلديث عن إجنازاتنا 
وما قدمناه من مساعدات«. و أشارت بن حبيلس إلى أن »الهالل األحمر اجلزائري الذي 
ُيسخر أزيد من 30 ألف متطوع متهيكل منتشرون عبر 1541 بلدية عبر الوطن ُيثمن جميع 
واملواطنني  املدني  املجتمع  ونشطاء  اجلمعيات  من  القادمة  والتضامنية  اخليرية  املبادرات 
يعتبر مكسب عظيم  ما  وهو  اجلزائريني  بكل  واالعتزاز  الفخر  أشد  فخورة  وأنا  العاديني، 

واجلميع يف حاجة للجميع وعلينا أن نضع اليد يف اليد من أجل اجلزائر«.
و كشفت بن حبيلس أن »الهالل األحمر اجلزائري ال يعترف بقوائم البلديات فيما 
رؤساء  مع  تنسيق  على  بناء  املشكلة  اخلاصة  قوائمه  لديه  وهو  املعوزة،  العائالت  يخص 
مساعدتنا  جتد  ولهذا  واملدن،  واملشاتي  واملداشر  القرى  يف  القوم  وكبار  واألعيان  األحياء 
لتقدمي  االستعداد  أمت  يف  املؤسسة  بأن  ذاتها  املتحدثة  وأكدت   مستحقيها«.  إلى  تذهب 
املساعدات  إلى  باإلضافة  »كورونا«،  فيروس  من  للوقاية  التوعية  مجال  يف  مساهماتها 
باملواد الضرورية إلى الفئات الهشة.ووجه الهالل األحمر اجلزائري نداء إلى احملسنني على 
املستوى الوطني والدولي للحصول على مساعدات مادية، لتقدمي العون إلى ذوي الدخل 
احملدود. وقد القى هذا النداء آذانا مصغية، حيث تقدم املتبرعون بعلب تشمل عدة مواد 

نظافة قدمها الهالل بدوره إلى العائالت احملتاجة، تضيف رئيسة الهالل.
وكشفت بن حبيلس  أن الهالل األحمر طالب من وزارة التجارة توجيه مراسلة إلى 
مديريات التجارة على املستوى الوالئي، لتوجيه نداء إلى التجار لتزويده باملواد الضرورية، 

ملساعدة احملتاجني يف هذه الظروف احلرجة.
ع .ق

ممثلة المكتب الوالئي لرابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان بأم البواقي.. عبير عناب:

ال ُبّد من َتنظيِم عمل الَجمعّياِت 
والُمواطنين فيما يخصُّ جمَع الَتبُرعات

قالت عبير عناب ممثلة املكتب الوالئي للرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
بأم البواقي،  يف تصريح لــ«أخبار الوطن«،  أنه عند بداية أزمة كورونا وبعد معرفتنا طرق 
تفادي اإلصابة بالعدوى اتخذنا اإلجراءات التالية: وضع براميل سعتها 150 لترا حتتوي 
على 2 لتر جافيل مركز بـ 50  + 148لترا من ماء يف العديد من املؤسسات الطبية واملدنية 

والعسكرية الساهرة على صحة املواطن.
فتح ورشات لصناعة الكمامات املعقمة املتمثلة يف : مركز املجيب وروضة االبتهال 
ديهيا  ديوان  ببلدية عني كرشة،  اخليرية  اخلير  مليلة، جمعية جواهر  ببلدية عني  للتميز 
للسياحة ببلدية أم البواقي، مع احلرص على تعقيمها يف املصحات اجلوارية واملؤسسات 
االستشفائية لتليها عملية التوزيع، معربني عن أملهم يف تدخل والي والية أم البواقي لدى 

مدير التكوين املهني والتعليم املهنني لفتح املراكز واستدعاء اليد العاملة بسرعة قصوى.
و أكدت عناب على ضرورة ضبط وتنظيم عمل اجلمعيات واملواطنني ونشطاء املجتمع 
املدني فيما يخص جمع التبرعات وتوزيع املساعدات على العائالت املتعففة وعدم فتح 
املجال وإطالق العنان لبعض ضعيفي النفوس الذين يستغلون األزمات والكوارث لتحقيق 

الربح السريع على حساب الفقراء و«الزوالية«.
عّمـــــار قـــردود

َمطالٌب بإعادِة َتفعيل الخاليا الِجوارّيِة للتَّضاُمن الوطِنّي )CPS( وَمنِحها صالحياٍت أوسَع 	
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سطيف

إخضاع عّمال مكتب البريد للحجر الصحي

آسيا.ع
 

عمال  أمس، جميع  أول  وضع،   
برج  ببيضاء  البريد  مكتب  وموظفي 
حتت  سطيف  والية  جنوبي  الواقعة 
احلجر الصحي املنزلي، يف انتظار نتائج 
مت وضعهم  وقد  باستور،  معهد  حتاليل 
البريد  موظفي  أحد  إصابة  تأكيد  بعد 

انتشار  لتفادي  وهذا  كورونا،  بفيروس 
العدوى بني املواطنني وسكان البلدية، 
املواطنني  بعض  أبدى  حني  يف 
استياءهم من هذا اإلجراء االحترازي 
موظفي  رواتب  صب  مع  تزامن  ألنه 
منحة  وكذا  والبلدية  الشرطة  قطاع 
أثنى  حني  يف  االجتماعية،  الشبكة 

البعض اآلخر على هذا اإلجراء ألنه 
بالذات  األيام  هذه  يف  املكتب  يعرف 
ما  وهو  به،  للمواطنني  كبيرا  وجودا 
خاصة  الوباء  انتشار  إلى  قديؤدي 
فإن  ولإلشارة  السن،  كبار  فئة  لدى 
األشخاص الذين مت وضعهم يف احلجر 

لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

 لقد اختار فيروس كورونا القاتل الصني كمحطة أولى يف قتله للبشر، 
محترما بذلك مسار احلضارة تاريخيا وجغرافيا، كون احلضارة جاءت من 
الشرق والصني أحد أهم البلدان التي ساهمت يف بلورتها من خالل جملة 
لينتقل  متارسها،  كانت  التي  الطقوس  وحتى  واملمارسات  االكتشافات 
الغرب  إلى  الشرق  من  احلضارة  انتقلت  كما  الغرب  نحو  بعدها  الفيروس 
وبالذات إلى إيطاليا، ولو أن احلضارة الغربية بدأت محطتها األولي ببالد 
اإلغريق )اليونان( وما جاورها، ولكن سرعان ما سقطت أثينا على يد جارتها 
اسبرطة وبعدهما مقدونيا حتى أخذت روما املشعل معلنة بذلك استمرار 
عرف  ما  وهو  إيطاليا،  عاصمة  روما  من  املرة  هذه  ولكن  الغربية  احلضارة 
اإلمبراطورية  هيمنة  ودامت  الرومانية  اإلمبراطورية  أو  الرومانية  باحلضارة 
وهو  ميالدي،  عشر  اخلامس  القرن  يف  حتى سقطت  قرون  عدة  الرومانية 
ومنه  أمريكا،  اجلديد،  العالم  اكتشاف  أو  ميالد  فيه  أعلن  الذي  التاريخ 
واصلت احلضارة الغربية مسار ها ولكن هذه املرة من أمريكا وبعد احتادها 
محصلة  احلقيقة  يف  هي  التي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  اسم  حتت 
احلمر.  الهنود  هم  األصليني  سكانها  ألن  وإفريقيا،  أوربا  من  الهجرات 
واستمرار  اجلديد  العالم  لصناعة  األوروبية  األفكار  باحتاد  أوربا  فساهمت 
القول  )العبيد(. فهل ميكن  بالسواعد  وإفريقيا ساهمت  الغربية،  احلضارة 

إن أمريكا بنيت باألفكار األوربية املتحدة والسواعد اإلفريقية؟ 
 اإلشكالية ليست هنا، بل متكن اإلشكالية احلقيقية يف مسار فيروس 
بطشه  يف  واحلضارية  واجلغرافية  التاريخية  احملطات  احترم  وكيف  كورنا 

وقتله؟!
 هذا الفيروس الذي بدأ عمله -كما يعلم اجلميع - يف نهاية ديسمبر من 
الثانية وهي  إلى احملطة اجلغرافية واحلضارية  انتقل  بالصني،  املاضي  العام 
إيطاليا  يف  بالبشر  وفتك  استقر  وطبعا  عامة  بصفة  الغربية  واحلضارة  أوربا 
املقر التاريخي للحضارة الغربية، بعد اليونان، ثم ينتقل مباشرة إلى العالم 
اجلديد الواليات املتحدة األمريكية كما انتقلت إليها احلضارة الغربية اآلن، 

فهل هناك سر يف هذا االحترام احلضاري لهذا املخلوق القاتل؟
 فيروس كورونا مخلوق قاتل لكنه عادل، عندما بدأ بطشه بالبشر لم مييز 
بينهم ولم يكن عنصريا أبدا، فمن وجده أمامه صفعه وهدده أو قتله، فلم 
يستثنى ال األمير وال الوزير وال الرئيس وال املرؤوس ال الفقير وال الغني، 

فالكل سواسية أمام فيروس كورونا.
 عندما أصيب كبار القوم يف هذه الدول لم يفكر أحٌد منهم يف مغادرة 
السابق،  العالج يف دول أخرى، كما كان األمر يف  والتوجه لطلب  بالده 
بل من أصيب من كبار القوم سجن نفسه يف بلده بل يف بيته وأصبح يطل 
على قومه عبر نوافذ افتراضية وهو يف حالة خوف ورعب وتوجس... آه ما 

أعدلك يا فيروس!

من  وضع أكثر  أمس،  أول  مت 
260 شخصا حتت احلجر الصحي يف 
واسعة  عملية حتقيق  بعد  تبسة  والية 
واحملتكني  املتواصلني  إلحصاء جميع 
واملتعلقة  كورونا  وفاة بفيروس  بأول 
بسيدة تنحدر من بلدية بوحلاف الدير، 
والتي تبلغ من العمر57 سنة وتأكدت 

إصابتها بعد وفاتها.
األشخاص  هؤالء  وضع  مت  قد  و 
تواصل  يف  كانوا  كونهم  احلجر  حتت 
قبل  املعنية  مع  مباشر  وغير  مباشر 
وفاتها، والتي تنقلت إلى عدة أماكن 
جنازة  حلضور  العاتر  بئر  بلدية  منها 
التي  الونزة  بلدية  وكذا  أقاربها  أحد 
كان ابنها يتردد عليها كثيرا، حيث مت 
149 شخصا من بلدية بئر  وضع نحو 
كإجراء  الصحي،  احلجر  حتت  العاتر 
املنطقة  بزيارة  قامت  املرأة  ألن  وقائي 
حسب  كورونا  بفيروس  إصابتها  قبل 

الوقائي  الطب  مصلحة  به  أفادت  ما 
مبديرية الصحة، و44 شخصا يف بلدية 
يف  األشخاص  من  والعشرات  الونزة 
بني  تنقلها  بعد  تبسة  الوالية  عاصمة 
عدة عيادات خاصة وهي مصابة بهذا 

الفيروس القاتل.
وكانت املصالح املعنية قد صرحت 
تنسيقي  اجتماع  خالل  العدد  بهذا 
أشرف  بعد،  عن  التحاضر  تقنية  عبر 
الفارط والي تبسة  السبت  عليه مساء 
من  العديد  مبرافقة  موالتي«  »عطاهلل 
جملة  عن  كشف  حيث  املسؤولني، 
ملجابهة  االحترازية  اإلجراءات  من 
الوالية  تسجيل  بعد  كورونا  وباء 
لثالث حاالت إصابة مؤكدة، توفيت 
الثالثة  احلالة  تزال  ال  فيما  حالتني، 
مستوى  على  الطبية  العناية  حتت 
ببلدية  بولعراس  بوقرة  مستشفى 
تقدمي  بكارية. ومن هذه اإلجراءات، 

مقترح للسلطات املركزية إلعالن حالة 
طوارئ وغلق مداخل الوالية بعد تفاقم 
الوضع الصحي، ومضاعفة اإلجراءات 
العمومية  السلطات  من طرف  املتخذة 
كما  الوباء،  حملاصرة  بصرامة  وتفعليها 
العمومية  القوة  بتسخير  الوالي  أمر 
باحلجر  التقيُّد  على  املواطنني  إلجبار 
اإلجراءات  اتخاذ  على  مؤكدا  املنزلي 
مواصلة  مع  املخالفني،  ضّد  الردعية 
والتحسيس  التوعية  حمالت 
الوالية  أنحاء  جل  يف  للمواطنني 
وكذا  الصوت،  مكبرات  باستعمال 
الضرورية  املستلزمات  كل  توفير 
وضبط  املتاحة  والوسائل  والعتاد 
الوضع  الالزم ملجابهة  البشري  التعداد 

واالستعداد لألسوأ.
فيروز رحال

عاشتها  التي  الدقيق  أزمة  بعد    
أزمة  برزت  الوطن،  واليات  أغلب 
هي  بظاللها  لتلقي  والسكر  الزيت 
والية  بلديات  عديد  على  األخرى 
املواطن  اعتبر  بعدما  سطيف، 
السطايفي أن اجلهات فشلت يف تسيير 

أزمة السميد.
املسؤولني  تطمينات  من  وبالرغم   
الزيت  ملادتي  كافية  كمية  بوجود 
لهذه  يأبه  لم  املواطن  أن  إال  والسكر، 
أول  املواطنون  قام  حيث  التطمينات، 
أمام  كبيرة  طوابير  بتشكيل  أمس 
من  تبقى  ما  كل  القتناء  احملالت 

هاتني املادتني دون أي احترام للمسافة 
اجلهات  طلبتها  التي  بينهم  القانونية 
كورونا  فيروس  انتشار  ملنع  الوصية 
بعض  مع  حديثنا  وخالل  املستجد. 
شرقي  العرش  بئر  ببلديتي  املواطنني 
الوالية،  جنوبي  وملان  وعني  الوالية 
املادتني  انقطاع  من  تخوفهم  أبدوا 
على غرار مادة السميد، وهو ما جعل 
الكل يتهافت عليهما. أحد أصحاب 
استنفذوا  املواطنني  أن  أكد  احملالت 
كل ما تبقى منها، فالذي كان يقتني 
الزيت  من  واحدا  ولترا  سكر  كيس 
يقتني خمس أكياس  املرة  أصبح هذه 

لتر،   05 بسعة  زيت  وقارورة  سكر، 
دون أن يفكر بالشخص الذي بعده.

املسؤول  أخرى،  جهة  من   
محمد  بالوالية  األول  التنفيذي 
متوفرتان  املادتني  بأن  صرح  بلكاتب 
وتشكيل  للتجمعات  داعي  فال 
النتشار  جتنبا  القتنائها،  الطوابير 
فإن  ولإلشارة،   .»19 »كوفيد  فيروس 
هذا التهافت سيفتح املجال مرة أخرى 
للتجار من أجل املضاربة واحتكارهما، 
والقفازات  السميد  يف  حدث  مثلما 

والكمامات الطبية.
آسيا ع.

جمال  عنابة  والي    أكد 
االحد،  أمس  برميي،  الدين 
حاالت  عن  اإلعالن  أن 
كورونا  بفيروس  اإلصابة 
مستوى  على   ،»19 »كوفيد 
صالحيات  من  يبقى  الوالية 
وزارة الصحة والسكان وإصالح 
سياق  يف  املستشفّيات.و 
املتداولة  األخبار  على  تعقيبه 

حول عدم مواكبة ديوان الوالية ملستجدات الوضع الصحي، أشار الوالي إلى 
قرار صادر عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية مينع منعا باتا التصريح لوسائل 
اإلعالم بحصيلة تطور وباء كورونا، كون التصريح بحاالت اإلصابة والوفيات 
واحلاالت املشتبه فيها مهمة تتكفل بها يوميا وزارة الصحة والسكان وإصالح 

املستشفّيات، حسب والي الوالية.
بالوالية  االجتماعي  التواصل  وصفحات  محلية  إعالم  وسائل  وكانت 
اإلصابات  حصيلة  مع  الوالية  والي  تعامل  األخيرة،  الفترة  يف  انتقدت، 
املؤكدة واملشتبه فيها بفيروس كورونا ما ترك املجال لإلشاعات لتفعل فعلتها 
يف املدينة. يف املقابل، يرفض املسؤول األول على اجلهاز التنفيذي بالوالية 
التصريح باحلصيلة التزاما بتعليمة وزير الداخلية التي ذكرت الوالة بأن اجلهة 
املخولة حصرا من طرف الوزير األول بالتصريح هي وزارة الصحة والسكان، 

وهو ما استغلته العديد من الصفحات لنشر اإلشاعات.
ف سليم

تبسة
إخضاع 260 شخصا للحجر الصحي

سطيف
أزمة السكر والزيت تلقي بظاللها

َفيروس ُكورونا: مسـاُره التَّاريخــي 
الَحضـــاِري..  وَعدالتـــــُه!

في رده على ما يدور حول عدم مواكبة مستجدات الوضع الصحي 

والي عنابة يؤكد أن التصريح بتطور 
الوباء من صالحيات وزارة الصحة

بقلم: أ.د. نورالدين حاروش 
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وكان املجلس الشعبي البلدي بعاصمة 
الوزير  صدورتعليمة  منذ  سارع  قد  الوالية 
بتنصيب  خاص  اجتماع  عقد  إلى  األول 
األحياء،  مختلف  مستوى  على  جلان 
رئيس  البلدية،  رئيس  من  كل  بحضور 
املجلس  أعضاء  العام،  الكاتب  الدائرة، 
والئية  جمعيات  رؤساء  وكذا  الشعبي 
بعض  اختيار  مت  حيث  ومواطنني،  ومحلية 
أو  موظفون  وأغلبهم  املعروفني  األشخاص 
وكذا  بأسمائهم  قائمة  نشر  مع  متقاعدون 
للمواطنني  يسهل  حتى  الهاتفية  بأرقامهم 
وتبليغهم  معهم  والتواصل  بهم  االتصال 
عالوة  واحتياجاتهم،  انشغاالتهم  مختلف 
احمللية  للسلطات  املساعدة  تقدمي  على 
على  املساعدات  توزيع  عملية  يخص  فيما 
احملتاجني . وهو ما مت فعال حيث قامت هذه 
باملواطنني  خاصة  قائمة  إعداد  يف  اللجان 
والشروع  السميد  مبادة  التزود  يف  الراغبني 
أولية  حصص  توزيع  يف  الثالثاء  يوم  مساء 
املنظمة  جيجل  بلدية  أحياء  مختلف  على 
من طرف اللجان، كحي حراثن، العقابي، 

مزغيطان 18 فيفري.

 تأكيٌد على التواصل مع المواطنين 
والتنسيق مع السلطات

غبالة،  بلدية  ويف  السياق،  ذات  ويف 
املدني  املجتمع  جلان  تشكيل  تثبيت  مت 
لآلثار  التصدي  يف  املساهمة  ستتولى  التي 
وللحجر  للوباء  واالقتصادية  االجتماعية 
لهذه  منسقا   14 تعيني  مت  حيث  الصحي، 
كما  السكنية،  التجمعات  كل  يف  اللجان 
املنسقني  هؤالء  رفقة  آخر  اجتماع  عقد  مت 
هذه  تشكيل  الستكمال  توجيههم  بهدف 
جمعيات  ورؤساء  املنتخبني  من  اللجان 
الناشطة  اخليرية  واجلمعيات  األحياء 
باالحترام  التي حتظى  واإلطارات  والكشافة 
إعطاء  إلى  إضافة  املواطنني،  طرف  من 
منها  املنتظرة  باملهام  يتعلق  فيما  توجيهات 
اللجنة  مع  بالتنسيق  يتعلق  فيما  خاصة 
يف  الغرض  لهذا  واملشكلة  املوسعة  البلدية 
كل القضايا املرتبطة بضمان متوين املواطنني 
باملواد الغذائية األساسية وإحصاء العائالت 
الصحي  احلجر  إجراءات  من  تضررا  األكثر 
التحسيسية  احلمالت  يف  املساهمة  وكذا 
املجالس  رؤساء  ناشد  وقد  هذا  والتوعوية. 
البلدية يف كل من بلدية أوالد رابح، الطاهير 

االتصال  إلى  املشاتي  كافة  عبر  مواطنيهم 
اليقظة  خاليا  وأعضاء  اللجان  برؤساء 
البلديات  مصالح  مع  للتنسيق  استعدادا 
هذه  ظل  يف  احتياجاتهم  قائمة  الستقبال 

الظروف االستثنائية.

 تنصيُب خلية بلدية لليقظة لمتابعة 
كورونا

بلديات  تزال  ال  ذلك،  مقابل  ويف 
العملية،  لهذه  األولى  املراحل  يف  أخرى 
حيث كشفت مصالح بلدية زيامة منصورية 
املدني  املجتمع  ممثلي  مع  لقاء  عقد  عن 
حتت  املداوالت  بقاعة  اجلمعيات  ومختلف 
بهدف  فؤاد  عميرة  البلدية  رئيس  إشراف 
ومتابعة  لليقظة  البلدية  اخللية  تنصيب 
وتسييرها،  كورونا  فيروس  كورونا  وباء  أزمة 
يف  املتخذة  للقرارات  التطرق  دون  وهذا 
مت  الذين  األعضاء  وألسماء  الشأن  هذا 
أسفر  فقد  الشقفة،  ببلدية  أما  تنصيبها. 
االجتماع الذي ضم رئيس املجلس الشعبي 
البلدي بوغريرة سليم وممثلي مختلف القرى 
واملناطق التابعة للبلدية عن تشكيل أعضاء 
اللجان يف انتظار موافقة الوالي على القائمة.

مازالت بعض األسواق الفوضوية بوالية 
املسيلة يف العديد من املناطق، ضاربة بذلك 
بغلق  والقاضية  الوالئية  السلطات  قرارات 
األسواق اليومية واألسبوعية عرض احلائط.
عينة  على  وقفت   « الوطن  أخبار   «
التجار  بعض  صنعها  التي  الفوضى  من 
احلديدية  السكة  محطة  مبحاذاة  الفوضويني 
فضال  الوالية  بعاصمة  608مسكن  بحي 
الوطنية  التجار الذي صنعوا من الطرق  عن 
أسواقا موازية للتي مت غلقها مما يشكل خطرا 

كبيرا يحدق باملواطن يأتي هذا أمام تهافت 
املواطنني على اخلضر والفواكه مما يؤدي إلى 
قد  مبا  مكترثني  وال  آبهني  غير  احتكاكهم 
ينجر عن ذلك من عواقب صحية وخيمة، 
من  يقوم  التي  الطريقة  عن  النظر  بغض 
بعرض  الفوضويون  التجار  هؤالء  خاللها 
إلى  والفول،  والطماطم  كالبطاطا  سلعهم 
صحية  غير  بطريقة  واملوز  البرتقال  جانب 
على اإلطالق وسط النفايات. دون احلديث 
عن بقايا النفايات التي يتسبب فيها هؤالء 

التجار عند مغادرتهم املكان. ونفس املشهد 
مازالت  آخر  سياق  ويف  عليه  وقفنا  تقريبا 
عاصمة  على  بظاللها  تلقي  السميد  أزمة 
احمللية  السلطات  عمل  من  بالرغم  احلضنة 
وبالتنسيق مع املطاحن على عمليات التوزيع 
التي مست كل بلديات الوالية ال47 إال أن 
اقتناء  يف  كبيرة  صعوبات  يجدون  املواطنون 
هذه املادة رغم تطمينات اجلهات املسؤولة؛ 
فالكميات التي ُتعرض تظل غير كافية أمام 

لهفة املواطنني.         جمال أبو أشرف

عنابة

مخبر التحاليل للكشف عن كورونا 
يدخُل حيز الخدمة قريبا

من املرتقب ان يدخل مخبر التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حيز اخلدمة 
بعنابة ابتداءا من اخلميس املقبل حسبما كشف عنه مدير الصحة للواليو ذاتها.

للحاالت  الدم  حتاليل  بإجراء  سيتكفل  املخبر  دعماشان  الناصر  عبد  وقال 
املشتبه بها اصابتهم بسبب أعراض اإلصابة بالفيروس سيكون من اخلميس القادم 
عملي وحيز اخلدمة بـاملركزاإلستشفائي اجلامعي بعنابة بإشراف طواقم متخصصة 
وأساتذة يف امليكرو بيولوجيا وبتجهيزات عالية اجلودة حيث ستكون نتائج التحاليل 
هذه  ملثل  الوالية  افتقار  بسبب  حاليا  هو جاري  ما  مقارنة  وقت  أسرع  عملية يف 
املخابر اخلاصة بالتحاليل للكشف عن الفيروسات املعدية على غرار فيروس كورونا 
حيث يتم حاليا نقل حتاليل الدم للحاالت املشتبه فيها الى ملحقة معهد باستور 

بقسنطينة األمر الدي يتطلب أيام عدة قبل احلصول على نتائج التحاليل.

سطيف

360 مواطنا يغادرون الحجر
 الصحي سالمين

ببلدية  الريف  بفندق  الصحي  احلجر  يف  كانوا  جزائريا  مواطنا   360 ذ  غادر 
العلمة شرقي والية سطيف، بعد أن كانت نتائج التحاليل سلبية وعدم حملهم 
لفيروس كورونا، والذين قدموا من الدولة التونسية على منت رحلة جوية يوم 21 

مارس املنصرم مبطار الثامن ماي 45 بسطيف.
اإلدارية  الطواقم  وكل  الدولة،  وقوف  على  الصحي  احلجر  املغادرين  وأثنى 
بالفندق وكذا موظفي قطاع الصحة وكذا عناصر الشرطة بجانبهم طيلة املدة التي 
مكثوها بالفندق، مؤكدين على جناح الدولة اجلزائرية اجلديدة يف أول امتحان لها، 
من جهته والي والية سطيف السيد محمد بلكاتب أكد أن الرعايا اجلزائريني كانوا 
متفهمني للوضع، وأن ما قامت به الدولة اجلزائرية لصاحلهم، مضيفا أنه مت تسخير 
حافالت توصلهم إلى مقر سكناتهم سواء بالوالية أو خارج تراب والية سطيف.

آسيا.ع

المسيلة

ميالد اللجنة الشعبية لمواجهة
 جائحة كورونا 

يواصل الكثير من املتطوعني املنظوين حتت غطاء اجلمعيات وحتى املوظفني 
مبختلف القطاعات بوالية املسيلة ببلدياتها ال47 جهودهم وعملهم امليداني بهدف 
الشعبية  باللجنة  لقب  تنظيم  ضمن  كورونا  بخطورة وباء  والتوعية  التحسيس 

ملواجهة وباء كورونا 
إطار  يف  تدخل  والتي  املدني  املجتمع  فعاليات  مع  بالتنسيق  تاتي  العملية   
اليقظة  بتنصيب خاليا  الوباء  هذا  انتشار  للحد من  والوقائية  االحترازية  التدابير 
تسهر على متابعة الوضيعة الصحية بالوالية، وهو ما جتاوب معه املواطنون بشكل 
بتطبيقهم لشعار »خليك يف دارك«. كما  تعلق  إلى حد بعيد خاصة ما  إيجابي 
تتواصل عملية التعقيم والنظافة الواسعة على مستوى مختلف املساحات العمومية 
مشاركة  وعرفت  أسبوعني  منذ  انطلقت  التي  املواطنني،  جتمع  ونقاط  والشوارع 
مصالح النظافة بالبلديات رفقة احلماية املدنية واألجهزة األمنية، ومتطوعون من 
وتعقيم  تطهير  عمليات  الوالية  بلديات  تشهد  مختلفة، حيث  محلية  جمعيات 
التجارية كما عرفت  واحملالت  الصحية  واملؤسسات  البريد  شاملة مست مكاتب 
مبادرة  إطالق  مت  كما  البيئة،  ومديرية  اجلزائري  األحمر  الهالل  مكتب  مشاركة 
خياطة كمامات مبركز التكوين املهني بعاصمة الوالية وجمعيات محلية بسيدي 
عيسى وبوسعادة من أجل املساهمة يف الوقاية من الفيروس، مع الشروع يف توزيع 
احلال  هو  كما  بلديات  عدة  عبر  والفقيرة  املعوزة  العائالت  على  استهالكية  مواد 

باجلهة الشرقية للوالية، يف انتظار أن تشمل العملية كافة بلديات الوالية.
باملوازاة بادرت فعاليات من املجتمع املدني لتأسيس اللجنة الشعبية ملواجهة 
جامعيني  وأساتذة  وأطباء  صيادلة  دكاترة  من  واملكونة  باملسيلة  كورونا  جائحة 
طبية  وقفازات  وكمامات  اصطناعية  تنفس  أجهزة  لتوفير  تهدف  والتي  وموظفني 
أسرة طبية مجهزة مع جمع  مع  للمهنيني  توفير مالبس طبية  معقمة مع ضرورة 

التبرعات العينية لفائدة املعوزين.
جمال أبو أشرف
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أخبار الداخل

عِقب عقد اجتماعات مع رؤساء المجالس البلدية

لجاُن األحياِء بجيجل ُتحصي احتياجات 
فة الَعائالت  الُمتعفِّ

المسيلة 
الباعة الفوضويون يتحدون قرارات الوصاية

بت مؤخرا، في عملية إحصاء شامل الحتياجات المواطنين وكذا العائالت المتضررة شرع أعضاء لجان األحياء، التي ُنصِّ
 من إجراءات الحجر الصحي، وهذا تنفيذا لقرار الوزير األول. 

تبسة  لوالية  التجارة  مدير  كشف 
إطار  يف  الوطن  ألخبار  أحمد«  »زياني 
محاربة اإلشاعة التي تستهدف نشر أخبار 
والزيت  السكر  منتوجي  نفاذ  حول  كاذبة 
الوالية ال  التجارية بتبسة، أن  من احملالت 
تشهد أي أزمة غذائية وال يوجد أي نقص، 
مما  تخوفهم  جراء  املواطنني  بعض  أن  بل 
كميات  اقتناء  إلى  يلجؤون  متداول،  هو 
ما  املذكورتني  املادتني  من  ومضاعفة  كبيرة 

يجعل البعض اآلخر يقف على مشكل هذا 
الغياب، مضيفا أن تبسة تتوفر على مخزون 
كاف ملدة تتجاوز الـ 6 أشهر بالنسبة للمواد 

الغذائية واسعة االستهالك.
إلى  الوالية،  سكان  جل  املدير  ودعا 
هذه  اقتناء  يف  والوعي  بالعقالنية  التحلي 
املواد واسعة االستهالك كون املواد الغذائية 
االنتباه  عليه  الذي  املواطن  تناول  دائما يف 
إلى االشاعات املغرضة التي تسبب يف فزع 

مجهولة،  أغراض  أجراء  من  املواطنني  بني 
حاليا  احلاصل  التهافت  أن  إلى  مشيرا 
والزيت قد وقع سابقا فيما  للسكر  بالنسبة 
إلى  تنقطع  لم  والتي  السميد  مادة  يخص 
ندائه  املصدر  ذات  وجه  كما  اليوم،  غاية 
املواد  ببيع هذه  االقتصاديني  املتعاملني  إلى 
كبيرة  بكميات  البيع  دون  عادية  بطريقة 
لكل فرد لتجنب غيابها يف احملالت التجارية 

فقط .                             فيروز رحال

تبسة
مدير التجارة ينفي وجود أزمة سكر أو زيت
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لمواجهة جائحة كورونا

حة ببجاية تستلُم عتاًدا ِطبيا  ُمديرية الصِّ
قيمُته 3 َماليير َسنِتيم

بـــلقاسم.ج

ملواجهة  الوالئية  التضامن  جلنة  تواصل 
كورونا COVID-19 لوالية  وباء 
ستة  مبساهمات  التضامني  بجاية،عملها 
إلى  بالوالية حيث سلمت،  األعمال  رجال 
من  اقتناؤه  مت  طبيا  عتادا  الصحة  مديرية 
مالية  بقيمة  اللجنة  يف  املساهمني  تبرعات 
جتاوزت ثالثة مالييرسنتيم،وذلك باالعتماد 
على قائمة احتياجات مستعجلة مت إعدادها 
من طرف مدير الصحة، بالتنسيق مع األطباء 
التضامن  جلنة  يف  األعضاء  الصيادلة  وممثل 

الوالئية ملواجهة الوباء.
وتتكفل مديرية الصحة بتوجيه هذا العتاد 
العمومية  املؤسسات  طرف  من  الستغالله 
بجاية،وعلى  بوالية  املوزعة  اإلستشفائية 
اجلامعي«خليلعمران«الذي  املستشفى  رأسها 

يعرف اقباال كبيرا للمرضى بهذا الفيروس.
خاص  املذكور  العتاد 
ووضعه  تركيبه  باالستعجاالتواإلنعاش،مت 
حتت اخلدمة باملؤسسات الصحية ويتمثل أسرة 
شفط  القلب،جهاز  تخطيط  أجهزة  إنعاش، 
أجهزة«إيروسول«أجهزة  الرئتني،  من  املخاط 
األكسجني،أجهزةحقنأو يف  وحتكم  قياس 

ثابتة  اصطناعي  تنفس  توماتيكي،أجهزة 
إضافة  متحركة،  إصطناعي  تنفس  وأجهزة 
بحاجياتها  الصحية  املؤسسات  تزويد  إلى 
الوقاية  وأقنعة  الكاملة  الواقية  األلبسة  من 
التعقيم من هالم ومواد  الطبية وكذا وسائل 
والية  والي  أمس،  تنظيف.وكما اعطى، 
انطالق  إشارة  معبد،  احمد  بجاية، السيد 
اقصى  سكان  لتزويد  التضامنية  القافلة 
دائرة  بلديات  يف  واملتمثلة  الغربية  املنطقة 
العلمية  على  اشرافه  معوش ولدى  بني 
بضرورة  تعليمات  الوالي  السيد  اسدى 

املعوزة  العائالت  الى  االعانات  هذه  إيصال 
الغنب عن عائالت حتتاج  رفع  والفقيرة،بغية 
الساكنة  التزام  ظل  يف  التضامن  دفئ  الى 
اجلزئي،وهي  الصحي  احلجر  باجراءات 
احمللية  السلطات  وحرص  التزام  تؤكد  مبادرة 
للتكفل بكامل مواطنيها خاصة يف مثل هذه 
احملن،للعلم فان هذه العملية سبقتها عمليات 
الى املناطق اجلنوبة على ان تتواصل الى غاية 
إيصال اإلعانات الى جميع بلديات الوالية.

السميد  مادة  بيع  نقاط  بفتح  سنقوم 
على  للقضاء  وزو  تيزي  بلديات  مختلف  عبر 

الفوضى والطوابير غير منتهية
اكد والي والية تيزي وزو محمود جامع انه 
ستم فتح نقاط بيع مادة السميد عبر مختلف 
البلديات  روؤساء  طرف  من  ستحدد  أماكن 
الواسعة  احليوية  املادة  هذه  لتوفير  وذلك 
االستهالك بعد أن سجلت ندرة يف األسواق. 
وأشار املتحدث أن مصالح مديرية التجارة 

لوالية تيزي وزو ويف إطار تنفيذ تعليمات الوزارة 
نقاط  فتح  سيتم  السميد  مادة  لتوفير  الوصية 
االستهالك  الواسعة  احليوية  املادة  هذه  بيع 
عبر  عديدة  فضاءات  بتخصيص  وذلك 
دلك  سيتم  حيث  وزو  تيزي  بلديات  مختلف 
هدا االسبوع ليتم تعميم العملية الحقا وأشار 
ذات املصدر أن عملية اختيار فضاءات ومواقع 
نقاط بيع مادة السميد سيتم حتديدها تدريجيا 
حيث  البلديات  رؤساء  مع  بالتنسيق  وذلك 

جاهزة  فضاءات  لتكون  وفتحها  جتهيزها  سيتم 
السميد  مادة  من  كافية  كميات  توزيع  لعملية 
تلبي احتياجات املواطن بكل أريحية وبأسعار 
أن  املصدر  ذات  وأضاف  املستهلك  متناول  يف 
هذه اإلجراءات من شأنها أن تطمأن املواطنني 
املواد  وباقي  السميد  مادة  وفرة  بخصوص 

الواسعة االستهالك.
احمد. اليان

استلمت مديرة الصحة، بوالية بجاية، عتادا طبيا بلغت قيمته المالية 3 ماليير سنتيم، من أجل تدعيم مصلحة االستعجاالت 
بالمؤسسات العمومية.

والية تيزي وزو
فتح نقاط لبيع السميد للقضاء على الفوضى

البيض
إخضاُع عائلة للحجر الصحي

افاد بيان صادر عن مديرية الصحة لوالية البيض تلقت اخبار 
الوطن نسخة منه وضع عائلة مكونة من 6 أفراد من عائلة واحدة 
االشتباه  بعد  احترازيا  بالبيض  الشباب  ببيت  الصحي  باحلجر 

باصابتها بفيروس كورونا املعدي. 
االجراء مت اتخاذه حسب ذات البيان حلماية العائلة ومحيطها 
بعد االشتباه باصابة احد افرادها بفيروس كورونا قدم من والية 
بومرداس. و تعد املرة االولى التي يتم فيها وضع اشخاص حتت 
احلجر الصحي بوالية البيض منذ تفشي الوباء حيث ان الوالئية 
حلد الساعة لم تسجل أي اصابة بفيروس كورونا ما دعا سلطاتها 
باملزيد من احليطة  السكان  ناقوس اخلطر ومطالبة  الى دق  احمللية 
التي  سميد  كيس  على  احلصول  طوابير  ان  الى  نشير  واحلذر. 
على  حقيقيا  خطرا  تشكل  باتت  بيعه  امام نقاط  يوميا  تتكرر 
وايجاد اليات  بوقفها  ويطالبون  العدوى  انتشار  السكان خوفا من 

اخرى لبيع السميد. 
نورالدين رحماني

سيدي بلعباس
توقيف 50 سائق سيارة أجرة 
بسبب مخالفة إجراءات الوقاية

لكبح  الرامية  مجهوداتها  بلعباس  سيدي  شرطة  تواصل 
وردع املخالفني لتدابير الوقاية من إنتشار فيروس كورونا املستجد 
العمومي  النقل  اخلدمات  تعليق  املتضمنة  عليها  املنصوص 
اإلجتاهات، احلضري  الداخلية يف كل  الشبكة  على  للمسافرين 
املسافرين  نقل  الواليات  وبني  البلديات  وبني  احلضري  وشبه 
والنقل  والترامواي  امليترو  املوجه،  النقل  احلديدية،  بالسكك 
يستثنى  األجرة،  بسيارات  اجلماعي  النقل  الهوائية،  باملصاعد 
من هذا اإلجراء نشاط نقل املستخدمني. حيث وضعت مصالح 
الشرطة حد لنشاط أكثر من 50 سائق سيارة أجرة و29 صاحب 
سيارة لنقل األشخاص بدون رخصة نظرا لعدم إحترامهم قرارات 
كل  إتخاذ  مع  املخالفني  ضد  ملفات  إجناز  ليتم  السير  تعليق 
جميع  بلعباس  سيدي  شرطة  وتدعو  هذا  القانونية.  اإلجراءات 
الوقائية من  اإلجراءات  التدابير  تطبيق كل  إال ضرورة  املواطنني 
هذا  أن  إعتبارا  وذويهم  انفسهم  فيروس covid-19 حلماية 

الفيروس فتاك وسريع اإلنتشار. 
رفيق.ف

الجزائر العاصمة
نقل األشخاص دون مأوى لمركز 

اإليواء بدالي إبراهيم
انطلقت عملية تضامنية جلمع ونقل األشخاص بدون مأوى 
اخلميس  العاصمة،  اجلزائر  بلديات  مختلف  عبر  املتواجدين 
إبراهيم،  بدالي  الطبي  االستعجالي  اإليواء  مركز  نحو  املاضي، 
العدوى  من  الهشة  الفئات  هذه  ووقاية  حماية  تدابير  إطار  يف 
ما  حسب  اجلوية،  التقلبات  وكذا  بفيروس »كورونا« املستجد 

أفادت به مديرة النشاط االجتماعي لوالية اجلزائر.
أن  لـ»وأج«،  تصريح  يف  معيوش  صليحة  السيدة  أوضحت 
مبشاركة  إبراهيم  بدالي  املسنني  مركز  من  انطلقت  التي  القافلة 
أعوان األمن الوطني واحلماية املدنية ومديرية الصحة، ومؤسسة 
املساعدة االجتماعية الوالئية، وغيرها من املؤسسات املتخصصة، 
تهدف إلى جمع هؤالء األشخاص دون مأوى ونقلهم إلى مركز 
اإليواء االستعجالي ببلدية دالي إبراهيم، حيث سيتكفل طاقم 
طبي بفحصهم للتعرف على حالتهم الصحية، من أجل التكفل 
وقضايا  واألسرة  الوطني  التضامن  وزارة  إجراءات  إطار  يف  بهم 

املرأة، للوقاية من فيروس كورونا »كوفيد 19«.
اجلزئي  احلجر  لقرار  التنفيذ  حيز  دخول  أن  أضافت 
غاية  الساعة 19:00 إلى  من  بداية  العاصمة،  باجلزائر 
األشخاص،  بهؤالء  التكفل  يستدعي  الساعة 7:00 صباحا، 
خاصة بعد انحصار نشاط اجلمعيات التي كانت تتكفل بتقدمي 
أن  إلى  وأشارت  اجلوية،  األحوال  وسوء  لهم  ساخنة  وجبات 
العملية التضامنية، شملت نقل األشخاص دون مأوى واملشردين 
املتواجدين عبر كل بلديات العاصمة، على غرار سيدي أمحمد 
ماي  أول  وساحة  وبلوزداد  قريش  ووادي  وبولوغني  الوادي  وباب 
واملدنية والقصبة، حلمايتهم من األمطار وخوفا من انتقال العدوى 

إليهم.
ق.م

قامت جمعية أمل اجلزائر، مؤخرا، بتوزيع 
2330 كمامة واقية على العديد من القطاعات 

احليوية بوالية بومرداس.
هاته  أن  اجلمعية  من  مطلع  مصدر  أوضح 
الطبية  الكمامات  توزيع  يف  شرعت  األخيرة 
مستوى  على  تعقيم  لعملية  إخضاعها  بعد 
ببلدية  املتواجد  الطبية  للتحاليل  برعوم  مخبر 
يسر شرق بومرداس، على عدد من القطاعات 

ببرج  أوعمران  العقيد  مستشفى  منها  احليوية 
منايل، مخبر مستوصف التحرير باإلضافة إلى 
بذات  العقابية  املؤسسة  ونزالء  األمن  أعوان 
جمعية  وزعت  متصل،  سياق  ويف  البلدية. 
الثابية  احلواجز  على  كمامة   120 اجلزائر  أمل 
اخلاصة باألمن والدرك الوطنيني املنصبة بعديد 
ناهيك  للوالية،  الرئيسية  واملداخل  الطرقات 
عن استفادة عدد من مرضى األمراض املزمنة 

فيما  الكمامات،  من  حصة  على  والسرطان 
وجهت احلصة املتبقية واملقدر عددها بــ 150 
كمامة إلى مستشفى بوفاريك بوالية البلدية، 
املصابني  من  احلاالت  عشرات  يسجل  الذي 
بفيروس كورونا املوضوعة رهن احلجر الصحي، 
املشتبه  اجلديدة  احلاالت  من  العديد  وكذا 

إصابتها بالداء.
سميرة مزاري

بومرداس
توزيع 2330 كمامة واقية على القطاعات الحيوية

تقدمي  يف  معسكر  بوالية  فالحون  شرع 
معوزة،  عائلة   2000 لـ  غذائية  مساعدات 

حسبما ُعلم من رئيس غرفة الفالحة بالوالية.
من  األول  اليوم  أن  زوقارت  محمد  وأوضح 
فالحو  بها  بادر  التي  التضامنية  العملية  هذه 
الوالية الذين ينتمون للمجالس املهنية الفالحية 
عرف  والثوم،  والبصل  البطاطا  لشعب  املشتركة 
جمعيات  خلمس  اخلضر  من  قنطارا   60 تسليم 

تنشط يف املجال اخليري، لتسليمها لـ 200 عائلة 
معوزة مقيمة بعدد من البلديات النائية.

من  كلغ   30 حوالي  عائلة  لكل  وُسلم 
والطماطم،  والبصل  البطاطا  شملت  اخلضر، 
تبرع بها فالحون من عدد من بلديات الوالية، 
املقبلة،  األيام  خالل  العملية  تستمر  أن  على 
لتمس إجماال حوالي 2000 عائلة، وفق نفس 
فالحي  من  التضامنية  العملية  وتأتي  املصدر. 

بها  يقوم  أخرى  ملبادرات  دعما  معسكر،  والية 
بينها  اخليرية  واجلمعيات  املنظمات  من  عدد 
الهالل األحمر اجلزائري، الذي سّلم، األسبوع 
املاضي، مساعدات غذائية ومواد تنظيف لـ 120 
سّلم  كما  سجرارةوالفراقيق.  بلديتي  من  عائلة 
ملديرية  طبية  كمامة   1500 الفترة  نفس  خالل 
قطاع  موظفي  على  لتوزيعها  والسكان،  الصحة 

الصحة بالوالية.

معسكر
فالحون يوزعون مساعدات غذائية على 2000 عائلة



 من ذا الذي نشر الوباء بساحها ** ورمى بسهم غادر فأصابها
َجلَّ املصاب فنكست أعالمها ** وعن املسرة أعلنت إضرابها

هي أبيات جادت بها قريحة 
الشاعر سليمان جوادي، 

يرثي فيها مدينة البليدة 
التي تعاني حتت احلظر 

الشامل الذي فرضه تفشي 
الوباء القاتل فيها. ويبدو 

أن اجلائحة أصابت شاعرنا 
مرتني، مرة يف بالده وأخرى يف 
مدينة البليدة. فما كان لروح 
الشاعر إال أن تبدع بسلسلة 

»بليديات« ثم بقصيدة 
»البليدة«، التي يقول يف 

مطلعها

ما للبليدة أوصدت أبوابها ** وبكت على شرخ الشباب شبابها 
 ُمعبرا عن حزنه وحزن كل من يعرف احلياة النابضة يف مدينة 

الورود، التي انزوت ساكنة حتت وطأة اجلائحة. 
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 قدم سليم دادة كاتب الدولة املكلف 
باإلنتاج الثقايف استقالته من منصب 

رئيس املجلس الوطني للفنون واآلداب، 
وذلك من أجل هدفني اثنني حددهما 

يف منشور له أتاحه أول أمس على 
صفحته  فايسبوك. أولهما التفرغ لعمله 
احلكومي ومهامه الوزارية حتقيقا خلطة 

عمل كتابة الدولة لإلنتاج الثقايف، ثم 
التأسيس لثقافة تداول السلطة بفتح 

املجال إلطارات ثقافية وشخصيات فنية 
أخرى لترأس املجلس. وأضاف صاحبنا 
يقول إن استقالته من رئاسة املجلس 

الوطني للفنون واآلداب لم ولن متنعنه 
من مواصلة العمل والتنسيق مع وزيرة 

الثقافة ورئيس املجلس القادم لتجسيد 
املشاريع املتعلقة بقانون وضعية الفنان، 
وتفعيل بطاقة الهوية الفنية واملنصة 

الرقمية للمجلس الوطني، وهي املشاريع 
املسطرة لسنة 2020.

يواصل وزير التجارة كمال رزيق وعيده 
للمضاربني واحملتكرين، معلنا عن إشهار 
سيف احلجاج يف وجوههم، حيث دعا 

التجار إلى ضرورة التصريح بجميع 
املخازن واملستودعات ومحتوياتها عن 

طريق مراسلة مديرية التجارة يف إقليم 
االختصاص، بغرض محاربة التجار غير 
الشرعيني واالحتكار على حد سوار، مع 

الفصل بني التجار النزهاء واملضاربني.
هذا، وُيعد قطاع التجارة القطاع الثاني 
بعد الصحة األكثر حساسية  يف املرحلة 

احلالية.

منذ تفشي وباء  كورونا، برزت عدة مبادرات أماطت  اللثام 
عن حجم التغييب الذي واجهه  الشباب املبتكر، آخرها 

ما نقلته وسائل إعالمية عن فوزي برحمة ابن مستغامن 
ورئيس األكادميية الوطنية لإلبداع واالبتكار، الذي كشف 

عن 5 مشاريع ابتكارية أجنزها  رفقة فريقه العلمي، يف إطار 
املجهودات املبذولة  للتصدي لتفشي جائحة كورونا املستجد. 
هي اختراعات على قدر من األهمّية،  تنتظر دعم السلطات 

الوصية أمام قّلة اإلمكانات، بينها تطبيق )SihaMap(،  الذي 
يساعد على اكتشاف حاالت اإلصابة، باإلضافة إلى إنتاجهم 

كمامة ذكية وجهاز تنفسي يدمج بني الهواء الطبيعي والصناعي 
ميكن استعماله إلنعاش املصابني صعوبة يف التنفس. 

قرر رئيس اجلمهورية األسبق اليمني زروال التبرع بقيمة شهر من معاش تقاعده 
للمساهمة يف اجلهود الوطنية الرامية ملكافحة وباء كورونا، واحلد من آثاره على 

املواطنني، حسب ما ُعلم يوم أمس األحد من أقاربه.
 ونقلت وسائل إعالمية اخلبر عن طريق أحد أقاربه، موضحة أن الرئيس األسبق 
ليامني زروال الذي تقلد منصب رئيس اجلمهورية بني سنتي 1995 و1999، اتخذ 

هذه اخلطوة يف ظل اجلهود املبذولة ملساعدة اجلزائريني لعبور هذه املرحلة.

بعد إعالن العديد من البلدان، مبا فيها 
اجلزائر،  عن عدة إجراءات ملواجهة اجلائحة،  

منها احلجر الصحي املنزلي بهدف محاصرة 
انتشار وباء فيروس كورونا املستجد والتقليل 

من عدد ضحاياه قدر اإلمكان، طفا حديث عن 
اآلثار النفسية احملتملة التي سيخلفها هذا 

الظرف؛ إذ  نّبَه مختصون إلى اآلثار السلبية 
التي ميكن للحجر أن يتركها على نفسية 

اخلاضعني له، مقترحني مجموعة من احللول 
لتفادي تلك اآلثار منها القيام بعدة أنشطة 
يف املنزل، وممارسة التمارين الرياضية قصد 

الترويح على النفس وتنشيط الدورة الدموية.

وإْن ُعــدتــم.. ُعــدنـــا! 

َورُدها رباعُي الُفصـوِل. .
يا ْسِليمـــــــان! 

احَذروا كورونا َمّرتـــين!

وهـــل يخفـــى وهـــل يخفـــى 
     القمـــــــُر؟ !     القمـــــــُر؟ !

كتابُة الدولِة ُتكّرس مبـدَأ الّتـداُول 

َحسنـــاُت الَوبــــــاء!
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اليزي
ألف عائلة بالمناطق النائية تستفيد من مواد غذائية

إطار  يف  اليزي  والية  خصصت 
القاطنني  املواطنني  بانشغاالت  التكفل 
باملناطق النائية املوزعة على تراب الوالية 
ذات  غذائية  مواد  يف  تتمثل  إعانات 
االستهالك الواسع لفائدة أكثر من الف 

عائلة 
تضامنية  قافلة  أول  برمجت 
مست  والتي  املاضي  األسبوع  خالل 
ومنطقة  ومتاجرت  سامن  واد  من  كل 
ذات  أيضا  شهدت  وفيما  ميهرووتكظير 

العملية نهاية األسبوع اين استفادة 200 
فضنون  النائية  املنطقة  من  كل  يف  عائلة 
بعد  املتخذة  اإلجراءات  مع  تزامنا  وافني 
انتشار  من  للحد  النقل  وسائل  توقف 
وباء كورونا وحفاظا على سالمتهم. ويف 
ذات السياق كشف نائب رئيس املجلس 
أخبار  ل  محمد  خيار  الوالئي  الشعبي 
الوطن انأ العملية الزالت متواصلة لتغطية 
وسكان  والفقيرة  املعوزة  العائالت  جميع 

الوالية  تراب  كافة  عبر  والرحل  البدو 
النشاط  مديرية  مع  بالتنسيق  وذالك 
ويضيف  احمللية  والسلطات  االجتماعي 
للحصة  املالية  القيمة  انأ  املسئول  ذات 
يستفاد  التي  دج   10000 تفوق  الواحدة 
مناطق  مختلف  عبر  محتاج  كل  منها 
احلساس  الظرف  هذا  يف  خاصة  الظل 
وتزامنا مع قدوم الشهر الفضيل إضافة إلى 
استفادتهم من عمليات حتسيسية للوقاية 
19 وتوعيتهم بخطورة  فايروس كوفيد  من 

توفير  مع  منه  الوقاية  وأهمية  الوباء 
قبل  من  واالجتماعي  النفسي  التكفل 
واالجتماعيني  النفسانيني  األخصائيني 
ملديرية  اجلوارية  للخاليا  التابعني 
األحمر  والهالل  االجتماعي  النشاط 
التحسيس  عمليات  أيطار  يف  اجلزائري 
كافة  بتفعيل  وذالك  اجلهود  وتضافر 
اإلدارات  التعاون بني مختلف  أساليب 
املناطق  سكان  مع  تضامنا  واجلمعيات 
هذا  والرحل.  البدو  وسكان  النائية 
كبير  استحسان  العملية القت  أن  ويذكر 
ضرورة  على  اصرو  الذين  املواطنني  لدى 
احلرص والتكثيف ملثل هكذا مبادرات يف 
يتساوى  الذي  الظرف احلساس  مثل هذا 
فيه اجلميع والتخفيف من األعباء واملعاناة 
التي يكابدونها بحثا عن قوة يومهم خاصة 
يف املناطق النائية التي جتتمع فيها أعداد 

كبيرة من الفئات الهشة يف املجتمع. 
براهيم مالك

تنظيُم عمليات تعقيم وتطهير وحمالت تضامنية 

حالُة استنفاٍر ُقصوى بأدرار لمواجَهة وباِء ُكورونا

عبد اهلل مجبري

عدة  شهدت  األزمة  بداية  منذ 
حمالت  الوالية  بأقاليم  ودوائر  بلديات 
وبعض  احمللية  السلطات  بني  مشتركة 
اإلجراءات  إطار  يف  الناشطة  اجلمعيات 
هذا  من  للوقاية  االحترازية  والتدابير 
الوباءوهذا شأن بلدية أدرار وشروين وكذا 
إضافة  أولف  وبلديات  تيميمون  بلدية 
زوايةكنتةإالأن دائرة فنوغيل الواقعة بنحو 
30 كم جنوب أدرار والتي تضم 3 بلديات 
فمازالت  فنوغيلومتنطيطوتامست  منها 
الوباء  لهذا  للتصدي  التحركات  نسبة 
تكاد منعدمة رغم مرور أزيد من 20 يوما 
عن بداية انتشار كورونا.حيث من األيام 
للحرفيني  الوالئي  الفرع  برمج  األولى 
ناس  جمعية  مع  وبالتنسيق  والتجار 
التجارية  احملالت  استهدفت  حملة  اخلير 
العمومية.  املؤسسات  بعض  ووتعقيم 

الدائرة  تشهد  لم  التاريخ  ذاك  ومنذ 
أى  الثالث  بلدياتها  بجميع  املذكورة 
الوقايةمن  إجراءات  ضمن  يدخل  نشاط 
هذا الفيروس القاتل. فقصور هذه الدائرة 
حتتوي على عشرات املساجد واملؤسسات 
القرآنية  والزوايا  العالج  وقاعات  تروبوية 
تطهير  إلى  بحاجة  كلها  واالجتماعية 
وتعقيم وكذا األزقة والطرقات املؤدية لهم 
األمر الذي يطرح عديد التساؤوالت وماذا 
ومكاتب  احمللية  اجلماعات  هذه  تنتظر 
فيما  للقيام بذلك.  الوقاية على مستواها 
إحصاء  عدم  اآلن  حد  إلى  أيضا  لوحظ 
حتتاج  التي  والفقيرة  املعوزة  العائالت 
املساعدات وعدم تأطير هذه األحياء رغم 
مرور أزيد من أسبوع على تعليمات رئيس 
التجمعات  تأطير  تقتضي  التي  احلكومة 
السكنية واألحياء فضال على عدم وجود 
االنشغاالت  بنقل  تتكفل  أزمة  خلية 
واالستماع إلى املواطنني يف ظل إجراءات 

احلجر الصحي واملنزلي. 
لم يظهر  نائمة ومناسباتية  جمعيات 
املئات  رغم  كورونا.  أزمة  عز  يف  أثر  لها 
من اجلمعيات االسمية التي تنشط على 
مستوى أكثرمن 20 قصرا فإلى حد كتابة 
هذه األسطر لم نشاهد برامج وال ودوريات 
ألعضاء هذه اجلمعيات احمللية سواء كانت 
وأحياء  قرى  داخل  أوجتماعية  ثقافية 
أنفسهم  يكلفوا  فلم  املذكورة  البلديات 
وقصصات  مطويات  بتوزيع  القيام  حتى 
حتسس من خطورة هذا وباء كورونا. وأمام 
الدائرة  هذه  سكان  يطالب  الوضع  هذا 
االستدراك  بضرورة  احمللية  السلطات  من 
والقيام بحمالت واسعة للتطهير والتعقيم 
وهذا  والطرقات  العمومية  املرافق  تشمل 
إن  يجب  التي  اجلمعيات  مع  بالتنسيق 
تستيقظ ضمائرهم على حد وصفهم عبر 
هذه القصور املترامية األطراف وكذا تأطير 

األحياء.

حالة استنفار قصوى تشهدها 
والية أدرار منذ بداية تفشي 
وباء »كوفيد 19«، من خالل 
الحمالت التحسيسية وعمليات 
التعقيم، التي نظمتها السلطات 

المحلية مع الشركاء االجتماعيين. 
شملت عمليات التعقيم المرافق 
العمومية والشوارع الرئيسة، 
فضال عن قوافل المساعدات 

الخيرية والتضامنية التي انطلقت 
نحو مناطق الظل.

تيميمون
توزيع 230 طنا من المواد الغذائية 

فين على  الُمتعفِّ
شرعت اجلماعات احمللية بالوالية املنتدبة تيميمون على توزيع 230طنا 
من املواد االستهالكية على العائالت والفئات املعوزة واملتضررة من احلجر 

املنزلي على مستوى قصور وأحياء الوالية املنتدبة.
السلطات  اتخذتها  التي  والتدابير  اإلجراءات  اطار  يف  العملية  تأتي  و 
العمومية ملواجهة فيروس كورونا وذلك مبشاركة بعض اجلمعيات التضامنية 
اجلزائرية ومصالح احلماية  والكشافة اإلسالمية  اجلزائري  والهالل األحمر 
الريفية  املراكز  وجماعات  االحياء  جلان  وممثلي  األمنية  واألجهزة  املدنية 
العمومية وتطهير  املؤسسات  تزامنا ومواصلة عمليات تعقيم وتطهير  وذلك 
التضامن من  التحسيس والتوعية وعمليات  الساحات والشوارع وحمالت 

قبل بعض اجلمعيات الفاعلة على مستوى بلديات الوالية.
عبد اهلل مجبري

تمنراست 
تواصل عملية تعقيم األحياء محاربًة للوباء 

تتواصل عملية تطهير وتعقيم األحياء عبر إقليم والية متنراست تفاديا 
شارك  التعقيم التي  حملة  أن  الوالية  أشارمتصالح  كورونا   فيروس  النتشار 
املدنية،  واحلماية  والشرطة  الوطني  الدرك  غرار  على  الهيئات  بعض  فيها 
مست مختلف الطرقات الرئيسية واملسالك الثانوية لألحياء، باإلضافة إلى 
بعض املؤسسات على غرار مكاتب البريد ومقر اإلذاعة ومحطة املسافرين 
يتجمع  أن  ميكن  التي  األماكن  ومختلف  القمامة،  وأماكن وضع حاويات 
غاية  إلى  الكبيرة  دوران النافورة  نقطة  تعقيم  السكان، كما مت كذلك  فيها 
 « العمران  » شرطة  الطرق  مفترق  إلى  العملية  لتتواصل  الواد،  قطع  جسر 
األسيهار  وطريق  الواد  بقطع  الصفصاف  سوق  إلى  تهقارت،  بحي  مرورا 
واماكن أخرى .من جهته، دعا والي والية متنراست دومي جياللي كافة 
املواطنني إلى االلتزام بتدابير احلجر الصحي املنزلي وعدم اخلروج من املنازل 
أماكن  وتفادي  البيوت،  يف  األطفال  إبقاء  القصوى، السيما  للضرورة  إال 
مستوى  على  الوباء  نقل عدوى  تساهم يف  أن  من شأنها  التي  التجمعات 
الوالية التي لم تسجل حلد الساعة أي حالة، مشيرا يف السياق ذاته إلى أن 
الوعي وتكاثف اجلهود والتحلي بالصبر من شأنه أن يساهم يف جتاوز األزمة.

متنراست  والية  وبلديات  ألحياء  والتعقيم  التطهير  عملية  أن  وأضاف 
مست األحياء وأماكن التجمعات باإلضافة إلى البلديات وأن العملية لن 
تتوقف مشددا ان مصاحله لن تدخر أي جهد من اجل منع إنتشار هذا الوباء 
يف  املدني  املجتمع  وافراد  اجلمعيات  بعض  عمل  الوقت  نفس  يف  ومثمنا 

املشاركة يف عملية التطهير وحتسيس املواطنني.
كرزيكة أحمد

الوادي
مبادرات تضامنية لفائدة واليتي البليدة وتبسة 
من  لسلسلة  الوادي،  بوالية  والهيئات  اجلمعيات  من  العديد  بادرت 
العمليات التطوعية اخليرية لفائدة العائالت املعوزة، وسكان واليتي البليدة 

وتبسة، وذلك يف إطار التضامن يف ظل تفشي جائحة الكورونا.
أطلقت جمعيات عديدة يف بلديات الوالية الثالثني حمالت للتبرع، 
ظل  يف  معوز،  لكل  قفة  مشروع  بالوادي،  اخلير  دروب  جمعية  غرر  على 
بتغطية  اجلمعية  قامت  حيث  البالد،  تعرفها  التي  العصيبة  األزمة  هذه 
حاجيات ما يفوق 50 أسرة معوزة.وحسب القائمني على العلمية اخليرية، 
فإنها تهدف إلى التكفل بأكبر عدد ممكن من الفئات املعوزة واحملتاجة، يف 
ومواد  مساعدات  تضم  حيث  اجلزائر.  به  متر  الذي  العصيب  الظرف  هذا 
غذائية ضرورية، لفائدة اليتامى واألرامل والعائالت املعوزة.وتضمنت قفف 
على  غذائية ضرورية،  مواد  بتوفيرها،  محسنون  قام  التي  املساعدات  هذه 
غرار زيت املائدة والدقيق والفرينة والسكر والقهوة، وغيرها من املستلزمات 
الظرف  هذا  ظل  يف  يومي،  بشكل  العائالت  هذه  حتتاجها  التي  الغذائية 

العصيب.
كما تقوم جمعية اإلحسان اخليرية ببلدية تغزوت، من جهتها بجمع 
الظرف  الذين لم ميكنهم  الفقراء والعائالت  مواد غذائية األساسية لصالح 
اجلمعية  وتأمل  وغيرهم،  والفالحيني  البناء  قطاع  يف  خاصة  العمل  من 

للوصول ألكبر عدد ممكن الفقراء واملعوزين. 
الوادي  والية  من  يومية  قوافل  املاضي  االسبوع  ومنذ  انطلقت  كما 
بشاحنات محملة بالبطاطا وأنواع أخرى من اخلضر نحو والية البليدة، يف 
أعلنت  أن  بعد  معها  سوف  وادي  وسكان  فالحو  أطلقها  تضامنية  مبادرة 

منطقة منكوبه بجائحة كورونا.
رشيد شويخ

االغواط
القبض على المتورطين في سرقة 70 عمودا كهربائيا

لألمن  الشرطة  مصالح  أوقفت 
ثالثة  باألغواط  اخلامس  احلضري 
أشخاص يف حالة تلبس متهمني بسرقة 
منت  على  حديدي  عمود   70 من  أكثر 
شاحنة من نع إسيزي بيضاء اللون خاصة 
األشخاص،  ألحد  مبرآب  واقي  بسياج 
أعمدة   )08( ثمانية  وحجز  وضبط 
مخبأة يف مساكن  كانت  أخرى  حديدية 
يف  املتهمني  تقدمي  وبعد  فيهم  املشتبه 

متهمني  إيداع  مت  الفوري،  املثول  جلسة 
سنة   )19-20( مابني  أعمارهم  تتراوح 
الثالث  استفاد  فيما  املؤقت،  احلبس 
البالغ من العمر )35( سنة من استدعاء 

مباشر.

توزيع 3 آالف كمامة مصنوعة 
محليا

وجمعية  عريف  قرن  جمعية  وزعت 

نور النسوية بأفلو أكثر من 3000 كمامة 
مت إعدادها من طرف متطوعني ومتطوعات 
يف ورشة مت تخصيصها لهذا الغرض، هذه 
الكمية وحسب رئيس جمعية قرن عريف 
حاكمي جلول مت توزيعها على أعوان الدرك 
والشرطة واحلماية املدنية والغابات وعلى 
باألمراض  املصابني  وعلى  النظافة  عمال 

املزمنة. 
نورين عبدالقادر
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حاوره: أمني.ب

لم يكن يخطر على باله يوما أن يكون ضحية لفيروس 
خطير كفيروس كورونا، وأن يقضي أسبوعني كاملني حتت 
الوحدة  مرارة  خاللها  من  ذاق  اإللزامي،  الصحي  احلجر 
الـ25  يتجاوز  لم  شبابه،  ريعان  يف  شاب  وهو  واملرض، 
تيبازة،  مستشفى  جدران  بني  أسيرا  نفسه  وجد  ربيعا، 
منهك القوى، شارد الذهن ومشتت األفكار لكن لم يفقد 
متاما  منه  زشفي  عليه  تغلب  أن  إلى  املرض  وقاوم  األمل 

بشجاعته وإرادته الفوالذية التي ال تقهر. ..
هو الشاب لونيس بوعزة إبن مدينة تيبازة، إقتحمت 
ألجله أخبار الوطن أسوار احلجر الصحي وأجرت معه حوارا 
من  بيومني، حاولت  املستشفى  من  قبل خروجه  مفصال 
خالله معرفة أدق التفاصيل على املراحل الصعبة التي مر 
عليها هذا الشاب الوسيم وما عايشه من مرض ومعاناة مع 
فيروس ال يرحم ونقل قصته للجزائريني مرحلة مبرحلة. .

وهو  بوعزة  لونيس  السباقة حملاورة  الوطن كانت  أخبار 
داخل احلجر الصحي باملستشفى وحتت تأثير لعنة الفيروس 
الذي تسلل إلى جسده القوي، وأضعفه وجعله يفقد قوته 
وانهكه كثيرا لدرجة أنه لم يعد يقدر حتى على الركض 
كما كان يعتاد عليه من قبل، بالرغم من خطورة الفيروس 

إال أنه ظهر قويا وبعزمية كبيرة قهر من خاللها هذا الوباء.

أخبار الوطن : كيف حالك لونيس داخل احلجر 
الصحي وهل حتسنت حالتك ؟

بدأت  حال،  كل  على  هلل  احلمد   : بوعزة  لونيس 
استرجع عافيتي وأنا على مايرام وحتسنت كثيرا مقارنة مبا 
القوة  كنت عليه من قبل، وأحمد اهلل كثيرا على منحي 

الالزمة لتخطي هذا الوباء الذي ألم بي. ..

أخبار الوطن : هل لك أن تروي لنا كيف تعرضت 
لإلصابة بفيروس كورونا وكيف تعاملت معه ؟

لونيس بوعزة : سأحكي لكم بالتفصيل قصتي مع 
الفيروس من البداية، كنت مقيما بإسبانيا ولم أكن أنتظر 
على اإلطالق أن هذا الفيروس قد يصيبني، إال أن بدأت 
مثال  منها،  أعاني  أكن  لم  التي  األعراض  ببعض  أشعر 
أصبحت غير قادر على احلركة كثيرا مع الوهن والترهل، 
وإستمر  املنزل،  سلم  صعود  حتى  عليا  صعب  أن  إلى 
بدأت  وأنني  خصوصا  أيام  أربعة  او  لثالث  الوضع  معي 
أجد صعوبة حتى يف التنفس، فقلت يف نفسي رمبا أشعر 
بالتعب وانا بحاجة لتمارين رياضية، ففي اليوم املوالي أي 
اليوم الرابع حاولت الركض كما إعتدت عليه سابقا، لكن 
لم أقدر على ذلك رغم أنني كنت أجري ثالث إلى أربع 
200 متر  أقدر حتى على قطع  لم  اليوم  كيلمترات وذلك 

وبعدها لم أقدر حتى على اجلري ملترين. .

أخبار الوطن : مباذا قمت بالتحديد بعد أن 
شعرت بهذه األعراض وأنت يف اسبانيا وهل 

كنت تعتقد بانك مصاب بفيروس كورونا ؟
لونيس بوعزة : صدقني لم أكن اعتقد على اإلطالق 
ووإرتفاع  بالتعب  شعرت  وإن  وحتى  سأصاب  بأنني 
درجة احلرارة فظننت بأنه مجرد تعب او نزلة برد عادية، 
خصوصا وأن الوباء كان يف بدايته بإسبانيا ولم يتعد وقتها 
عدد االصابات 120اصابة، وبعد أن سمعت بقرار احلجر 
الصحي الذي سوف تطبقه اسبانيا قررت العودة للجزائر، 
تصيحة  لي  قم  األشخاص  بأحد  عوددتيإلتقيت  وأثناء 
لتفادي اإلصابة  الالزمة  أتخذ بعض اإلجراءات  أن  على 
اإللتقاء  وعدم  املنزلي  احلجر  تطبيق  خالل  من  والعدوى 
بأفراد عائلتي والبقاء ملددة 14 يوما وهو ما حاولت تطبيقه 
وأخبرت عائلتي بكل التفاصيل لتحاشي لقائي بهم خوفا 

من وقوع اي مكروه ال قدر اهلل. .

أخبار الوطن : على ذكر عائلتك كيف كانت ردة 
فعلهم بعد عودتك خصوصا وأنك أخبرتهم 

بأنك سوق تطبق احلجر املنزلي دون التقائهم ؟
فقبل  كثيرا،  األمر صعبا  كان  واهلل   : بوعزة  لونيس 
وأنني  الصحية  حالتي  وعن  شيئ  بكل  أطلعتهم  عودتي 
خوفا  الظروف  هذه  يف  بهم  اإللتقاء  لعدم  أضطر  سوف 
ان  الوضع، فتخيل  تقبل  ما  نوعا  على صحتهم، فصعب 
شقيقي األصغر عند ولوجي للبيت جاء ليقبلني ويعانقني 
ألنه كان مشتاق لي كثيرا فمنعته ورفعت صوتي » أبقى 
غضب  بأنه  وقتها  فشعرت   « مني  تقترب  ال  مكانك  يف 
أري  وال  معانقته  رفضت  بأنني  أحس  وكأنه  يبكي  وراح 
رأيته لكن وقتها قلت أقبل أن يبكي اآلن وال أبكي عليه 

مستقبال ال قدر اهلل. .

أخبار الوطن : نريد معرفة ما قمت به بعد 
عودتك للمنزل وهل كنت متأكد من إصابتك ؟

لونيس بوعزة : ال أبدا لم أكن أتخيل على اإلطالق 
أنني مصاب بالفيروس، فبعد وصولي قمت باإلستحمام 
باملاء الساخن وقمت أيضا بغسل مالبسي وحقيبتي باملاء 
بأنني دخلت  واجلافيل وحاولت تعقيم أغراضي، وتخيل 
يف دوامة من النوم دامت لبضعة أيام ليال ونهارا، بعد أن 
طبقت على نفسي احلجر الصحي، عشت خاللها وضعا 
يتدهور  الصحي  وضعي  بدأ  حيث  للغاية،  صعبا  صحيا 
احلرارة  درجة  ارتفاع  منها  كثيرة  أعراض  عليا  وظهرت 
فتخيل  واحللق،  الفم  يف  وجفاف  التنفس  يف  وصعوبة 
أنني كنت أشرب ما أشرب من املاء وأشعر دوما بالعطش 

الشديد وكأنني يف الصحراء من شدة الظمأ. 

اخبار الوطن : هل عرفت وقتها أنك مصاب 
بكورنا ؟

لونيس بوعزة : أبدا، ألنني مقارنة ببعض احلاالت 
كانت  التي  االعراض  على  إطلعت  مصابة  كانت  التي 
تعانيها بسبب الفيروس، حقيقة لم اتخيل بأنني مصاب 
احلرارة  درجة  عدا  كثيرا  أسعل  أكن  لم  وأنني  خصوصا 

املرتفعة والتعب الشيد وجفاف الفم واحللق. 

اخبار الوطن : هل تقربت من املستشفى وقتها 
للفحص أو أخذ التحاليل ؟

بعض  إسترجعت  ان  بعد  بالطبع   : بوعزة  لونيس 
طاقتي من خالل خلودي للنوم ملا يقارب خمسة أيام من 
ووقتها  بتيبازة،  للمستشفى  توجهت  اسبانيا،  عودتي من 
مت  التي  العينات  كثرة  بسبب  حتاليل  إجراء  يستحيل  كان 
بكورونا، حيث  اصابتهم  مشبوه يف  أشخاص  من  أخذها 
الطبي  الطاقم  إلرغام  بسيطة  حيلة  إظطررتلإلستعمال 
باالسراع يف أخذ عينة مني، بعد ان قلت لهم بأنني كنت 
على أتصال بأحد املصابني بكورونا من معاريف، ليتم أخذ 
إصابتي  وهي  إيجابية  النتيجة  وبعدها صرت  مني  العينة 

بفيروس كورونا عفاكم اهلل. 

اخبار الوطن : بعد أن تأكدت إصابتك 
بالفيروس كيف كان شعورك وكيف تعاملت مع 

وضعك الصحي وقتها ؟
لونيس بوعزة : واهلل صراحة ملا قال لي الطبيب بان 
لم  كورونا،  بفيروس  مصاب  وأني  ايجابية  التحليل  نتائج 
خفية  كاميرا  مجرد  أو  ميازحني  أنه  وظننت  األمر  أصدق 
وقعت ضحية لها وانتظرت إظهار الكاميرات لكن الطبيب 
أكدلي االمر، وحينها لم أشعر بأي خوف أوقلق بل كنت 
جتاوزت  وأنني  املرحلة خصوصا  بأنني سأجتاوز  يقني  على 
من  مباشرة  عوتي  بعد  واملعاناة  املرض  من  الصعبة  الفترة 
اسبانيا لذا لم أقلق على اإلطالق ودخلت احلجر الصحي 

بصفة عاية واحلمد هلل. 

اخبار الوطن: وبالنسبة لعائلتك كيف تلقت خبر 
اصابتك وهل ظهرت االصابة على أحدهم ؟

ولم  معافة  لسمية  عائلتي  احلمد هلل   : بوعزة  لونيس 
يصاب أي أح منهم وكلهم على ما يرام، وبالنسبة لي أنا 
فقد كمانتهم بأنني بصحة جيدة ولم أترك لهم أي فرصة 
على  أكون  أن  املستطاع  قدر  وحاولت  للقلق على صحتي 
اتصال بهم خالل فترة تواجدي باحلجر الصحي مبستشفى 

تيبازة. 

أخبار الوطن : كيف تقضي وقتك داخل احلجر 
الصحي وهل وفرت لك ولباقي املرضى العناية 

التامة من قبل الطاقم الطبي؟
ما  على  االمور  الساعة  حلد  واهلل   : بوعزة  لونيسي 
يرام داخل احلجر الصحي وانا يوميا اتباع كل املستجدات 
التواصل اإلجتماعي وأطالع  من خالل االنترنيت ومواقع 
يوميا األخبار املتعلقة ببالدنا وباقي الدول التي تعاني من 
ولباقي  لي  الطبي  الطاقم  يقدمه  ملا  وبالنسبة  الوباء،  هذا 
جدا  جيدة  ظروف  يف  بأننا  صدقني  بالفيروس،  املرضى 
راحتنا  على  يسهر  الطبي  والطاقم  مهيأة  املتطلبات  وكل 
والرفع  الالزمة  النصائح  لنا  بإستمرار ويقدموا  منا  ويتقرب 
هلل  احلمد  وقت  كل  يصلنا  األكل  وحتى  معنوياتنا  من 

املستشفى تيبازة قام ويقوم بالواجب على أكمل وجه. .

أخبار الوطن : ما هي أخر أخبار التحاليل التي 
قمت بها هل هي مطمئة ؟

لونيس بوعزة : احلمد هلل يارب، النتيجة سلبية فق 
شفيت متاما من الفيروس وأنا على مشارف إنهاء فترة احلجر 
الصحي ولم يتبق لي سوى يوم او يومني وأغادر املستشفى 

ومعنوياتي يف السماء. .

أخبار الوطن : أخر كلمة تقولها لنا وللشعب 
اجلزائري ؟؟

لونيس بوعزة : أوال أشكر شبكة أخبار الوطن التي 
ما  والتحاور معي وهو  الصحية  لنقل حالتي  كانت سباقة 
رفع معنوياتي يف وقت االزمة، وما عساني أقول للجزائريني 
ان  حاول  للمرض  مشابهة  اعراض  وال  املرض  عندك  اذا 
ال تختلط مع الناس حتى ال تنقل العدوى اليهم، وان ال 
فخ  تسقط يف  ال  للمرض حتى  تكترث  وال  كثيرا  تخاف 
الضعف وانهيار جهازك املناعي، وبطبيعتنا كمسلمني نقول 
املرض،  املرض بل اخلوف من رب هذا  اخلوف ليس من 
يف  بالبقاء  الناس  فأنصح  وقاية  أحسن  املنزل  يف  والبقاء 
بيوتهم لتفادي هذا الوباء القاتل، وكل الشباب يقتدي بي 
الفيروس  بهذا  وأصبت  الـ25 من عمري  ألنني شاب يف 
أوال  اهلل  بفضل  عليه  تغلبت  أن  إلى  قاومته  هلل  واحلمد 
وبفضل شجاعتي واحلمد هلل واعيد الشكر لكم كثيرا على 

هذا احلوار ونقل قصتي للجزائريني. ..

شهادُة ُمتعاٍف هزم كورونا ونجا من موت محدق

 لونيس.. ِقصٌة استفاقٍة من َكابوس 
الوحَدة والَخوف

جائحة كورونا، الفيروس القاتل الذي هزم الحكومات وبثَّ الرعب في نفوس األفراد، ذاك الوافد الثقيل الذي حل على الجزائر ونزل ضيفا على وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي، التي نقلت األرقام المتصاعدة لالصابات والوفيات. وفي خضم كل هذا قصص تدعوا للتفاؤل، قصص أشخاص قهروا المرض وعادوا ليحكوا لنا تجربتهم المريرة مع 

الوباء القاتل، والشاب لونيس واحد منهم يروي لـ »أخبار الوطن« حكايات عن األلم والوحدة والخوف طيلة 14 يوما قضاها في الحجر الصحي. 
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بعد أن رفض باريس سان جيرمان تفعيل بند الشراء

كورونا يمهد طريق يوفنتوس صوب ماورو إيكاردي

القسم الرياضي

أكدت  صحفية  تقارير  وكانت 
أن سان جيرمان ال ينوي تفعيل بند 
ويخطط  إيكاردي،  عقد  يف  الشراء 

إلعادة الالعب إلى إنتر.
ديللو  »كوريري  لصحيفة  ووفًقا 
يوفنتوس  فإن  اإليطالية  سبورت« 
إيكاردي، عقب  تراجع سعر  يتوقع 
فيروس  بسبب  احلالية  األزمة 

كورونا.

وأشارت إلى أنه يف هذه احلالة 
ضم  إنتر  على  يوفنتوس  سيعرض 
تبادلية  صفقة  خالل  إيكاردي 
املقبل.  الصيفي  امليركاتو  خالل 
يذكر أن بند الشراء يف العقد احلالي 
إليكاردي مع سان جيرمان يبلغ 70 

مليون أورو.
إيكاردي  عودة  الصعب  ومن 
إلى إنتر، بسبب الظروف التي غادر 
مضطرب  موسم  عقب  النادي  بها 
2018-( واجلماهير  اإلدارة  مع 

نيمار يضع خطة العودة إلى برشلونة
سان  باريس  جنم  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي  يتمسك 
املقبل.  الصيفي  امليركاتو  يف  برشلونة  إلى  بالعودة  جيرمان، 
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن نيمار ينوي التمرد 
على اإلدارة، من أجل إجبارها على السماح له بالعودة إلى 
برشلونة.وأشارت إلى أن نيمار يصر على حتقيق تفوق رياضي 
مع باريس يف دوري أبطال أوروبا، لكنه يظهر انزعاجه بشكل 
سان  مع  للبقاء  اضطراره  بسبب  واإلدارة،  النادي  من  دائم 
تخاذل،  أي  إلظهار  يخطط  ال  نيمار  أن  جيرمان.وأوضحت 

لكنه يؤكد لإلدارة أن الصيف املقبل سيشهد ملحمة أخرى، إلجبارها على السماح برحيله صوب 
برشلونة. وقالت الصحيفة إن نيمار سيبدأ يف تفجير كل شيء عندما يصدر قرارا بإلغاء دوري أبطال 
أوروبا، لكن إذا لعبت البطولة بشكل مضغوط يف أوت سيستمر الالعب يف منطقه احلالي بااللتزام 

رياضًيا، مع تنفيذ حرب باردة مع ليوناردو املدير الرياضي، والرئيس ناصر اخلليفي.
إلى مركز  العودة مجدًدا  نيمار عدم  املوسم، ينوي  إلغاء  بأنه يف حالة  تقريرها  وأمتت الصحيفة 
تدريب سان جيرمان، كوسيلة ضغط للموافقة على انتقاله إلى برشلونة. يذكر أن برشلونة يوافق 

على عودة نيمار، لكن بشرط أن تشهد الصفقة إدراج العبني خلفض سعرها.

روني: »الحكومة حولت نجوم 
البريميرليغ لكبش فداء«

العب  روني،  واين  انتقد 
مانشستر يونايتد السابق وديربي 
احلكومة  احلالي،  كاونتي 
يف  البرمييرليغ  ورابطة  اإلجنليزية 
تعاملهما مع أزمة تخفيض أجور 

الالعبني.
الالعبني  أن  روني  ويرى 
إلى كبش فداء، يف وقت  حتولوا 
طوارئ متر به البالد بسبب تفشي 
واملديرون  البرمييرليغ  مسؤولو  وظن  املستجد.  كورونا  فيروس 
لتخفيض  استعداد  على  الالعبني  أن  لألندية،  التنفيذيون 
أجورهم أو تأجيل احلصول على 30 باملائة منها، لدرء االنهيار 
املالي الذي تسبب فيه فيروس كورونا، إال أنهم صرحوا برغبتهم 

يف مساعدة الهيئات الصحية وليس املالك األغنياء.
»إذا  تاميز«:  »صنداي  بصحيفة  عمود  يف  روني  وكتب 
شراء  أو  مادًيا،  املمرضني  ملساعدة  احلكومة  معي  تواصلت 
أجهزة التنفس الصناعي، سأكون فخوًرا بفعل ذلك، ملعرفتي 
أين ستذهب األموال«. وتابع: »أنا يف وضع ميكنني من تقدمي 
ومع  املركز،  نفس  يف  الالعبني  جميع  ليس  ولكن  ما،  شيء 
ذلك وضع اجلميع حتت دائرة الضوء بطلبات بتخفيض األجور 
بنسبة 30 باملائة، ملاذا حتول الالعبون فجأة إلى كبش فداء؟« 
مات  أواًل  عار،  هو  املاضية  األيام  يف  حدث  »ما  وأضاف: 
كورونا،  فيروس  بشأن  اليوم  حتديثه  يف  الصحة،  وزير  هانكوك 
قال إن العبي البرمييرليغ يجب أن يخفضوا أجورهم، وكان من 
املفترض به أن يخبرنا بأحدث أخبار أكبر كارثة مرت عيلنا يف 
هل  الالعبون،  يدفعه  مبا  فكره  يشغل  »ملاذا  وتابع:  حياتنا«. 
كان يرغب يف حتويل االنتباه بعيًدا عن تعامل حكومته مع هذا 

الوباء؟«.

ميالن يرفض التعاقد مع غوتزه مجانا
تطور  عن  األحد،  امس  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 
جديد بشأن مستقبل األملاني ماريو غوتزه، جنم بوروسيا دورمتوند 
املقبل،  الصيف  يف  دورمتوند  مع  غوتزه  عقد  األملاني.وينتهي 
وتشير تقارير أملانية إلى أن الطرفني اتفقا على االنفصال، وعدم 

التوقيع على عقد جديد.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو ميركاتو« اإليطالي، فإن غوتزه أجرى 
خالل الفترة املاضية العديد من االتصاالت مع أندية إيطاليا، 
ومنها ميالن. وأشار إلى أنه مت عرض غوتزه على ميالن يف شهر 

جانفي املاضي كصفقة مجانية.
وأوضح أن رد ميالن جاء واضًحا بالرفض، بسبب الراتب 
املرتفع الذي يحصل عليه جوتزه يف دورمتوند )ما بني 7.5 و8 
ماليني أورو سنوًيا(، ويرغب يف االحتفاظ بنفس الرقم يف ناديه 

اجلديد.
 وترفض إدارة ميالن إنفاق هذه األموال على العب قريب 
من بلوغ 28 عاًما، ولذلك من غير املرجح أن يكون هناك لقاء 
على  تركز  مليالن  احلالية  اإلدارة  أن  يذكر  الطرفني.  بني  آخر 

إستراتيجية ضم العبني شباب موهوبني بأموال قليلة.

سانشو يحدد 
شرطا للعودة إلى 
»البريميرليغ«

كشف تقرير صحفي بريطاني، 
امس األحد، عن تطور جديد بشأن 
مصير جادون سانشو، جناح بوروسيا 

دورمتوند.
وكانت العديد من التقارير 

أكدت أن مانشستر يونايتد يتصدر 
سباق ضم سانشو يف امليركاتو 

الصيفي املقبل.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن« 

البريطانية، فإن سانشو متردد يف 
اتخاذ قراره النهائي، بسبب عدم 

وضوح موقف مانشستر يونايتد من 
املشاركة بدوري أبطال أوروبا خالل 

املوسم املقبل.
وأشارت إلى أن اللعب يف دوري 

األبطال شرط رئيسي، الختيار 
سانشو لوجهته املقبلة، وقد يجعله 
يرفض عرض اليونايتد البالغ 400 

ألف إسترليني أسبوعًيا.
وأوضحت أن دوري األبطال قد 
مينح األولوية لليفربول وتشيلسي يف 

صفقة سانشو على حساب الشياطني 
احلمر.

وقالت الصحيفة إن مانشستر 
يونايتد سيشارك يف دوري األبطال، 

إذا مت اعتماد الترتيب احلالي 
للبرمييرليغ، مع تأكيد عقوبة حرمان 

السيتي من املشاركة قارًيا.
لكن إذا جنح السيتي يف جتنب 

عقوبة احلظر أو على األقل تأجيله، 
سيكون مانشستر يونايتد خارج 

دوري األبطال، إذا لم يتم استئناف 
املوسم.

إنتر ميالن يفشل في إرضاء الوتارو
ميالن،  إنتر  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو  األرجنتيني  حسم 
موقفه بشأن عرض التجديد الذي وضعه النيراتزوري على طاولة 
الوتارو  فإن  اإلسبانية،  »سبورت«  لصحيفة  املفاوضات.ووفًقا 
إنتر للتجديد غير كاٍف، ولذلك لن يغامر املهاجم  يرى عرض 

األرجنتيني بخسارة األموال، بسبب حبه للنيراتزوري.
أورو  ماليني   4 الوتارو  على  عرض  إنتر  أن  إلى  وأشارت 

سنوًيا، إال أن املهاجم األرجنتيني طلب ضعف هذا الرقم.
وأوضحت أن إنتر غير مستعد ملطابقة العروض املالية لالوتارو 
ومانشستر  وتشيلسي  أورو(  ماليني   7( برشلونة  من  القادمة 
الوتارو  وكيل  إن  الصحيفة  أورو(.وقالت  ماليني   10( سيتي 
خرج مؤخًرا للتصريح يف اإلعالم أن مارتينيز هو املهاجم األكثر 
جذًبا يف امليركاتو، ما يعد رسالة واضحة إلنتر بأن عرضه ليس 
مناسًبا، وأن الالعب يخطط للمغادرة. وأضافت أن مسؤولي إنتر 
يدركون بالفعل أنهم لن ينجحوا يف االحتفاظ بالوتاور، ولذلك 
يرغبون يف احلصول على أفضل عائد مالي من رحيله. وذكرت 
النادي  إلى  االنتقال  تفضيله  الوتارو  إعالن  ينتظر  برشلونة  أن 

الكتالوني، ألن ذلك يخدم البارسا يف مفاوضاته مع إنتر.

إدارة »البلوغرانا« تراقب ثالثيا هولنديا

برشلونة  مراقبة  عن  األحد،  امس  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
لثالثي شاب يلعب يف الهجوم بالدوري الهولندي. ووفًقا لصحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن برشلونة يراقب ثالثي شاب يلعب يف الدوري 
بينما  املستقبل،  لدعم هجومه يف  الهولندي، كي يصبح ضمن خياراته 

الهدف القريب للنادي الكتالوني يظل الوتارو مارتينيز جنم إنتر ميالن.
وراقب مسؤولو برشلونة يف الفترة املاضية كل من مايرون بوادو وكالفن 
ستينجز )ألكمار( ودونيل مالني )آيندهوفن(، حيث تتراوح أعمارهم بني 
19 و21 عاًما. وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة تابعوا مباريات للثالثي يف 

الدوري الهولندي وعلى املستوى الدولي مع منتخب الطواحني.
وقالت الصحيفة إن برشلونة يتابع مالني منذ املوسم املاضي، والالعب 

لديه مرونة اللعب يف أكثر من مركز هجومي، ويقدر بـ28 مليون أورو.
وأضافت أن بوادو هو الالعب املفضل يف برشلونة، ال سيما أنه مييل 
أكثر للعب يف العمق الهجومي وقيمته حالًيا تبلغ 25 مليون أورو، ولكنها 

سترتفع قريًبا.
يتحسن  أنه  كما  والتسديد،  واملراوغة  بالقوة  مميز  فإنه  ستينجز،  أما 

بشكل ملحوظ وتقدر قيمته السوقية بـ20 مليون أورو.

كشف تقرير صحفي إيطالي، امس األحد، عن تطور جديد بشأن 
ارتباط يوفنتوس بالتعاقد مع األرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم 

إنتر ميالن المعار إلى باريس سان جيرمان.
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 محمد هشام

حتدث  بلعمري  فإن  للصحيفة  ووفقا 
وكيل  مع  عقده  فسخ  على  إجباره  عن 
بيعه.  لتسهيل  آخر  مع  والتوقيع  أعماله 
اإلدالء  منه  ُطلب  أنه  كشف  كما 
الرحيل  رغبته يف  فيها  يعلن  بتصريحات 
التي  الثانية  املرة  هي  النادي.وهذه  عن 
بلعمري  بني  حادة  خالفات  فيها  تظهر 

وإدارة الشباب، خالل أشهر معدودة.
نشرها  التي  الرسائل  وكشفت 
بلعمري، عبر حسابه على إنستغرام، عن 
أنها  ويبدو  النادي،  مع  خالفات  وجود 
وهذه  مسدود.  طريق  إلى  العالقة  تقود 
فيها خالفات  تثور  التي  الثانية  املرة  هي 
حادة بني بلعمري وإدارة الشباب، خالل 

أشهر معدودة.
الالعب  قاطع  أشهر،   4 نحو  وقبل 
تدريبات فريقه، وحذف تعريفه كالعب 
شبابي من حسابه على »تويتر«، قبل أن 
ويعود  األزمة،  تطويق  يف  اإلدارة  تنجح 

حسابه  عبر  بلعمري  للتدريبات.وكتب 
على »إنستغرام«: »تخيل العب محترف 
يسافر للعالج على حسابه اخلاص ويدفع 
ويحضر الفواتير، تخيل يجبرونك تفسخ 

آخر  وكيل  مع  وتوقع  وكيلك  مع  عقدك 
لكي يبيعونك«. ويف رسالة ثانية، قال: 
»تخيل يجبرونك على تصاريح معينة وال 

يخصم منك«.

بسبب تصريحاته النارية

إدارة الشباب السعودي تعاقب بلعمري
بعد شفائه من كورونا

مدرب اتحاد البليدة نشمة يعود لمنزله
الثانية  بالرابطة  الناشط  البليدة،  احتاد  نادي  مدرب  نشمة،  سفيان  تلقى 
كورونا  فيروس  من  تعافيه  الفحوصات،  أثبتت  أن  بعد  أخباًرا سارة،  احملترفة، 
إصابته  تأكد  عقب  املستشفى،  يف  أسبوعني  حوالي  نشمة،  املستجد.وقضى 
بفيروس كورونا رفقة زوجته، بعد أن انتقلت إليهما العدوى من إحدى أقاربه 
أمس  البليدة،  مستشفى  زوجته  رفقة  االحتاد،  مدرب  وغادر  بفرنسا.  املغتربة 
أول  نشمة،  ويعتبر  سلبية.  إلى  إيجابية  من  التحاليل  حتولت  بعدما  األحد، 

رياضي تأكدت إصابته بفيروس كورونا يف اجلزائر.
كان رئيس مجلس إدارة النادي، علي بن شرشالي، قد تعرض هو اآلخر 
لإلصابة بوباء كورونا، قبل أن يغادر، اخلميس املاضي، املستشفى بعد تعافيه 

من اإلصابة.

باليلي يتبرع بمعدات طبية لمواجهة كورونا
قرر الدولي اجلزائري، يوسف باليلي، العب أهلي جدة السعودي، التبرع 
مبعدات طبية ملستشفى وهران مسقط رأسه، لدعم جهود السلطات الصحية يف 
الكرة  أوساط  مؤخرًا يف  اجلدل  باليلي  وأثار  املستجد.  كورونا  فيروس  مكافحة 
السعودية، بعد ان لوح بفسخ عقده مع ناديه، يف حال عدم استالم متحقاته 
املالية املتأخرة. وشارك باليلي يف حملة للتوعية على غرار زمالئه يف املنتخب 
الوطني، حلث املواطنني على اتباع التعليمات الالزمة للحد من انتشار فيروس 
أهلي جدة  إلى  التونسي  الترجي  انتقل من  28 عاما،  كورونا. وكان باليلي، 

السعودي بداية املوسم اجلاري.

أولمبيك مارسيليا مهتم بخدمات سليماني  
 كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن الدولي اجلزائري، إسالم سليماني، 
موناكو،  العب  املصادر،  ذات  وأكدت  مارسيليا.  أوملبيك  نادي  يف  مطلوب 
تنطبق عليه املواصفات الالزمة لتدعيم اخلط الهجومي لنادي اجلنوب الفرنسي.
بها  يتمتع  التي  الكبيرة  والعزمية  امليدان  أرضية  فوق  الكبيرة  روحه  أن  كما 
ستساعده على التأقلم مع أوملبيك مارسيليا، خاصة أن هناك جماهير جزائرية 
كبيرة تدعم النادي. يذكر أن سليماني، يلعب لنادي موناكو، معارا من نادي 

ليستر سيتي الذي حدد سعر رحيله بأكثر من 10 مليون أورو.

تحديد 29 ماي القادم للبت في طعن 
الوداد ضد الترجي التونسي

أعلنت احملكمة الدولية الرياضية »كاس«، أنها ستبت يوم 29 مايو املقبل، 
يف طعن الوداد البيضاوي املغربي ضد قرار االحتاد اإلفريقي لكرة القدم بشأن منح 
لقب دوري األبطال 2019 للترجي التونسي. وكانت احملكمة الرياضية الدولية، 
الفريق املغربي ليوم  20 مارس املاضي، لكن  البّت يف طعن  قد أجلت موعد 
اجللسة لم تنعقد بسبب األزمة الصحية العاملية على إثر تفشي فيروس كورونا 
املستجد. وكان االحتاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« أنهى يوم 7 أوت املاضي، 
اجلدل حول نهائي األبطال الذي جمع الترجي التونسي بالوداد املغربي، باعتماد 
الوداد خاسرا. كما قررت جلنة االنضباط باالحتاد  باللقب واعتبار  الترجي  فوز 
تغرمي الفريق املغربي 20 ألف دوالر لرفض العبيه استكمال مباراة إياب الدور 
النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي دارت مبلعب رادس يوم 31 ماي املاضي وذلك 
احتجاجا على احلكم بكاري جاساما بعد قراره بإلغاء هدف وليد الكرتي دون 
العودة إلى تقنية الفيديو »الفار«. يذكر أن الترجى التونسى أنهى الشوط االول 
وهي   42 الدقيقة  فى  باليلى  يوسف  نظيف سجله  بهدف  متقدما  املباراة  من 

النتيجة التي توقفت عليها املباراة.

رئيس »اليويفا« ينتقد خطة »الفيفا«
)يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  رئيس  سيفرين  ألكسندر  انتقد 
على  األموال  لتوزيع  )فيفا(  للعبة  الدولي  االحتاد  لها  يخطط  التي  اإلجراءات 

األطراف التي عانت كثيرا بفعل فيروس كورونا املستجد.
وأعلن فيفا يوم الثالثاء املاضي أنه »يعمل على إمكانية تقدمي مساعدات 
ملجتمع كرة القدم حول العالم بعد القيام مبراجعة شاملة لألثر املالي لهذا الوباء 
األملانية  التلفزيونية  إف«  »زد دي  قال حملطة  ولكن سيفرين  القدم«.  كرة  على 
»توضيح فيفا ينطوي على استخدام املال من أجل هؤالء الذين يف حاجة عاجلة 
له، حال موافقتنا على ذلك فإن إدارة االحتاد الدولي ميكنها حتديد من يحصل 
على أي قدر من املال، يف رأيي ورأي بعض الناس األخرين، هذا أمر غريب 
بعض الشيء«. وأضاف »هناك حاجة لتطبيق لوائح مشددة يف هذا الصدد، وال 
ميكن ترك األمر إلدارة فيفا لتحديد من هو أكثر حاجة للمساعدة، األمر بغاية 
البساطة«. واصطدم سيفرين عدة مرات بجياني إنفانتينو رئيس فيفا يف قضايا 

مختلفة تتعلق بكرة القدم.
ويعمل فيفا مع االحتادات القارية على سيناريو محتمل يتم من خالله متديد 
نهاية املوسم إلى ما بعد نهاية جوان، مما سيؤثر على عقود الالعبني وصفقات 

االنتقاالت.

شبيبة  نادي  إدارة  مجلس  طمأن 
الالعبني  بقيادة شريف مالل،  القبائل، 
مستحقاتهم  بشأن  الفني،  واجلهاز 
استفسروا  الالعبني  أنَّ  وعلم،  العالقة. 
من اإلدارة حول سبب التأخر يف تسديد 
بإيجاد  وطالبوا  فترة  منذ  العالقة  أجورهم 
مخرج عاجل لألزمة، وتسديد جزء من 

املستحقات، على األقل.
ووعدت اإلدارة، الالعبني، بتسديد 
جزء من املستحقات يف القريب العاجل، 
مجددة حرصها على االلتزام بوعودها رغم 
الوضعية الصعبة التي مير بها النادي، يف 

بسبب  الرياضي،  النشاط  تعليق  ظل 
انتشار فيروس كورونا.

نادي  أعلن  أخر،  جانب  من 
جمعية  مع  شراكة  عن  القبائل،  شبيبة 
حملة  لقيادة  وزو،  تيزي  مبنطقة  خيرية 
املستشفيات،  ملساعدة  التبرعات  جلمع 
انتشار  جراء  املتضررة  الفقيرة  والعائالت 

فيروس كورونا املستجد.
نشره  بيان  يف  القبائلي  النادي  ودعا 
»فيسبوك«،  على  الرسمي  حسابه  عبر 
واملستثمرين،  والتجار،  األعمال  رجال 
للمساهمة يف مساعدة املستشفيات التي 

إضافة  الطبية،  املعدات  يف  نقصا  تعاني 
إلى العائالت املتضررة من أزمة كورونا.

أكبر  جمع  الشبيبة  إدارة  وتستهدف 
تزويد  أجل  من  التبرعات  من  ممكن  قدر 
واألقنعة،  الطبية  باملعدات  املستشفيات 

وكل وسائل احلماية املمكنة.
التبرعات  أن  إلى  اإلدارة  ولفتت 
طريق  عن  جمعها  سيتم  واملساهمات 
التحويل البنكي اإللكتروني، أو عبر فرع 
اجلمعية اخليرية، أو املستودعات الرئيسية 

بأسواق املواد الغذائية بوالية تيزي وزو.
محمد هشام

أطلقت حملة لجمع التبرعات
إدارة شبيبة القبائل تطمئن الالعبين بشأن مستحقاتهم

مدافع مولودية الجزائر، صايلة:
»اشتقنا لجو المباريات وااللتقاء بجمهورنا الكبير«

أعرب مدافع مولودية اجلزائر، عبد احلق صايلة، عن قلقه الشديد إزاء متديد إيقاف البطولة بسبب انتشار كورونا، مؤكًدا أنَّ 
االجتهاد يف التدريبات الفردية سيكون سالحه الوحيد للحفاظ على لياقته البدنية.

وقال صايلة »صراحة لقد اشتقت إلى جو التدريبات اجلماعية ورغم مواظبتي على برنامج التحضيرات الفردية، إال أنَّ العمل 
مع املجموعة له طعم آخر«. وأضاف »أعتقد أنَّ الهاجس الوحيد بالنسبة جلميع الالعبني، هو تراجع لياقتهم البدنية، وكذلك إيقاع 
املنافسة، خاصة إذا طالت األزمة أكثر«. وتابع »بالنسبة لي أنا حريص جًدا على اتباع تعليمات اجلهاز الفني، وأسعى دائًما إلى 
بدل جهد مضاعف للحفاظ على لياقتي البدنية«. وختم »أطلب من اجلميع اتباع النصائح الوقائية للحد من انتشار فيروس كرورنا، 

كما أمتنى من كل قلبي أن نستأنف املنافسة يف أقرب وقت ممكن. صراحة اشتقنا جلو املباريات وااللتقاء بجمهورنا الكبير«.

قررت إدارة نادي الشباب السعودي معاقبة المدافع الجزائري الدولي جمال بلعمري العب الفريق. ووفقا لصحيفة 
»الرياضية« السعودية فإن إدارة الشباب قررت خصم 40 بالمائة من مستحقات الالعب بسبب تصريحاته على حسابه بشبكة 

»إنستغرام« للتواصل االجتماعي.

البلجيكية  القدم  كرة  مسؤولو  يحاول 
)اليويفا(  للعبة  األوروبي  االحتاد  إقناع 
األوان  قبل  املوسم  بإنهاء  قرارهم  بشرعية 
مشاركة  مبنع  التهديد  ملواجهة  سعيهم  مع 
املوسم  القاريتني  البطولتني  يف  أنديتهم 
أسبابه  البلجيكي  االحتاد  املقبل.وسيقدم 
بعد  اليويفا  يف  التنفيذية  اللجنة  إلى 
مهدي  رئيسه  بني  األسبوع  هذا  محادثات 
االحتاد  رئيس  تشيفرين  وألكسندر  بايات 
بيان  يف  البلجيكي  االحتاد  األوروبي.وقال 
خاللها  ظهرت  بناءة  محادثات  »كانت 
سويا«.  حل  إلى  للتوصل  والنية  املرونة 

دوري  رابطة  مسؤولي  قرار  أن  وأضاف 
احملترفني يوم اخلميس الفارط بإلغاء املوسم 
تفشي  بسبب  املاضي  الشهر  توقف  الذي 
فيروس كورونا سيتم تفسيره للجنة التنفيذية 
ذلك.  موعد  حتديد  بدون  لكن  اليويفا  يف 
تأمني  هي  النية  فإن  الطريقة  »بهذه  وتابع 
مقاعد بلجيكا يف البطولتني القاريتني ملوسم 
2021-2020«. وزاد: »االحتاد البلجيكي 
للتضامن خالل  اليويفا  نهج  يساند  زال  ما 
أزمة فيروس كورونا«. وهدد اليويفا بلجيكا 
بفقدان مقاعدها يف دوري األبطال والدوري 
اليوم  2021-2020.ويف  ملوسم  األوروبي 

احمللية  االحتادات  مع  اليويفا  اتفق  السابق 
بعد  املوسم  لتمديد  وسيلة  إيجاد  على 
جوان.ويوم   30 يف  الرسمي  انتهائه  موعد 
اخلميس الفارط قال اليويفا ورابطة األندية 
األوروبية ورابطة بطوالت الدوري يف أوروبا 
يف خطاب مشترك لألعضاء إن حتديد أبطال 
املسابقات، ومن بينها الدوري احمللي، على 

أرض امللعب يحمل أهمية قصوى.
املطلب  هذا  جتاهلت  بلجيكا  لكن 
 24 من   17 طالب  بعدما  املوسم  وأنهت 
ناديا محترفا بإنهائه معللني ذلك باملشاكل 

املالية والصحة العامة.

بعد أن قررت إنهاء الموسم قبل األوان
بلجيكا تجاهد للحفاظ على مقاعدها في بطولتي أوروبا
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عن دار النشر المثقف للنشر والتوزيع

قراءة في كتاب »صراعات وهمية« 
لزكرياء درفلو مهدي

خلضر بن يوسف
خالص،  جزائري  محلي  كتاب  هو  وهمية«  »صراعات  كتاب 
كاتب  بقلم  كونه  عن  فضال  املعاش،  اجلزائري  الواقع  من  نصوصه 
إستراتيجية  ماستر2  درفلو«،  »مهدي  العميقة  اجلزائر  من  شاب 
مدينة  ابن  باملسيلة،  بوضياف  محمد  جامعة  من  دولية  وعالقات 
عني احلجل الواقعة يف الشمال الغربي لعاصمة الوالية، يعتبر هذا 

اإلصدار أول عمل أدبي له. 
املسكوت  األمور  بعض  على  الضوء  تسليط  خاللها  من  حاول 
عنها يف الواقع، وتعرية املجتمع وعاداته وتقاليده التي قد تضر بالفرد 
أكثر مما تنفعه، وهذا ال يعني أن الكاتب يدعو لالنحالل األخالقي 
انطالقا من  وعايشه  رآه  الواقع كما  لكنه كتب  الدين،  والبعد عن 
مقولة »األدب يف حقيقته مرآة عاكسة ملا هو يف الواقع، وعلى األديب 

االلتزام والكتابة عما يعانيه أخوه اإلنسان«.
يعد كتاب »صراعات وهمية« من الكتب املتوسطة احلجم، إذ 
لم يتعد عدد صفحاته مئة وواحد وخمسني صفحة )151(، صدر 
يستحضر  والثانية  األولى  طبعته  والتوزيع يف  للنشر  املثقف  دار  عن 
االجتماعي  الوجه  ممثلة  االجتماعية،  القضايا  املؤلف مجموعة من 
كأحسن عمل  القراءة  من طرف جلنة  اختير  وقد  بكل مشكالته، 

أدبي.
قراءة في الغالف الخارجي األمامي والخلفي 

من  العديد  يحمل  يجده  وهمية«  »صراعات  لكتاب  القارئ 
لونني  فيها  طغى  املوحية،  واأللوان  الرموز  خالل  من  اإليحاءات 
األبيض  هما  البعض  لبعضهما  نقيضني  متعاكسني  متضادين 
واحلزن،  للظلمة  يرمز  األسود  اللون  أّن  معروف  هو  وكما  واألسود، 
الهدف من استعماله هو جذب انتباه القارئ ملعرفة الغموض املوجود 
داخل النص، خصوصا وأن ذلك السواد كان يتوسطه اللون األبيض 
النفسية  والراحة  النفسي  والسالم  األمل  من  نوع  إلى  يدفع  الذي 
وهذا داللة على الصراع احملتدم بني االثنني وهذا ما جتلى يف مضمون 

الكتاب داخل بوتقة النصوص وطريقة معاجلتها.
بأنه  يكتشف  أن  وهمية« ميكنه  لـ »صراعات  والدارس  املتمعن 
أول  أن  إذا  الطباعي،  بالشكل  تهتم  التي  األدبية  اإلصدارات  من 
ما يطالعنا فيه هو العنوان الذي ُكتب بحجم كبير يف الصفحة بلون 
الداخلي  والصفاء  واإلشراق  األمل  على  يدل  لون  وهو  فاحت  أبيض 
حتف حروفه حركات إعرابية باللون األحمر الذي يرمز للطاقة واإلثارة 
أيضا،  والعدوانية  لالستثارة  يستعمل  كما  والشغف،  والغضب 
وقد  أبيض،  بلون  أصغر  بحجم  الكاتب  اسم  ُوضع  العنوان  وأعلى 

تعمد مصمم الغالف ذلك للفت االنتباه.
تضّمن الغالف األمامي صورة يف وسطه، متثلت يف رأس رجل 
املمزوجة  قامت مع بعض احلمرة  بلون أسود  شاب مع نصف جسمه 
والتخلص  منه  اخلروج  يحاول  بركان  داخل  واقع  وكأنه  الصفرة  مع 
عميقا،  أكثر  يقع  نفسه  يجد  النجاة  يحاول  ما  كل  فهو  قيوده  من 
الذي يعيشه  أنها عاكسة للضياع  القول على هذه احلالة  هنا ميكننا 

اإلنسان يف الكتاب.
واليدين فقط من  والظهر  الرأس  الغالف  الشق األول من  يظهر 
مغّطى  اآلخر  الشق  بينما  سوداوي،  بلون  الصورة  يف  الرجل  جسم 
تظهر فقط احلمم والشرارات النارية وكأنها تخرج من جسم الرجل 
ما  وهذا  واملرض،  الضعف  على  يدل  مما  حارقة  وقوة  عنفوان  بكل 
امرأة  أو  رجل  سواء  اإلنسان  يعانيه  الذي  واالختباء  احلزن  يؤكد 
الغالف  ألعلى  يتطلع  وهو  أيضا  الرجل   ويظهر  الكتاب،  داخل 
بألوانه املعهودة، أبيض وأسود وأحمر، ليؤكد اجلانب املشرق واملظلم 
الذي  والوسواس  واملرض  النفسي  الصراع  حقيقة  ذاته  السياق  ويف 
اخللفي  الغالف  عن  أما  النص  بوتقة  داخل  اليوم  اإلنسان  يعيشه 
من  مقطع  مع  الكاتب،  اسم  املؤلف،  عنوان  احتوى  فقد  للكتاب 

الكتاب يلخص مضمونه، لكّن هذه املرة اخللفية كانت أوضح تبعث 
األمل يف النفوس، ميكنني القول بأن الغالف بالفعل، يعّبر عن واقع 

مفروض متاشى توافقيا مع عنوان الكتاب صراعات وهمية  .

قراءة في العنوان 
اجتمعا  وهمية(  )صراعات،  كلمتني  يف  جاءت  العنوان  عتبة 
لتأدية داللة واحدة، وهو أن البشر كالقمر، فمهما كان فيهم جانبا 
مشرقا إال أن فيهم جانبا آخر مظلما، وتتصارع داخلهم قوى اخلير 
واحد  يبقى يف كل  لكن  اخلطأ،  منزها عن  فيهم  أحد  والشر، وال 
النفس  يتغلب عن اآلخر وتعرف كلمة صراع يف علم  منهم جانبا 
وعدم  ة  املتضادَّ الرغبات  بني  النزاع  عن  تنتج  مؤملة  انفعالّية  بحالة 
يف  والقوى  خصيَّات  الشَّ بني  تباين  هو  فالِصراع  احلاجات،  قضاء 
اين وتضارب  التبَّ الكاتب يف تشخيص  أجاد  منافسة وفعال قد  أي 

تني أو جماعتني. األهداف ممّا يؤّدي إلى اخلالف أو التصارع بني قوَّ
أما وهمية فهي مشتقة من النَّظريَّة الوهميَّة: )الفلسفة والتصوُّف( 
مذهب فلسفّي يبنيِّ أن العالم املاّدّي قائم على احلواّس اإلدراكّية، 
وتعرف يف علم النفس شّك، وسواس، وهو االعتقاد اخلاطئ الذي 
يؤمن به املرء بقّوة بالرَّغم من عدم وجود أدلَّة عليه، ويدّل على مرض 
عقلّي، وصراعات َوْهميَّة التي أراد اإلشارة إليها الكاتب هي أمراض 
ٍة من احلواّس الباطنّية  َهٌة وتصادمات َغيُْر َواِقِعيَّ خيالية وصراعات مُمَوَّ

التي من شأنها إدراك املعاني اجلزئّية املتعلِّقة باحملسوسات.

قراءة في المضمون 

القارئ لكتاب »صراعات وهمية » يالحظ أنه عبارة عن طرح 
لتكون  خاصة  بصورة  اجلزائري  املجتمع  منها  يعاني  التي  للقضايا 
الهموم  سيطرة  بوضوح  يرى  كما  كافة،  العربي  للمجتمع  صورة 
يف  اإلنسان  منها  يعاني  التي  النفسية  واالضطرابات  االجتماعية 
بسبب  نفسه  هو  األحيان  من  الكثير  يف  فيها  ويتسبب  املجتمع، 
تأويالت  على  بناء  السلبية  وسلوكياته  ومعتقداته  وشكوكه  ظنونه 
مما  اآلخرين،  لتصرفات  وواقعي  منطقي  فهم حقيقي  ودون  خاطئة 
وهمية  التي ستكون حتما صراعات  فعلهم  ردة  نوع  على  ينعكس 

أخرى مع اآلخرين، هو واقع نعيشه كل يوم مع الكل تقريبا.
الذي  النفسي  باملرض  عليه  االصطالح  ميكننا  األمر  هذا 
يستهدف ضرب وحتطيم نفسية وشخصية اإلنسان وزرع الشقاق يف 
سلوكياته وتصرفاته مع غيره فتجده مياال إلى الوحدانية واالنفرادية 
والعزلة دون مخالطة عامة الناس خوفا من ردود أفعالهم ومن تأويالته 
اخلاطئة والسلبية العكسية دون التطلع إلى االيجابية، ولو أنه كان 
يقدمها بشكل مبالغ فيه وبخلفية مسبقة دون معرفة حقيقية وعلى 
بينة، ودليلنا يف صحة تلك الصراعات ما يجعل اإلنسان يف عمومه 
املعاملة  مجال  يف  العامة  من  يأتيه  ما  كل  إلى  الريبة  بعني  ينظر 
احلياتية اليومية هو استمرار تلك الطبيعة املرضية والنفسية الضعيفة 
التي  الغير مبررة،  أثناء تصرفاته  السائدة لديه  املتهاوية  والشخصية 
لم تكن  مبنية على أسس عقلية منطقية واقعية حقيقية  صارمة، 
والتصرفات،  العالقات  املصداقية يف  يعتمد  ال  فإنه  السبب  ولهذا 
أي مبعنى أنه ال ميكن أن تتحدث عن وجود صراعات إن لم تكن 

موجودة فعال.

في هذه الصفحات سنحاول إلقاء نظرة سريعة، بين دفتي مؤلف جزائري إبداعا ومضمونا، بقلم الكاتب الشاب »درفلو زكرياء مهدي«، اإلصدار من الكتب التي 
صدرت حديثا وهو في األصل مجموعة من النصوص يتبنى فيها الكاتب مجموعة من الرؤى واألفكار والتصورات المتأتية نتيجة تأمل عميق وقراءة عميقة.

الجزء األول
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ب. زهرة

بلديات  مبختلف  اخلاصة  العيادات  من  العديد  أعلنت    
املرضى،  أبوابها بصفة مؤقتا يف وجه  والية جيجل عن غلق 
على اعتبار أن العيادات ال تتوفر على شروط الوقاية من فيروس 

كورونا.
إحدى  بررت  العبارة  بهذه  آمنا«،  مكانا  تعد  لم  »العيادة 
العيادات اخلاصة بوالية جيجل قرار تعليق العمل بها مؤقتا، 
كورونا  وباء  انتشار  الستمرار  تعود  ذلك  أسباب  أن  مؤكدة 
توفر  عدم  إلى  إضافة  بالوالية،  به  اإلصابة  حاالت  وازدياد 
الظروف املالئمة الستقبال املرضى«، وعدم حيازتها أيضا على 
اإلمكانيات الالزمة التي متكنها من منع العمل بصفة عادية، 
هذا الوضع فاقم معاناة املرضى بالوالية وخاصة أولئك الذين 
الصحية  وضعيتهم  يتابعون  وكانوا  مزمنة  أمراض  من  يعانون 
التخلف عن  أن  يعني  مما  األطباء،  لدى هؤالء  دوري  بشكل 
املواطنني  أحد  وقال  وخيمة.  عواقب  إلى  سيؤدي  مواعيدهم 
تعالج  والدته كانت  أن  الوطن«  لـ »أخبار  به  أدلى  يف تصريح 
لدى طبيبة عامة منذ مدة، إال أنه ومنذ بداية األزمة الصحية 
العمل  يف  استمراها  لتأكيد  بها،  االتصال  من  تتمكن  لم 
املعنية  العيادة  إلى  أن توجهت  إال  من عدمه، فما كان منها 
وجود  بعدم  لتفاجئ  طارئة،  مبضاعفات صحية  إصابتها  بعد 
الطبيبة، وهو ما جعلها تباشر رحلة بحث عن أي عيادة طبية 
ذات  البحث حسب  يقتصر  ولم  اخلدمة،  يف  تزال  ال  أخرى 
بلديات  إلى  امتد  بل  فقط  جيجل  بلدية  على  املتحدث- 
إلى  اضطر  حيث  جدوى،  دون  لكن  الطاهير  كبلدية  أخرى 
إعادة والدته إلى املنزل لتتحمل آالمها يف صمت. أما مواطنة 

النسائي  طبيبها  إن  أيضا  الوطن«  »أخبار  لـ  فقالت  أخرى، 
بشكل  الطبية  التحاليل  ببعض  القيام  منها  طلب  اخلاص 
الدواء  وصف  من  يتمكن  حتى  نتائجها  وجلب  مستعجل 
الذي قصدت فيها مستشفى  الوقت  أنها ويف  لها، إال  الالزم 
التحاليل  إلجراء  الوالية  بعاصمة  يحي  بن  الصديق  محمد 
واملواطنني،  الزوار  وجه  يف  موصدة  املشفى  بأبواب  فوجئت 
بفيروس  بإصابتها  مشتبه  حالة  أول  استقبال  إثر  على  وذلك 
كورونا وهي احلالة التي مت تأكيدها فيما بعد، هذا األمر أجبرها 

على التوجه للقطاع اخلاص الذي علق نشاطه مؤقتا وبالتالي 
فلم يبقى لها حل آخر سوى تأجيل إجراء التحاليل إلى غاية 
الطبيب  الذي حدده  املوعد  عن  تخلفها  رغم  األوضاع  هدوء 
باملعدات  تزويد األطباء اخلواص  انتظار  يف وقت سابق. ويف 
يف  يعانون  املرضى  هؤالء  يبقى  الالزمة  الوقائية  واملستلزمات 
العيادات  فتح  وإعادة  الوباء  هذا  زوال  هلل  متضرعني  منازلهم 

اخلاصة إلستئناف عالجهم.

 أشرف عدة جمعيات خيرية ، بوالية  عنابة، على انطالق قافلة 
املساعدات املتضمنة أزيد من 134 قفة.

بربر  كعني  الظل،  مناطق  من  كل  القافلة  ستجوب   ، حيث 
وبوزيزي ببلدية سرايدي.

وأشارت الوالية أن العملية ستعم كافة مناطق البلديات األخرى 
خالل األيام القليلة القادمة.

عنابة 

توزيع أزيد من 134 قفةبمناطق الظل
إطالق عملية التكفل 

باألشخاص بدون مأوى 
بالعاصمة

اجلزائر،  لوالية  والتضامن  اإلجتماعي  النشاط  مديرية  أشرفت   
مدينة  عبر  مأوى  بدون  باألشخاص  للتكفل  واسعة  عملية  على 

اجلزائر.
وحسب بيان وزارة التضامن، فقد مت إيواء األشخاص على مستوى 
 SAMU اإلجتماعي  التضامن  مكتب  ملؤسسة  التابعة  املرافق 
SOCIAL  وبيوت الشباب املتواجدة ببلدية دالي ابراهيم، والتي 

مت جتهيزها لهذا الغرض بكافة املستلزمات للتكفل بهذه الفئة.

لـعدم توفر الظروف المالئمة الستقبال المرضى

مرضى يتألمون في صمت والعيادات 
الخاصة بجيجل لم تعد مكانا آمنا

مت توسيع استعمال الرقم األخضر، املخصص لتلقي استفسارات 
املواطنني عبر الهاتف حول فيروس كورونا، إلى 48 والية من الوطن.
وكشف املدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان 
واصالح املستشفيات الدكتور جمال فورار، أن الوزارة اتخذت هذا 
القرار لتخفيف الضغط على أرضية العاصمة والفريق الطبي الساهر 

عليها بعد أن تفشى الفيروس، بعدد كبير من الواليات.
هذا  حول  املواطنني  لتفسيرات  الهاتفية  املكاملات  بلغت  وقد 

اجلانب، مليون مكاملة يوميا، حسبما أوضحه ذات املتحدث.
يتم  حتى  كورونا،  فيروس  ومتابعة  رصد  وجلنة  الوزارة  بني  العمل  برنامج  توسيع  إطار  يف  العملية،  هذه  وتدخل 

االستجابة لكل األحوال واألوضاع.

كورونا.. توسيع استعمال الرقم األخضر 
3030 إلى 48 والية
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المدير العام المسير
تويقر عبد العزيز

المدير التنفيذي مسؤول النشر
رياض هويلي

اإلدارة والتحرير:
023 57 30 15

redaction@akhbarelwatane.net
اإلشهار:

023 57 30 15

اإلتصال بالوكالة الوطنية للنشر واإلشهار: 
01 شارع باستور - الجزائر

الهاتف: 28 71 73 021 -  64 16 71 021
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الطبع:

SIA الوسط
SIA الجنوب

الوثائق والصور التي تصل 
الجريدة لن ترد إلى أصحابها 
حتى في حالة عدم نشرها

1.   مقدمة
يف نهاية القرن املاضي، كتب الفيلسوف 
»روجيه غارودي« - رحمة  الراحل  الفرنسي 
احلضارة  القبور:  »حفارو  كتابه   - عليه  اهلل 
التي حتفر لإلنسانية قبرها«، ويف الصفحة 18 
من هذا الكتاب جند عبارة ذات ِداللة عميقة 
»أين الهمج؟ قال األسُقف: الهمجية جاءت 
حتت  الهمجية  تدفق  ويستمر   .. أوربا«  من 

مسميات مختلفة، وذرائع عدة!
قبل  كيانهم،  يف  اإلنسانية  ماتت  لقد 
تلك  تسكن  التي  الروح  »كورونا«  تقتل  أن 
يا  كان«  »مهرجان  يف  بها  املُفاخر  األجساد 
كانوا  التي  عوراتهم  عّرت  كورونا  بل  مكان، 

يسترونها بـ«أوراق علمية«. 
2.   لَِم ينبِغي لَنا التَّعجُب؟!

تصريحا   )LCI( قناة  على  أتابع  وأنا 
 Camille األول  علميتني،  لشخصيتني 
Locht وهو مدير البحث للفئة االستثنائية 
الفرنسي  ليل  مركز  ويرأس   »Inserm« بـ 
باستور،  ملعهد  الطبية  واحلصانة  للعدوى 
من   )Jean-Paul Mira( والثاني 
حتفظ،  دون  فيه،  حتدثا   )Big pharm(
كوفيد19-  لقاح  جتريب  فكرة  وجاهة  عن 
ال  حيث  والرقابة،  املوانع  لغياب  إفريقيا  يف 
 .. إنعاش!!  وال  عالجات  وال  أقنعة  توجد 
لم تتملكني الدهشة ولم أستغرب، ببساطة، 
ألن ما كان ميارس يف اخلفاء وُينّظر له يف دهاليز 
العلمية  وحتى  والسياسية  املالية  املؤسسات 
وأمام  اإلعالمية  الفضاءات  يف  يقال  أصبح 

مرأى ومسمع العالم كله. 
التاريخية  الشواهد  لبعض  لنعود  فقط 

القريبة، واملَوثَّقة ..
    2. العدالُة الُمناِخية .. والحُق في 

الَتلويِث
امتهان  عن  نتغاضى  أن  لنا  يحق  ال 
هذا  اإلنسانية،  والكرامة  األخالقية  القيمة 
مبادئ  عليه  تأسست  الذي  الفظيع،  األمر 
»السوق  بـ  سابقا  ُعرف  ما  أو  املناخ  سوق 
اخللفية  هي  ولألسف،  للكربون«،  الدولية 
التلويث«  يف  »احلق  تعطي  التي  واحملصلة 
عن  زاد  »ما  مبادلة  من خالل  تنفيذها  ويتم 

املسموح  السقف  أو  الدفيئة  احلّد من غازات 
دعم  بإسم  النامية«  »الدول  مع  منها«  به 
حتول  الوقت  ومع   .. اخلضراء«  »املشاريع 
لكنه مخادع  مزدهر  بيئي  نشاط  إلى  املسعى 
غدى  لقد  ودقيقا،  واضحا  أكون  وحتى   ..
وعلماؤها،  منظريها  لها  »إيديولوجية«  األمر 
لكنها إيديولوجية خطيرة من حيث األهداف 
واملمارسات،  املضامني  جانب  من  وحقيرة 
ألنها ببساطة حُتيل »حياة اإلنسان« يف الدول 
النامية وأدغال أفريقيا إلى مجرد سلعة سوقية 
مبنتهى هذه  بالتلوث،  مبادلتها  ُمعلبة، ميكن 
مثال  جند،  حيث   .. واإلبتذال!!  الصفاقة 
 Lawrence( سامرز  هنري  لورانس 
شهر  يف  دعا،  الذي   ،)summers
هجرة  تشجيع  إلى   ،1991 من سنة  ديسمبر 
ذات  الدول  نحو  امللوثة  للصناعات  مكثفة 
الفرد ال  املتدنية، حيث معدل حياة  األجور 
ُخمس  لكل  سنوات  اخلمس  أحيانا  يتجاوز 
افريقيا  يف  الفقيرة  املناطق  هذه  سكان  من 
االقتصادي  املنطق  أن  »أعتقد  املعمورة  ومن 
نحو  السامة  النفايات  من  كمية  حتويل  وراء 
وينبغي  شائبة  تشوبه  ال  أجرًا  األقل  البلدان 
هذا  بأن  التذكير  مع  ذلك«،  إلى  نتوجه  أن 
أطول  مهندس  بأنه  يوصف  الوقح«  »الكائن 
وقد شغل  أميركا،  بتاريخ  اقتصادي  انتعاش 
التنمية  اقتصاديات  رئيس  نائب  منصب 
وكبير االقتصاديني يف البنك الدولي )-1991
رئيس  منصب  شغله  إلى  إضافة   ،)1993
الذي  وهو   ،)2001-2006( هارفرد  جامعة 
نتائج  من  وكان   )1991( داخلية  ورقة  أعّد 
من  استقالته  قدم  أن  الصحافة  إلى  تسربها 
 « الورقة  هذه  يف  جاء  ومما  الدولي،  البنك 
تعرف الدول اإلفريقية ذات الكثافة السكانية 
املنخفضة مستوى متدنيا من التلوث. فنوعية 
الهواء يف هذه املناطق ذات جودة عالية، لكنها 
بال جدوى مقارنة بلوس أجنلس ومكسيكو. 
للصناعات  مكثفة  هجرة  تشجيع  يجب  لذا 
وإعطاء  تقدما.  األقل  الدول  نحو  امللوثة 
ملخاطر  معرض  لعامل  االهتمام  من  املزيد 
يعمر  بلد  يف  البروستاتا  بسرطان  اإلصابة 
فيه الناس ما يكفي جلعلهم عرضة لإلصابة 
مائتي  حيث  آخر  بلد  عوض  املرض،  بهذا 

طفل من بني كل ألف ميوتون قبل بلوغ سن 
اخلامسة. ألن حساب تكلفة التلوث اخلطير 
على الصحة تعتمد على األرباح التي متتصها 
بد  ال  والوفيات.  االعتالل  معدالت  زيادة 
من وجود جرعة من التلوث يف الدول حيث 
تكون  حيث  أي  منخفضة،  جّد  التكلفة 
تفادي  ميكن  ال  أنه  أعتقد  متدنية.  األجور 
إفراغ  إلى  يسعى  الذي  االقتصادي  املنطق 
حيث  املناطق  يف  السامة  النفايات  من  كتل 

األجور ذات مستويات جّد متدنية.  
هذه  فقرات  يف  الوضوح،  هذا  كل  بعد 
»قذارة  املذكرة، هل سيوجد من يشكك يف 
هذا التفكير الهمجي لإلضرار املنهجي بحياة 
اإلنسان اإلفريقي« ؟! .. حيث ال يوجد يف 
سامرز«  »لورانس  أن  يف  يشكك  من  املقابل 
هذا قد حاز، بعد ورقته هذه، على عدة جوائز 
آدم سميث )2009(،  جائزة  منها  مرموقة، 
إضافة   ،)2011( العاملي  االقتصاد  وجائزة 
هارفارد  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  إلى 
)2007(، بصفته عاملا مرموقا يكرس خالصة 
كتابا  ألف  فقد  األطفال،  لصالح  أفكاره 
عنوانه »مجتمع ما بعد األدوات »الواجهة«: 

االمكانيات االقتصادية ألطفالنا«.
 3.   هل العالُم كان بحاجٍة إلى »َجائحِة 

ُكورونا« ليعيَد اكتشاَف »ِقيمَة الحياِة 
اإلنسانية«؟!

 ونحن نتجاوز عتبة املليون إصابة بفيروس 
ويسيطر  الذعر  يحتجزه  العالم  جند  كورونا، 
غياهب  يف  املقابل،  يف  لكن  الرعب،  عليه 
واألرواح  املنسي،  القتل  حيث  اإلهمال، 
يرعبنا  ال  بالدماء،  امللطخ  واملبضع  املهدورة، 
حيث  البائس  املشهد  هذا  يف  شيء؛  منه 
أعداد القتلى أكبر مما يخلفه فيروس كوفيد19- 

.. من لم ميت غدرًا مات جوعًا .. !!
حضارات  مهد  الرافدين  بالد  نذكر 
مليون  من  أزيد  قتل  أين  العراق،  العالم، 
من  عدد  ألن  الرقم،  بهذا  نقول  شخص، 
مهولة  أرقام  عن  حتدثت  اجلادة  األبحاث 
مرعبة من حصيلة القتلى، إذ سّجلت املجلة 
العالم »النسيت«  الطبية األقدم واألشهر يف 
يف عام 2006 بأن عدد الوفيات جتاوز الـ 650 

إذًا  األعداد  فكيف هي حصيلة  حالة،  ألف 
جتف  لم  العراقيني  ودماء  الوقت،  ذلك  منذ 
حتى اآلن ؟!!. ويف سوريا احلضارة، تتحدث 
روح  مليون  نصف  من  أزيد  عن  التقارير 
 .2011 مارس  منذ  أزهقت يف مجازر احلرب 
وحضرموت  سبأ  حضارة  موطن  اليمن،  ويف 
أزمة  أكبر  تتفشى  وحمير،  معني  وممالك 
إنسانية يف العالم؛ حيث يعاني أكثر من 20 
الغذائي؛  األمن  انعدام  من  شخص  مليون 
املجاعة،  خلطر  معرضون  ماليني   10 منهم 
أزمة ُقتل وُجِرح فيها أكثر من 17 ألف مدني 

منذ 2015.
ورغم كل هذه املآسي، لم يتحرك املجتمع 
ولم يستجمع  ولم يستخدم حزمه،  الدولي، 
تشتغل  التي  الهمجي  املوت  آلة  لوقف  وعيه 
نشطة  هي  بل  البلدان،  هذه  يف  توقف  دون 
والنيجر،  ومالي،  والسودان،  ليبيا،  أيضا يف 
هذه  كّل  بل  املعمورة.  مناطق  من  والعديد 
األرواح التي ُتزهق يومّيا باآلالف، دون ذنب 
أو جريرة، يعّد الغرب بكل مكوناته مسؤوال 
فيها،  مباشرا  ومتسببا  بل  حدوثها،  على 
وأخالقيا  وفلسفيا  وفكريا  وسياسيا  عسكريا 

..
الشاعر  اليمن«  »معّري  قال  كما  لكن 

الكبير عبد اهلل البردوني :
وتداعي عصر ميوت ليحيا ** أو 

ليفنى، وال يحس انتحاره
جانحاه يف منتهى كل جنم ** وهواه، 

يف كل سوق : جتاره
باع فيه تأّله األرض دعواه ** وباعت 

فيه الصالة الطهاره
عالم كالّدجاج،  يعلو ويهوي ** 

يلقط احلب، من بطون القذاره
ضّيع القلب، واستحال جذوعا ** 

وترتدي آدمية … مستعاره
كل شيء وشى مبيالدك املوعود ** 

واشتّم دفئه واخضرارهْ
يف الروابي حتى يعي كل تل ** 

ضجر الكهف واصطبار املغاره
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أقالم

اإلنهيار .. ِحين ُتـعـتَبر »حياُة 
اإلنساِن« ُمجّرَد ِسلعة ُممتَهنة

 بقلم مهماه بوزيان - باحث جزائري- خبير مستشار في الشأن الطاقوي واالستشراف االقتصادي
mah2bouziane@gmail.com
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بلسان عبد العزيز تويقر 

الهـــِالُل 
األحـــَمر

ُتواجه اجلزائر وباَء 
كورونا على عدة جبهاٍت، 

ومبستويات من اجُلهد 
تختلُف باختالف 

لة،  غيَر  القطاعات ذات الصِّ
أّن الوضعيَة التي جّرنا 

إليها الوضُع ودفعت الدولَة 
إلى اتخاذ قرارات ضرورّيٍة 

من أجل ِحفظ األرواح، 
البّد أن يكون لها بعُض 

التأثير على طرق معيشِة 
الّسكان.  وهي الوضعيُة التي 

ا  تتطّلب تضامنا حقيقّيً
بني ُمختلف الفئاِت من 

أجل تخفيف وطأة وقسوة 
.  وهو  ونتائج احَلجر الصحيِّ
ما يتم فعال حاليا عبَر آالِف 
ُه خاصة  القوافل التي توجَّ

إلى واليِة البليدة باعتبارها 
األكثَر تضررا؛  كما تعمل 

بعُض اجلمعيات أيضا وكثيٌر 
من الفاعلني االقتصاديني 

واملنظمات على توجيِه جزء 
كبير من امُلساعدات نحو 

الفئات األكثر هشاشة.
  ورغَم هذه احلركيُة 

الواسعة وامَلمودة،  نرى 
أنه من الضروري تأطيُر هذا 
الفعل التضامنُي وتوجيهه 

وفقا ملعايير االحتياج 
احلقيقي، ومحاولُة 

استهداف املناطق األكثر 
تضررا والفئات الهشة بها،  
وهو دور ميكن أن يقوم به 
الهالل األحمر اجلزائري 
الذي ميلك يف »األصل« 

القدرَة على ذلك، زيادًة على 
اعتباره منظمة حكومية 

مما يعطي للفعل التضامني 
صبغَتُه الرسمية يف ظرف 
كهذا. غير أن ما يالحظ - 
حاليا - هو غياب التنسيق 

يف اجتاه القيام بعمل موحد 
ومركز يختزل الكثير من 

اجلهد وتكون نتائجه أكثر 
فاعلية. و غياب الهالل 

األحمر كهيئة قادرة على أن 
تكوَن قاطرًة لقيادة العمِل 
اخليري والتضامني يطرُح 
الكثيَر من التساؤل يف هذا 

الضرف بالذات؛  فقط وجَب 
التأكيُد هنا أن طرح األفكار 

ؤى ال ميكُن اعتباره  والرُّ
أبدا »مؤامرة«، فعندما 
يتصل صحفٌي برئيس 
هيئة ُحكومية من أجل 

االستفسار عن وضع ُمعني؛ 
إّنا يفعل من باب احلق 
يف الوصول إلى املعلومة 

الرسمية؛ وال ميكُن اعتبار 
ذلك مؤامرة !

 ولألسف، هذا ما يحدث 
أحيانا حني يغرق املسؤوُل 

يف نظرية املؤامرة وينسى أن 
أمة كاملة معّولة عليه. 

شركة  أن  األحد،  أمس  الصناعة،  وزارة  أعلنت 
أنظمة  تصنيع  يف  ستشرع  »إيني«  االلكترونية  الصناعات 

اإلنعاش وأجهزة تنفس آلية.

وأوضح بيان وزارة الصناعة، يوم أمس، أن اخلطوة تأتي 
بغية التقليل من النقص الذي تعرفه املستشفيات حاليا من 
الصحة  وأعوان  يعرقل عمل األطباء  ما  هذه األجهزة، وهو 

يف عالج املرضى.
بتصميم  قامت  »إيني«  شركة  أن  البيان  أضاف  كما 
اليدوي  التدخل  يعوض  الذي  االصطناعي  اإلنعاش  نظام 

بالوسائل التقليدية للمساعدة على التنفس.
أجهزة  من  جدا  مبسطة  نسخة  النظام  هذا  ويعد 
منوذج  تصميم  مت  وقد  الكالسيكية.  االصطناعية  التنفس 
هذا النظام خصيصا ليستجيب الحتياجات املرضى الذين 
تتأثر قدراتهم التنفسية بعدوى فيروسية، أو أمراض أخرى 

تتطلب مساعدة للحفاظ على وظيفة التنفس وحتسينها.
ق.و

التبرع بشهر  أعلن والة اجلمهورية، أمس األحد، عن 
واحد من راتبهم، تأكيًدا ملشاركتهم يف اجلهد الوطني أعواًنا 
للدولة، ومواطنني جزائريني يف األساس.وجاء يف بيان وزارة 
ملجهود  تعزيًزا  تأتي  املالية،  املساهمة  هذه  أن  الداخلية، 
الى  الرامية  االجتماعي،  التعاون  وروح  الوطني،  التضامن 

تخطي ظرف االزمة الصحية احلالية وتذليل آثارها.
و كان رئيس اجلمهورية، عبد املجيد تبون قد قرر رفقة 
إطارات الرئاسة التبرع براتب شهري دعًما للتضامن الوطني 
يف إطار مجابهة الوباء العاملي »كورونا«، حسبما أفاد به بيان 
األسبق،  اجلمهورية  رئيس  تبرع  اجلمهورية.كما  لرئاسة 
اليامني زروال بشهر من معاش تقاعده للمساهمة يف اجلهود 

على  آثاره  من  واحلد  كورونا  وباء  ملكافحة  الرامية  الوطنية 
املواطنني.و كذلك فعل أعضاء حكومة جراد.

عّمـــار قـــردود

امُلستشفيات  الذي تشهُده   النقص  لتدارك 

َشركُة »إيني« تصنُع أجهزَة تنفٍس آلّية

الرئاسة و أعضاء احلكومة بعد 

والة الجمهـورية يتبرعـون بشهـر
 من رواتبـهم لمكافــحة كورونــا

مت، أمس، تعيني العربي ونوغي مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر واإلشهار.
هذا ومن املقرر أن يتم تنصيب العربي ونوغي يف منصبه اجلديد اليوم، يف حني 

شغل، منصب مستشار لدى وزير االتصال.

تعيين العربي ونوغي مديرا عامـا لـ»الناب«

الّصحَية الهياكِل  ُمستوى  على  امُلسّجلِة  بالنقائِص  التكفَل  جّراد  سألوا 

نواُب »حمس« يدعوَن لعقِد اجتَماِع الَبرلمان نواُب »حمس« يدعوَن لعقِد اجتَماِع الَبرلمان 
بتقنـــيِة الَتحاضــُر عــن ُبعـــــدبتقنـــيِة الَتحاضــُر عــن ُبعـــــد

البرملان بغرفتيه من  البرملانية حلركة مجتمع السلم »حمس« إلى »عقد اجتماع  دعت الكتلة 
خالل تقنية التحاضر عن بعد«، وذلك بحضور الوزراء يف إطار القيام بالواجب واملساهمة أكثر يف 

التصدى لفيروس »كورونا«.
ودعت كتلة »حمس«، يف بيان لها أمس عقب اجتماع مكتبها التنفيذي عبر تقنية التحاضر 
عن بعد، الوزير األول عبد العزيز جراد للتكفل العاجل بالنقائص املُسجلة على مستوى الهياكل 

واملرافق الصحية من حيث التجهيزات الطبية والتأطير أكثر بالطواقم الطبية.
ن البيان قرار مكتب املجلس الشعبي الوطني القاضي باالقتطاع العام من رواتب النواب  وثمَّ
دعما وتضامنا مع املواطنني يف مواجهة فيروس “كورونا”، مشيرا - يف السياق نفسه - إلى اتفاق 
نواب »حمس« على اقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم دعًما لوالية البليدة بصفة خاصة.ودعت كتلة 
»حمس« املواطنني إلى التحلي مبزيد من احليطة واحلذر واحترام القواعد الصحية وتنفيذ إجراءات 

احلجر الصحي املنزلي.
عّمـــــار قـــردود

قسنطينة 
عوا  عوا  مواِطًنا ُأخضــِ اإلفراُج عن اإلفراُج عن 343343 مواِطًنا ُأخضــِ

ــــحي  ــــحي للَحجــــِر الصِّ للَحجــــِر الصِّ
انتهت، مساء أول أمس، مهمة نقل وترحيل 343 مواطنا ينحدرون من 30 والية موزعة عبر التراب 
الوطني، إلى منازلهم بتخصيص 13 حافلة لنقلهم، وذلك بعد أن خضعوا لتدابير احلجر الصحي 
يف 3 فنادق بكل من فندق احلسني بعلي منجلي الذي كان يحوي 114 مقيما، وفندق اخليام الذي 
استضاف 161 مقيما، باإلضافة إلى فندق بروتيا بوسط مدينة قسنطينة، والذي حوى باقي تعداَد 

املقيمني.

هذا، وقد أشرفت السلطات احمللية بوالية قسنطينة بالتنسيق مع عديد القطاعات بالوالية خصوصا 
قطاع الصحة والنقل والسياحة وكذا مصالح األمن واحلماية املدنية، حيث مت تخصيص 13 حافلة 
وفرنسا  مصر  دولتي  من  قدموا  الذين  املسافرون  وهم  منازلهم،  باجتاه  الفنادق  مختلف  من  لنقلهم 
عبر مطار محمد بوضياف الدولي يوم 20 مارس، واُتخذت تدابير صحية صارمة للتكفل بهم مع 
إخضاعهم جلميع الفحوصات، للتأكد من سالمتهم من اإلصابة بفيروس كورونا. هذا، وحسب 
األصداء التي استقتها جريدة »أخبار الوطن«، فقد عبر املسافرون عن رضاهم بكافة التدابير املتخذة 
من أجل التكفل بهم سواء من اجلانب الصحي أو االجتماعي وحتى اإلداري. وستخضع الفنادق 

الثالثة للتعقيم بوسائل خاصة من أجل احلفاظ على سالمة املوظفني والعاملني بها. 

خديجة بن دالي 

الَجزائــر تسّجـِل 22 حالـــَة وفــاٍة و69 إصابــًة 
جديـــدَة فـــي  24 ساعــــة

الرَّسمي  الّناطُق  أعلَن 
ي  تفشِّ وُمتابعة  رصِد  للجنة 
اجلزائر  19«  يف   - »كوفيد  وباء 
فورار،عن  جمال  الدكتور   ،
جديدًة  إصابًة    69 تسجيل 
بفيروس »كورونا«؛ ليرتفَع العدُد 
وكشف  حالًة.    1320 إلى 
الصحفية    ندوته  يف  فورار،  
األحد،  أمس  عقدها  التي  
قضى  وفاًة    22 تسجيل  عن 
ليصَل  الوباء،  جراء  أصحابها 
152 حالًة يف  الوفيات إلى  عدُد 
احلاالت  بلغ عدد  فيما  اجلزائر، 

التي متاثلت للشفاء 90 حالة.
عّمــــار قـــردود

1320 مًصابا بفيروس ُكورونا و152 وفاًة إحصاُء 
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