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10 مساحاٍت عمالَقة و231 ُكبرى و1507 فضاءات وغياُب شركاِت الّتموين 

َعقليُة الحانوت..َعقليُة الحانوت..

َحـرٌب بـال بـَارود!
  ُكورونا )Covid-19( جائحٌة لم 

حتُدْث يف تاريِخ البشرّيِة أبًدا، ولم 
ُه َمثيال لها قبَل اآلن،  يعرْف العالُم كلَّ

حُة العامليُة حنَي  ولم ُتخطْئ منظمُة الصِّ
أطلقْت عليها اسَم »َعدُو الَبشريِة«؛ 

فكُل احلروِب املعروفِة تاريخًيا يوجُد 
بها أعداٌء وُحلفاٌء وُمحايدون، لكنَّ هذه 

حرٌب بيولوجّيٌة ليسْت ضدَّ عرٍق بشريٍّ 
، وال ضدَّ عقيدٍة دينّيٍة، وال وجوَد  ٍ معنيَّ

ُق  لصديٍق أو حليٍف أو ُمناصٍر؛ فهي ال تفرِّ
بني غنيٍّ وفقيٍر وأسوٍد وأبيَض وجنراٍل 

وُجندٍي؛ هي حرٌب ضدَّ اجَلميع، ال 
حتتاُج ملاٍل وال لتخطيٍط إستراتيجٍي.
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16
َتسجيُل 21 حالَة وفاٍة و 103 إصابات جديدِة يف 24 ساعة

وفــاة أّول طفــلة بفيــروس 
كورونــا فــي الجزائــــر

  أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء »كورونا« يف اجلزائر،الدكتور 
103 إصابة جديدة بفيروس »كورونا«، ليرتفع العدد إلى  جمال فورار،  عن تسجيل 
1423 حالة.وكشف فورار يف ندوته الصحفية اليومية،أمس اإلثنني، عن تسجيل 21 

وفاة ليترفع عدد الوفيات إلى 173 حالة.

09
ميد والسَّ احَلليب  َعن  بحٍث  رحلِة  يف   الّسكاُن 

حالـُة استنفـار فــي َبلدّيــات 
تيـزي وزو بسبــِب الَجائـحة!

حالُة استنفاٍر ُقصوى تشهُدها واليُة تيزي وزو، منُذ انتشاِر اجلائحة، التي أخلَطت 
فيما  الَقاِتل،  الوباء  انتشاِر  من  امُلتخوفة  العائالِت  شمَل  ت  وشتَّ املسُؤولني،  أوراَق 
اإلعانات  ولتوفيِر  امُلتضِررة،  بالعائالت  كفِل  للتَّ الزمَن  امَلليُة  السلطاُت  ُتساِبق 

الغذائّيِة مُلستحقيها. 

02
ُمدير مستشفى بينام.. موسى مسعد لــــ »أخبار الوطن«:

05
جيجل

تخصيُص ألَفي سريٍر 
للتكُفِل  بَمرضى 
»كوفيد – 19« 

06
بومرداس

ُمرّكب »أديـم« بزموري 
فـعة  يستِعُد الستقبـاِل الدُّ
الثاِنـية مـن الُمغترِبيـن

08
ورقلة

َحاِسـي مسُعـود.. رعـٌب 
مسيِطـر وَحجـٌر محتـَشم  

بَعاصمـِة  النِّــفط

15 د.عز الدين معزة  	

 لم يتخّلف ُمستشفى بينام، الذي 
يديُره موسى مسعد، عن اجلهوِد 

حة، وعلى  التي تبدُلها مصالُح الصِّ
رأِسها الوزارُة الوصّيُة، ملاربِة 

والّتصدي لوباِء َفيروس ُكورونا 
الَعامِلي، حيُث تتجَلى َمجهوداُت 
اإلدارِة يف ثالثِة جوانَب رئيسٍة 

هي: األول تنظيمٌي والّثاني متعلٌق 
باجلانِب امَلادي والوسائل أما 

اجلانب الثالث فله عالقة باجلانِب 
البيداغوجي الّتوعوي.

 فوَضــى التجــارة!  فوَضــى التجــارة! 
الِتجارَية امِلساحات  إنشاَء  َعرقال  اللوجيسِتيك  ونشاُط  باجُلملة  الِتجارُة  هادف: 

الَفاّلح بولنوار: بعُث أسواِق 
 أو إنَشاء مساحاٍت ُكبرى هو احَلل

إقاَمة سالسَل ِتارّية لتوفيِر  سراي: 
ضرورٌة األساسَية  لع  السِّ

السُل  أو السَّ عليوي:  نقاُط البيِع 
امُلضارِبني  من  حمايٌة  الِتجارّية 

 أعددنا ُمخّطًطا تنِظيمّيا وِطبيًّا ُمحَكما 
لمواجهة َفيروِس ُكورونا

ص َفيروس ُكورونا في 15 دِقيقًة األسبوَع الُمقبل  البروفيسور شريفي: سنستعِمُل أجهزًة ُتشخِّ



02
أخبار السياسة
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مدير مستشفى بينام.. موسى مسعد لــــ »أخبار الوطن«:

 أعددنا ُمخّطًطا تنِظيمّيا وِطبيًّا ُمحَكما 
لمواجهة َفيروِس ُكورونا

محمد أمني/هـ

املستشفى  مدير  قال  السياق،  هذا  يف 
بــــــــ  جمعه  لقاء  يف  مسعد،  موسى 
»أخبار الوطن« يوم أمس، إن مستشفى بينام 
باعتباره هيكل من هياكل الدولة، وواحد من 
املستشفيات الرئيسة يف عاصمة البالد، شرع 
اتخاذ  يف  اجلزائر  يف  الوباء  انتشار  بداية  منذ 
استعدادا  والتدابير  اإلجراءات  من  جملة 
الذي هزم منظومات صحية  الفيروس  ملواجهة 
أن  موضحا  الصحة،  مجال  يف  رائدة  عاملية 
مدة  منذ  االستعجاالت  تهيئة  باشرت  إدارته 
احلاالت  فيها،  املشتبه  احلاالت  الستقبال 
على  فضال  كورونا،  بفيروس  إصابتها  املؤكِد 
باحلاالت  خاص  لإلنعاش  جناح  تخصيص 
دائما،  التنظيمي  اإلطار  احلرجة.ويف 
صرح  كما   - املستشفى  إدارة  خصصت 
والعاملني  باملصابني  خاصا  رواقا   - مسعد 
أو  املرضى  بباقي  احتكاكهم  لتفادي  معهم 
مت  حيث  الزائرين،  أو  املستشفى  يف  العاملني 
فيروس  حلاالت  اثنني  مصعدين  تخصيص 
الطبي  الطاقم  تصرف  حتت  تكون  كورونا 
املتكفل باملرضى، واحد يربط االستعجاالت 
يربط  واآلخر  للمصابني  املخصص  باجلناح 
من  تنظيم ذكي  وهو  اإلنعاش،  بقسم  اجلناح 
شأنه تقليل االحتكاك ويسهل عملية التكفل 
باملصاب. من جهة أخرى، قال موسى مسعد 
سيطلق  املستشفى  إن  الوطن«  »أخبار  لــــ 
بعد  عن  الفحص  تقنية  القادمني  اليومني  يف 
من  تقنية  وهي  فيهم،  املشتبه  أو  للمرضى 

من  املستشفى  على  الضغط  تخفيف  شأنها 
جهة، وتساعد الناس على التزام احلجر املنزلي 
فيروس  من  وقاية  وسيلة  أهم  يعتبر  الذي 

كورونا- إلى حد اآلن.
املركزي  املخبر  شرع  أخرى،  جهة  من 
شريفي  البروفيسوم  يرأسه  الذي  للمستتشفى 
جتري  حتليل  أجهزة  على  اختبارات  إجراء  يف 
ينتجها  أجهزة  وهي  د،    15 يف  التشخيص 
مع  بالشراكة  سطيف  يف  جزائري  مصنع 
الصينيني. ويف هذا السياق، صرح البروفيسور 
شريفي لـــــــ » أحبار الوطن« بأن املستشفى 
سيستفيد من كمية معتبرة من هذه األجهزة 
ملواجهة  مهيئا  يجعله  ما  القادم،  األسبوع 
الطبي  الطاقم  وبخصوص  الوباء.  تطورات 

وشبه الطبي واإلداري وباقي العمال واملصالح، 
زودت  إدارته  أن  املستشفى  مدير  أكد  فقد 
املصالح املعنية مبحاربة ومعاجلة حاالت كورونا 
بكل وسائل احلماية من أقنعة طبية وقفازات 
على  والوقاية  التعقيم  فرضت  كما  وغيرها، 
كل املصالح.ليبقى الطاقم الطبي وشبه الطبي 
األولى  الصفوف  يف  مجندا  بينام  ملستشفى 
خلدمة الصحة العمومية ومواجهة الوباء العاملي 
مدير  دعا  اإلطار،  هذا  ويف   .»19  – »كوفيد 
املستشفى موسى مسعد املواطنني إلى االلتزام 
اتخذته  الذي  املنزلي  الصحي  احلجر  بقرار 
اجلزائريني  مطمئنا  العليا،  الصحية  السلطات 
بقدرة الهياكل الصحية اجلزائرية على مواجهة 

املرض وجتاوز احملنة.

أعلنت وزيرة التضامن واألسرة وقضايا املرأة 
قافلة تضامنية موجهة  انطالق  كوثر كريكو عن 
إلى البدو الرحل، وعن برنامج خاص بالفئات 
داعية  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  الهشة 
املجتمع املدني إلى التنسيق مع السلطات احمللية. 
أدلت  تصريحات  يف  التضامن،  وزيرة  وأكدت 
األولى،   اإلذاعية  للقناة  أمس  يوم  صبيحة  بها 
داعية  التضامنية،   اجلهود  تنسيق  ضرورة  على 
املجتمع املدني إلى التقرب من السلطات احمللية 
لتنظيم عمليات التضامن وإيصال املعونات إلى 

بالهبة   - ذاته  الوقت  - يف  مشيدة  مستحقيها، 
التضامنية التي أبان عنها اجلزائريون خاصة فيما 
تعلق بالقوافل التي تأتي تباعا إلى والية البليدة 
كما  كورونا.  وباء  جراء  الكلي  احلجر  قرار  بعد 
نوهت الوزيرة باإلجراءات الصارمة التي اتخذتها 
اكتشاف  بعد  واملسنني  العجزة  دور  مصاحلها يف 
كورونا،  بفيروس  اإلصابة  من  األولى  احلاالت 
مؤكدة أن هذه املراكز منعت أي اتصال خارجي، 
أو زيارات باستثناء الفرق الطبية، مؤكدة أن هذه 
وزارة  مع  بالتعاون  مستمرا  تعقيما  تعرف  املراكز 

أن  التضامن  وزيرة  وأضافت  والداخلية.  البيئة 
رمضان،  بشهر  خاصة  برنامجا  سطرت  وزارتها 
الطبقات  مبساعدة  اخلاص  البرنامج  إلى  يضاف 
انطالق  إشارة  معطيًة  الظل  مناطق  يف  الهشة 
الرحل،  البدو  باجتاه  البيض  والية  من  قافلة 
تضم فرقا طبية ومساعدات غذائية، مؤكدة أن 
القوافل التي انطلقت منذ الفاحت أفريل ستستمر 
السلطات  مع  بالتنسيق  املساعدات  تقدميها  يف 

احمللية لضبط قوائم احملتاجني.
صفية نسناس

أجلت محكمة القليعة، أمس، محاكمة الناشط السياسي كرمي طابو إلى 
27 من شهر أفريل اجلاري، يف القضية األولى التي يتابع فيها، إحباط الروح 

املعنوية ألفراد اجليش.
التحقيق  القضية على قاضي  القليعة قد احالت  نيابة محكمة  وكانت 
ان  قبل  االحتياطي  احلبس  رهن  بإيداعه  املاضي  11 سبتمبر  يوم  أمر  الذي 
تقرر غرفة االتهام مبجلس قضاء تيبازة يف 25 سبتمبر وضعه حتت نظام الرقابة 
القضائية و إطالق سراحه بعد استئناف قرار وضعه رهن احلبس االحتياطي 

من قبل هيئة دفاعه.
ق.و

سيدي  محكمة  أصدرت 
امحمد، أمس، حكما بسنة سجنا 
»جتمع- جمعية  رئيس  ضد  نافذا 
الوهاب  عبد  )راج(  حركة-شبيبة« 
فرساوي املوجود رهن احلبس املؤقت 
املاضية  السنة  من  أكتوبر   10 منذ 

.2019
التمست  وأن  وسبقت  هذا 
النيابة سنتني حبس نافذة مع غرامة 
يف  دينار،  ألف   100 بـ  تقدر  مالية 
املتبع  فرساوي  الوهاب  عبد  حق 
الوطنية  بالوحدة  املساس  بتهمتي 

)املادة 79( والتحريض على العنف 
)املادة 74) .

إعالمية  وسائل  نقلت  باملقابل 
معقتلي  عن  الدفاع  هيئة  عضو  أن 
بأن  أكدت  سادات،  فطة  الرأي، 
»بناء  املؤقت  احلبس  أودع  فرساوي 
بأفعال  قام  بأنه  وهمية  وقائع  على 
والوحدة  الوطني  بالدفاع  متس 
به  قام  ما  بأن  مفيدة  الوطنية«، 
نشاط  ضمن  »يندرج  فرساوي 

جمعوي وضمن حرية التعبير«.
ق.و

تأجيل محاكمة الناشط السياسي كريم 
طابو إلى 27 أفريل

انطالق قافلة تضامنية لفائدة البدو الّرحل..  كريكو:
ل أيَّ إصاباٍت بفيروس ُكورونا داخَل ُدور الَعجزِة لم نسجِّ

سنة سجنا نافذة في حق رئيس جمعية راج

ص َفيروس ُكورونا في 15 دِقيقًة األسبوَع الُمقبل 	 البروفيسور شريفي: سنستعِمُل أجهزًة ُتشخِّ
 لم يتخّلف مستشفى بينام، الذي يديره موسى مسعد، عن الجهود التي تبدلها مصالح الصحة وعلى رأسها الوزارة الوصية، 
لمحاربة والتصدي لوباء فيروس كورونا العالمي، حيث تتجلى مجهودات اإلدارة في ثالثة جوانب رئيسة هي: األول تنظيمي 

والثاني متعلق بالجانب المادي والوسائل أما الجانب الثالث فله عالقة بالجانب البيداغوجي التوعوي.

السلم،  مجتمع  حركة  رئيس  دعا 
العليا  السلطات  مقري،  الرزاق  عبد 
للتحرك الفوري من أجل إنقاذ جثامني 
خاصة  احلرق  من  املغتربني  اجلزائريني 
و  كفرنسا  األوروبية  الدول  بعض  يف 
على  رده  معرض  يف  وذلك  بريطانيا، 
تعمد  حيث  الوطن،  أخبار  سؤال 
حكومات هذه الدول إلى حرق اجلثث 
»كورونا«  بفيروس  أصحابها  مات  التي 
و تأخر عملية دفنها هناك، أين ترفض 
جثث  دفن  العائالت  من  الكثير 
.وحمل  الوطن  أرض  غير  يف  ذويها 
اخلارجية  ووزارة  احلكومة  مقري، 
وكذا السفارات مسؤولية التكفل بنقل 
يف  توفوا  الذين  اجلزائريني  جثامني 
اخلارج بفيروس »كوفيد 19«، داعًيا إلى 

التواصل مع أهاليهم.
ندوة  نشط  الذي  مقري،  أفاد  و 
تقنية  طريق  عن  افتراضية  صحفية 
الفيديو،  عبر  أو  بعد  عن  التحاضر 
أمس  سياسي،  حلزب  مبادرة  أول  يف 
السياسية  تشكيلته  بأن  االثنني،  
كورونا  مواجهة  يف  نهار  ليل  تشتغل 
نسير  نحن  السياق:«  هذا  يف  موضحا 
تأسيس  يف  تقاليد  لديها  كبيرة  حركة 
خالل  من  التي  واملنظمات  اجلمعيات 
مت رصد العديد من الهبات التي سيتم 
احصاؤها خالل األيام القليلة املقبلة«.

عبد  بدور حكومة  مقري،  أشاد  و 
العزيز جراد يف مكافحة تفشي جائحة 
أنها  رغم  اجلزائر،  يف  »كورونا«  فيروس 
ورثت وضًعا صعًبا على كافة األصعدة 
اآلن،موضًحا  تبعاته  تتحمل  هي 
يف  املبذولة  اجلهود  ورغم  احلكومة  بأن 
مجابهة اجلائحة إال أنها سجلت بعض 
أن  إال  ذلك  ومع  مضيًفا:«  النقائص، 
أعضاء احلكومة يعملون من أجل كبح 
الذي  اخلطير  التاجي  الفيروس  انتشار 

هزم كل العالم«.
وأورد رئيس »حمس«، أن احلركة 

القواعد،  يف  انتشارا  متتلك  التي 
إلى  التضامنية  الهبة  يف  انخرطت 
الوطني  املجهود  يف  املواطنني  جانب 
عن  مقري  عّبر  الوباء.و  ملكافحة 
املستشفيات  يف  لإلنخراط  إستعداده 
لعالج  الطبية  األطقم  جانب  إلى 
مرضى »كورونا« باعتباره طبيًبا، مشيًرا 
متواجًدا  يكون  أن  ميكنه  ال  أنه  إلى 
الصفة  ميتلك  ال  ألنه  املستشفى  يف 
السماح  إلى  احلكومة  داعًيا  القانونية، 
الذين  األطباء  عشرات  جانب  إلى  له 
باألطقم  بااللتحاق  العمل  يزاولون  ال 

الطبية تطوعًيا.
مليون   2 إنشاء  مقري  اقترح  و 
لتوسيع  ناجحة،  اقتصادية  مؤسسة 
احملروقات،  قطاع  خارج  اجلباية  دائرة 
تسيير  على  والرقابة  احلكم  ترشيد  مع 
العام،و ذلك كمخرج من األزمة  املال 
االقتصادية، منبًها إلى أن احللول اليوم 

ينبغي أن تكون استعجالية. 
مقري  التربوي،أعلن  املجال  يف  و 
الرسمية  االمتحانات  إللغاء  معارضته 
و إعالن سنة بيضاء، داعًيا إلى إجرائها 
ولو يف شهر سبتمبر عن طريق استعمال 

الوسائل التكنولوجية املتطورة.
عّمـــار قــــردود

دعا السلطات للترخيص لألطباء غير المزاولين بااللتحاق بالمستشفيات .. مقري:

»على السلطات العليا التحرك الفوري من 
أجل إنقاذ جثامين الجزائريين المغتربين«

يف  ستشرع  مصاحله  أن  التجارة  وزير  أعلن 
الغذائية  للمواد  اجلملة  لتجار  تسهيالت  تقدمي 
متكنهم   ،« املؤقت  »الترخيص  وثيقة  الستخراج 
من ممارسة نشاطاتهم بصفة عادية وحتول دون تنفيذ 
الرقابة واحلجر على مخازنهم ومحالتهم  إجراءات 

غير املصّرح بها بعد من طرفهم.
 أفاد كمال رزيق وزير التجارة، يف حوار أجراه 
يوم أمس مع وكالة األنباء اجلزائرية، بأنه ميكن أن 
يقوم تاجر اجلملة يف ظل انتشار وباء »كوفيد19-« 
وتسجيل توقف نشاط الكثير من املوثقني واحملضرين 
بكل  التصريح  يتضمن  طلب  تقدمي  القضائيني، 
احملالت املستعملة لتخزين السلع مرفقا بنسخة عن 
»ترخيص  وثيقة  على  للحصول  التجاري  السجل 
الواليات  يف  التجارة  مصالح  طرف  من  مؤقت«، 
والتي تثبت حيازته هذه احملالت، إلى حني حتسن 
اإلجراءات  إمتام  من  والتمكن  الصحي  الوضع 

القانونية املعمول بها.
وأوضح الوزير، يف هذا اخلصوص، أن الفترة 

األخيرة عرفت تعرض العديد من التجار »النزهاء« 
الذين لم يقوموا بعد باإلجراءات القانونية للتصريح 
مبخازنهم اإلضافية إلى إجراءات الرقابة من طرف 
الوطني،  الدرك  ومصالح  بالواليات  التجارة  أعوان 
من  معتبرة  كميات  ومصادرة  حجز  عن  أسفر  مما 
السلع، مضيفا أن حجز هذه السلع مت يف إطار عملية 
واسعة شرعت فيها مصالح قطاع التجارة واجلهات 
واالحتكار  والغش  املضاربة  محاربة  قصد  األمنية 
أسفرت  والتي  التجار«،  »أشباه  بعض  طرف  من 

عن تسجيل مخالفات معتبرة.
هؤالء  بني  من  يوجد  فإنه  رزيق،  وبحسب 
التجار املخالفني جتار نزهاء لكن مع األسف لديهم 
يقوموا  لم  أخرى  جتارية  وفضاءات  تخزين  أماكن 
القانونية  اإلجراءات  أن  حني  يف  بها،  بالتصريح 
من  نسخة  بتقدمي  اجلملة  تاجر  يقوم  أن  تتطلب 
حالة  إثبات  ونسخة  امللكية  عقد  أو  اإليجار  عقد 
من طرف احملضر القضائي ووثائق الرقابة من طرف 
إدارة التجارة، مشيرا إلى أن العمليات التي قامت 

بها مصالح قطاع التجارة مع مصالح األمن »قانونية 
100 باملائة »، كون جتار اجلملة لم يحموا نشاطاتهم 
بني  التفريق  الصعب  من  يجعل  مما  التصريح  عبر 
هذا  أن  اعتبر  حيث  النزهاء،  والتجار  املضاربني 
اتهامات  أي  التاجر  بتجنيب  املؤقت  اإلجراء 
يكون  أن  شريطة  ملهامه  أدائه  خالل  باملضاربة 
التاجر حائزا على سجل جتاري، يف حني ستستمر 
يف  احلجاج«  »سيف  واستعمال  املداهمة  عمليات 
اجلملة  جتار  إن  رزيق  وقال  املضاربني.  التجار  حق 
الذين  التموين  سلسلة  يف  الرئيسة  احللقة  هم 
يوفرون املواد لتجار التجزئة، وعليه مت اتخاذ جملة 
الوالة إليجاد صيغة  مع  بالتنسيق  اإلجراءات  من 
بوفاريك  والفواكه  للخضر  اجلملة  أسواق  لبقاء 
وبوقرة بوالية البليدة وخميس اخلشنة يف بومرداس 
بالوتيرة  تشتغل  بالعاصمة  والكاليتوس  واحلطاطبة 
الوباء لضمان متوين 10  نفسها التي كانت ما قبل 

واليات وسط البالد.
صفية. ن/ )و.أ.ج(

قال إن عملية مداهمة مخازن التجار المضاربين متواصلة.. رزيق:
منُح تراِخيص مؤقَتة للُمتعاِملين الَخواص إلنجاز أسواٍق للُجملة



عّمــــــار قـــردود

والثمانينيات  السبعينيات  فترة  ففي 
متتلك  اجلزائر  كانت  املاضي،  القرن  من 
هي  ورائدة  عمالقة  وطنية  شركات 
الوطنية  الصناعات  عن  واملسؤولة  املكلفة 
املواد  من  لكثير  والتوزيع  االستيراد  وعن 
اإلستهالكية عبر شبكة األروقة اجلزائرية 
و«أوفال«  و«لوناكو«  الفالح  وأسواق 
هذه  وغيرها،  و«الكابس«  و«السمباك« 
و«سوناكات«  كـ«سوجيديا«  الشركات 
 « و«سوناكوم  و«سونيتاكس«  و«باطا« 
غيرها،  و«سوناطراك«و  و«ديستريش« 
تلبية  يف  كبير  بدور  تقوم  كانت  حيث 
طريق  عن  اجلزائري  املستهلك  طلبات 
والتحكم يف  احمللي  التصنيع  أو  االستيراد 
االنفتاح  عقب  لألسف  لكن  التوزيع، 
الذي كان يفترض أن يتيح خيارات أوسع 

اختلطت أوراق التنظيم.
الحظنا  احلالية،  »كورونا«  أزمة  ومع 
وتخزين  وشراء  اقتناء  على  كبيرا  تهافتا 
الغذائية،  وخاصة  االستهالكية  املواد 
مسبوقة  غير  ندرة  يف  تسبب  الذي  األمر 
بالرغم  مثاًل،  كالّسميد  املواد  بعض  يف 
املواد  أن مختلف  أكدت  احلكومة  أن  من 
منها  الغذائية  والسيما  االستهالكية 
أشار  مثلما  سنة،  ملدة  وتكفي  متوفرة 
إلى ذلك وزير التجارة كمال رزيق، لكن 
امليدان ُيظهر شيئا آخر وهو ما يؤكد على 

يف  كبرى  جتارية  مساحات  وجود  أهمية 
البالد مثلما كان األمر مع  مختلف مدن 

أسواق الفالح واألروقة التجارية.
إعادة   2013 قررت احلكومة يف  فقد 
و«األروقة  الفالح«  »أسواق  استغالل 
اجلزائرية« من خالل تعليمة أصدرتها وزارة 
2012، لكنها لم  الداخلية، أواخر أوت 
2017، قررت مصالح والية  تطبق. ويف 
اجلزائر إعادة تأميم جميع املراكز التجارية 
واسترجاع  للخواص  املمنوحة  الكبرى 
الصيد  وموانئ  واألسواق  املذابح  كافة 
الفالح  أسواق  فتح  وإعادة  البحري، 
واستحداث  التجارية  الهياكل  ومختلف 
التجارية  الهياكل  لتسيير  جديد  مجمع 
أيًضا  جتميدها  مت  العملية  لكن  الكبرى 
تعمم  أن  لها  مقرًرا  كان  أنه  من  بالرغم 

على باقي واليات الوطن.
ومت تسجيل عدة اقتراحات على غرار 
كبرى  جتارية  مساحات  وتشييد  إنشاء 

مع  بالشراكة  أو  عمومية  كانت  سواء 
اخلواص على اعتبار، أنها ستسهم كثيًرا 
يف تنظيم السوق الوطنية ومُتكن املواطنني 
اإلستهالكية  املواد  مختلف  اقتناء  من 
ودون  املتناول  يف  وبأسعار  سهولة  بكل 

حدوث أية ندرة أو إحتكار أو مضاربة.
فيما اقترح اقتصاديون على احلكومة 
واليات  عبر  جتارية  سالسل  تأسيس 
العمومي  القطاعني  بني  بالشراكة  الوطن 
للسالسل  التراخيص  ومنح  واخلاص، 
»ستاربكس«  مثل  العاملية  التجارية 
و«كارفور«  األميركّيتني،  و«ماكدونالدز« 
لكنهم  اإلسبانية،  و«زارا«  الفرنسية، 
الكثير  يستنزف  قد  ذلك  أن  من  حذروا 
معظم  وأن  خاصة  الصعبة  العملة  من 
غذائية  منتجات  يستوردون  املستثمرين 
وليست مصنعة  أولية من اخلارج  مواد  أو 
محلًيا، ما قد يزيد فاتورة االستيراد ويعوق 

خطط التنمية املستدامة.
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التجارية  املساحات  أن  من  بالرغم 
تقضي  أن  شأنها  من  اجلزائر  الكبرى يف 
السوق  وتضبط  املوازية  األسواق  على 
من  تتمكن  لم  أنها  إال  كبير،  بشكل 
املطلوب، حيث  واالنتشار  التوسع  حتقيق 
تعرف السوق الوطنية وباعتراف املسؤولني 
نقًصا فادًحا وواضًحا يف املنشآت التجارية 
منها  أسباب،  لعدة  وذلك  الكبرى، 
االستثمار  وفرص  ومزايا  العقار  مشكل 

غير املشجعة.
و وفًقا ألرقام وزارة التجارة، فإن عدد 
املساحات التجارية الكبرى يبقى محدوًدا، 
حيث يوجد 10 مساحات عمالقة و231 
مساحة كبرى و1507 متاجر )سوبيرات( 
عدد  وهو   ،2018 سنة  حتى  الوطن  عبر 

واعدة  سوق  بوجود  مقارنة  جًدا  ضئيل 
43 مليون مستهلك جزائري،  بها  وهامة 
واستهالك  للمنافسة  مفتوح  واقتصاد 
 ،2017 يف  مستمر.  تزايد  يف  لألسر 
ساسي  أحمد  آنذاك  التجارة  وزير  أعلن 
ال  ما  الستحداث  حكومي  مخطط  عن 
كبرى.و  جتارية  مساحة   300 عن  يقّل 
لسان  على  اجلزائرية  األنباء  وكالة  نقلت 
الـ300 مساحة ستكون  أّن  تأكيده  الوزير 
للتوزيع  الكبرى  املجمعات  شاكلة  على 
التجارة  ملكافحة  حاّل  ومتثل  والتسويق، 

املوازية واملعامالت غير الشرعية.
ونّوه الوزير إلى أّن اخلطوة ستمّكن من 
التحكم على نحو أفضل يف القطاع، مبرًزا 
املتعلق  الواسع  احلكومة  برنامج  أهمية 

واخلضر  الفواكه  لبيع  أسواق جملة  بإجناز 
تسيير  أجل  من  الوطني  املستوى  على 
أفضل لإلنتاج الفالحي، ودعا الوزير إلى 
فضاءات  إجناز  يف  اخلاص  القطاع  إشراك 
املعامالت  يف  التحكم  أجل  من  كبرى 

التجارية.
الضروري  من  »سيكون  الوزير  وتابع 
مضاعفة قدر اإلمكان املساحات الكبرى 
أّن  إلى  مشيًرا  والتسويق«،  للتوزيع 
للتجارة  اجلديد  التنظيمي  الشكل  هذا 
التجارية  املعامالت  تقليص  يف  سيساهم 
املنتجات،  نوعية  وحتسني  الشرعية،  غير 
املنتجات  بأسعار  التالعب  واحليلولة دون 

الغذائية.
ع. ق

امللك  عبد  االقتصادي  اخلير   طالب 
الوطن«،  لــ«أخبار  تصريح  يف  سراي، 
احلكومة بضرورة إقامة السالسل التجارية 
الغذائية  واملواد  األساسية  السلع  لتوفير 
الندرة  مشكلة  لتفادي  مخفضة،  بأسعار 
املواطنني  ولهفة  واالحتكار  واملضاربة 
الكوارث  زمن  يف  خاصة  اقتنائها  على 
إنشاء  أن  سراي  أوضح  واألزمات.و 
الوطن،  واليات  عبر كل  جتارية  سالسل 
استهالكية  مجمعات  إقامة  خالل  من 

يف  االستثمارات  جذب  يف  سُيسهم 
على  وُيشجع  الداخلية،  التجارة  مجال 
املجال. واقترح  هذا  يف  املستثمرين  دعم 
سراي خطة لتمكني املستثمرين اخلواص 
من تأسيس سالسل جتارية غذائية على 
فرص  توفير  بهدف  للدولة  تابعة  أراٍض 
عمل للشباب من جهة، ومن جهة أخرى 

تفادي الندرة واملضاربة.
ليشمل  ذلك  بتوسيع  طالب  و 
املستثمرين األجانب يف إنشاء السالسل 

التجارية العاملية ومنح التراخيص ملاركات 
خلدمة  وليس  اجلزائري  املستهلك  تفيد 
األعمال،  ورجال  املستثمرين  مصالح 
تقوم  ال  السالسل  هذه  أن  موضًحا 
األسعار  أن  إلى  ملفًتا  األسعار  بتخفيض 
املعلنة لديهم هي األسعار نفسها املوجودة 
األسعار  ضبط  أن  د  احلرة.وأكَّ بالسوق 
كرمية  حياة  لتحقيق  الوحيد  السبيل  هو 

للمواطنني وليس تخفيض السعر.
ع  . ق

10 مساحاٍت عمالَقة و231 مساحًة ُكبرى و1507 على الُمستوى الَوطِني

الِمساحاُت التِّجارية الُكبَرى الحَلقُة 
الَمفقودُة في التِّجارة بالَجزائر

عمدت الحكومة، مؤخرا، إلى تخصيص نقاط لبيع المواد التي تعرف ندرة، على رأسها مادة السميد من أجل كسر االحتكار 
والمضاربة، هذا ما يعيد الصورة إلى غياب أروقة تجارة شاملة تتوزع على المستوى الوطني.

الجزائر ُتحصي 10 مساحات عمالقة و231 مساحة كبرى و1507 متاجر 
ة ُكبرى   إجهاُض ُمخّطٍط ُحكوِمي الستحداِث 300 مساحٍة تجاريَّ

الخبير االقتصادي الدولي.. عبد المالك سراي:
لع  الجزائُر في حاجٍة إلى إقاَمة سالسَل ِتجارّية لتوفيِر السِّ

الخبير االقتصادي.. عبد الرحمان هادف:
الِتجارُة بالُجملة ونشاُط اللوجيسِتيك 
َعرقال إنشاَء الِمساحات الِتجارَية 

 كشف عبد الرحمان هادف،اخلبير االقتصادي،يف تصريح لــ«أخبار الوطن«، 
أن »السلطات العمومية طلبت يف السابق من الوالة تخصيص مساحات لتشييد 
املساحات الكبرى مبعايير دولية،لكن اإلشكال الذي مت االصطدام به يف الواقع هو 
تقنًيا يف  األولني  العائقني  كانا هما  اللوجيستيك، حيث  ونشاط  باجلملة  التجارة 
بناء وإجناز املساحات الكبرى، فتجار اجلملة هم الذين يسنون القوانني ويعملون يف 

االقتصاد املوازي، وهم املعرقل األول أمام املساحات الكبرى«.
من  اجلملة  جتار  مع  التحاور  ضرورة  إلى  العمومية  السلطات  هادف  دعا  و 
وهو  قانوني،  هيكل  أو  إطار  يف  أنفسهم  بتنظيم  وإقناعهم  وموزعني،  مستوردين 
جتار  فعلى  وبالتالي  واالحتكار،  املضاربة  على  القضاء  إلى  سيؤدي  الذي  األمر 
بشكل  بالنشاط  لهم  يسمح  نظام  لوضع  واملواطنة  املسؤولية  بروح  التحلي  اجلملة 
قانوني يحميهم من جهة ويسمح للحكومة من موارد مالية معتبرة تعزز بها اخلزينة 
العمومية، من جهة اخرى. ويعتقد هادف أن عدد من كبريات العالمات العاملية 
والوجود يف  االستثمار  من  تتمكن  لم  وغيرها  كــ«كارفور«  التجارية  السالسل  يف 
اجلزائر بسبب مشكلة التجارة باجلملة والفوترة ونظام مراقبة املنتوج، ويرى أن احلل 
يف ذلك هو تنظيم مهنة جتار اجلملة وتقنينها وعدم ترك أباطرة هذه التجارة يعيثون 
فساًدا يف االقتصاد الوطني، ويشكلون خطًرا على األمن الغذائي ومن ثمة األمن 

القومي.
و أفاد هادف بأن اجلزائر تفتقد إلى تنظيم نشاط اللوجيستيك، وأن تأسيس 
مثل  الكبرى  الشراء  مراكز  إنشاء  على  سيساعد  وتنظيمه  النشاط  من  النوع  هذا 
شركة »ريجيس« العاملية والرائدة يف هذا املجال،حيث تقوم بشراء مختلف املواد 
االستهالكية الغذائية والفالحية وتقتنيها من املنبع وتوزعها على املراكز التجارية 

الكبرى«.
و أشار هادف إلى أن اللوجيستيك ميثل 35 يف املائة من قيمة املنتوج يف اجلزائر، 
إنشاء مساحات جتارية  املائة فقط، وطالب بضرورة  15 يف  العالم  قيمته يف  بينما 
كبرى والسماح للسالسل التجارية العاملية باالستثمار والوجود يف اجلزائر، ألن مثل 
معقولة  بأثمان  استهالكية  مواد  باقتناء  اجلزائري  للمواطن  الهياكل ستسمح  هذه 
العاملية  األسواق  وولوج  اخلارج  إلى  التصدير  من  مستقباًل  ستمكن  كما  جًدا، 
للتطور  صلبة  وسكة  االقتصادي،  للنمو  رئيسة  دعامة  اللوجستيك  واعتبر  بقوة. 

االجتماعي على حد سواء. 
و أوضح هادف أنه« يف 2013 طولب الوالة بطرح مناقصات إلنشاء املساحات 
التجارية الكبرى، حيث قيل إنه سيتم تشييد ما بني 3 أو 4 مساحات كبرى يف 
إنشاء  إعادة  »ممكن  وأضاف  النور«.  ير  لم  املشروع  لكن  األقل،  على  والية  كل 
مؤسسات عمومية بالشراكة مع اخلواص ووضع مناذج عبر ما بني 10 أو 15 والية 

ومن ثم تعميمها على باقي الواليات«.
عّمــــــار قـــردود

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.. الحاج الطاهر بولنوار:

ال بدَّ من إعادِة َفتح أسواِق الَفاّلح أو 
إنَشاء مساحاٍت تجارّيٍة ُكبرى 

واحلرفيني،  للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئيس  الطاهر بولنوار،    طالب احلاج 
احلكومة وعلى رأسها وزارة التجارة بضرورة التفكير ملًيا يف إعادة فتح أسواق الفالح 
بأنه رفع عدة  أو إنشاء وتشييد مساحات جتارية كبرى، وأفاد  التجارية،  واألروقة 
مرات طلًبا خطًيا لوزارة التجارة يف السنوات األخيرة يدعو فيه إلى ضرورة إعادة فتح 
بقي  الطلب  لكن لألسف  أكثر من24 سنة،  منذ  املغلقة  واألروقة  األسواق  هذه 

حبيس أدراج املكاتب ولم يتم أخذه بعني االعتبار.
و أوضح بولنوار أنه »رمبا الفرصة اآلن مواتية إلعادة مراسلة وزير التجارة بشأن 
إعادة فتح أسواق الفالح واألروقة اجلزائرية أو إنشاء مساحات جتارية كبرى عمومية 

أو مشتركة مع املستثمرين اخلواص«.
ع. ق

األمين العام لالتحاد العام الفالحين الجزائريين.. محمد عليوي:

السُل الِتجارّية حمايٌة  نقاُط البيِع أو السَّ
من الُمضارِبين 

أكد األمني العام لالحتاد العام الفالحني اجلزائريني، محمد عليوي،يف تصريح 
التجارية  والسالسل  اللوجستيكية  املناطق  إنشاء  على ضرورة  الوطن«،  لــ«أخبار 
واألروقة  الفالح  أسواق  مع  السابق  يف  األمر  كان  مثلما  متاًما،  الواليات  مبختلف 
املستهلك،  إلى  املنبع  للسلع من  التداول  تقليل حلقات  اجلزائرية، وذلك بهدف 
وكذلك توفير تكلفة النقل التي متثل ما بني %20 و%30 من التكلفة اإلجمالية.
و طالب عليوي بضرورة إنشاء املساحات التجارية الكبرى والسالسل التجارية 
ألنها هياكل جتارية هامة وعصرية من شأنها أن تضبط السوق وحتل تدريجًيا محل 
أن  وميكنها  هامة  قدرات  على  تتوفر  اجلزائرية  السوق  أن  املوازية،خاصة  التجارة 
تستقبل مساحات جتارية كبرى بطاقة إجمالية تقدر مبئات الهكتارات، مشيًرا إلى 
املستهلك  تخدم  الكبرى  التجارية  واحملالت  التجارية  السالسل  أو  البيع  أن نقاط 

واملستثمر واحلكومة على حد سواء.
عّمــــــار قـــردود

خبراٌء يوصوَن بإنشاِء سالسَل ِتجارّيٍة أو تحويِل أسواِق الفاّلح إلى مساحاٍت تجارَية ُكبرى  	
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لعبور المرحلة بأقل الخسائر

حركة النهضة تدعو إلى التضامن 
لمجابهة  الجائحة

صفية نسناس

النهضة  حركة  بيان  يف  جاء 
احليطة  اتخاذ  عدم  ظل  ويف  أنه 
من  الوقائية  واإلجراءات  واحلذر 
النداءات  من  بالرغم  املواطنني  قبل 
للتخفيف  والتوجيهات  والنصائح 
عن  ناهيك  الوباء،  هذا  حدة  من 
التجربة  وقلة  اإلمكانات،  نقص 
األزمة  لتخطي  املرحلة  تتطلبها  التي 
جميعا  منا  يستوجب  مما  بسالم، 
اعتماد  كأفراد ومنظمات ومؤسسات 
والتكافل  الوطني  التضامن  مبدأ 
االجتماعي الذي يعتبر من مقومات 
كونه  احلنيف،  اإلسالمي  ديننا 
اجتماعية  وضرورة  شرعية  فريضة 
اجلزائري  املجتمع  أصيلة يف  وخصلة 
التكافل  ألن  جٍد،  عن  أًبا  املوروثة 
واحدة،  يدا  نكون  أن  يستوجب 

والوقوف إلى جانب بعضنا بعضا.
وجددت النهضة دعوتها ملختلف 
الناس  إنقاذ  يف  باملساهمة  الفاعلني 
من  أرزاقهم  وطمأنتهم يف  املوت  من 
خالل التعاون والتضامن والتآزر، كٌل 
وأّكدت  وإمكاناته.  قدرته  حسب 
نواب  من  احلركة  أبناء  جميع  على 
وجتار  وعمال  وموظفني  ومنتخبني 

اإلسهام  اجلزائري  الشعب  وكل 
والتعاون  التكافل  فريضة  حتقيق  يف 
بكل  والشعبي  الرسمي  اإلطار  يف 
الوسائل واإلمكانات باجلهد والوقت 
الوقائية  والوسائل  والغذاء  واملال 
كل  مع  اجلهود  وتنسيق  الوباء،  من 
اخليرين من أبناء وطننا يف هذه األزمة 

الصحية االستثنائية العاملية.

ب، يوم أمس االثنني باجلزائر  نصِّ
العاصمة، العربي ونوغي رئيسا مديرا 
لالتصال  الوطنية  للمؤسسة  عاما 
والنشر واإلشهار، خلفا آلسيا باز التي 
عامة  مديرة  بصفتها  مهامها  أنهيت 

بالنيابة للمؤسسة.
حتت  التنصيب  حفل  وجرى 
إشراف وزير االتصال الناطق الرسمي 
وزارة  مبقر  بلحيمر،  عمار  للحكومة 
الوزير  وباملناسبة، هنأ  االتصال. 
الوطنية  املؤسسة  على  اجلديد  الوافد 
التأكيد على  للنشر واإلشهار، مجددا 

توليه  منذ  قطعها  التي  االلتزامات 
واملتعلقة  الوزارة  رأس  على  منصبه 
لنظام اإلعالم  بـإجراء مراجعة شاملة 
يف اجلزائر، مع تنظيم 10 ورشات التي 
ستعكف على دراسة مختلف املواضيع 
يف إطار الشراكة واحلوار الدائم مع أسرة 
هذه  بني  ومن  اجلزائر.  يف  الصحافة 
اإلطار  بوضع  املتعلقة  تلك  الورشات 
القانوني للنشاطات املتعلقة بالصحافة 
واإلشهار  النشر  وكذا  اإللكترونية، 
والنشاط  اخلاصة  التلفزيونية  والقنوات 

االشهاري.

على  سيعمل  أنه  ونوغي  وأكد 
وقوة  بسرعة  والعمل  التحدي«  »رفع 
بها،  كلف  التي  املهمة  حتقيق  على 
القوى  من  القطاع  تطهير  يف  واملتمثلة 
أهل  مع  بالتنسيق  وهذا  القانونية  غير 
التضامن  إلى  اجلميع  داعيا  القطاع، 

املطلق يف إجناز هذه املهمة.
أن العربي  إلى  اإلشارة  وجتدر 
لدى  مستشار  منصب  شغل  ونوغي 
وزير االتصال، كما تقلد عدة مناصب 

مسؤولية بجرائد وطنية.
صفية نسناس

احلماية  وحدات  سجلت 
املدنية، يف بيان أصدرته يوم أمس، 
مناطق  عــدة  يف  تدخال   2917
 24 مدار  الوطن، على  مختلفة من 
فيما  أنه  موضحة  املاضية،  ساعة 
بالوقاية  املتعلقة  النشاطات  يخص 
من انتشار وباء كورونا »كوفيد19-« 
عبر  املدنية  احلماية  وحدات  قامت 
التراب الوطني بـ 307 عملية  كافة 
حتثهم  املواطنني،  لفائدة  حتسيسية 
ضرورة  على  خاللها  من  وتذكرهم 
احترام قواعد احلجر الصحي، وكذا 
باإلضافة  االجتماعي،  التباعد 
تعقيم  عملية   450 بـ  القيام  إلى 
وهياكل  منشآت  عدة  مست  عامة 
عمومية وخاصة املجمعات السكنية 
املديرية  والشوارع، حيث خصصت 
العامة للحماية املدنية لهذه العملية 
مبختلف  مدنية  حماية  عون   1780
املديرية  خصصت  كما  الرتب. 
أجهزة  عدة  املدنية  للحماية  العامة 
إيواء  مركز   57 عبر  وحراسة  أمنية 
 18 عبر  الصحي  باحلجر  خاص 

والية. 

احلماية  وحدات  تدخلت  كما   
املدنية، خالل الفترة نفسها، عقب 
تسجيلها 72 حادث مرور، أدت إلى 
مت  آخرين   80 وإصابة  شخص  وفاة 
قبل  احلوادث،  مكان  يف  إسعافهم 

نقلهم للمستشفيات احمللية.
من جهة ثانية، تدخلت مصالح 
تقدمي  أجل  من  املدنية  احلماية 
اإلسعافات األولية لـ 04 أشخاص 
أحادي  غاز  استنشاقهم  إثر  تسمموا 
من  املنبعث   )co( الكربون  اكسيد 
جهاز املدفئة وسخان املاء املوجودين 
من  بكل  وذلك  مساكنهم،  داخل 
التي سجلت ضحية  البويرة  والية: 
اجللفة  ووالية  عمر،  ببلدية  واحدة 
اجللفة،  ببلدية  شخص  بتسمم 
ضحية  سجلت  التي  تيارت  والية 
تبسة  ووالية  الفرندة  ببلدية  واحدة 
التي سجلت تسمم شخص ببلدية 

الشريعة.
تكفلت  ذاتها  املصالح  أن  يذكر 
قبل  احلوادث،  مكان  يف  بالضحايا 
حتويلهم يف حالة مستقرة إلى املراكز 

الصحية احمللية. 

الوطني،  الدفاع  لوزارة  بيان  أفاد 
والضباط  العمداء  الضباط  بأن 
الشعبي  الوطني  للجيش  السامني 
لصالح  شهر،  براتب  التبرع  قرروا 
انتشار  ملكافحة  املخصص  احلساب 

جائحة فيروس كورونا يف اجلزائر.
بيان  يف  الدفاع  وزارة  وأوردت 
أفراد  أن  االثنني  أمس  يوم  أصدرته 
أن  إال  أبوا  الشعبي  الوطني  اجليش 
الرامية  الوطنية  اجلهود  يف  يساهموا 

الصحية  األزمة  تداعيات  من  للحدِّ 
وعلى  االجتماعية  اجلبهة  على 
عموما،  املواطنني  معيشة  مستوى 
جراء جائحة فيروس كورونا املستجد، 
العمداء  الضباط  ارتأى  حيث 
الوطني  للجيش  السامون  والضباط 
الشعبي التبرع براتب شهر، ويدفعونه 
كوفيد19-  التضامن  حسابات  يف 

املفتوحة لهذا الغرض.
أن  العسكرية  املؤسسة  وأكدت 

رئيس  بها  بادر  التي  التضامنية  الهّبة 
للقوات  األعلى  القائد  اجلمهورية 
الوطني،  الدفاع  وزير  املسلحة، 
والتضامن  االنسجام  روح  تعكس 
الشعب  بها  متيز  طاملا  التي  واألخوة، 
وقوف  أخرى  مرة  وتؤكد  اجلزائري، 
واحد  صفا  الشعبي  الوطني  اجليش 
هذه  لتخطي  اجلزائري  الشعب  مع 
احملنة يف أقرب اآلجال وبأقل األضرار.
صفية نسناس

رفع سائقو سيارات األجرة على 
مستوى مدينة عنابة، أمس اإلثنني، 
عريضة إلى مدير مديرية النقل للنظر 
توقف  بسبب  املتأزم،  وضعهم  يف 
نشاطهم بشكل كامل جراء التدابير 
االحترازية املتخذة للوقاية من تفشي 
فيروس كورونا ن يف حني أن أصحاب 
سيارات »الفرود« ميارسون نشاط نقل 
املواطنني بشكل عادي - على حد 

تعبير سائقي سيارات األجرة. 
األجرة  سيارات  سائقو  وكان 
تنظيم  أول أمس، على  أقدموا،  قد 
وقفة احتجاجية أمام مديرية النقل، 
بالتدخل  الوصية  اجلهات  مطالبني 
ونبهوا  الوضع،  لهذا  حد  ووضع 
وتوقفوا  أسر  أرباب  أغلبهم  أن  إلى 
احلكومة  أصدرت  منذ  العمل  عن 
النقل  وسائل  بتوقف  يقضي  قرارا 
بسبب  الوطن  واليات  جميع  عبر 
احلجر الصحي املنزلي املفروض على 
فيروس  تفشي  لتفادي  املواطنني، 
عملهم  أن  إلى  مشيرين  كورونا، 
يوجد  وال  يوميا،  ممارسته  يقتضي 
من يعنيهم يف هذه األزمة، السيما 
النقل  مركبات  أصحاب  نشاط  أن 

بنسبة  زاد  »الفرود«  النظاميني  غير 
كثيرا  غضبهم  أثار  ما  وهو  كبيرة 
يعيشون وضعية  أغلبهم  وأن  خاصة 
جد مزرية منذ توقفهم عن العمل، 
مطالبني بضرورة النظر يف هذا الوضع 
التي  املعاناة  هذه  من  وانتشالهم 
وفترة  أسر  أرباب  لكونهم  يعيشونها 
يتفهمون  وهم  مدتها  زادت  احلجر 
باتوا  لكنهم  احلكومة  قرارات 
الوحيد،  رزقهم  مصدر  يف  مهددين 
قرارات  اتخاذ  إلى  الوصاية  داعني 
تساعدهم  موضوعية  تكون  أخرى 
على نشاطهم، وفق إجراءات األمان 
فيروس  من  الصحية  والسالمة 

كورونا.
ف سليم

خالل 24 ساعة المنقضية 
الحماية المدنية ُتجري 450 عمليَة 

تعقيم  وطنًيا

بحسب بيان لوزارة الدفاع
الضباط يتبرعون براتب شهر لمكافحة فيروس كورونا

دعا لتطهير القطاع من »القوى« غير اإلعالمية
تنصيب ونوغي مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر واإلشهار

َمهم وضع البالد لكن التزامات جّمة تترّصُدهم أكدوا َتفهُّ
سائقو األجرة بعنابة يطالبون 

باستئناف  نشاطهم

أّكدت حركة النهضة، في بيان أصدرته يوم أمس االثنين، أنها تتابع بقلق وألم شديدين تداعيات األزمة الصحية الوبائية 
التي مازالت تتفاقم وتتسع رقعتها في ربوع الوطن، يوما بعد يوم.

سكيكدة
مصرع زوجين في انفجار غاز بعزابة 

اهتزت، يوم أمس، مدينة عزابة شرقي والية سكيكدة على وقع فاجعة أليمة، متثلت يف مصرع زوجني يف انفجار للغاز 
متبوع بحريق مهول شّب على مستوى بيتهم العائلي وسط املدينة، حيث تدخلت مصالح احلماية املدنية لدائرة عزابة 
من أجل إخماد احلريق ومحاولة إنقاذ أفراد األسرة، التي تتشكل من أربع أشخاص، غير أن القدر أنهى حياة الزوجني، 
فيما يوجد أطفالهما يف مصلحة العناية املشددة. يذكر أن مصالح األمن املتخصصة فتحت حتقيقا يف احلادث للوقوف على 

مالبساته.
جمال بوالديس



ب. زهرة

قد  بالوالية  األول  املسؤول  وكان 
احلي  مستوى  على  صحفية  ندوة  عقد 
آخر  لتقدمي  الوالية  بعاصمة  اإلداري 
كورونا  وباء  بانتشار  املتعلقة  املستجدات 
بجيجل، حيث أكد املتحدث أن الوالية 
سجلت وحلد اليوم 15 حالة إصابة مؤكدة 
آخرها  وفاة  حالتي  بينها  من  بالفيروس 
الصحي  احلجر  توفيت يف  لسيدة ستينية 
أول أمس. موضحا أن التحقيقات الوبائية 
مست جميع عائالت املرضى املصابني مت 
إخضاعهم للحجر الصحي لتفادي انتشار 
الوباء. كما قال أيضا أنه ويف حالة ما إذا 
تخصيص  فسيتم  اإلصابات  عدد  تزايد 
الوالية  عبر  سرير   2000 الـ  قرابة 
إلى  إضافة  الضرورة،  عند  الستخدامها 
التربوية  واملؤسسات  الشباب  دور  تسخير 
ومختلف املراكز أيضا للتمكن من مواجهة 
أيضا  وكشف  هذا  االحتماالت.  أسوأ 
خلية   529 تشكيل  عن  املتحدث  ذات 
بلديات  وقرى  أحياء  مستوى  على  أزمة 
املعوزة  بالعائالت  التكفل  بهدف  الوالية 

البالغ عددها 50 ألف عائلة. 

 5500 كمامة ُمنحت للمستشفيات 
والعيادات الخاصة

مت  فقد  دائما،  املسؤول  ذات  حسب 
تزويد املستشفيات الثالث بالوالية، وهي 
محمد الصديق بن يحي ببلدية جيجل، 
وبشير  الطاهير  ببلدية  مجذوب  السعيد 
وسائل  بجميع  امليلية  ببلدية  منتوري 
الوقاية منها حوالي 5000 كمامة، عالوة 
توزيعها  سيتم  أخرى  كمامة   500 على 
كانت  التي  اخلاصة  العيادات  على 
الوقاية  سبل  أدنى  غياب  من  تشتكي 
التام يف وجه  الغلق  إلى  بها  أدى  ما  وهو 

املرضى.

 المواد االستهالكية متوفرة.. واللهفة 
وراَء »أزمة السميد«

عمد ذات املسؤول إلى توجيه رسالة 
املواد  وفرة  يخص  فيما  املواطنون  لطمأنة 
السلع  كل  إن  قال  حيث  االستهالكية، 
الواسع  االستهالك  وذات  األساسية 
احملالت  مختلف  مستوى  على  متوفرة 
الوالية،  بلديات  عبر  املوجودة  التجارية 
املاضية  األيام  خالل  حدث  ما  كل  وأن 
من ندرة كان نتيجة زيادة الطلب بشكل 
كبير على سلع محددة والتي تتمثل على 
بالنظر  السميد،  مادة  يف  التحديد  وجه 
واحدة  تتوفر على مطحنة  الوالية  أن  إلى 
كميات  جلب  إلى  اللجوء  مؤكدا  فقط، 
أخرى  واليات  من  املادة  هاته  من  كبيرة 
السلطات  وأن  علما  كبسكرةوسكيكدة. 
جملة  مؤخرا  اتخذت  قد  كانت  احمللية 
هذه  بيع  وقف  أهمها  اإلجراءات  من 
املادة للمواطنني بشكل مباشر، واالكتفاء 
على  التجزئة  ثم  اجلملة  لتجار  ببيعها 
مع  الوالية  بلديات  على  توزيعها  يتم  أن 
بكل  السكان  عدد  االعتبار  بعني  األخذ 

منها.

 تأكيٌد على الشفافية والموضوعية 
لتفادي التهويل

يبدو أن هذه الندوة الصحفية جاءت 
املنتخبني احملليني  ردا على دعوات بعض 
»أخبار  مع  حديثهم  يف  أكدوا  الذي 
ضرورة  على  سابق  وقت  يف  الوطن« 
اخلاصة  احلقيقية  األرقام  عن  الكشف 
تقدمي  الوباء يف حينها من خالل  بانتشار 
حصيلة يومية على غرار ما تقوم به بعض 
شأنه  من  ما  وهو  الوطن،  عبر  الواليات 
وضع حد للشائعات والتهويل الذي خلق 
القليلة  األيام  طيلة  اجلواجلة  وسط  بلبلة 
املاضية خاصة وأن عدد حاالت اإلصابة 
متسارع  بشكل  ارتفع  بالفيروس  املؤكدة 
مشتبه  أخرى  حاالت  وجود  عن  ناهيك 
اخلصوص  وجه  على  حاليا  تتواجد  بها 
الصديق  محمد  مستشفى  من  بكل 
ببلدية  مجذوب  والسعيد  يحي  بن 
رد  فقد  جهته  من  الوالي  أما  الطاهير. 
على كل ذلك بالقول أن مصاحله ستقوم 
على  إلطالعهم  املواطنني  مع  بالتواصل 
اإلعالم  وسائل  داعيا  املستجدات،  آخر 
املعلومة  من  والتأكد  التهويل  تفادي  إلى 
االلتزام  إلى  إضافة  نشرها  قبل  ودراستها 

بقدر من املهنية واملوضوعية.

اتخد الصندوق الوطني للعمال األجراء 
من  االحترازية  التدابير  من  جملة  بقاملة 
تقدمي  مع  كورونا،  فيروس  من  الوقاية  أجل 
عديد التسهيالت للتكفل باملواطنني بشكل 

يتالءم مع الظرف االستثنائي احلالي. 
متديد  اإلجراءات  هاته  بني  ومن   
كانت  أن  بعد  الشفاء،  بطاقة  صالحية 
حيث  مارس،   31 يف  االنتهاء  وشك  على 
 30 غاية  إلى  املفعول  سارية  ستبقى 

حتيينها  إلى  احلاجة  دون   ،2020 أفريل 
للمؤمن  ميكن  بحيث  االنتساب،  مبركز 
لدى  الدواء  من  االستفادة  اجتماعيا  لهم 
الصيادلة املتعاقدين بصفة عادية مع االشارة 
أن هذه املدة قابلة للتجديد عند االقتضاء. 
ويف ذات السياق مت رفع كل قرارات التعليق 
اخلاصة باالستفادة من نظام الدفع من قبل 
الغير، ألسباب ادارية كانت أو طبية، عن 
الشفاء  بطاقات  عن  التجميد  رفع  طريق 

ودعا  السوداء.  القائمة  ضمن  املدرجة 
جميع  االجراء،  للعمال  الوطني  صندوق 
 « برمجية  حتيني  إلى  املتعاقدين  الصيادلة 
والتأكد   »CHIFA OFFICINE
متكني  قصد  وذلك  إصدار  أخر  حتميل  من 
من  حقوقهم  وذوي  اجتماعيا  لهم  املؤمن 

اقتناء الدواء ويف احسن الظروف.
خديجة بن دالي

عنابة 
إخضاُع الطاقم الطبي بمصلحة التوليد بابن 

رشد للحجر الصحي
التوليد  مبصلحة  العامل  الطبي  الطاقم  نقل  مت  انه  أمس   « الوطن  أخبار   « علمت 
مبستشفى ابن رشد اجلامعي، إلى فندق الرمي، وذلك يف إطار إجراءات العزل الصحي 
بعد االشتباه يف اصابة زميلة لهم بفيروس كورونا، أين تنتظر نتائج الفحص والتحاليل 

الطبية، للتذكير، فإن الطبيبة هي ابنة احلالة املتوفاة بوالية عنابة.
عن  امس  أول  اعلنت  قد  املستشفّيات  وإصالح  والسكان  الصحة  وزارة  وكانت 
تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا بوالية عنابة ليرتفع عدد احلاالت املؤكدة بالوالية الى 
البوني  ببلدية  بوزعرورة  بإمراةتقطت بحي  األمر  ويتعلق  واحدة  والوفاة حالة  9 حاالت 
حيث وريث الثرى أمسية األحد مبقبرة احلي بحضور للسلطات األمنية وعدد من افراد 
العائلة هذا يف انتظار نتائج التحاليل الطبية لكل العائلة.                      ف سليم

استجابة واسعة لقرار الحجر الصحي الجزئي 
عرفت بلديات لوالية عنابة ليلة األحد لإلثنني استجابة واسعة من قبل املواطنني 
جميع  يف  احلكومة  من  بقرار  رسميا  التنفيذ  حيز  دخل  الدي  اجلزئي  الصحي  للحجر 
احلجر  بداية  قبل  بيوتهم  التزام  املواطنني  األمن  مصالح  دعوة  ولقيت  الوطن.  واليات 
بعاصمة  يف  املواطنني  قبل  من  كبيرة  استجابة  مساءا  السابعة  الياهو  على  الصحي 
الوقوف عنده  البلديات وذلك ما مت  الوالية،البوني، احلجار، سيدي عمار وغيرهم من 
والشوارع  لالحياء  الوطني  والدرك  األمن  ملصالح  دوريات  تنظيم  ذللك  صاحب  حيث 
والتجمعات السكنية لتفريق اي جتمعات للمواطنني وسحب رخث السباقة ألصحاب 
املركبات املخالفني وغلق احملالت املفتوحةة بعد بداية فترة احلجر الصحي وحث من هم 
يف الشارع على الدخول ملنازلهم استجابة للحجر اجلزئي ووقاية من فيروس كورونا. ويف 
هذا الصدد مصالح أمن والية عنابة أعلنت يف بيان لها عن تنظم خرجة ميدانية للوقوف 
املدينة  وشوارع  أحياء  مختلف  عبر  اجلزئي  الصحي  احلجر  إجراءات  تطبيق  مدى  على 
وعلى مستوى مراكز األمن بالدوائر. ويف سياق متصل قام اعوان االمن بدوريات للساحة 
العامة ملرتقبة مدى التزام املواطنني بتدابير احلجر الصح.                         ف سليم

قسنطينة
14 عيادة خاصة تستعد للتكفل بالمصابين 

بفيروس كورونا
بالوباء يف  للتكفل باملصابني  14 عيادة خاصة بقسنطينة استعدادهم  أعرب مدراء 
حال استدعى األمر ذلك وكذا املساهمة يف عمليات التحسيس والتوعية واي مبادرة من 
شأنها املساهمة يف مجابهة هذا الوباء على غرار عمليات تعقيم الكمامات تدعيما للجهود 
املبذولة يف هذا اإلطار.  هذا وقد ترأس والي والية قسنطينة يوم أمس، اجتماعا جمعه 
بحضور  الوالية  اقليم  عبر  موزعة  عيادة   14 عددها  والبالغ  اخلاصة  العيادات  مدراء  مع 
يف  للمساهمة  األخيرة  هذه  امكانيات  لدراسة  خصص  حيث  للصحة،  الوالئي  املدير 
إطار مجهودات السلطات العمومية يف محاربة تفشي فيروس كورونا » كوفيد19«. حيث 
طلب السيد الوالي من مدراء العيادات اخلاصة ومديرية الصحة، مع حصر اإلمكانيات 
املتوفرة واملساهمة يف عملية التحسيس بخطورة املرض وضرورة إتباع اإلجراءات الوقائية 
ملنع انتشاره كما اكد من جهة اخرى على حتسيس االطباء اخلواص بضرورة استمرارية 
اخلدمة خاصة بالنسبة الصحاب االمراض املزمنة مع إيجاد امليكانزمات املناسبة لذلك.
خديجة بن دالي

حجز كميات معتبرة من الزيت والسكر 
األمن  مع  بالتنسيق  العمومي  لألمن  الوالئية  باملصلحة  الشرطة  قوات  متكنت 
احلضري السادس عشر بأمن والية قسنطينة من حجز كمية معتبرة من املواد الغذائية 
والسلع املخزنة املوجهة ملمارسة نشاط جتاري غير قار دون القيد يف السجل التجاري وعدم 
الفوترة. العملية جاءت بعد توقيف شاحنة على مستوى احلاجز األمني معبر ماسينيسا 
الغذائية  املواد  من  معتبرة  كمية  على  بداخلها  عثر  للتفتيش  السائق  رفقة  وبإخضاعها 
مبعظم  اخلاصة  الفواتير  وعلى  جتاري  سجل  على  يحوز  ال  صاحبها  أن  تبني  والسلع، 
العملية  مكنت  قسنطينة، حيث  والية  إلى  مجاورة  والية  من  نقلها  بصدد  وهو  السلع 
مختلف  من  سكر  كلغ   302 السعات،  مختلف  من  املائدة  زيت  لتر   462 حجز  من 
مواد  إلى  إضافة  أخرى  ومواد  وبودرة حليب  العجائن  احلبوب،  وكميات من  األشكال 
تنظيف كاجلافيل وسائل تنظيف األواني وهي الكمية التي متت معاينتها من قبل أعوان 
مديرية التجارة الذين أكدوا وجوب حجزها كونها تشكل مخالفة جتارية ليتم استغاللها 

يف املنفعة العامة.
خديجة بن دالي

تبسة
توزيع 3500 قفة على العائالت الُمتعّففة 

مت أول أمس توزيع أزيد من 3500 قفة من املواد الغذائية واسعة االستهالك ومواد 
الوقائية  اإلجراءات  من  واملتضررين  الضعيف  الدخل  ذات  العائالت  لفائدة  التنظيف 
املهنية  لتفادي تفشي فيروس كورونا، الذي جنم عنه توقيف بعض األنشطة واألعمال 

البسيطة من خالل مكوثهم يف املنازل، وهذا يف عدة بلديات يف والية تبسة. 
هذه املبادرة التي نظمها رجل األعمال والسيناتور بوجابر خالد بالتنسيق مع مجموعة 
من الشباب املتطوع وجمعية سبل اخليرات والتي جابت حوالي 35 حيا يف بلدية ونزة 
الزرقاء، حيث  املريج وعني  وبوخضرة،  العوينات  ريفية يف كل  وعدة جتمعات سكانية 
متت طريقة التوزيع بقوائم إسمية وعناوين وأرقام الهاتف بالنسبة للعائالت املعوزة التي 
تصلها القفة إلى املساكن دون عناء التنقل ودون القيام مبظاهر االساءة املعتادة من بعض 

األشخاص.
فيروز رحال
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تسخيُر دور الشباب والمؤسسات التربوية لمجابهة الوباء

تخصيُص ألَفي سريٍر للتكُفِل بَمرضى 
»كوفيد – 19« بجيجل

قالمة
تدابير استثنائية بـ »كناص« لمجابهة فيروس » كورونا«

فين 	 تنصيب 539 خليَة أزمٍة للتكفل بالُمتعفِّ

العمومية  املؤسسة  إدارة  أعلنت 
االستشفائية بجيجل عن تكفلها بعملية 
من  املؤسسة  موظفي  مرتبات  سحب 
للمعنيني وتأتي  البريد وتقدميها  مكاتب 
أصدرتها  مدكرة  حسب  اخلطوة  هاته 
كإجراء  للمستشفى  اإلدارية  املصالح 
وقائي من اجل احلد من انتشار فيروس 

كورونا حيث متكن املوظفني من سحب 
التنقل  دون  نقدا  املؤسسة  من  مرتباتهم 
بإحضار  مكتفني  البريد  مصالح  الى 
بريدي  وصك  الوطنية  التعريف  بطاقة 
يحدد فيه املبلغ املراد سحبه هذا وقد ثمن 
اخلطوة  هاته  املستشفى  وموظفي  عمال 
املستشفى  إدارة  حتاول  والتي  املتخذة 

توفير كل سبل الوقاية والراحة ملوظفيها 
استحسن  الفترة احلساسة كما  هاته  يف 
العمال تخصيص السلطات احمللية احد 
الفنادق من اجل إيواء العمال والتكفل 
بكل املستلزمات تفاديا لتنقلهم ملنازلهم 

وتعريض عائالتهم للخطر.
سهام عاشور

جيجل 
إدارة المستشفى تنوب عن موظفيها في سحب المرتبات

أكد والي والية جيجل، عبد القادر كلكال، أن مصالحه سُتسِخر نحَو 2000 سرير، ومختلف دور الشباب والمؤسسات 
التربوية في حال واصل فيروس كورونا انتشاره بالوالية.
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للحجر على 240 شخصا قِدموا من تركيا

ُمرّكب »أديم« بزموري يستِعُد الستقباِل 
فعة الثاِنية من الُمغترِبين الدُّ

سميرة مزاري

السياحي  املركب  على  القائمون  شرع 
باملكان  واسعة  وتعقيم  تنظيف  عمليات  يف 
وإعداده بكل املتطلبات الستقبال نحو 240 
باملطارات  عالقني  ظلوا  الذين  من  جزائريا 
املنتظر  كورونا،  جائحة  بسبب  التركية 
وصولهم إلى املركب هذا األسبوع، واخلضوع 
كإجراء  زموري،  مبدينة  الصحي  للحجر 
الفيروس  جائحة  انتشار  من  للحد  احترازي 

التاجي باجلزائر.
وقد باشرت السلطات الوالئية استعدادها 
 3 املغتربني يوم  الثانية من  الدفعة  الستقبال 
 352 مغادرة  بعد  مباشرة  اجلاري،  أفريل 
مغتربا جزائريا للمكان والتحاقهم بعائالتهم، 
احلجر  يف  قضوها  أسبوعني  حوالي  بعد 
الصحي بذات املركب، حيث غادروا املكان 
دون تسجيل أي إصابات بني أوساط هؤالء.
ولدى مغادرتهم، وجه املوضوعون باحلجر 
ببومرداس  الوالئية  للسلطات  شكر  رسالة 

واملسؤولني عن املركب، نظير املجهودات التي 
قاموا بها يف سبيل راحة ضيوف الوالية، كما 
اعتذارهم عن »التصرفات االنفرادية«  قدموا 
احلجر  يف  املوضوعني  من  ثلة  بها  قام  التي 
واحتجاجهم على  للمركب،  مبجرد وصولهم 
املياه  غرار  على  باملكان  النقائص  بعض 

املقدمة،  الوجبات  مستوى  تدني  الشروب، 
تدارك  أن  غير  الطبي...  الطاقم  نقص 
النقائص  لهذه  ببومرداس  احمللية  السلطات 
وحتسني ظروف احلجر جعل املغتربني يعربون 

عن أسفهم لهاته التصرفات.

معبد«  بجاية،«أحمد  والي  كشف 
جمعيات  ممثلي  مع  عقده  اجتماع  خالل 
كشف  املدني،  املجتمع  وممثلي  األحياء 
إلى  األسبوع،  هذا  من  ابتداء  الرجوع  عن 
املعتادة،وهي  البيع  بنقاط  الدقيق  بيع مادة 
احتياجات  لتغطية  التجارية،  الشبكة 

يف  احلالية  الطريقة  أثبتت  بعدما  املواطن، 
التوزيع محدوديتها وفشلها بسبب الفوضى 
التي عرفتها.طالب الوالي خالل االجتماع، 
رؤساء اجلمعيات وممثلي تشكيالت املجتمع 
بالتجند أكثر للمساهمة يف تسيير  املدني، 
األشخاص  وتنظيم  املقبلة،  املرحلة  وجتاوز 

الظروف  ظل  يف  السكانية  التجمعات  عبر 
مع  والوالية  البالد  بها  متر  التي  الصعبة 
انتشار فيروس كورونا.واستمع الوالي خالل 
أحياء  ممثلي مختلف  انشغاالت  إلى  اللقاء 

املدن بكافة البلدية ال52 بالوالية. 
بـــلقاسم.ج

يستعد مركب »أديم« السياحي الواقع ببلدية زموري، غربي بومرداس، الستقبال 240 شخصا من الجزائريين الذين كانوا 
عالقين بالمطارات التركية.

بجاية
العودة إلى بيع الّدقيق بالنقاط المعتادة

معسكر
فوضى بمكتب بريد بوحنيفية

من  معسكر زحاًما شديًدا  بوالية  بوحنيفية،  مدينة  بريد  مكتب  شهد 
االحترازية  واإلجراءات  الوقائية  التحذيرات  من  الرغم  على  املواطنني،  قبل 
التي جتريها الدولة، ملواجهة انتشار فيروس كورونا ويف مقدمتها حظر التجول 
ومنع أي جتمعات. واصطف املواطنني وتزاحم آخرين، دون أي اعتبار ملعايير 
املتختصون  اطلقها  التي  املتكررة  النداءات  من  بالرغم  والسالمة.  األمان 
بضرورة البقاء يف املنازل والتعليمات التي اقرها رئيس اجلمهورية اال ان الناس 
طوابير يف  وتشكيل  التجمعات  طريق  بغيرهم عن  الضرر  احلاق  يتمادون يف 
الوقت التي ترتفع فيه اصابات بفيروس كورونا.               بلعالم بهيجة

غليزان
حجز 98 مركبة خالف أصحاُبها 

إجراء الحجر الصحي
شفت كاملجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بوالية غليزان، عن وضع 98 
مركبة باحملشر، بسبب عدم احترام ومخالفة التدابير املتعلقة بتعليق النقل، 
والتنقل بأكثر من شخصني يف املركبة. وحسب ما علمته أخبار الوطن فإّن 
السلطات  طرف  من  املتخذة  اإلستثنائية  اإلجراءات  إطار  يف  يندرج  هذا 

اإلدارية الوالئية بقرار من والي الوالية للتصدي إلنتشار فيروس كورونا.
الوالية  مواطنني  كافة  الوطني،  للدرك  اإلقليمية  املجموعة  قيادة  وتدعو 
إلحترام تطبيق اإلجراءات الوقائية مع البقاء يف املنازل واخلروج إال للضرورة 
القصوى، ضمانا لسالمتهم وسالمة أبنائهم.ووضعت ذات املجموعة اخلط 
األخضر 1055 حتت تصرف كافة املواطنني لإلجابة على جميع اإلنشغاالت 

والتساؤالت خدمة للوطن واملواطنني.
امني.ب

البليدة
قراٌر بتوزيع المساعدات الغذائية 

ليال لتفادي الفوضى
الغذائية  املساعدات  توزيع  بنقاط  املواطنني،  واكتظاظ  الفوضى  أجبرت 
البليدة، السلطات احمللية  على العائالت املتضررة من احلجر الصحي بوالية 
واجلمعيات اخليرية والهالل األحمر اجلزائري على توقيف تقدمي املساعدات 
توزيع  يف  جديدة  طريقة  وواتخاذ  اجلمعيات  مبقر  املعتادة  بالطريقة  الغذائية 
املساعدات لتفادي الفوضى واحتكاك املواطنني، وتفادي انتشار وباء كوونا، 
خاصة وأن والية البليدة حتتل املرتبة األولى من حيث عدد اإلصابات املؤكدة 
بـ 447 إصابة مؤكدة من مجموع 1251 إصابة على مستوى الوطن، و25 وفاة 
بوالية البليدة من مجموع 130وفاة على مستوى الوطن إلى غاية أول أمس، 
وفرض حجر صحي شامل على الوالية إلى غاية يوم 19 أفريل اجلاري، وذلك 

من خالل توزيع املساعدات ليال وإيصالها إلى منازل العائالت املتضررة
900 قفة  توزيع  احمللية مع متطوعني أمس على  السلطات  حيث قامت 
من املواد الغذائية بحي الدويرات، وعرفت أحياء مرمان  وبن تركية وسيدي 
الكبير بلدية البليدة وحي بن عمور ببلدية أوالد يعيش عمليات مماثلة، فيما 
وزع الهالل األحمر اجلزائر مساعدات بأحياء ببلدية العفرون وبليدة بوعرفة 
مبساعدة أعوان الشرطة يف انتظار تعميم السماعات على كل بلديات الوالية. 
أيوب بن تامون

سيدي بلعباس
تخصيص 2850 سريرا للعزل الصحي 
خصصت والية سيدي بلعباس يف إطار اإلجراءات االحترازية ملكافحة 
الضرورة  عند  الصحي  للعزل  سريرا   2854 املستجد  كورونا  فيروس  تفشي 
للحاالت املصابة أو املشتبه فيها موزعة بني مختلف الهيئات للقطاعني العام 
والشبه  الطبي  الطاقم  غرار  على  الضروريات  كافة  توفير  مت  حيث  واخلاص 
طبيواألجهزة الطبية.  ويف هذا الشأن فقد خصصت مديرية الصحة والسكان 
حساني«  القادر  »عبد  اجلامعي  االستشفائي  املركز  عبر  موزعة  سريرا   98
واملؤسسة االستشفائية لألمراض العقلية وأربع مؤسسات عمومية استشفائية 
بكل من سيدي بلعباس وتالغوسفيزف وبن باديس إلى جانب 7 مؤسسات 
عمومية للصحة اجلوارية.كما مت توفير 460 سريرا من طرف مديرية السياحة 
موزعة ما بني مختلف املؤسسات الفندقية بعاصمة الوالية إلى جانب توفير 
100 سرير من طرف مديرية املصالح الفالحية على مستوى املعهد اجلهوي 
على  وذلك  االجتماعي  النشاط  مديرية  طرف  من  سرير  و480  للفالحة 
مستوى مختلف املراكز الطبية البيداغوجية التابعة لها ودار األشخاص املسنني 
العطوش ومدرسة األطفال املعاقني سمعيا برأس املاء.ومت يف ذات السياق توفير 
1200 سرير من طرف مديرية التربية موزعة عبر مختلف الثانويات إلى جانب 
عبر  املهنيني  والتعليم  التكوين  مديرية  طرف  من  تخصيصها  مت  سرير   300
مختلف مراكز التكوين املهني و216 سرير مخصصة من طرف مديرية الشباب 
والرياضة على مستوى بيوت ودور الشباب واملدرسة اجلهوية للتجمع النخب 
الرياضية.ودائما يف إطار اإلجراءات االحترازية ملكافحة انتشار فيروس كورونا 
و1337  551 طبيب  بلعباس  لوالية سيدي  الصحة  املستجد جندت مديرية 
جهتها  من  خصصت  حني  يف  إسعاف  سيارة   46 توفير  جانب  إلى  ممرض 

مديرية مصالح احلماية املدنية 7 أطباء و31 سيارة إسعاف. 
رفيق.ف

مراقب  بجاية  والية  امن  رئيس  أكد 
ستسلط  انه  عزوق«  بن  الشرطة،«طاهر 
الجراءات  للمخالفني  صارمة  عقوبات 
الى  تصل  بجاية  بوالية  الصحي  احلجر 

حجز سياراتهم. 
بن  الشرطة،«طاهر  مراقب  وأوضح 
عزوق« أنه تنفيذا لتعليمات احلكومة الرامية 

إلى احملافظة على الصحة العمومية من خطر 
انتشار فيروس كورونا، فقد مت خالل اجتماع 
اللجنة الوالئية املكلفة مبتابعة وباء كورونا، 
األمن  ملصالح  صارمة  تعليمات  إعطاء 
السيارات  بحجز  الوطني  والدرك  الوطني 
 15 ملدة  اجلزئي  فترات احلجر  تخترق  التي 
يوما مع تغرمي أصحابها. ويف السياق، دعت 

مصالح الوالية املواطنني إلى ضرورة االلتزام 
بهذه التدابير املندرجة يف إطار ضرورة حتلي 
املواطنني بروح املسؤولية من خالل االلتزام 
التام بإجراءات الوقاية،السيما منها البقاء 
يف املنازل كإجراء إحترازي البد منه للوقاية 

من إنتشار الفيروس.
بـــلقاسم.ج

غرامات مالية وحجز لسيارات المخالفين إلجراء الحجر الصحي

مديرية  األسبوع  نهاية  يف  بادرت 
بجاية،الى  لوالية  االجتماعي  النشاط 
 19 لفائدة  إنسانية  تضامنية  قافلة  تنظيم 
ببلدية  اوبلوط  اغزر  بقرية  معوزة  عائلة 
املواد  من  مجموعة  وحتمل  ايثاومعوش 
وألبسة  والفرينة  السميد  من  الغذائية 

وبطانيات. 

هذه  املستفيدة  العائالت  وتلقت 
ممزوجا  االرتياح  من  بنوع  املساعدات 
يف  جاءت  وانها  خاصة  والبهجة  بالفرح 
ظل انتشار وباء كورونا الذي أدخل الرعب 
على  اثر  والذي  الناس  نفوس  واخلوف يف 
وتشمل  اليومي،  وسلوكهم  عيشهم  منط 
الدولة  فيها  شرعت  التي  املبادرة  هذه 

العون االجتماعي  تقدمي  إلى  ترمي  والتي 
يف األيام القادمة لسكان كل مناطق الظل 
التي عانت وما زالت تعاني يف صمت من 
السلطات  سارعت  والنسيان.  التهميش 
الى استحداث جلنة  لبلدية فرعون  احمللية 

محلية مشكلة من أعضاء.
بـــلقاسم.ج

تخصيص مساعدات إنسانية لسكان قرية »اغزر اوبلوط«

التابعة  الوطني  الدرك  وحدات  متكنت 
غربي  اخلشنة  بخميس  اإلقليمية  للكتيبة 
 18000 يفوق  ما  حجز  من  بومرداس، 
علبة من مادة التونة على مستوى حي بن 

حرشاو بلدية األربعطاش.
الكمية احملجوزة كانت على منت سيارة 

سياحية نوع رونو كليو، محملة مبادة التونة، 
إقليم  خارج  من  بجلبها  صاحبها  يقوم 
الذي  املنزل  داخل  بتخزينها  ويقوم  البلدية 
إقليم  خارج  جتار  على  ويوزعها  فيه  يقطن 

البلدية بواسطة سيارته اخلاصة.
الميلك  بأنه  تبني  معه  التحقيق  بعد 

له  يسمح  جتاري  سجل  وال  الشراء  فاتورة 
مبمارسة هذا النشاط حيث أسفرت العملية 
على حجز 18468 علبة من مادة التونة كما 
اإلقليمية  الفرقة  مقر  إلى  املعني  اقتياد  مت 

ملواصلة التحقيق.
سميرة مزاري

بومرداس
حجز 18 ألف علبة تونة بخميس الخشنة



07 السنة 01 - العدد 157 -الثالثاء  13 شعبان  1441  هـ  - 07 افريل 2020م
أخبار السر ايا

طالبت امرأة جزائرية أصيبت بفيروس كورونا ، 
في وقت سابق،  الجزائريين بـ »التوقف عن إطالق 
اإلشاعات في حق مرضى«كوفيد – 19«وعائالتهم.
وقالت الناجية ، في فيديو نشرته وسائل إعالم: 

»كنت عرضة لإلشاعات منذ أصبت بفيروس كورونا 
ودخولي أحد المستشفيات«.

كشف األمين العام لهيئة األمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجهها 
للمجتمع الدولي، أن حاالت التعنيف 
المنزلي ضد النساء ارتفعت، رابطا 
بينها وبين الحجر المنزلي العالمي 

توقيا من فيروس كورونا.
بالمقابل دعا إلى اتخاذ تدابير لمعالجة 
العنف المنزلي ضد النساء والفتيات، 

كاشفا عن نسبة ¼ الطالبات 
الجامعيات في الواليات المتحدة 

األمريكية يتعرضن لالعتداء، في حين 
أصبح عنف الشريك حقيقة بالنسبة 
لـ %65 من النساء في أجزاء من 

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

أطلق المركز التجاري uno   خدمة التوصيل المنزلي تجنبا 
لتنقالت المواطنين، في ظل الحجر الصحي المفروض، حيث 

EMS Cham�  أوضحت أن الخطوة تأتي بالشراكة مع
Maghreb Embal� فرع للبريد الجزائري، و ، pion

.lages
وإلى جانب ذلك، خصص المركز حزمة من المواد األساسية 
خاّصة بالعائالت، حيث يمكن طلبها بالجزائر العاصمة، في 
انتظار توّفر خدمة التوصيل بالواليات األخرى، واستالمها 

مباشرة بالمنازل، أّما الدفع، فهو عند التسليم.
وتضم الحزمة: 2 لتر زيت،  2كغ من الفرينة،  1كغ 

من السكر، 1 كغ من ملح الطعام، 4 علب من المعكرونة 
500غ، 1كغ من العدس، 1كغ من األرز، 1كغ من 

الكسكس، علبة طماطم مرّكزة 800غ، علبة من البسكويت، 
علبة 500غ من مسحوق الحليب، علبة 250غ من 

القهوة المطحونة، قارورة شامبو، قارورة صابون سائل، 
علبة 300غ من مسحوق غسيل المالبس باليد، مؤكدين 

االلتزام باألسعار دون أي زيادات، حيث تقدر قيمة 
الحزمة:2850دج.

دعا المتابع للشأن التربوي كمال نواري القائمين 
على  قطاع التربية للتبرع بمخزون  المواد الغذائية 
الموجود بالمؤسسات التعليمية  لفائدة الجمعيات 
الخيرية،  كي توزعها على العائالت المتعّففة ،  

وذلك بغية االستفادة منها قبل  نهاية صالحيتها، في 
ظل تمديد أجل االنقطاع عن الدراسة.

نشر  الكاتب والفنان التشكيلي امحمد 
بن ديدة  ، على  حسابه »فيسبوك«،  

رسالة  وجهها  إلى ابن خلدون 
شاكيا له زمن جائحة كورونا، قال 
فيها:  »رسالة إلى ابن خلدون في 

زمن هذا الوباء، حضرة العالم الجليل 
للحضارة معنى االنهيار كلما كان 

التفّوق.. لن يبقى في المغارات سوى 
أصداء حكاية تلك المقدمة.. أما 

الخاتمة.. خاتمة اليوم.. فهي كتاب 
بال أوراق«.

كورونا تحض على العنف األسري 

»باردو«.. بيَن يديك!

َوا..ابن َخلدون!

وا كفُّ
 ألسنَتكم!

Uno تطلق خدمة 
التوصيل المنزلي

تسيُر عدة هيئات جزائرية  على نهج  عدة 
مؤسسات  ثقافية في العالم، التي كّيفت برامجها 
مع ظروف الجائحة العالمية. متحف باردو لم 
يشّذ عن  هذه القاعدة فاقترح على  عشاق 

اللوحات الفنية زيارة افتراضية للمتاحف،     
بسبب انتشار فيروس كورونا المعدي، ومن يعلم  
علها تكون بادرة تفتح شهية الجزائريين على  

زيارة المتحف بعد جالء الوباء.

مَدد ترَبويٌّ  !مَدد ترَبويٌّ  !
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ترقب وخوف من تفشي الجائحة 

َحاِسي مسُعود..  رعٌب مسيِطر وَحجٌر 
محتَشم بَعاصمِة النِّفط

زاهية سعاد

 سلع غذائية متوفرة.. والسميد 
مفقود

حي  من  السكان  بعض  افاد  وقد 
عيسات ايدير بوسط مدينة حاسي مسعود 
اجاباتهم  يف  الوطن  اخبار  ليومية  البترولية 
عن تساؤالتنا بخصوص توفر املواد الغذائية 
غالبية  بان  عدمه  من  التجارية  باحملالت 
االستخدام  واسعة  االستهالكية  املواد 
تفتقد  حني  يف  عادية  شبه  بصورة  متوفرة 
الكياس  كلها  التجارية  احملالت  رفوف 
السميد الذي فقد اثره بحوض النفط متاما 
ونو ما جعل بعض التي تستهلك املاكوالت 
بني  فيحيرة  تقع  السميد  من  املصنوعة 

تطبيق احلجر او البحث عن السميد.

 مطاحن الواحات تسارع لتوفير 
السميد 

وفور سماعنا مبشكلة نفاذ مادة السميد 
من احملالت التجارية بحاسي مسعود بفعل 
تهافت السكان على اقتناء كميات مضاغفة 
منها اتصلنا برئيس الغرفة الفالحية لوالية 
هذا  السكان  مشكل  على  إلطالعه  ورقلة 
األخير الذي اتصل مبدير مطاحن الواحات 
بفرع والية ورقلة الذي سارع على الفور إلى 
إرسال شاحنة مبقطورة لبيع 800 كيس من 
يوميا  السميد  25كلغ من  نوع  السميد من 
ملقر  احملاذي  بالفضاء  البيع  نقطة  وحددوا 
دائرة سكان حاسي مسعود وهو ما استبشر 
له السكان خيرا بعد معاناك اسبوعني من 

دون سميد.

 شوارع تجارية كبرى خالية على 
عروشها

الكبرى  التجارية  الشوارع  حتولت  وقد 
محليا  املعروف  اجلاهزة  األلبسة  كشارع 
خلى  حيث  لألشباح  شارع  الى  بالبولفار 
من احلركة متاما حيث اغلقت كل احملالت 
التجارية ابوابها ما عدى بعض من اكشاك 
التبغ التي تفتح ابوابها بني الفينة واألخرى 
يف حني اغلق جتار األلبسة وغيرهم محالتهم

 المطاعم تركن للسكون 
هذا وقد ركن شارع املطاعم ومحالت 
ملساكن  املقابلة  باجلهة  الواقع  فود  الفاست 
بحاسي  ايدير  عيسات  السكني  احلي 
من  سنة  أربعني  بعد  السكون  الى  مسعود 
غالبية  اغلقت  حيث  والنشاط  احلركية 
املتبقية  البقية  وتلتها  ابوابها  احملالت 
بالتدريج خوفا من انتشار وباء كورونا القاتل 
وهو ما جعل السارع يخيم عنه الهدوء ادامت 
بعد ان كان قبلة للفوضى اخلالقة وضجيج 
وصوب  من كل حدب  والزبائن  السيارات 
كما تناقصت النفايات الناجمة عن املطاعم 
ايجابي  بشكل  املنطقة  بهذه  واحملالت 
ضارة  رب  القائل  باملثل  يتعلق  األمر  وكان 

نافعة....

سكان حاسي مسعود أكثر وعيا 
وتقيدا بالحجر الصحي 

فإن  الصحي  باحلجر  تعلق  ما  ويف 
انصياع سكان حاسي  هو  لإلنتباه  الالفت 
اكثر  بدرجة  الوقائية  للتعليمات  مسعود 
الوالية  عاصمة  سكان  كن  ايجابية 
ومن  املارة  من  الشوارع  خلت  حيث  ورقلة 
املتسكعني ومن الشباب عكس ما يحدث 
ما  كل  عن  السكان  مترد  اين  متاما  بورقلة 
تعلق مبعاني احلجر الصحي ولعل مرد ذلك 
كون التركيبة البشرية لسكان حوض النفط 

سكان  عن  متاما  تختلف  مسعود  بحاسي 
ورقلة حيث يعيش بحاطب مسعود سكان 
وهو  األجانب  من  واآلالف  والية   48 من 
بكثير  أكبر  تكون  الوعي  درجة  يجعل  ما 
اصيب  السكان  من  الكثير  وان  خاصة 
أهلهم ومعارفعم بالفيروس ملختاف واليات 
الشمال اجلزائري وهي واليات ميالدهم ما 
بجعلهم أكثر أهبة وأكثر حيطة تصديا للوباء 
ممتلمولودبن  غالبتهم  ورقاة  سكان  ان  يف 
بعاصمة الوالية ما جعل غالببتهم ال يأبهون 
للمخاطر التي تتخطف ماهو خارج واليتهم 
احلجر  ألومتر  انصياعهم  جعل  الذي  االمر 

ضعيف جدا.

 ترقب وذعر وخوف يخيِّم على 
سكان عاصمة النفط

العشرات  لدى  ملسناه  ما  أهلم  ولعل 
لدى  اجلزائرية  النفط  عاصمة  سكان  من 
تواصلنا معهم عند اجرائنا لهذا االستطالع 
يعيشها  التي  الشديدة  الترقب  حاالت  هو 
غالبية السكان الذي دخلوا بيوتهم وحجروا 
الى  اضافة  الوباء  تفشي  انفسهم خوفا من 
تنتابهم  التي  والذهول  اخلوف  من  حاالت 
بسبب اطالعهم على العدد الكبير جدا من 
العمال األجانب الذبن دخلوا املنطقة قبيل 
املتضررة  الواليات  اعالن حالة احلجر على 
 19 كوفيد  املستجد  كورونا  وباء  تفشي  من 
البترولي  حيث تعيش االسر بهذا احلوض 
حاالت ذعر مشروع كون املنطقة تقع وسط 
الوطنية  البترولية  الشركات  من  اآلالف 
تستقطب  والتي  األجنبية  وحتى  واخلاصة 
عشرات اآلالف من العمال من كل واليات 

الوطن دوريا وحتى األجانب منهم.

تعيش األسر القاطنة بحوض النفط حاسي مسعود حالًة مضاعفًة من الّرعب والهلع إثَر تفشي وباء الكورونا القاتل؛ وذلك 
بسبب توافد عشرات اآلالف من العمال األجانب، على رأسهم الفرنسيون والصينيون وحتى اإليطاليون على المنطقة البترولية 
بشكل دوري بسبب وجود الشركات البترولية األجنبية الناشطة بالمنطقة، ناهيَك عن نشر هذه الشركات المئات من قواعد 

الحياة التابعة لها بصحراء حاسي مسعود.

اليزي
المصاب الوحيد بـ »كوفيد – 19« 

يتماثل  للشفاء
للشفاء  باليزي  واالولى  كورونا  بفايروس  املصابة  الوحيدة  احلالة  متاثلت 
العمومية  باملؤسسة  الوقائي  الصحي  للحجر  املخصص  باجلناح  واملتواجدة 

االستشفائية تارقيوانتميضي
الوطن«فحالة  أخبار  لـ«  باملؤسسة  استشفائي  مصدر  به  أفاد  ما  حسب  و 
حتسن  ويف  مستقرة  أسبوعني  منذ  واملتواجد  سنة   30 العمر  من  البالغ  املصاب 
مستمر وكشف ذات املصدر أن املعني ينتظر نتائج التحاليل األخيرة على العينات 
التي مت إرسالها الى ملحقة باستورورقلة ويف انتظار ان يتسلم املستشفى التقرير يف 

غضون اليومني ملغادرته املكان. 
 هذا ويذكر أن احلامل للفايروس كوفيد 19 باليزي يعتبر احلالة الوحيدة املؤكدة 
على مستوى الوالية والبالغ من العمر 30 سنة ينحدر من والية تيبازة ويعمل يف 
ضاحية طارات التابعة لبلدية اليزي ومت الكشف عن حالته بعد عودته من عطلة 
وبعد االشتباه يف حالته وظهور أعراض الفايروس اين مت وضعه مباشرة يف احلجر 

الصحي الوقائي باملؤسسة. 
براهيم مالك

ورقلة 
مرضى »السيلياك« يستنجدون 

بوزير التجارة
الدقيقة لكل ما  أطلق مرضى السيلياك بورقلة وهو مرض حساسية االمعاء 
البالد على رأسها وزير  العليا يف  للسلطات  هو قمح وشعير نداء استغاثة عاجل 
التجارة اإللتفات إلى معاناتهم مع نفاذ املواد االستهالكية اخلاصة بهم وهي كل 

املنتوجات الغذائية اخلالية من عنصر اجللوتني.
جعل  واليات  من  جاورها  وما  ورقلة  بوالية  محليا  تنتج  ال  املواد  هته  كون 
بالنسبة  املنال  صعب  حلما  بل  مستحيال  امرا  بورقلة  عليها  احلصول  عملية 
ذلك  مخيرة  ال  مرغمة  قاسية  حمية  تتبع  التي  املجتمع  من  الهشة  الفئة  لهته 
ان املنتوجات الغذائية العادية تشكل خطرا محدقا على صحتهم نظرا حلساسية 
جعلهم  ما  وهو  والشعير  القمح  يف  املوجدة  اجللوتني  مادة  جتاه  الشديدة  امعائهم 
يستنجدون عبر وسائة التواصل االجتماعي يف بداية االمر اليصال صوتهم غير 
اجَلمعيات  طرف  من  وال  احمللية  السلطات  طرف  من  إلتفاتة  اية  يتلقوا  لم  انهم 
نداء استغاثة  رفع  الوطن من أجل  أخبار  بيومية  يتصلون  اخليرية وهو ما جعلهم 
عاجل للسلطات العليا يف البالد على رأظهم وزير التجارة العالتهم باملواد الغذائية 
اخلالية من اجللوتني او توفير الذرى لهم واألرز واحلبوب اجلافة بشكل أكبر لهم الن 
الوطن هو دواءهم بحد  غذاءهم اخلالي من اجللوتني حسب تصريحاتهم الخبار 
ذاته وان تناول اي غذاء يحتوي على اجللوتني يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

الوادي
الشرطة تفكك عصابة تمتهن سرقة السيارات 

جنح عـناصر املصلحة الوالئية للشرطة القضائية خالل اليومني األخيرين من 
وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص يف العقدين الثاني 

والثالث من العمر ينحدرون من املنطقة ويسترجع مركبة محل سرقة.
العملية قام بها عناصر الشرطة بعدما مت تسجيل بالغ من طرف احد املواطنني 
بتعرضه لسرقة سياراته باستعمال العنف من طرف مجهولني لتنطلق على الفور 
عملية البحث التي أثمرت على احلصول على معلومات تفيد أن برصد أشخاص 
يحتمل تورطهم يف القضية، ليتم توقيفهم بأحد أحياء املدينة، استمرارا للتحقيق 
العثور على سيارة  فيهم حيث مت  املشتبه  بالتفتيش ملساكن  أذونات  مت استصدار 
حتمل نفس املواصفات، بعد التدقيق يف الرقم التسلسلي للمركبة مت التأكد بأن 
السيارة محل بحث يف قضية احلال، و.بعد إمتام كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 
مت إعداد ملف قضائي للمتورطني وتقدميهم أمام اجلهات القضائية، بتهمة جناية 
املقترنة  املوصوفة  السرقة  وجناية  لإلعداد الرتكاب جناية  أشرار  تكوين جمعية 

بظروف الليل والعنف.
رشيد شويخ

أدرار 
مطالب بوضع حواجز أمنية مشتركة تفاديا النتشار الوباء

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

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

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

أجل احلفاظ على صحة املواطن.
عبد اهلل مجبري
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روبورتاج

احمد. اليان

ظهور  بداية  ومند  يوميا  وزو  تيزي  والية  تشهد 
املواد  محالت  أمام  طويلى  طوابير  كورونا  فيروس 
وزو  تيزي  غرار  على  الوالية  مناطق  مبختلف  الغذائية 
للمواد  بسبب  عزازقة   - دوالة  بني   - خدة  بن  ذراع 
الغذائية من حليب وسميد وخبز يف وقت تؤكد فيه 
أن  اخلاصة  وباتوراج  وتيفرالي  طاسيلي  ملبنة  إدارة 
ألف  مائتي  إلى  األكياس يصل  إنتاجهن من حليب 

لتر يوميا.
كبيرة  بنسبة  اخلبازين  إنتاج  انخفض  كما   
بسبب إعراض املواطنني عن اقتنائه وجتمع العشرات 
مبلبنة طاسيلي  البيع اخلاصة  أمام نقطة  املواطنني  من 
بوسط مدينة ذراع بن خدة حيث الحظنا عدم وجود 
التاجي »كوفيد  الفيروس  للوقاية من  السالمة  مسافة 
19«، واقترب الزبائن من بعضهم البعض غير مبالني 
يستمر  لم  بينما  البالد،  بها  متر  التي  الوباء  بظروف 
املوظف  لُيعلن  الوضع  ملالحظة  عنهم  بعيدا  وقوفنا 
البائع عن نفاد الكمية املتوفرة من احلليب وطلب من 

املواطنني العودة يف وقت الحق. 
احلليب  مادة  القتناء  طويلة  طوابير  و ُسّجلت 
بسعر  باعوه  التجار  بعض  أن  مواطنون  لنا  ذكر  حيث 
بعدما  الواحد،  للكيس  القانوني  سعرها  يفوق 
استفادوا من التوزيع دون غيرهم من أصحاب محالت 
وجهة  عن  محدثونا  تساءل  بينما  الغذائية،  املواد 
الكميات الكبيرة من احلليب التي يتم بيعها يف ظل 
التي  التجارية  احملالت  واملطاعم وجميع  املقاهي  غلق 
سكان  لنا  أوضح  فيما  مكثفة،  بصورة  عليه  تعتمد 
بسعر  احلليب  كيس  بيع  إلى  حتول  احملالت  أحد  أن 
خمسني دينارا كما يفرض على الزبائن اقتناء كيسني 
من احلليب العادي وآخر من حليب البقر، كما أكدوا 
لنا أن البائع ينتهج هذه الطريقة منذ عدة أيام وسجلت 
اجلهة  أحياء  مستوى  على  النقاط  بعض  يف  الندرة 
كرمي  أحياء  غرار  وزو على  تيزي  مدينة  من  الشرقية 

بلقاسم الذي حتدثنا فيه مع أحد البائعني وأكد لنا أن 
احلليب متوفر لكّن التهافت الكبير هو ما يتسبب يف 
نفاده بسرعة، بينما أكد بائع آخر أنه لم يستلم حصته 
من حليب البودرة وال من حليب البقر، الذي متكن 

مواطنون من احلصول عليه

 مدير التجارة يؤكد توفُّر الحليب 
 « عجاي   - قادة   « للتجارة  ألوالئي  املدير  طمأن 
يف اتصال مع أخبار الوطن أن مخزون الوالية من مادة 
اليومي  اإلنتاج  كمية  أن  إلى  مشيرا  كاف،  احلليب 
تقدر مبائة ألفني لتر من احلليب توزع على جميع نقاط 
البيع بالوالية داعيا املواطنني الى الوحدة والتنظم بدل 

خلقق الفوضى الت لن ستيفد منها اجلميع. 

إنتاج المخابز انخفض بسبب الفائض 
أكد أمس رئيس االحتاد ألوالئي للتجار واحلرفني 
قد  املخابز  إنتاج  أن  جبار«   - »سمير  وزو  لتيزي 
انخفض خالل هده األيام بسبب املخاوف من انتقال 
وصل  االنخفاض  أن  موضحا  إليهم،  كورونا  فيروس 
إلى خمسني باملائة على مستوى بعض املخابز، فضال 
كميات  من  التخّلص  إلى  اضطروا  خبازين  أن  عن 
فائضة بسبب إعراض الزبائن عنها، لكنه أّكد على 
أّنه من املستبعد جدا تسجيل ندرة يف مادة اخلبز فيي 
القطاعات  مختلف  قبل  من  املبدولة  املجهودات  ظل 

الواليية على غرار التجارة والفالحة. 

 السكان يطالبون بتعميم عملية التعقيم
بعدما استفادت األحياء الكبرى لوالية تيزي وزو 
طرف  من  نظمت  التي  والتعقيم  التطهير  عملية  من 
والشعبية  الصغيرة  األحياء  تبقى  حني  يف  البلدية 
للتعقيم..  يوم  أول  بداية  منذ  وهذا  الدور  ينتظرون 
أين أصبح اغلب سكان األحياء والعمارات يتساءلون 
األحياء  هذه  تعقيم  أجل  من  اجلمعيات  ويناشدون 

الكبيرة هذا طبعا خوفا من  باقي األحياء  مثلها مثل 
يوجد  ال  آخر  جانب  ومن   19 كوفيد  فيروس  عدوى 
أحياء  عدة  يف  التجمعات  قمع  أجل  من  دوريات 
صغيرة وهذا حسب ما ورد لنا وعلمنا أن هناء أحياء 
بحصل  لم  شيئا  وكأن  ولقاءات  جتمعات  فيها  يوجد 
والقرى  األحياء  ممثلي  ناشد  للتجمعات  وتفاديا 
التدخل الفوري لألمن من أجل منع التجمعات من 

اجل تفادي االختالط والعدوى

 السلطات تسابق الزمن للتكفل بالعائالت 
المتضررة 

العائالت  قفة  لتوفير  االستعدادات  أن  يبدو 
الـمعوزة قائـمة على قدم وساق بالبلديات تيزي وزو 
على  القف  توزيع  يف  البلديات  بعض  شرعت  ففيما 
أخرى  تزال  زمنزار ال  بني  بني عس  دوالة  بني  غرار 
التي  منها  السيما  القوائم  وتطهير  حتيني  على  مركزة 
استقبلت ساكنني جدد ضمن عمليات الترحيل التي 
عرفتها تيزي وزو وبلديات أخرى حيث تعيش بلديات 
تيزي وزو هذه األيام من احلجر الصحي بسبب فيروس 
القفة  لتوزيع  استعدادا  استنفار قصوى  كورونا، حالة 
التي تنتظرها العائالت منعدمة الدخل وذات الدخل 
قد  وزو  بتيزي  البلديات  بعض  كانت  وإن  الضعيف 
توزعها  لم  أغلبيتها  أن  إال  القفة،  توزيع  يف  شرعت 
استقبلت  باعتبارها  القوائم،  حتيني  بحجة  بعد، 
ساكنني جدد، وعليه يجب أن تنظر مللفاتهم لتضيفهم 

إلى القائمة.

 توزيع 20 ألف قفة على العائالت المتعّففة 
على  العمل  الوالئيفي  الشعبي  املجلس  سيشرع 
التي جرت  لتوزيع مساعدات قفف غذائية  التحضير 
حيث  رئيسها  حيث  سنة  كل  توزيعها  على  العادة 
املعوزة  العائالت  لصالح  الف قفة  توزيع 20  سيتم 
املسجلة لدى مصاحلها،واملوزعة على عدة بلديات وقد 

سجل ارتفاع عدد املساعدات املقدمة لصالح العائالت 
عبر  احملسنون  بها  يقوم  التي  التبرعات  بفضل  املعوزة 
طار  يف  احلملة  ستتواصل  فيما  الوالية،  تراب  كامل 

مجابهة فيروس كورونا واحلجر الصحي.

 إحصاُء 200 مستفيد وتحيين 800 ملف 
على  لتوزعها  القوائم  حيني  صددت  يف  نحن 

العائالت املعوزة احلقيقية
كشف رئيس بلدية تيزي وزووهاب ايت منقالت 
عن الشروع هذا األسبوع، يف توزيع القفف الغذائية يف 
اطار احلجر الصحي لفائدة ما يقارب الـ200 مستفيد 
800 ملف، بعدما  البلدية عن حتيني  وكشف رئيس 
رحلت  التي  العائالت  ملفات  مصاحله  استقبلت 
ال  حتى  ضروري  القائمة  حتيني  أن  مبرزا  مؤخرا، 
يستثنى أحد وتشمل القفة، الدقيق والسكر والزيت 
شرعت  جهتها،  من  القهوة  احلبوب،االرز  وبعض 
 1200 القفة  توزيع  يف  الفالحة  مديرية  امس  نهاية 

مستفيد
على  وزو  تيزي  بلديات  رؤساء  من  العديد  وأكد 
الغدائية  االعانات  لتوزيع  جاهزيتهم  على  قفة  توزيع 
مستوى  على  املختصة  املصالح  فضلت  حيث 
البلديات، االنطالق يف تسجيل املعنيني وإمتام القوائم 
خاصة أن اجلهات الوصية لم تعلن عن أي جديد بهذا 
إمتام  سبيل  يف  تسارع  البلديات  جعل  اخلصوص،مما 
الذين  املمولني  واختيار  اإلدارية  اإلجراءات  مختلف 
يزودونها باملواد الغذائية الضرورية وبعض مستلزمات 
مختلف  بادرت  وجتاوزات  مشاكل  دون  االزمة  هده 
بلديات تيزي وزو التي يسيرها منتخبون جدد، بإمتام 
إجراءات احلصول على القفف ومتكني العائالت املعوزة 
وذوي الدخل الضعيف منها يف الوقت املناسب، وهو 
أجل  من  الزمن  يسابقون  البلديات  رؤساء  جعل  ما 
وتوجيهات  مراسلة  انتظار  يف  فيها،  جاء  ما  تطبيق 

وحتذيرات توجه للمنتخبني.

الّسكان في رحلة بحث عن الحليب والسميد

حالُة استنفاٍر في َبلدّيات تيزي وزو بسبب َجاِئحة ُكورونا
حالة استنفار قصوى تشهدها والية تيزي وزو منذ انتشار الجائحة، التي أخلطت أوراق المسؤولين وشّتت شمل العائالت المتخوفة من انتشار 

الوباء القاتل، فيما تسابق السلطات المحلية الزمن للتكفل بالعائالت المتضررة، وتوفير اإلعانات الغذائية لمستحقيها. 
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قائد فريق سريع غليزان.. محمد األمين زيدان:   

»اإللتزام بالحجر الصحي واجب وطني حتى نتغلب على كورونا« 

أمني.ب

»انتشار الفيروس أخلط جميع الحسابات«
بعد مرور ما يقارب أسبوعني عن بقاء التشكيلة 
الذي  القرار  بسبب  تدريبات،  أي  دون  الغليزانية 
اتخذته السلطات العليًا للبالد بوقف جميع األنشطة 
أمام  الفوز احملقق  الرياضية، عاد زيدان للحديث عن 
بحاجة  قال  »كنا  ملا  الـ23،  اجلولة  يف  املدية  أوملبي 
إلى رفع التحدي واإلطاحة بالرائد لكي نحقق الوثبة 
البسيكولوجية، ذلك ما حدث فعاًل يف اللقاء املاضي 
إلى  نتطلع  كنا  لكننا  مجددًا،  بالتنفس  لنا  وسمح 
االستثمار يف تلك االستفاقة لكي نواصل بقوة، إال 
احلسابات،  جميع  أخلط  كورونا  فيروس  انتشار  أن 
مبا أنه كان لزامًا علينا توقيف كل شيء مبا أن صحة 

املواطن تبقى األهم يف املرحلة احلالية.«

»لحسن حظنا أننا تمكنا من بلوغ البوديوم قبل 
توقف البطولة«

واعتبر خريج املدرسة الغليزانية أن ارتقاء السريع 
من  مفيدًا  كان  الترتيب  جدول  يف  الرابع  املركز  إلى 
قال«حلسن حظنا  للتشكيلة، حيث  املعنوية  الناحية 
املرتبة  نحتل  ونحن  هذه  التجميد  مرحلة  دخلنا  أننا 
املعنويات،  على  كبير  تأثير  لذلك  ألن  الرابعة، 
خصوصًا أن فريقنا مّر مبرحلة فراغ رهيبة يف اجلوالت 
املاضية، وكنا بحاجة إلى استعادة مكانتنا يف البوديوم 
الرابطة  إلى  الصعود  حتقيق  يف  آمالنا  ننعش  حتى 

األولى.«

»البقاء بدون منافسة سيؤثر علينا«
البطولة  توقف  كان  إذا  ما  حول  تعليقه  يف  أما 
زيدان  قال  سيؤثر بشكل سلبي على سريع غليزان، 
رياضي  وكل  العب  كل  يتأثر  أن  الطبيعي  »من 
املجموعة  التدرب مع  إلى  القرار، ألننا بحاجة  بهذا 
لكن  املباريات،  خوض  عن  فضاًل  متواصل  بشكل 

ما يحدث حاليًا يبقى أمرا استثنائيا ميس فرق معظم 
دول العالم.«

»اإللتزام بالتدرب على انفراد طيلة هذه 
الفترة«

وواصل محدثنا كالمه ليضيف قائاًل »على كل 
الالزمة  باإلرادة  ويتحلى  مسؤواًل  يكون  أن  العب 
اجلماعية،  التدريبات  عن  االبتعاد  يعوض  لكي 
ذلك من خالل مزاولة العمل يف التدرب على انفراد 
طيلة الفترة احلالية إلى غاية حتديد موعد العودة إلى 
املنافسة، ألنه من واجبنا جميعًا احلفاظ على لياقاتنا 

البدنية وعدم السماح بتدهورها.«

»أعتقد أن خيار الموسم األبيض أمر مستبعد«
أما عن رأيه حول مستقبل بطولة هذا املوسم يف 
االنتشار املستمر لفيروس كورونا، قال زيدان »رغم أنه 
املستقبل،  لنا  يخبؤه  ما  حول  بعد  الرؤية  تتضح  لم 
وأيضًا  أوانه  قبل  سينتهي  املوسم  أن  أعتقد  ال  لكن 
ما  وفق  للغاية  مستبعد  األبيض  املوسم  خيار  يبقى 
يبقى  أن  يجب  لذلك  احملترفة،  الرابطة  رئيس  أكده 
يف  تنتظرنا  التي  التحديات  حول  قائما  تركيزنا 

اجلوالت املتبقية من عمر البطولة.«

»التقيد بالحجر المنزلي مهم للقضاء على هذا 
الوباء«

إلى  التفرغ حاليًا  زيدان على ضرورة  هذا وشدد 
يهدد  يزال  ما  الذي  العاملي  بالوباء  املتعلقة  القضية 
اجلميع، ملا قال »يتوجب علينا جميعًا أن نتحد ونتبع 
التعليمات اخلاصة بالوقاية من تفشي الوباء وضمان 
احلجر الصحي لفترة محددة، ذلك حتى نتمكن من 
رفع التحدي األهم واملتمثل يف االنتصار على كورونا 

والعودة إلى حياتنا الطبيعية.«

»أقضي أغلب وقتي في البيت«

زيدان  قال  فقد  املنزلي  باحلجر  إلتزامه  وعن 
»بطبيعة احلال، منذ بداية تفشي هذا الفيروس عبر 
أرجاء الوطن وإصدار التعليمات من طرف املسؤولني 
بضرورة جتنب أماكن التجمعات، أصبح خروجي من 
احلاجيات  بعض  أقضي  حيث  للضرورة،  إال  املنزل 
وأعود مباشرة للبقاء رفقة أفراد عائلتي، أما عن باقي 
اخلاصة  التمارين  لبعض  منه  جزءا  فأخصص  وقتي 
حفاظا على لياقتي البدنية، كما أريد أن أوجه رسالة 
للجميع بخصوص اإللتزام باحلجر وعدم التهاون ألن 

الوقاية أمر مهم يف مثل هذا الظرف«.

»تنتظرنا 7 نهائيات وعلينا الصمود لتحقيق 
الصعود«

املتبقية  املباريات  أن  غليزان  مدينة  ابن  اعتبر 
مستقبل  لتحديد  السريع ستكون مصيرية  رزنامة  يف 
الفريق الغليزاني، حيث قال يف هذا السياق »لم يتبق 
البطولة وستكون  لقاءات يف  لنا سوى خوض سبعة 
أربعة منها خارج القواعد، لكن هذه املباريات ستكون 
فيها كلمتنا  نقول  أن  نهائيات يجب  ومبثابة  مصيرية 

حتى نحقق الهدف املسطر يف نهاية املوسم.«

»جميع المباريات مصيرية وعلينا جلب النقاط من 
خارج القواعد«

من  النقاط  جلب  ضرورة  على  زيدان  وأكد 
مجبرون  »نحن  قال  ملا  القواعد،  خارج  مباريات 
لنا يف  املتبقية  التسع  النقاط  أواًل على ضمان حصد 
املباريات التي سنلعبها بقواعدنا، لكننا بحاجة أيضًا 
إلى جلب النقاط  خارج أرضينا حتى نعزز حظوظنا 
املباريات  جميع  أن  قلت  لذلك  الصعود،  حتقيق  يف 
املتبقية لنا مصيرية ويجب أن نستهدف الفوز يف كل 

واحدة منها.«

»القضاء على كورونا هو ما يهمنا خالل هذه 
الفترة«

واختتم قائد سريع غليزان كالمه بتمنيه األفضل 
يف األيام واألسابيع املاضية، حيث قال »نتمنى أواًل 
أن نقضي على هذا الفيروس وندعو ربنا أن يرفع عنا 
هذا الوباء اخلطير، بعدها سنتفرغ إلى حتقيق أهدافنا 
املسطرة يف املوسم وأهمها حتقيق الصعود إلى الرابطة 
احملترفة األولى، لكي يكون ذلك أفضل سيناريو ميكن 
نعيشها  التي  الصعبة  الفترة  بعد  معنا  يحدث  أن 

حاليًا.«

غريزمان ينفي رحيله من برشلونة
صحفي  تقرير  كشف 
موقف  عن  إسباني، 
غريزمان،  أنطوان  الفرنسي 
من  برشلونة،  مهاجم 
الرحيل عن صفوف النادي 
الكتالوني يف الفترة املقبلة.

وارتبط غريزمان مبغادرة 
برشلونة رغم أنه لم ُيكمل 
بقميص  واحًدا  عاًما 
ارتبط  أنه  إال  البارسا، 
تبادلية  صفقة  يف  بالدخول 

أو  جيرمان  سان  باريس  جنم  سيلفا  دا  نيمار  مثل  العبني  مع 
الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن.

وبحسب صحيفة »ماركا«، فإن غريزمان رغم أنه لم يتأقلم 
بشكل جيد مع برشلونة على مدار التسعة أشهر األولى له، إال 

أن الرحيل عن الكامب نو ليس يف اعتبار الالعب أو النادي.
وأضافت أن كال الطرفني ال يفكران يف االنفصال، موضحة 
أن النادي أيًضا ال يخطط الستخدامه كجزء من صفقة تبادلية 
مع نيمار أو الوتارو، حيث يرى أن مستقبل غريزمان سيكون 

يف برشلونة.
ملوسم  التخطيط  صعوبة  رغم  أنه  إلى  الصحيفة  ولفتت 
بالفترة  كورونا  فيروس  وباء  تفشي  بسبب   )2020/2021(
احلالية، إال أن أحد األمور اليقينة هي أن غريزمان ال يزال يف 

خطط برشلونة، ولن يغادر صفوف النادي الكتالوني.
املاضي  الصيف  لبرشلونة يف  انضم  الذي  غريزمان  ومتكن 
 14 تسجيل  من  مدريد،  أتلتيكو  من  أورو  مليون   120 مقابل 

هدًفا يف 37 مباراة.

وست هام يتواصل مع 
أليكسيس سانشيز  

إخباري،  تقرير  ذكر 
نادي  أن  اإلثنني،  امس 
تواصل  هام،  وست 
مانشستر  جنم  وكيل  مع 
للتقدم  متهيًدا  يونايتد، 
بعرض محتمل يف الصيف 

املقبل.
وقالت صحيفة الديلي 
ميل، إن وست هام تواصل 
التشيلي  أعمال  وكيل  مع 

أليكسيس سانشيز جنم املان يونايتد، حيث يتوقع رحيله 
وست  املقبل.وأجرى  امليركاتو  يف  احلمر  الشياطني  عن 
وكيل سانشيز،  فيليسيفيتش  فيرناندو  مع  اتصااًل  هام، 

للحصول على معلومات بشأن إمكانية التعاقد معه.
بعقد  ميالن  إنتر  صفوف  ضمن  سانشيز  ويتواجد 
ترك  لكنه وجد صعوبة يف  يونايتد،  مانشستر  من  إعارة 
اإلصابة  مشكالت  ظل  يف  إيطاليا،  يف  بارزة  بصمة 

املتكررة.
إنتر ال ميكن أن  نيوز« أن  إنتر  وذكر موقع »إف سي 
يتجه للتعاقد النهائي مع سانشيز الذي يبلغ راتبه السنوي 
نحو 10.6 مليون جنيه إسترليني. ويف ظل عدم استعداد 
ينضم  أن  يتوقع  أيضا،  الالعب  يونايتد إلبقاء  مانشستر 

سانشيز لفريق جديد بحلول سوق االنتقاالت املقبلة.

مصر تخطط لتنظيم مونديال 2030
املكتب  عضو  ريدة  أبو  هاني   قال 
األفريقي  االحتادين  يف  التنفيذي 
لتنظيم  تخطط  مصر  إن  والدولي، 

مونديال 2030.
لتنظيم  مصر  ترشحت  أن  وسبق 
عام  واحدة  مرة  العالم  كأس  منافسات 
حصلت  أفريقيا  جنوب  لكن   ،2010

على حق تنظيم البطولة.
تصريحات  يف  ريدة  أبو  وأضاف 

اسم  2030، وسيحسم  العالم  الترشيح الستضافة كأس  باب  فتح  قرر  »الفيفا  متلفزة 
الدولة املنظمة خالل عام 2024، هناك اجتاه من مصر للتقدم من أجل تنظيم البطولة«. 
وشدد أبو ريدة على أن جناح مصر يف تنظيم أكثر من حدث وامتالك بنية حتتية جبارة، 
يعزز من حظوظها يف سباق الترشح الستضافة املونديال. وأمت »تنظيم كأس العالم يتطلب 
مجهودات مضاعفة وتخطيط مبكر من أجل الظفر بحق استضافة البطولة«. جدير بالذكر 
أن كأس العالم 2022 سيقام يف قطر، بينما تنظم كندا والواليات املتحدة واملكسيك 

مونديال 2026.

بيانيتش يقترب من مغادرة يوفنتوس
اقترب البوسني ميراليم بيانيتش العب وسط يوفنتوس، من مغادرة صفوف السيدة 

العجوز، بعد خروجه من حسابات مدربه ماوريسيو ساري.
وذكر موقع »كالتشيو ميركاتو«، أن بيانيتش الذي وصل إلى يوفنتوس يف عام 2016 

قادًما من روما، كان عنصًرا مهًما داخل الفريق اإليطالي قبل قدوم ساري.
وأضاف أن فابيو باراتيسي املدير الرياضي ليوفنتوس، يستهدف حتقيق أكبر استفادة 
مالية من وراء رحيل بيانيتش.وأشار املوقع إلى أن رحيل بيانيتش سيسمح ليوفنتوس 

بتوفير حوالي 11.5 مليون أورو سنوًيا من راتب عقده الذي ينتهي يف 2023.

قائد  فريق سريع غليزان، محمد األمين زيدان، الذي يعتبر قطعة اساسية في تشكيلة المدرب يوسف 
بوزيدي، إلتقته اخبار الوطن لمعرفة مدى إلتزامه بالحجر المنزلي في ظل تفشي وباء كورونا، 
متطرقا في حديثه إلى العديد من النقاط التي تشغل بال العالم أجمع والمتعلقة بانتشار »فيروس 
كورونا«، معرجا على حلم الفريق في تحقيق الصعود الذي يبقى على حد قوله هدفًا رئيسيًا بالنسبة 

إلى سريع غليزان الذي يحتل الصف الرابع من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
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أخبار الرياضات

القسم الرياضي

بالوزارة،  للرياضة  العام  املدير  وصرح 
األلعاب  تأجيل  ''بعد  بلعياط  ندير 
 2021 إلى صيف  أوملبية  وشبه  األوملبية 
بينها  ومن  باالحتادات  بطوكيو، سنتصل 
للحديث  وذلك  اجلماعية  الرياضات 
التوقف  حال  املتخذة يف  االجراءات  عن 
النهائي للمنافسات بسبب تفشي فيروس 
يف  النظر  إعادة  أجل  من  وكذا  كورونا 
احتادات  التحضيرات«.وتبقى  برنامج 
من  تضررا  األكثر  اجلماعية  الرياضات 
موسم  كل  نهاية  يف  ألنه  احلالي  الوضع 
التي  األندية  البطلة،  األندية  يتم حتديد 
تسقط وكذلك الفرق التي تتأهل ملختلف 

املنافسات القارية واجلهوية.
والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت 
تعليق  متديد  الفارط  األسبوع  قررت  قد 
وذلك  افريل   19 غاية  الى  املنافسات 
ومحاربة  بالوقاية  املتعلق  املخطط  ضمن 

جائحة فيروس كورونا.
املتخذة  الوقائية  التدابير  بني  ومن 
الرياضية  املنشآت  كل  غلق  كذلك، 
وتأجيل  والترفيهية  الشبانية  واملؤسسات 
التنشيط  لهيئات  العامة  اجلمعيات  كل 

الرياضي.
فإن  املختصني،  العديد من  نظر  ويف 
للرياضات  بالنسبة  بيضاء،  سنة  فكرة 

واردة  جد  تبقى  اجلماعية  او  الفردية 
بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى، فإن ملف اجلمعيات 
 2019 الرياضي  للموسم  العادية  العامة 
يغلق  لم  الرياضية  لالحتادات  بالنسبة 
قبل  فقط  جمعية   20 إجراء  بعد  بعد، 

انتشار وباء كورونا العاملي يف اجلزائر.
وقال بلعياط يف هذا الصدد ''لم نغلق 
للموسم  العادية  اجلمعيات  ملف  بعد 
الرياضي 2019 حيث نظمت 20 احتادية 
سنحاول  اآلن  العامة.  جمعياتها  فقط 
التطرق  قبل  اجلمعيات  بقية  برمجة 
باختتام  املتعلقة  االنتخابية  للجمعيات 

العهدة األوملبية''.
ويف سؤال حول امكانية متديد العهدة 
بعد  وذلك  آخر  لعام  اجلارية  األوملبية 
تأجيل أوملبياد طوكيو الى 2021، أجاب 
الرياضة  تخص  التي  ''القوانني  بلعياط 
استثنائية  حالة  على  تنص  ال  اجلزائرية 
او  األوملبية  األلعاب  بتأجيل  خاصة 
الغائها. على كل حال، فإن أحكام قانون 
13/05 املتعلقة بتطوير النشاطات البدنية 
رقم  التنفيذي  املرسوم  املوجودة يف  وتلك 
 ،2014 نوفمبر   27 يف  املؤرخ   14-330
االحتاديات  وعمل  تنظيم  لشروط  احملددة 
القانونية،  ووضعياتها  الوطنية  الرياضية 
واضحة ومحددة للعهدة بأربع سنوات''. 

استعدادا لإلعالن عن التوقف النهائي لكل المنافسات

وزارة الشباب والرياضة تبدأ 
مشاوراتها مع االتحادات

لمساعدة السلطات في جهود الحد من انتشار الفيروس
إدارة اتحاد العاصمة تتبرع ب5 
ماليير سنتيم وأجهزة طبية  

أعلن مجلس إدارة نادي احتاد العاصمة، بقيادة عاشور جلول، اول أمس، 
ملساعدة  الطبية،  املعدات  من  معتبر  وعدد  سنتيم،  ماليير   5 مببلغ  تبرعه 

السلطات، يف جهود احلد من انتشار فيروس كورونا املستجد.
»فيسبوك«،  على  الرسمية  عبر صفحته  بيان،  العاصمي يف  النادي  وذكر 
التنفس  أجهزة  من  معتبر  عدد  تسليم  على  أشرف  جلول،  عاشور  رئيسه  أن 
واإلنعاش، وكذلك أنظمة مراقبة نبضات القلب، وأجهزة التخدير، وبقية املواد 

الضرورية ملكافحة املرض.
وأضاف البيان أن إدارة اإلحتاد، قدمت صًكا بنكًيا بقيمة 5 ماليير سنتيم، 
التصدي  يف  للمساهمة  التبرعات،  جلمع  املخصص  الوطني  الصندوق  لفائدة 
النتشار فيروس كورونا. وتابع النادي يف بيانه أن مسؤولي الشركة املالكة، قرروا 

التبرع بجزء من رواتبهم الشهرية.

...مالك شباب بلوزداد يتبرعون برواتبهم
لفائدة  التبرع  أمس،  اول  بلوزداد،  شباب  لنادي  املالكة  الشركة  قررت 
النادي  وكشف  كورونا.  وباء  النتشار  التصدي  على  ملساعدتها  السلطات، 
البلوزدادي، يف بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن اتخاذ الشركة 
الراهنة، منها  أزمة كورونا  التضامنية يف ظل  التدابير  »مجمع مدار« حزمة من 
الشركات  ومختلف  األم  للشركة  العليا  واإلطارات  التنفيذيني،  املدراء  تنازل 

الفرعية عن راتب شهر كامل.
وأضاف البيان: »الشركة جتدد الثناء على روح التضامن والعطاء التي متيز بها 
الشعب اجلزائري حملاربة هذا الوباء، نسأل اهلل عز وجل أن يرفع عن بلدنا احلبيب 
التطوعية  احلمالت  ضمن  تدخل  املبادرة  هذه  أن  النادي  وأكد  البالء«.  هذا 
للمجمع، بعد أن ساهم يف وقت سابق بتزويد بعض املستشفيات، بكمية من 

التجهيزات الطبية، وأجهزة اإلنعاش.

...إدارة مولودية وهران تنضم للحملة
أعلن نادي مولودية وهران، تبرعه مببلغ 130 ألف دج، لوزارة الصحة والسكان 

وإصالح املستشفيات، لدعم جهود التصدي النتشار وباء كورونا املستجد.
وأبرز النادي الوهراني يف بيان له، اول أمس، أن هذا القرار جاء تعبيرا عن 
رغبة مجلس إدارة املولودية، يف تقدمي الدعم للسلطات، رغم األزمة املالية اخلانقة 

التي مير بها النادي منذ انطالق املوسم.
وأوضح البيان »املدير العام سي طاهر شريف الوزاني، واملدير اإلداري بوبكر 
راجح، أشرفا شخصيا على إجناح هذه املبادرة، وتكفال بجمع املبلغ ملد يد العون 

للمتضررين«.
واتخاذ  خيرية  مبادرات  عدة  إطالق  إمكانية  الوهراني  النادي  ويدرس 
خطوات لرعاية العائالت املعوزة والفقيرة التي تضررت كثيرا بعد فرض احلجر 

الصحي اجلزئي يف اجلزائر.

األهلي المصري ينفي إهتمامه بخدمات بونجاح     
أوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات باألهلي املصري، اول أمس، حقيقة 
للحصول على خدمات مهاجمه  القطري،  للسد  بعرض  التقدم  بشأن  تردد  ما 

الدولي اجلزائري، بغداد بوجناح.
لضم  بعرض  نتقدم  لم  بوجناح،  حول  تردد  ما  صحيح  »غير  توفيق  وقال 
الالعب«. وكانت تقارير صحفية، قد زعمت يف وقت سابق أن املارد األحمر، 

قدم عرضا لنجم محاربي الصحراء، الفائز بكأس أمم إفريقيا 2019.
أليو  السنغالي  الهجوم،  مستوى  على  احلالي  الوقت  يف  األهلي  ويضم 
بادجي، والنيجيري جونيور أغاي، إلى جانب مروان محسن، فضال عن املغربي 

وليد أزارو املعار إلى االتفاق السعودي.
ويتصدر النادي األحمر جدول ترتيب الدوري املصري املمتاز، املتوقف حاليا 

بسبب أزمة فيروس كورونا، برصيد 49 نقطة.

بعدما أدينوا بالسجن لمدة شهرين
أنصار وفاق سطيف يستفيدون من 

العفو الرئاسي
قررت السلطات اجلزائرية، اإلفراج عن أنصار نادي وفاق سطيف، الذين مت 

القبض عليهم قبل 21 يوًما من اآلن، بتهمة إثارة الشغب.
وكانت محكمة البرج قد أدانت قبل 10 أيام، 25 مناصًرا لوفاق سطيف، 
التي  الشغب  أحداث  يف  تسببهم  بعد  ماليا،  وتغرميهم  شهرين  ملدة  بالسجن 

أعقبت مباراة فريقهم ضد أهلي البرج، يف ذهاب ربع نهائي كأس اجلزائر.
واستفاد أنصار الوفاق من القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس، عبد املجيد 
أو تبقى  الذين تساوي عقوبتهم  تبون، بإخالء سبيل عدد كبير من املساجني 

منها أقل من 18 شهًرا.
يشار إلى أن احلكومة، أقرت جملة من التدابير الوقائية، من بينها إطالق 
داخل  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  مخاطر  من  للتقليل  املساجني،  سراح 

املؤسسات العقابية.

املكلف  عبود،  باي  صالح  أكد 
لكرة  اجلزائري  االحتاد  لدى  باإلعالم 
القدم، أن هيئته لم تفكر إطالًقا يف اتخاذ 
أي قرار بشأن إلغاء البطولة قبل العودة إلى 

الوزارات الوصية.
وقال عبود »أعتقد أن الوقت لم يحن 
الدوري احمللي،  للحديث عن مصير  بعد 

نتحدث  فنحن  القدم،  كرة  يف  والتفكير 
العالم،  عن أزمة عاملية أفزعت كل دول 
ومست جميع الدوريات«، وتابع »االحتاد 
اجلزائري حريص على التفكير يف الطرق 
املثلى ملساعدة البالد على التصدي لهذا 
أنشأنا  »لقد  وأضاف  اخلطير«،  الوباء 
التبرعات، ومن  حساًبا بريديا الستقبال 

الدين  خير  الرئيس  يعقد  أن  املرتقب 
اخلميس،  هذا  صحفية،  ندوة  زطشي، 
وأمت:  اإلعانات«،  قيمة  عن  للكشف 
»أسأل اهلل أن يشفي جميع املرضى، كما 
الصحي  القطاع  يف  العاملني  كافة  أحيي 
ضمان  على  وسهرهم  تضحياتهم،  على 

سالمة اجلميع«.

كشف أن زطشي سيعقد ندوة صحفية هذا الخميس
عبود: »الوقت ليس مناسبا لمناقشة مصير البطولة«

تعتزم وزارة الشباب والرياضة استدعاء مختلف االتحادات الرياضية الجزائرية، لمناقشة االجراءات المعول اتخاذها في حال 
االلغاء الرسمي للموسم الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

  أفاد املدرب اجلزائري لنادي 
احتاد البليدة، سفيان نشمة، أنه 
أضحى يرى احلياة مبنظور جديد، 
عقب تعافيه من كورونا فيروس.

اهلل،  »احلمد  نشمة  وصرح 
أشعر بحالة جيدة، وزوجتي أيضا 
شفيت وغادرت املستشفى. هذا 
اعتراض  وال  وجل  عز  اهلل  قدر 
أنني  ظننت  صراحة  عليه.  لنا 
سأموت، حيث لم أكن أستطيع 
التنفس بصفة عادية، األمر كان 
معقدا للغاية. األمر األكيد أنني 
احلياة،  على  مغايرة  نظرة  أمتلك 

فاعتبر هذا املرض درسا لي، أمتنى 
الشفاء العاجل لكل املرضى«.

الوادي  باب  حي  إبن  وأضاف 
جيدة  رعاية صحية  »تلقينا  بالعاصمة 
فيما يخص  الطبي.  الطاقم  من طرف 
لقد  فشخصيا  الكلوروكني،  عالج 
أفادني مبا أن أعراض املرض اختفت، 

سيما وأنني أتنفس بصفة طبيعية«.
أما بخصوص فرضية عودة املنافسة 
الذي  التقني  أفاد  الوباء،  انحسار  بعد 
التحق بالعارضة الفنية للفريق البليدي 
كثيرا  أفكر  ال  »حاليا  السنة  مطلع  يف 
لم  الراهن  الوقت  يف  القدم،  كرة  يف 
غير  فاألمر  املدرب،  قبعة  أسترجع 

ما  القدم.  كرة  عن  للحديث  مالئم 
يشغل بالي حاليا هو قدرتنا على جتاوز 

هذه األزمة الصحية. 
نتوسل الى اهلل أن تكون يف أسرع 

وقت ممكن«.
سفيان  املدرب  أصر  األخير  ويف 
للشعب  نداء  توجيه  على  نشمة، 
إجراءات  تباع  أجل  من  اجلزائري 
احلجر  واحترام  الصحية  الوقاية 
فيروس  كورونا  حملاربة جائحة  الصحي 
»احلل الوحيد اليقاف تفشي العدوى 
الوقاية  إجراءات  تطبيق  يف  يتمثل 
رسالة  أوجه  الصحي.  احلجر  واحترام 
الذين  الشباب  إلى  قلبي  أعماق  من 
اجلائحة.عليهم  هذه  بخطر  يستخفون 
فال  ممكنة،  مدة  مبنازلهم ألطول  البقاء 
يتسببوا  قد  ألنهم  ذلك.  عن  بديل 
أن  مبا  آبائهم،  إلى  الفيروس  نقل  يف 
املسننني أكثر عرضة لفيروس كورونا«.

طالب من الجزائريين اإللتزام بالحجر الصحي.. نشمة:
»نظرتي إلى الحياة تغيرت بعد شفائي من كورونا«
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للكاتب زكرياء درفلو مهدي

»ِصراعاٌت َوهمّية«.. روايٌة 
اخر من األدِب السَّ

خلضر بن يوسف

يتبني لنا مما سبق أن اإلنسان العربي قد عرف صراعات حادة 
مثل غيره من املجتمعات، لكن ما ميز اجلزائري عن كل هؤالء هو 
اخلوف من احلديث عنها أو حتى اإلشارة إليها يف بعض األحيان 
الصراعات  ومنها  فيها،  أو مشاركا  العامة  أو من  مثقفا  كان  سواء 
فيها  التي عرفتها، وقد فسرنا هذا االبتعاد عن اخلوض  الداخلية 
اإلنسان  ونفسية  بطبيعة  مرتبط  بعضها  العوامل،  من  بنوعني 
اإلنسان  ذلك  جغرافية  إلى  فيعود  اآلخر  البعض  أما  اجلزائري، 

وتكوينه ومحيطه الذي من حوله.
األحادية  طبيعته  عن  اإلنسان  ابتعد  كلما  أنه  الحظنا  وقد 
الصراعات،  هذه  عن  للحديث  تشجع  كلما  واالنفرادية  والعزلة 
ونعتقد أنه يجب أن يفهم اجلزائريون ومنهم املثقفني وعلى رأسهم 
الكتاب أن الكتابة عن الصراعات التي عرفها ويعرفها اإلنسان هي 

يف احلقيقة ظاهرة صحية وليست مرضية.
ألن  منها،  يخافون  الذين  البعض  إياها  يفهمنا  أن  يريد  كما 
لنا فقط بفهم ميكانيزمات سير  الكتابة عن الصراعات ال تسمح 
املجتمع اجلزائري، بل هو أيضا شرط أساسي يف نظرنا لبناء مجتمع 

يرى أن التناقضات أمر طبيعي فيه أي مجتمع.

آثار اإلغراء في نصوص »صراعات وهمية«
بدأ الكتاب من عنوان داخلي بالبند العريض ثم أتبعه بفهرس 
الكتاب  فحوى  عن  مقتضب  فتمهيد  لإلهداء  مرورا  للمحتويات 
وهنا  منتهيا عند مقدمة  املؤلف  كتابة هذا  إلى  الدافع  إلى  وصوال 
قراءة  على  يقبل  القارئ كي  هو  التقدمي  بهذا  املعنّي  أن  إلى  نشير 
بأس  ذا مكانة علمية ال  التقدمي  إذا كان صاحب  الكتاب خاصة 
بها وصاحب دراية وكفاءة وله زاد معريف، لذا يقوم التقدمي بالنسبة 
لهذه الكلمات بوظيفته العلمية املتميزة ومن خاللها ــ أي كلمات 
التقدمي ــ ننجح يف كسب قراء لم تتح لهم الفرصة ملعرفة الكتاب 
الذي حظي بالتقدمي ففي هذا التقدمي حتفيز للمتابعة واحلرص على 
قراءة الكتاب.تكاد النصوص واملقطوعات التي بني أيدينا أن يكون 
نصف عددها ــ من حيث املضمون ـ تصويرا ملكابدة وصراع ومشاق 
باخلطأ،  ُنْفَهْم  ال  نتصرف كي  وكيف  نقول  البحث عن كيف  يف 
مشقة كبيرة ومتاهة متداخلة، تأويل هنا بشكل ما، وتأويل هناك 
بشكل آخر، وال عالقة لهذا أو ذلك بحقيقة القول أو الفعل، إننا 
اإلغراء،  آثار  نصوصه  وحتمل  التشويق  يعّشق  كاتب  أمام  حقيقة 
ولعل ذلك ما جعله يتخير لكتابه عنوانا داال هو: صراعات وهمية.
وكذلك األمر بالنسبة لتقدمي الكتاب فلكلمة التقدمي فوائد دالة 
على »أهمية الشرح األدبية يف التأليف ال تخفى، تفسيرا وحتليال 
وتأويال، وفق ما يتأمل من قضايا وما يتخير لها من مناهج وآليات 
اجلميل يف كتاب صراعات وهمية، أن املقدمة جاءت بقلم الكاتب 
نفسه ألنه ويف اعتقادي ال أحد )يف هذه احلالة( سيكون صريحا 

وواضحا مع القارئ أكثر منه.
فجاءت املقدمة بلغة سلسة بسيطة، حتمل بني طياتها العديد 
من األمثلة املعاشة واقعيا، والتي كان الغرض منها تهيئة القارئ 
تباينت  والتي  الكتاب،  منها  تأّلف  التي  القصص  لقراءة  نفسيا 

مواضيعها، بني الثقافة واملجتمع.

توظيف الَقصص القرآني واالستدالل بقصص األدب العالمي
أول موضوع تطرق إليه الكاتب زكريا مهدي درفلو هو أن حتب 
يعني أن تؤذى، حيث كتب يف الصفحة 25: »... ليبحثوا عن 
لذلك  املكر  وميكرون كل  ذلك احلب  ويجردوك من  ينزعوك  كيف 
اعتــقادهم  أن  إذ  لهم  مبـاحة  الوســائل  الطرق وكل  ستكون كل 

قوي يف أنك ال تستحق«.
مع  وتصاحله  الكاتب  شجاعة  مدى  للقارئ  تؤكد  الفقرة  هذه 
ذاته، ما جعله يكتب نصوصه الـ 23 بأريحية تامة، ويسترسل يف 

سردها وكأنه يف حلظة عري فكري مع ذاته ال حدود تقّيدها ولذلك 
الصدق  من  الكثير  وهمية  صراعات  لكتاب  قراءتَك  عند  تلمس 
الذي حمله قلمه، أثناء طرحه اجلوانب السلبية التي متحورت حول 

الكثير من األمور احلياتية اليومية .
القرآني  القصص  بعض  توظيف  إلى  أيضا  جلأ  الكاتب 
واألحاديث  والتفاسير  العاملي  األدب  من  بقصص  واالستدالل 
التي وّظفها ببراعة من أجل التعبير عن ما يختلج نفسه من أفكار 
ورؤى جتاه الكثير من األحداث واملواقف التي عايشها هو شخصيا أو 
عايشها غيره، واملفارقات التي يتخبط فيها الفرد اجلزائري مبختلف 
املشهدية  باملقارنة  مناذج  مقدما  عليها  وتأقلَم  تعّود  وكيف  فئاته، 
التصويرية بني ما تطرق إليه وما حصل يف سيرة خير السلف، ألنه 
يف أحيان كثيرة أبلغ يف جعل القارئ يصل إلى حد معايشة أحداث 

القصص التي يقرأها.
كما وّظف العديد من األلفاظ املتداولة وسط أغلب العائالت 
بأسلوب  معرجا  التفاصيل  لبعض  سرده  أثناء  اجلزائري  واملجتمع 
من  للكثير  النمطية  املفاهيم  وجتّذر  تشّكل  كيفية  على  ذكي 

التوجهات واألفكار لدى الفرد اجلزائري.
على  وهمية  صراعات  كتابه  يف  زكرياء  مهدي  درفلو  رّكز 
مرارة  من  حتمله  ما  بكل  البسيط  املواطن  ليوميات  اجلميل  السرد 
حتليل  على  معتمدا  والثقافية،  االجتماعية  بأبعادها  وقهر،  وظلم 
اجلزائري  املجتمع  التي أضحت دخيلة على  الصفات  العديد من 
مثل: املداهنة، النفاق، األنانية، االستغالل، الكذب، اجلهل، 

النقص، رفْض اآلخر والتعّصب للرأي الواحد.
ذو  الكاتب  األول يف مسيرة  العمل  اللغة يف هذا  وقد جاءت 
التاسعة والعشرين ربيعا، لغة نقلت كل هواجس النفس البشرية، 
ضعفها، انكسارها، كبرياءها بكل بذخ ومبنتهى اجلمال، ومن هنا 
أطرح تساؤلي: هل ميكن للغة أن تنصف عمال أدبيا؟ وإن كانت 

اللغة كثيفة الرمزية هل تؤدي معناها الذي يبحث عنه الكاتب؟.
أترك احلكم للقراء وأكتفي بالقول أنني استمتعت بهذا اإلصدار 
النقائص،  اللغة بعض  يغفرون بجمال  وأنني ممن  املبذول  واجلهد 
وأنّوه هنا أن يف عمل مهدي القادم سيتدارك الكثير مما كان غائبا يف 
خفايا، بحيث سيكون املنت السردي أكثر نضجا ومتانة ولغة تخدم 
البنية السردية والوحدة العضوية والوحدة املوضوعية بشكل جميل 
أين سيركز على احلدث كأساس العمل ال اللغة، فماذا تراه يخفي 

لنا زكريا يف طيات عمله القادم؟

جرأة في األسلوب تضمنها األدب الساخر
أما األسلوب الذي اعتمده الكاتب مهدي هو األسلوب السهل 
البسيط  القارئ  يجعل  ما  النفسي،  التعقيد  عنه  أسقط  البسيط، 
الِعبر  أما غيره فحتما سيستنبط  يقرأ نصوصه ضاحكا مستمتعا، 
من احلكايات التي سردها الكاتب، ألن املنطلق الذي ُكتب على 
األدب  ضمن  يصنف  )والذي  وهمية  صراعات  كتاب  أساسه 
ُكتبت  مريرة  واقعية  قصص  من  احِلكم  استخالص  هو  الساخر( 

بأسلوب ساخر كأضعف اإلميان.
املتتبع لنصوص مهدي سيقف حتما على جرأة أسلوبه يف طرح 
يجده  كما  واملجتمع،  الفرد  تهم  التي  اآلنية  القضايا  من  العديد 
يتقبل من ذات  فقد  األفكار ال األشخاص،  انتقاد  حريصا على 
العقل  لصوت  ذلك  يف  منصتا  غيرها  ويرفض  فكرة،  الشخص 

واملنطق واحلكمة.
دهاليز صراعات  اقتحم  الكاتب  أن  كبيرة  بشجاعة  أقو  ختاما 
وهمية - املرض النفسي - مختصرا مأساة الواقع الذي يعيشه كل 
واحد يف داخله، مسلطا الضوء على عذابات الروح والتيه بني الواقع 
واخليال حيث متحى احلدود وتبقى معلقة يف ملكوت خفي يتجلى 

كوابيس وآالما وحشية حينا، ويتناسل حبرا مبدعا حينا آخر. 

تندرج »صراعات وهمية« ضمن األدب الساخر للكاتب زكرياء درفلو مهدي، اعتمد في نصوصه األسلوب السهل البسيط، أسقط عنه التعقيد 
النفسي، ما يجعل القارئ البسيط يقرأ نصوصه ضاحكا مستمتعا، موظفا فيها بعض الَقصص القرآني واالستدالل من قصص األدب العالمي. 

الجزء الثاني
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ابتسام. ب

أقاربها  صارة   العروس  شاركت  
الذين  العمل  يف  وزمالئها  وأصدقائها 
تناقلته  ما  بحسب  احلضور،  عن  عجزوا 
البسيطة  زفافها  مراسم  إعالمية،  وسائل 
بثتها عبر  مباشرة  فيديو  مقاطع  عن طريق 
عدم   إلى  اضطرت  حيث  فيسبوك،  موقع 
الذهاب  الى  صالون احلالقة وغابت كل 
بعدما  املعتادة،  الزفاف  ومراسم  مظاهر 
يف  اجلزائر   يف  املختصة  اجلهات  فرضت 
من  املواطنني  سالمة  على  احلفاظ  إطار 
حفالت  كل  إلغاء  كورونا،  فايروس  خطر 

الزواج.
ولم تتوقع العروس أن توضع أمام خيارين 
لم يرق لها أي منهما؛ إما تأجيل الزفاف 
يقتصر  بسيط  زفاف  حلفل  الرضوخ  أو 
ممكن  عدد  أقل  بحضور  القران  عقد  على 
بعثر  تعبيرها،  وفق  حيث،  احلضور،  من 
فايروس كورونا جميع ترتيباتها ومخططاتها 

وألغى جميع التحضيرات حلفل زفافها.
كل  بعد  أبدا  تتوقع  لم  أنها  كما 
االستعدادات التي قامت بها هي وجميع 
أفراد أسرتها من جهة وزوجها وعائلته من 
تأجيل  قرار عدم  اتخاذ  بعد  جهة أخرى، 
الباهتة  الصورة  بتلك  زفافها  مير  أن  الزواج 
وبحضور أفراد عائلتها وعائلة زوجها فقط.

االجتماعي  التواصل  مواقع  وتتداول 
زواج  حلفالت  وصورا  فيديوهات  يوميا 

ضيقة قرر أصحابها عدم تأجيل زفافهم.
االجتماعي  التواصل  مواقع  وتداولت 
والفيديوهات  الصور  من  العديد  مؤخرا 
حلفالت زفاف خالية من املدعوين وتقتصر 
على العروسني فقط. وفضل عدد ال بأس 
الزواج  تأجيل  والفتيات  الشباب  من  به 
تعيشها  التي  الطارئة  الظروف  بسبب 
البالد، وذلك إلصرار عائالتهم على اتباع 

كافة مراسم الزواج التقليدية.
لضعاف  نعمة  كورونا  زمن  يف  الزواج 
الدخل والفقراء؛ ال مصاريف ال تبذير ال 

مدعوين وال حفالت تتطلب أمواال كثيرة
كورونا  زمن  يف  الزفاف  حفل  وأصبح 
كثير  واضطر  فقط،  العائلة  على  يقتصر 
االستثنائية  الظروف  هذه  يف  األزواج  من 
العروس  وقالت  الواقع،  األمر  تقبل  إلى 
زواجها  إمتام  إلى  اضطرت  التي  كرمية، 
زفافها  يوم  يكون  بأن  كثيرا  حلمت  إنها 
قامت  التي  التحضيرات  إلى  نظرا  مميزا 
احلالقة  وصالون  الفستان  من  بداية  بها 
أمواال  كلفتها  التي  واحللويات  واملأكوالت 

اندثرت  الوباء،  انتشار هذا  أن  كثيرة، إال 
مجبرة  نفسها  ووجدت  أحالمها  كل  معه 
إلغاء  مع  الزفاف  إمتام  بني  االختيار  على 
زوجها،  رفقة  أعدتها  التي  املراسم  جميع 
أو تأجيله إلى أجل غير مسمى، واتفقت 
إمتام  على  زوجها  وعائلة  عائلتها  أفراد  مع 

الزفاف بأبسط املراسم.
وحث رواد مواقع التواصل االجتماعي 
على  الزواج  على  املقبلني  احلزائر   يف 
من  للتخلص  الفرصة  هذه  استغالل 
حفل  يتطلبها  التي  املادية  االلتزامات 
الوالئم واحلفالت  إلغاء  الزفاف، حيث مت 
مصروفات  تتطلب  التي  األفراح  وقاعات 
القران  عقد  على  الزفاف  واقتصر  كبيرة، 

بحضور الزوجني والشهود.
حيث غرد  كرمي  على تويتر إن الزواج 
الدخل  لضعاف  نعمة  كورونا  زمن  يف 
والفقراء؛ ال مصاريف ال تبذير ال مدعوين 
وغرد  كثيرة.  أمواال  تتطلب  حفالت  وال 

آخر “ما أجمل الزواج يف زمن كورونا”.
إن  االجتماع  علم  أخصائيو  وقال 
فايروس كورونا املستجد أدى إلى تغييرات 
أنحاء  جميع  يف  الزواج  عادات  يف  كبيرة 
على  التغييرات  هذه  تستمر  وقد  العالم، 
العادات  من  الكثير  وتلغى  البعيد،  املدى 

التي ظهر أنها غير ضرورية إلمتام الزواج.
الرغم  على  اجلائحة  هذه  أن  وأوضحوا 
ألرواح  وتهديدها  العديدة  سلبياتها  من 
املاليني يف مختلف دول العالم إال أنها ال 
أصبح  حيث  إيجابية،  جوانب  من  تخلو 
حفل الزفاف ال يتطلب بالضرورة تكاليف 
أن  ميكن  بل  العروسني  كاهل  تثقل  كثيرة 
وما  التداين  جتنبهما  بسيطة  بتكاليف  يتم 
استقرار  تهدد  قد  مشكالت  من  يسببه 
باالنهيار  عليها  وحتكم  الزوجية  عالقتهما 

املبكر.
أصبح  الزواج  إن  املختصون  وقال 
له  وتعد  كثيرا  األسرة  فيه  تفكر  استثمارا 
نتيجة  الباهظة  املصاريف  بسبب  طويال 
املغاالة يف اتباع اآلخرين والشروط املجحفة 

للزوج والزوجة.
ونبهوا إلى أن الكثير من األسر  تغالي 
إن  حتى  الزواج،  وتكاليف  مراسم  يف 
إمتام  البنوك من أجل  البعض يقترض من 
مراسم الزواج، إال أن احلجر الصحي أثبت 
وميكن  ضرورية،  ليست  املراسم  هذه  أن 
للعروسني االستغناء عنها وتوفير املصاريف 
قليلة  ساعات  على  ينفقونها  التي  الطائلة 
بعد  يحتاجونها  وقد  كاهلهم  تثقل  قد 

الزواج لتاليف الصعوبات التي تعترضهم.

كورونا يغير العادات في الجزائر 

الزواج في زمن كورونا .. صور مختلفة
شلَّ انتشار فايروس كورونا كل  جوانب الحياة فهو لم يستثني وال شيء 

منها ، بما في ذلك حفالت الزواج  و الخطوبة و االرتباطات التي خطط لها 
أصحابها مطوال، وأجبر المقبلين على الزواج على التخلي عن عادات ارتبطت 

بحفالت الزفاف لسنوات طويلة.

مراكز إضافية الستقبال األشخاص بدون مأوى بالعاصمة
فضاءات  ثالث  فتح  عن  كريكو،  كوثر  املرأة،  وقضايا  واألسرة  التضامن  وزيرة  أعلنت 

إضافية الستقبال األشخاص بدون مأوى.
وأضافت الوزيرة، على هامش تفقدها ملركز االستقبال وااليواء االستعجالي لألشخاص 
بدون مأوى بدالي ابراهيم ودار الرحمة ببئر خادم، أنه مت تخصيص ثالث فضاءات إضافية 

بكل من املدنية، بولوغني و الرويبة كمراكز احلجر الصحي لهذه الفئة.
وتأتي هذه العملية، تفاديا النتشار فيروس كورونا املستجد يف البالد. وأوردت الوزيرة، 
أنه هذه الفئة، تخضع إلى مرافقة وتكفل نفسي وطبي طيلة مدة احلجر الصحي، ليتم بعد 

انقضاء املدة اعادة ادماجهم يف مختلف املراكز التابعة للقطاع.
وثمنت كريكو، اجلهود التي يبذلها عمال قطاع التضامن ملرافقة هذه الفئة الهشة، سيما 

يف هذه الظروف التي تتطلب تكاثف جهود اجلميع ملواجهةهذا الوباء.
ابتسام.ب
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الجريدة لن ترد إىل أصحابها 
ها ي حالة عدم ن�ش ح�ت �ف

   ُكورونا )Covid-19( جائحٌة لم حتُدْث 
كلَُّه  العالُم  يعرْف  ولم  أبًدا،  البشرّيِة  تاريِخ  يف 
حُة  َمثيال لها قبَل اآلن، ولم ُتخطْئ منظمُة الصِّ
العامليُة حنَي أطلقْت عليها اسَم »َعدُو الَبشريِة«؛ 
فكُل احلروِب املعروفِة تاريخًيا يوجُد بها أعداٌء 
وُحلفاٌء وُمحايدون، لكنَّ هذه حرٌب بيولوجّيٌة 
، وال ضدَّ عقيدٍة  ٍ ليسْت ضدَّ عرٍق بشريٍّ معنيَّ
دينّيٍة، وال وجوَد لصديٍق أو حليٍف أو ُمناصٍر؛ 
وأبيَض  وأسوٍد  وفقيٍر  غنيٍّ  بني  تفرُِّق  ال  فهي 
اجَلميع،  ضدَّ  حرٌب  هي  وُجندٍي؛  وجنراٍل 
ال حتتاُج ملاٍل وال لتخطيٍط إستراتيجٍي، وعلى 
فكرِته  صياغَة  ُيعيَد  أن  بونبارت«  »نابليون 
عندما قال: »إلعالُن حرٌب يجُب توّفُر شروِطها 

الّثالث، وهي: 
رُط األّول: املال  -   الشَّ
-   الّشرُط الثاني: املال 
-   الّشرط الثالث: املال 

ال  الثالث  شروطه  ألغت  اجلائحة  هاته 
لوسائل  وال  لثكنات  وال  للمال  ال  حتتاج 
التي  األسلحة  كل  معها  تصلح  وال  النقل، 
صنعها اإلنسان للدفاع عن نفسه وسقطت كل 
الترسانات العسكرية التي أصبحت غير قادرة 
تزو«  »صن  نظريات  وكذلك  املواجهة،  على 
و«كارل فون كالوزيفيتز« لم تعد نافعة ملواجهة 

عدو لم يخطر يف بالهم أبدا.
إنها حرب بيولوجية حقيقية ... تراجعت 
أمام  املجال  لتفسح  العسكرية  األسلحة  فيها 
يف  أصبحوا  الذين  واألطباء  األحياء  علماء 
العدو  هذا  ملواجهة  األمامية  الدفاعية  اخلطوط 

املجهري املجهول.
يف  لعبة  آخر  كورونا  جائحة  ستكون  هل 

تاريخ البشرية؟ 
أكيد  واألنانية  القوية  الرأسمالية  الدول 
الباب بعد  أنها تعيش اآلن آخر مرحلة لتفتح 
كورونا لنظام عاملي أكثر احتراما حلقوق اإلنسان 
وكرامته أينما كان هذا اإلنسان على سطح الكرة 
األرضية. بال شك أن كورونا هي أكبر حدث 
مفصلي يف تاريخ البشرية جمعاء، حدث عاملي 

مدمر، يصعب اآلن التنبؤ بعواقبه.
والدول  األمم  حياة  قلب  مجهري  فيروس 
املرافق  يغلق  أن  واستطاع  وفقيرها  غنيها  كلها 
وجامعات  وكنائس  مساجد  من  العمومية 

ويحشر الناس يف بيوتهم.
هذا الذي يحدث من حجر صحي يذكرنا 
للحروب  تعرضت  التي  الشعوب  مبآسي  أيضا 
والظلم واإلبادة من طرف أولئك الذين وضعوا 

أنفسهم فوق اإلنسان.
العالم  لكل  قاسية  دروسا  قدمت  كورونا 

ببعديها  األمننة  مفهوم  صياغة  أعادت  فهي 
الوطني والدولي ضمن سياقات جديدة، فكما 
الطبيعة حتول  أية ملسة من  أن  قال شيكسبير« 
العالم أجمع إلى عائلة« ... العالم بعد ظهور 
هذا  ظهور  قبل  نفسه  هو  يكون  لن  الفيروس 

الوباء. 
أنها  األمريكية  املتحدة  الواليات  اعتقدت 
دركي العالم بال منازع بعد مرحلة احلرب الباردة 
والعسكرية  واالقتصادية  العلمية  قوتها  بفضل 
ما يحدث  بالتدخل يف كل  لنفسها  وسمحت 
يف العالم متجاوزة بذلك كل األعراف والقوانني 
وال  ضمير  ال   ... رادع  يردعها  ال  الدولية 
الفقيرة  الشعوب  أموال  نهبت  قوة،  وال  قانون 
وفرضت عليهم أنظمة استبدادية تارة باخلداع 
العسكري  بالتدخل  أخرى  وتارة  واحليلة 
ال  دفاعي  بنظام  نفسها  أحاطت  املباشر، 
لكن  عاملية،  قوة  أية  طرف  من  اختراقه  ميكن 
مخابراتها بجميع أجهزتها فشلت يف رصد هذا 
وال  الصناعية  أقمارها  فال  املجهري  الفيروس 
أساطيلها البحرية استطاعت مواجهته والقضاء 
عليه. نزل عليها هذا الفيروس كالطير األبابيل 
مائة  من  أكثر  به  املصابني  عدد  فيها  وتخطى 
الرئيس  لتجبر  مستمر،  تزايد  يف  والعدد  ألف 
بالده  بقوة  املغرور  املتهور  »ترمب«  األمريكي 
األمريكية  املتحدة  الواليات   « يقول:  أن  على 

أمام  ووضعته   »... جدا  مؤملة  بأيام  ستمر 
موقف حرج جدا، فبدال من أن تظهر الواليات 
املتحدة مسؤوليتها يف قيادة العالم وتقدم منوذجا 
يف القيادة األخالقية واإلنسانية »إن كانت لها 
فإنها  بالعكس   ... حدودها«  خارج  أخالق 
حتى  وعاجزة  حائرة  مضطربة  ضعيفة  ظهرت 
داخليا  فشلت  فقد  مواطنيها،  مساعدة  عن 
تنقلها  التي  الصور  نرى  فداخليا  وخارجيا، 
وسائلها اإلعالمية ... شوارع وساحات فارغة 
يف كبريات املدن ... سيارات نقل اجلثث أمام 
املستشفيات بالعشرات ... صراع على تخزين 
املواد الغذائية ... قلق وتوتر وخوف مما هو آت.
إن إجراءات احلجر اجلماعي وإغالق املدن 
واملطارات واجلامعات واملدارس حدثت بسرعة 
يحدث  لم  ما  وهو  قليلة  أيام  غضون  يف  كبيرة 

حتى أثناء احلرب العاملية الثانية.
متى  العالم  أنحاء  كل  يف  الناس  يتساءل 

ينتهي هذا الوباء؟ 
هذا  على  الدقيقة  اإلجابة  ميلك  أحد  ال 
ضاع  الذي  اللجي  البحر  هذا  ظل  يف  السؤال 
فيه املالح واملجداف وزادت ظلماته بعضها فوق 

بعض.
العالم  اعتقد  التي  املسلمات  من  كثير 
أو هي يف طريق  ثابتة ودائمة قد سقطت  أنها 
املستقبلي  التنبؤ  والسقوط ومنها فكرة  االنهيار 

أمام  اليوم  العالم  االستشرافية.  والدراسات 
يقينية  يعتبرها  كان  التي  التنبؤات  يف  تغير 
ونهاية  أممي  وتواصل  اقتصادي  ازدهار  من 
احلروب واملجاعات أو نهاية التاريخ كما سماها 
االستشرافية  الدراسات  وحتى  »فوكوياما« 
بصفر  تتنبأ  كانت  التي  األمريكية  العسكرية 
ضدها.  حرب  قيام  حالة  يف  جلنودها  خسارة 
هذه التنبؤات كلها تبخرت خالل أسابيع قليلة 
السياسة  يف  مقولة  هناك  الاليقني.  إنه  فقط، 
ترى أن عليك »توقع غير املتوقع«، كل الكتب 
لم  االستشرافية  الدراسات  حول  قرأناها  التي 
حلظة  ويف  شيء،  يف  تفيدنا  منهجيتها  تعد 
كان  أن  بعد  الشك  إلى  اليقني  حتول  مفاجئة 

الشك يقودنا إلى اليقني.
Co� »كورونا جائحة  أن  جازما   أعتقد 
تداعيات  شك  بال  لها  سيكون   »vid-19
والعالقات  االجتماعية  والعادات  القيم  على 
الدولية مبا فيها مجلس األمن والقانون الدولي، 
العلوم  يف  املصطلحات  من  الكثير  وستزول 
التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
محلها  لتحل  يقينيات  وكأنها  متداولة  كانت 
بعد  ما  عالم  مع  تتالءم  جديدة  مصطلحات 

»كورونا«.
لكن هل ستكون نهايتها ايجابية؟ هذا ما 

ستخبرنا به األيام القادمة وحدها فقط.  
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َحرٌب بال باروٍد!
د : عز الدين معزة 	
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  وألنَّ اجلزائَر يف ُمواجهِة وباِء 
َفيروس ُكورونا الَقاِتل، على 

غراِر كلِّ ُدوِل امَلعمورِة َقاطبًة؛ 
َفال َينبِغي أْن ُينِسينا هذا 

تلَك األوِبئِة امَلوُروثِة عن نظاِم 
العصاَبِة بقيادِة امَلخلوِع؛ أوبئٌة 
ِسياسّيٌة، إعالِميٌة، اقتصاِدّيٌة، 

ـٌّة  وأخالِقـّية.  اجِتماعي
  وألنَّ املؤمَن يبدأ ِبنفِسه - كما 
عِبي - فَدُعونا  َيقوُل امَلثُل الشَّ
َنتحّدُث عن وباِء اإلعاَلِم يف 

اجَلزائِر، وهَو وباٌء ال َيقلُّ 
يف ُخطورِته عن وباِء ُكورونا 

امُلستَجِد؛ بل ُيشِبُهه إلى حدٍّ 
َكبيــــــــــــــر!

 فوباُء اإلعالِم الذي َتسّببت 
فيه - ِوفَق ُرؤية وزيِر االتصاِل 

سِمي للُحكومة  اطِق الرَّ النَّ
- عمار بلحيمر، ِقوًى غير 

شخيِص،  ِمهنيٍة، يبُدو َسهَل التَّ
فأعراضُه َمعروفٌة، لكنَّ ِعالَجه 

غيُر ُمتاٍح بعْد؛ إّنُه متاًما مثَل 
ـُورونا! كــــــــــــ

 وِلهذا، ِدفاًعا عن امِلهنِة من 
هَذا الَوباِء الّذي َنشر الفساَد 

يف أوَصاِلها، وأكَل جسَدها 
ق أحشاَءها  الَعليَل، ويكاُد ُيزِّ

بعدَما تسّلَلت الَفيروساُت 
الَقاتلُة إلى أعماِقها، جنُد 

أنفَسنا يف الُصفوِف األَماميِة 
مُلاربِة »الِقوَى غير امِلهنّيِة«، 
فهِذه آماُلنا وطموحاُتنا منُذ 

أمٍد بعيٍد، لَقد رفعُت منُذ 
زمٍن، وعبَر ُمختلِف امَلنابِر 

حاِفيني«  شعاَر »الّصحافُة للصُّ
مُلواجهِة الِقوَى غيِر امِلهنّيِة. 

ى - يا َسادة  لكّن، هذا لْن يتأتَّ
-       إاّل بشروٍط أَساسّيٍة، أذكُر     

أبــــــــــــرَزهـا:
-     فتُح حتقيٍق يف َكيفيِة 

، َمن  َتسييِر اإلشهاِر الُعموميِّ
استفاَد ِمنه وعلى أيِّ أساٍس 

استفاد، وما هَي اخِلدمُة 
ُمها  اإلعالمّيُة التي ُيقدِّ
املستفيُد، وما امَلردودّيُة 
جاعُة  االقِتصاديُة والنَّ

اإلعالميُة التي أباَن عنها؟
-     اإلسراُع يف طرِح اجلانِب 
شريِعي، وهذا  الَقانوني والتَّ

لتأطيِر امِلهَنة وحَتصيِنها من أيِّ 
انحــــــــــــراٍف.

عجيُل يف تكويِن الَهيئاِت  -     التَّ
امُلنِظَمة للِمهَنة وامَلنُصوص 

عليها يف قانوِن اإلعالم، وِمنها 
الّلجنُة الوطِنيُة الّتي متنُح 

حفِي امُلترِف حتى  بطاقَة الصُّ
حفي ومن هو  نعرَف من هو الصُّ

الّدخــــــــــيُل.
إذا عمَل بلحمير وفريُقه 

على حَتِقيق  هذه الُشروط، 
فوِف األَمامّيِة  سيجُدنا يف الصُّ
مُلاربِة وباِء اإلعاَلم، وحَتقيِق 
األمِن اإلعالمي الّذي ال يقلُّ 

حي  أهميًة عن األمِن الصِّ
ي.  ـِ واألمـــن الَقومـــ

َتسجيُل 21 حالَة وفاٍة و 103 إصاباٍت جديدِة يف 24 ساعة

وفــاُة أّول طفــلٍة بفيــروس كـورونـا فــي الجـزائـــر
 أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء »كورونا« 
جديدة  إصابة   103 تسجيل  عن  فورار،   جمال  اجلزائر،الدكتور  يف 
يف  فورار  حالة.وكشف   1423 إلى  العدد  ليرتفع  »كورونا«،  بفيروس 
ليترفع  وفاة   21 تسجيل  عن  اإلثنني،  اليومية،أمس  الصحفية  ندوته 
اإلصابة  حاالت  أن  إلى  فورار  وأشار  حالة.   173 إلى  الوفيات  عدد 
موزعة عبر 45 والية من ضمن 48 والية عبر الوطن، فيما مت تسجيل 
21 وفاة جديدة موزعة عبر 11 والية، يف حني مت تسجيل أصغر حالة 
وفاة لطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.ويبقى العدد اإلجمالي للحاالت 
التي متاثلت للشفاء 90. ويبلغ عدد املرضى املوجودين بالعناية املركزة 
املوجودين  املرضى  بلغ عدد  فيما  46 حالة،  فيروس »كورونا«  بسبب 
حتت الرعاية الصحية 488 مريضا، و بلغ عدد املصابني الذين خضعوا 

لبروتكول العالج 626 حالة. 
عّمــــار قـــردود

 مستشفى الثنية بومرداس

نصُب أّول َممِر تعقيٍم  ِمن  َفيروس ُكورونا 
نصب، أول أمس، متطوعون من حي الكرمة ببومرداس أول ممر تعقيم ضد فيروس 

كورونا على مستوى الوالية، مبدخل املؤسسة العمومية االستشفائية للثنية.

وتندرُج اخلطوة يف إطار عملية تضامنية أخرى لقيت استحسانا واسعا لدى إدارة 
مستشفى الثنية واملواطنني عموما، حيث استفادت املؤسسة العمومية االستشفائية 
للثنية ببومرداس من أول ممر تعقيم أجنز من قبل مؤسسة شبانية تقع بحي الكرمة، 

الذي يبعد بضع كيلومترات عن عاصمة الوالية.

وأكدت مصادر مقربة من املؤسسة لــ »أخبار الوطن« أن هؤالء املتطوعني قد قاموا 
بتنصيب املمر عند مدخل املستشفى، حيث سيمّكن عمال املؤسسة من اخلضوع 
ما من  املؤسسة،  وبعد خروجهم من  للمستشفى،  قبل دخولهم  تعقيم  لعمليات 
شأنه أن مينع تفشي فيروس كورونا، يف انتظار تعميم العملية على باقي املستشفيات 
احلاالت  من  العديد  حتصي  الثنية  مبستشفى  العزل  مصلحة  أن  بالوالية.ويذكر 
املصابة واملشتبه يف إصابتها بالفيروس التاجي، حيث توجد هذه احلاالت يف احلجر 
معهد  من  التحاليل  نتائج  أو صدور  الداء،  من  نهائيا  شفائها  غاية  إلى  الصحي 
باستور بالعاصمة بالنسبة للحاالت املشتبه فيها.                     سميرة مزاري

نقابُة ِشبه الّطبي بقسنطينة ُتراسل مديريَة الّصحة:

مناعُة العامالت الَحواِمل وأصحاِب 
األمراض الُمزِمنة هشة! 

طالبت النقابة اجلزائرية لشبه الطبي املكتب الوالئي بقسنطينة، يف مراسلة وجههتها 
إلى مدير الصحة تلقينا نسخة منها، بالتدخل عاجال إليجاد حلول للنساء احلوامل 
بإعطاء  وهذا  الطبي،  شبه  السلك  من  املزمنة  األمراض  وأصحاب  واملرضعات 
مجالس  لعقد  الوالية  مستوى  على  الصحية  املؤسسات  مدراء  جلميع  تعليميات 
علمية وأخرى طبية، بإشراك الشركاء االجتماعيني إليجاد حلول لهاته الفئات التي 
تعاني من قلة فعالية جهازها املناعي، ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد صحتهم وصحة 
زمالئهم وعائالتهم يف ظل النقص يف وسائل الوقاية.          خديجة بن دالي 

بلسان  : ريـاض هـــويلي

والغاز  الكهرباء  توزيع  مؤسسة  أكدت 
التيار  قطع  إلى  تلجأ  لن  أنها  )سونلعاز( 
تسديد  عدم  حالة  يف  والغاز  الكهربائي 
الوطني يف  الفواتير، وهذا يف إطار التضامن 
تأجيل  إلى  باإلضافة  كورونا،  جائحة  ظل 
كل األشغال الثانوية إلى آجال غير محددة.
أصدرته  بيان  يف  سونلغاز،  وأشارت 
أمس، أنه بإمكان زبائنها دفع فواتيرهم عبر 
يكون  لن  أنه  موضحا  اإللكترونية  الوسائط 
صيانة  أشغال  بسبب  مبرمج  قطع  هناك 

الشبكة باستثناء تلك التي تعد ضرورية.

زبائنها  املؤسسة  وطمأنت 
بخصوص قدرة مؤسساتها على مواصلة 
العمل، ولو بعدد قليل من املوظفني يف 
الوباء  بهذا  املتعلق  الوضع  تفاقم  حال 

العاملي.
يبقى  املجمع  أن  أضافت  كما 
مجندا لضمان سير مرافقه بصفة دائمة 
أيضا  يسهر  كما  )24سا/24(.  يوميا 
على توفير اخلدمة من طرف فرق مصغرة 
تعمل ليال ومساء، وخالل أيام العطل 
واملناسبات.                                  ق.و

يف ظّل التضامِن الَوطني مُلاربة َفيروس ُكورونا 
د الَفواتيــر از إذا لـم ُتسـدَّ سونلغاز ُتؤّكـُد عـدَم قطـِع الكهربـاِء والغـَ

وزارة الصناعة تعمُل على تصنيِع مناذَج ألجهزة الَتنفِس االصطناعي

شيتور: 25 % من الَموارِد 
الُمستوردة يمكُن َتصنيُعها محلًيا

 كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، عن تسخير 6 جامعات إلجناز 
شرائط حتاليل كشف كورونا يف ظرف ساعات، معتبرا أن 25 باملائة من املواد املستوردة حاليا ميكن 
تصنيعها. يف املقابل، كشف وزير الصناعة أن العمل جاٍر لتصنيع مناذج ألجهزة تنفس اصطناعي.

أعلن وزير التعليم العالي، يوم أمس، خالل الزيارة التي قادته رفقة وزير الصناعة، فرحات آيت علي، 
للوقوف على مشاريع البحث العلمي ملواجهة ملكافحة كورونا، عن تسخير 6 جامعات تقوم بتشخيص 
فيروس كورونا بالتنسيق مع معهد باستور، موضحا أن 300 ألف طالب يتخرجون سنويا من اجلامعة 

اجلزائرية، مؤكدا أن خريجي اجلامعة استطاعوا خلق مناذج علمية يفتخر بها منذ انطالق أزمة كورونا، 
مراهنا على توفير السلطات لإلمكانات من أجل خلق الثروة واالبتعاد عن االستيراد املكثف، معتبرا 
أنه ميكن تصنيع 25 باملائة من املواد املستوردة حاليا.من جهة ثانية، كشف عن إبالغ الطلبة أن تكون 
أطروحات التخرج تتماشى مع متطلبات املجتمع، حتى تتجه أبحاثهم من اجلامعة إلى التصنيع يف 

السوق.وقال وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم علي إن مصالح دائرته الوزارية ستدعم صناعة كل 
أجهزة التنفس االصطناعي، التي تشرف عليها كل املؤسسات العمومية وحتى اخلاصة، شريطة أن 

تكون مطابقة للمعايير املعمول بها، كاشفا عن العمل على منوذجني من قبل املؤسسة الوطني للصناعة 
اإللكترونية، باإلضافة إلى منوذج واحد يتم العمل عليه من قبل مؤسسة خاصة، مؤكدا أن وزارة 

الصناعة ستدعم كل املبادرات لصناعة أجهزة تنفس اصطناعي التي تكون مطابقة للمعايير.وأضاف 
الوزير يقول: طلبنا من الباحثني اإلسراع يف أبحاثهم وحتى حتت الضغط نرى نتائج إيجابية، مشيرا 

إلى أنه عندما جتهز مناذج أجهزة التنفس االصطناعي سننتقل إلى مرحلة االعتماد.      رحمة عمار 

اإلعــالُم.. 
َوبـــاٌء؟!



هذه الصحيفة تم تحميل 
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